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31 / 12 / 2015أعضاء مجلس إدارة البنك كما في

السيد/عبد العزيز أبوديه
رئيس مجلس اإلدارة
•   ماجستير إدارة دولية 

•   شغل عدة مناصب مصرفية في لندن وقبرص
•   عضو جمعية المصارف البريطانية - لندن

•   أحد مؤسسي البنك عام 1994

السيد/ خليل أنيس نصر
نائب رئيس المجلس

•   ماجستير إدارة أعمال / تمويل
•   مصرفي شغل العديد من المناصب القيادية في مصارف  

       دولية وأردنية منها بنك تشيس منهاتن، وبنك األردن والبنك
     األهلي والبنك االستثماري في األردن وفلسطين ولبنان وقبرص

الدكتور عدنان علي ستيتية 
)عضو مجلس اإلدارة(

•   دكتوراه في االقتصاد وإدارة األعمال 
•   مدير تنفيذي وأمين سر مجلس إدارة شركة السالم لالستثمار

•   محكم دولي في مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق
•   عضو مجلس إدارة شركات في عدة دول

•   محاضر في جامعة قطر

السيد/ سامي إسماعيل السيد  
)عضو مجلس اإلدارة(

•   ماجستير إدارة دولية 
•   خبرات واسعة ومتعددة في إدارة المحافظ االستثمارية العالمية
•   شريك في مجموعة سلسابيال لألعمال في المملكة العربية

      السعودية

السيد/ جميل محمد المعطي 
)عضو مجلس اإلدارة(

•   بكالوريوس صيدلة
•   رجل أعمال 

•   عمل محاضرًا في جامعة الرياض

السيد/ وليد يعقوب محمود النجار 
)عضو مجلس اإلدارة( 

•   بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
•   مالك ورئيس لشركة التنمية لألوراق المالية وشركة الهادي

      لالستثمار
•   أسس العديد من الشركات في قطاعات أعمال مختلفة 

•   المشاركة في عضويات مجالس اإلدارة للعديد من الشركات،
      البنوك، التأمين، الخدمات، الصناعة

•   عمل نائب رئيس مجلس إدارة بورصة عمان

السيد/ يوسف صالح حافظ  بازيان 
)عضو مجلس اإلدارة( 

•   بكالوريوس مالية 
•   عمل شريك في pwc دبي 

•   عمل شريك في ارنست ويونغ دبي 
•   عمل مدير تنفيذي في شركة VTEL دبي 

•   عمل مدير إقليمي لبنك القاهرة عمان/ فلسطين 
      ومساعد نائب مدير سيتي بنك لندن

السيد/ مروان رضا عبدالحميد 
)عضو مجلس اإلدارة(
•  ماجستير هندسة مدنية 

•  سفير دولة فلسطين في اليونان سابقًا
•   رئيس اتحاد المهندسين العرب سابقًا

•   رئيس الفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية
•  رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لتمويل الرهن

      العقاري سابقًا
•  مستشار رئيس دولة فلسطين لشؤون التنمية واإلعمار

السيد محمد كمال حسونة
ممثل شركة اليزن لالستثمارت المالية والعقارية

•  بكالوريوس حقوق
•  وزير سابق لعدة وزارات فلسطينية

•  مالك لشركات الكترود والزيوت المعدنية

الدكتور/ فادي عيسى حمرا 
A.Y. consultant ممثل شركة

•   دكتوراه اقتصاد سياسي 
•   خبرة متعددة في إدارة المشاريع والتحليل 

      واالستشارات المالية
•   المشاركة في عضويات مجالس إدارة العديد 

      من الشركات

السيد حنا نقوال أبوعيطة 
Uni Brother Limited ممثل شركة 

•   ماجستير في تحليل األنظمة اإلدارية
•   الرئيس التنفيذي لشركة ويندسور

•   خبرات متعددة في مجال االستثمارات
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اإلدارة التنفيذية العليا للبنك

المدير العام، درجة الماجستير التنفيذية الدولية في إدارة األعمال.السيد/ عيسى قسيس

نائب المدير العام، بكالوريوس إدارة اعمال.السيد/ فوزي الجوهري

مساعد المدير العام - إدارة العمليات المركزية، بكالوريوس محاسبة.السيد/ محمود عودة

مساعد المدير العام.إدارة الخدمات، بكالوريوس نظم معلومات.السيد/ صالح الدين فارس

مدير المخاطر، ماجستير اقتصاد وعلوم مالية ومصرفية.السيد/ برهان حماد 

مدير التدقيق الداخلي، بكالوريوس محاسبة.السيد/ سامي األغبر

مدير المحاسبة المركزية، بكالوريوس محاسبة.السيد/ لطفي خصيب

مدير االمتثال، بكالوريوس محاسبة. السيد/ عصام أبو العافية

مدير التسهيالت، ماجستير إدارة أعمال.السيد/ فراس عناية

 مدير الخزينة، بكالوريوس علوم مالية ومصرفية.السيد/ أشرف حسونة

مدير الموارد البشرية، بكالوريوس محاسبة.السيدة/ تمارا سالمة

مسؤول دائرة العالقات العامة والمساهمين، بكالوريوس إدارة مالية.السيد/ خليل ناصر

مدير دائرة الرقابة على االئتمان، بكالوريوس محاسبة.السيد/ مفيد أبو السعود

مسؤول الدائرة القانونية، بكالوريوس قانون.األستاذ/ عثمان وهدان
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المستشارون 

• مستشار رئيس مجلس اإلدارة	
السيد/ ضياء الدين عبد الفتاح 

• المستشار القانوني	
المحامي/ األستاذ حسام الدين األتيرة 

• مدقق الحسابات الخارجي للبنك 	
السادة / ارنست ويونغ   
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رسالة الــبنـك:

 الـرؤى والمهام 

والـقيم األساسية 

والخيارات المستقبلية
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الرؤى والمهام
* الســعي الدائــم لنكــون مصرفــًا رائــدًا ومتقدمــًا فــي فلســطين، مــن 
خــالل تقديــم أرقــى الخدمــات الماليــة والمصرفيــة المتميــزة والمتفوقــة 
للمتعامليــن معنــا، يقدمهــا جهــاز مــن العامليــن المؤهليــن تأهيــاًل متفوقــًا 
وعاليــًا، يمــارس عملــه فــي بيئــة محفــزة، مدعومــًا بالتكنولوجيــا الحديثــة، 
ــى  ــن أعل ــة، مطبقي ــارة بعناي ــة المخت والمنتجــات مــن الخدمــات المصرفي
ــب  ــة تتناس ــج مالي ــق نتائ ــن لتحقي ــة، هادفي ــة واألخالقي ــر المهني المعايي

ــاز المصرفــي الفلســطيني. ــا فــي الجه وموقعن
بــكل  الفلســطيني  الوطنــي  االقتصــاد  وتطــور  نمــو  فــي  المســاهمة   *

والتــزام. مســؤولية 

القيم األساسية
ــاء  ــز والوف ــًا للتمي ــاعين دوم ــن، س ــس واآلخري ــع النف ــة م ــدق واألمان * الص
ــا،  ــع أعمالن ــي جمي ــية ف ــة المؤسس ــس الحاكمي ــزام بأس ــا، وااللت بوعودن
ــا،  ــن معن ــاء المتعاملي ــرق إلرض ــل الط ــاف أفض ــدي الكتش ــتمرار التح واس

ــة. ــؤوليات االجتماعي ــا بالمس ــا وجدن ــًا وأينم ــن دائم ملتزمي

الخيارات المستقبلية
* المحافظــة علــى المنجــزات واســتمرارية النمــو والتطــور محافظيــن علــى 
الخاصــة  والرغبــات  لالحتياجــات  والفاعليــة  الكفــاءة  بــكل  االســتجابة 
ــن  ــة أموالهــم بمنتهــى الحــرص والمســؤولية متابعي ــن، وتنمي بالمتعاملي
الســتحداث وتطويــر منتجــات جديــدة فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني، 
ــوى  ــة الق ــرة، وتنمي ــر المخاط ــط عناص ــي بضب ــا المال ــن لمركزن ومعززي
البشــرية واالســتخدام الفعّــال للتقنيــة الحديثــة الســتمرارية التميــز فــي 

ــاءة. ــفافية والكف ــى الش األداء بمنته



الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك

الخدمات المصرفية 

الخدمات التجارية

خدمات الخزينة واالستثمار
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الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك

الخدمات المصرفية:
فتح جميع أنواع الحسابات الجارية والتوفير.
قبول جميع أنواع الودائع بمختلف العمالت.

القرض الشخصي.
الجاري مدين دوار.
قروض السيارات. 

تقديم القروض السكنية والتجارية.
تمويل الصادرات.
تمويل المشاريع.
تمويل المقاولين.
تمويل الصناعات.

تمويل االستثمارات العقارية.
.)SME’S( تمويل كافة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم

إصدار بطاقات الفيزا بأنواعها المختلفة.
إصدار بطاقات الخصم الدولية.

خدمة الصراف اآللي.
خدمة تسديد فواتير الهواتف والكهرباء والمياه.

خدمة السويفت.
)SMS خدمة إستثمار أون الين )الخدمات البنكية اإللكترونية وخدمة الرسائل القصيرة

الخدمات التجارية:
فتح االعتمادات المستندية.

إصدار الكفاالت البنكية بأنواعها.
تنفيذ الحواالت بكافة أنواعها المحلية والخارجية.

تسديد بوالص التحصيل.
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خدمات الخزينة واالستثمار:
االستثمار باألوراق المتداولة في أسواق المال العالمية بما فيها السوق المالي الفلسطيني.

إدارة المحافظ االستثمارية.
شــراء وبيــع الســندات واألســهم والوســاطة الماليــة مــن خــالل الشــركة العالميــة لــألوراق الماليــة 

ــة للبنك. المملوك
شراء وبيع العمالت األجنبية.

التداول بالعقود اآلجلة للعمالت األجنبية. 
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كلمة رئيس مجلس االدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السادة المساهمين األكارم أعضاء الهيئة العامة لمساهمي بنك االستثمار الفلسطيني 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ــم  ــدم إليك ــة أتق ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــالء أعض ــن الزم ــة ع ــي ونياب ــن نفس ــة ع باإلصال
بالشــكر الجزيــل لتلبيــة دعــوة مجلــس اإلدارة لكــم للحضــور والمشــاركة فــي االجتمــاع الســنوي الحــادي 
ــك  ــة للبن ــات المالي ــة البيان ــص لمناقش ــطيني والمخص ــتثمار الفلس ــك االس ــاهمي بن ــرين لمس والعش
للســنة المنتهيــة فــي 2015/12/31 وســماع تقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي 

المســتقل عنهــا.
إن مســيرة البنــك والتــي توصــف بمســيرة نجــاح منــذ مــا يزيــد علــى العقديــن مــن الزمــان اســتطاعت 
اإلدارة بشــقيها مجلســًا وتنفيــذًا بمواصلــة النجــاح مــن خــالل الســعي المســتمر للتقــدم والنمــو وفقــًا 
ــي  ــدروس ف ــظ الم ــمة بالتحف ــي المتس ــي والمال ــاط المصرف ــة النش ــي ممارس ــغيلية ف ــة التش للسياس
ــة  ــس الصلب ــم األس ــك لدع ــرة وذل ــة والمخاط ــدم المجازف ــن ع ــة مراعيي ــي المصرفي ــف النواح مختل
ــزة اساســية  ــًا ركي ــي هــي دوم ــا، والت القائمــة والمتحوطــة ألي مخاطــر قــد تحصــل او يتوقــع حصوله

ــتمرارها. ــال واس ــاح االعم لنج
تشــير مؤشــرات البنــك الماليــة المتضمنهــا التقريــر الســنوي الحــادي والعشــرين لنتائــح أعمــال العــام 
2015 عــن النمــو وتعزيــز القاعــدة الرأســمالية وتحســين حصــة البنــك مــن الســوق المصرفــي نتيجــة 
ــادي  ــرف االقتص ــن الظ ــم م ــى الرغ ــع عل ــة والودائ ــهيالت االئتماني ــوقي التس ــي س ــاط ف ــادة النش لزي

والسياســي الــذي تمــر بــه الدولــة الفلســطينية المحتلــة.
فقــد ارتفــع صافــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة بمــا نســبته 38.7 % عمــا كانــت عليــه فــي العــام 
2014، وارتفــع حجــم ودائــع المتعامليــن بمــا نســبته 4.97 % عمــا كانــت عليــه فــي العام الماضــي 2014، 

كمــا ارتفعــت صافــي حقــوق الملكيــة بمــا نســبته 7.09 % عمــا كانــت عليــه فــي العــام 2014 ايضــًا. 
وقــد نمــت صافــي ايــرادات البنــك مــن الفوائــد بمــا نســبته 9.85 % عمــا تحقــق فــي العــام 2014، وهــذا 
النمــو ال يعكــس المــردود الحقيقــي للزيــادة فــي حجــم التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة كــون النســبة 

الكبــرى منهــا منحــت فــي الربــع االخيــر مــن العــام 2015.
علــى الرغــم مــن االرتفاعــات والنمــو فــي المؤشــرات الماليــة المذكــورة إال ان االربــاح الصافيــة للعــام 2015 
بعــد الضرائــب انخفضــت عــن العــام 2014 بمــا نســبته 39.16 % وذلــك لزيــادة بنســبة 25.74 % عــن العــام 
2014 فــي االســتهالكات واالطفــاءات للتفرعيــن اللذيــن تــم افتتاحهمــا فــي مدينــة رام اهلل وبلــدة بيرنبــاال، 
ولزيــادة بنســبة 30.85 % فــي المصــروف المخصــص للضرائــب عــن العــام 2014 وذلــك لتعديــالت حكوميــة 
ــادة بمــا نســبته 8.82 % لنفقــات الموظفيــن عمــا كان فــي العــام  أجريــت علــى التشــريعات الضريبيــة، وزي

2014 وذلــك بســبب تعيينــات وظيفيــة فــي االدارة التنفيذيــة والتفرعييــن الجديديــن. 
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المساهمون الكرام ...
إن االنجــازات لــم تكــن لتتحقــق لــوال الثقــة الغاليــة مــن المتعامليــن معنــا واللذيــن نحــرص علــى تقديــم 
االفضــل لهــم دائمــًا مــن المنتجــات المصرفيــة مــن خــالل تفرعاتنــا المنتشــرة فــي التجمعــات الســكانية 
ــطة  ــات وانش ــث خدم ــر وتحدي ــام بتطوي ــار باالهتم ــذا االط ــي ه ــل ف ــطيني، ونعم ــن الفلس ــي الوط ف
البنــك المختلفــة مُولَّيــن جُــل اهتمامنــا للــكادر البشــري ومســخرين االمكانــات لتطويــر الكوادر البشــرية 
العاملــة بــكل مســتوياتها والتــي تعتبــر رأس مــال أساســي للبنــك لكــون االســتثمار فــي التنميــة البشــرية 
مــن الركائــز االساســية لنجــاح االعمــال، ومــن هــذا المنطلــق تعمــل اإلدارة على رفع المســتوى المعيشــي 
والمهنــي للعامليــن فــي البنــك تجســيدًا لمبــدأ اإلنســان هــدف للتنميــة ووســيلتها، حيــث نقــوم بالتدريــب 
المســتمر للكــوادر العاملــة فــي مختلــف القطاعــات ونكافــئ المجديــن والمتميزيــن منهــم، وإدارة البنــك 
تعمــل علــى إعــالء قيمــة العمــل الجماعــي والنزاهــة والكفــاءة التامــة فــي تأديــة األعمــال وبنــاء الثقــة 

مــع المتعامليــن ليكــون البنــك مــن الــرواد فــي عالــم المصــارف. 
إن إدارة البنــك واصلــت خــالل العــام 2015 علــى تنميــة دور البنــك فــي مجــاالت المســؤولية المجتمعيــة 
مــن خــالل تقديــم الدعــم للعديد مــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة والتعليميــة والصحيــة واالجتماعية 

االنســانية وخاصــة فــي التجمعــات الســكانية المتواجــد بهــا تفرعــات البنــك. 

المساهمون الكرام ....
علــى الرغــم مــن الظــروف التــي يمــر بهــا الوطــن الفلســطيني فإننــي كلــي أمــٌل كبيــر ان يتحقــق النمــو 
والتقــدم األســرع فــي بنــود البيانــات الماليــة للبنــك فــي ظــل الرؤيــا الســديدة والعزيمــة األكيــدة مــن 

الجميــع أدارًة وجهــازًا تنفيــدي، لتحقيــق المزيــد مــن االنجــازات نفتخــر بهــا دومــًا. 
وأخيــرًا فإننــي اتقــدم بالشــكر للمتعامليــن الكــرام معنــا علــى ثقتهــم التــي منحونــا إياهــا وللمســاهمين 
ــا كونهــم اصحــاب الفضــل فــي كل نجــاح تحقــق وســيتحقق مســتقباًل، كمــا  ــى الدعــم المســتمر لن عل
ــى كل  ــس اإلدارة عل ــك والشــكر موصــول ألعضــاء مجل ــن بالبن ــع العاملي اتقــدم بخالــص الشــكر لجمي

جهــد بُــذل فــي العــام 2015. 
أجدد العهد باستمرار مسيرة العطاء واالصرار على ديمومة النجاح 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبد العزيز أبودية 
رئيس مجلس اإلدارة 
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تحليل المركز المالي  ونتائج أعمال العام 2015

اســتمرت إدارة البنــك فــي تنميــة حقــوق المســاهمين والمحافظــة علــى التــوازن بيــن الربحيــة واالســتثمار اآلمــن، 
ــة  ــات المالي ــة االلتزام ــة لمواجه ــة الالزم ــيولة النقدي ــر الس ــة، وتوفي ــر المرتفع ــتثمارات ذات المخاط ــب االس وتجن
ــي،  ــز المال ــم المرك ــي دع ــت ف ــة تمثل ــاءة وفعالي ــة بكف ــوال المتاح ــل لألم ــتخدام األمث ــة واالس ــال المختلف ذات اآلج

ــة للبنــك. ــى نمــو القــوة اإليرادي والمحافظــة عل

األهمية النسبية لعناصر المركز المالي للبنك 
األهمية النسبية مليون دوالر  

2015201420152014الموجودات 

17.64% 19.46%63.7756.58النقد وارصدة لدى سلطة النقد

38.96%  22.17%72.67124.99أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

31.84%  43.22%141.67102.15تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي 

6.98% 7.92%25.9622.42موجودات مالية متنوعة 

3.40% 5.28%17.3110.90موجودات ثابتة ملموسة وغير ملموسة 

1.18%  1.95%6.3903.77موجودات ضريبية مؤجلة وأخرى

100% 100%327.77320.81مجموع الموجودات 

%20

%
2%

5%8

%43

%22

   نقد وارصدة لدى سلطة الفلسطينية
   ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

   التسهيالت االئتمانية المباشرة
   موجودات مالية متنوعة واستثمارات في الشركات

   موجودات ثابتة ملموسة وغير ملموسة
   موجودات ضريبية مؤجلة واخرى

األهمية النسبية لعناصر المركز المالي للبنك

)بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للمصرف كما بتاريخ 2015/12/31 مبلغ  16,313,406 دوالر أمريكي(
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المطلوبات و حقوق الملكية 
األهمية النسبية مليون دوالر  

2015201420152014

 13.64 %10.97%35.9443.78ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

57.44 %59.02%193.44184.28ودائع العمالء

4.63 %4.61%15.1114.86تأمينات نقدية 

0.74 %0.32%2.372.36مخصصات متنوعة

2.16 %2.40%7.886.92مطلوبات أخرى وضريبية مؤجلة

21.39 %22.28%73.0368.61حقوق الملكية 

100.00% 100.0%327.77320.81مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

%11

%22

%2

%
5

%1
%59

   ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

   ودائع العمالء

   تأمينات نقدية 

   مخصصات متنوعة

  مطلوبات أخرى وضريبية مؤجلة

   صافي حقوق الملكية

األهمية النسبية  للمطلوبات و حقوق الملكية 2015 
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مخصص تدني التسهيالت المباشرة

التسهيالت االئتمانية المباشرة 

عملــت إدارة البنــك خــالل العــام 2015 علــى تنميــة المحفظــة االئتمانيــة باتبــاع سياســة ائتمانيــة متوازنــة وحــذرة 
ــة المتخصصــة، فــي  ــة االئتماني ــك بإشــراف اللجن ــة فلســطين وذل ــه دول ــر ب ــذي تم فــي ظــل األوضــاع والظــرف ال
ضــوء التغيــر فــي أســعار الفوائــد والعائــد المتوقــع علــى التســهيالت، وبعــد دراســة مخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان 
وجــودة المحفظــة االئتمانيــة، إلــى جانــب بــذل الجهــد الحثيــث علــى تحصيــل القــروض المســتحقة. وقــد انخفضــت 
أيضــًا نســبة التســهيالت غيــر العاملــة إلــى إجمالــي التســهيالت عــن نفــس المســتوى فــي الســنة الماضيــة وبقيــت 
ضمــن النســبة المعياريــة. واســتمر تمويــل مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وقطــاع األفــراد إلــى جانــب الشــركات 
الكبــرى والمؤسســات المتوســطة والصغيــرة والقطــاع العــام، بهــدف االســتمرار فــي توزيــع المخاطــر وإدارة األمــوال 

المتاحــة بفعاليــة وكفــاءة.
 

تتبــع إدارة البنــك سياســة واضحــة فــي التحــوط أليــة خســارة متوقعــة، فمخصــص تدنــي الديــون المشــكوك فــي 
ــبة  ــر المحاس ــات معايي ــب متطلب ــام وحس ــكل ع ــة بش ــى المحفظ ــن وعل ــكل دي ــرادي ل ــكل إف ــذ بش ــا يؤخ تحصيله
الدوليــة والســلطة النقديــة وتوصيــات المدققيــن الخارجييــن لحســابات البنــك، وتعزيــزا للمركــز المالــي، وقــد بلغــت 
ــل  ــد تنزي ــة بع ــر العامل ــهيالت غي ــة التس ــل الواحد لمحفظ ــاس العمي ــى أس ــي عل ــص التدن ــة مخص ــبة تغطي نس
الفوائــد المعلقــة وقبــل قبــول الضمانــات 52.19 % لســنة 2015 مقابــل 40.83 % لســنة 2014، وبلغــت القيمــة 
العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل تســهيالت ائتمانيــة 101.49 مليــون دوالر لســنة 2015 مقابــل 58.47 مليــون 

دوالر فــي ســنة 2014. 
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محفظة الموجودات المالية 

ارتفــع رصيــد المحفظــة بمبلــغ 3.54 مليــون دوالر ســنة 2015 بمــا نســبة 15.78 % عــن ســنة 2014. وذلــك فــي 
ضــوء الرؤيــة المســتقبلية لواقــع عناصــر الموجــودات الماليــة المســتثمر بهــا.

 
عناصر الموجودات المالية المتنوعة 

األهمية النسبية مليون دوالر  
 2015201420152014

26.53 %26.11%6.785.95موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
5.39 %11.74%3.051.21موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

68.08 %62.15%16.1415.27موجودات ماليه بالكلفة المطفأة
100%100.0%25.9722.43المجموع 

%12

%26

%62

   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من
       خالل الدخل الشامل

   موجودات ماليه بالكلفة المطفأة 

عناصر الموجودات المالية 
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ودائــع العمـالء

%26

%5%2

%1

%26

%40

ودائع العمالء والتأمينات النقدية

 إدارة البنــك ســعت خــالل العــام 2015 علــى اســتقطاب الودائــع بكافــة مكوناتهــا مــن توفيــر وألجــل وجاريــة تحــت 
الطلــب وقــد نمــت الودائــع خــالل العــام 2015 بمــا نســبته 4.97 % عمــا كانــت عليــه خــالل عــام 2014.

مكونات ودائع العمالء والتأمينات النقدية
األهمية النسبية مليون دوالر  

2015201420152014
37.89 %39.64 %82.6775.45حسابات جارية وتحت الطلب

23.70 %26.09 %54.4247.19ودائع التوفير
30.11 %25.81 %53.859.97ودائع ألجل وخاضعه إلشعار

0.84 %1.22 %2.551.67الدائن في المدين
7.46 %7.24 %15.1114.86تأمينات النقدية
100%100.0%208.55199.14مجموع الودائع

   حسابات جارية وتحت الطلب

   ودائع ألجل وخاضعة ألسعار

   حسابات التوفير 

   حسابات المدينة - الدائنة مؤقتًا

  تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة

   تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غير مباشرة
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حقوق الملكية مساهمي الشركة

استنادًا لقرارات الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2015/5/14 فقد تقرر: 
»رســملة مبلــغ )1.3( مليــون دوالر مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا علــى المســاهمين كاًل بمقــدار مســاهمته فــي رأس 

المــال كأســهم منحــة مجانيــة وبحيــث أصبــح رأس المــال المدفــوع )56.3( مليــون دوالر أمريكــي«.
 

كفاية رأس المال
ــة  ــة رأس المــال 32.27 % ســنة 2015 مقابــل 34.6 % ســنة 2014 وهــي مــن النســب العالي  بلغــت نســبة كفاي
وأعلــى مــن المعــدالت المقــررة مــن الســلطة النقديــة الرقابيــة والبالغــة 12%، وكذلــك أعلــى مــن معــدالت لجنــة بازل 
)بنــك التســويات الدوليــة( والبالغــة 8 %، وبلغــت نســبة رأس المــال األساســي إلــى الموجــودات المرجحــة والخطــرة 

32.05 % فــي العــام 2015 مقارنــة مــع 35.34 % فــي العــام 2014.
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نتائج أعمال البنك

 بلــغ صافــي األربــاح قبــل الضريبــة 2.986 مليــون دوالر ســنة 2015 مقابــل 3.796 مليــون دوالر ســنة 2014 بنســبة 
انخفــاض 21.34 %، وبعــد اقتطــاع مصــروف الضريبــة أصبــح صافــي الربــح 1.721 مليــون دوالر لســنة 2015 مقابــل 

2.829 مليــون دوالر ســنة 2014 وبنســبة انخفاض 39.17 %.

األرباح الصافية قبل الضرائب وبعدها
باأللف دوالر  
نسبة التغير20152014 

21.34%2,9863,796صافي األرباح قبل الضريبة
30.82%)967()1,265(مصاريف الضرائب

39.17%1,7212,829األرباح الصافية بعد الضريبة 

إجمالي اإليرادات المتحققة وأهميتها النسبية
األهمية النسبية باأللف دوالر  

 2015201420152014
62.39%68.89%9,8518,967صافي الفوائد المقبوضة 

19.98%19.75%2,8222,872صافي إيراد العموالت 
3.56%0.94%178512أرباح الموجودات المالية 

2.99 %4.27%611430أرباح العمالت األجنبية 
11.08%8371,5916.15أخرى 

100%100.0%14,29914,372المجموع

اجمالي االيرادات المتحققة

   ايرادات الفوائد

    ايرادات العمولة

   ارباح العمالت األجنبية 

   استرداد المخصص

  ايرادات أخرى

%69

%4

%20

%4 %3
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المصروفات والمخصصات

بلــغ إجمالــي المصروفــات والمخصصــات 11.313 مليــون دوالر ســنة 2015 مقابــل 10.576 مليــون دوالر ســنة 2014 
ــروع  ــة والف ــي اإلدارة التنفيذي ــات ف ــة لتعين ــك نتيج ــبته 7 % وذل ــا نس ــف دوالر وبم ــداره 717 أل ــاع مق ــك بارتف وذل

الجديــدة وزيــادة فــي االســتهالكات والمصاريــف األخــرى.
 

المصاريف و المخصصات و األهمية النسبية 
األهمية النسبية باأللف دوالر  

 2015201420152014
46.93%47.73%5,4004,963نفقات الموظفين 

39.10%36.60%4,1404,135 مصاريف تشغيلية وإدارية
4.95%4.19%474524 مخصص تدني التسهيالت

6.70%7.88%891709االستهالكات واإلطفاءات 
2.32%3.60%408245مصاريف أخرى

100%100.0%11,31310,576المجموع 

%48

%4

%4
%8

%36

   نفقات الموظفين

   مصاريف تشغيلية

   مخصص التسهيالت

   استهالكات

   مصاريف أخرى

المصروفات والمخصصات
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أهم النسب المالية للعام 2015 مقارنة مع العام 2014
 20152014

4.12%2.36%العائد على حقوق الملكية 

5.14%3.06%العائد على رأس المال 

0.88%0.53%العائد على األصول

51.29%67.93%التسهيالت إلى الودائع 

31.84%43.22%التسهيالت إلى األصول

21.39%22.28%مجموع حقوق الملكية إلى الموجودات 

5.14%3.06%الحصة األساسية للسهم من ربح السنة 
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الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وإدارة المخاطر واالمتثال )االلتزام بالتشريعات(

يبــذل مجلــس اإلدارة جهــوده فــي تدعيــم أنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي فــي البنــك مــن خــالل الــكادر الوظيفــي 
لدائــرة التدقيــق الداخلــي ودوائــر الرقابــة األخــرى لقيــاس مــدى التــزام الوحــدات التنفيذيــة المختلفــة بالتشــريعات 
ــد بكافــة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات اإلداريــة وفــي هــذا  ــات المصرفيــة بشــكل يضمــن التقيّ الناظمــة للعملي
الســياق فإنــه يتــم إجــراء عمليــات التدقيــق والجــرد الــدوري مــن قبــل دائــرة التدقيــق الداخلــي المســتقلة والتــي تتبــع 
للجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة عــن المجلــس لحســابات وموجــودات البنــك للوقــوف علــى دقــة البيانــات الماليــة 
وكفــاءة العمليــات التشــغيلية وتوافقهــا مــع األنظمــة والتشــريعات الســارية للمحافظــة علــى أصــول وممتلــكات البنــك 
وكذلــك التأكــد مــن تمشــيها مــع التشــريعات التــي تحكمهــا مــن خــالل المتابعــات اليوميــة لدائــرة مراقبــة االمتثــال 
وااللتــزام والتــي تتبــع للجنــة الحوكمــة  باإلضافــة إلــى المراجعــة الدوريــة مــن قبــل المدقــق الخارجــي بهــدف الوصــول 
ــة  ــات الرقابي ــن الجه ــادرة ع ــط الص ــريعات والضواب ــن والتش ــزام بالقواني ــن االلت ــة م ــة عالي ــى درج ــة إل بالمؤسس
المحليــة وأجهــزة الدولــة والمؤسســات الدوليــة خاصــًة مجموعــة العمــل المالــي ولجنــة بــازل وقيــاس مخاطــر عمليــات 
البنــك مــن خــالل دائــرة إدارة المخاطــر المؤسســة فــي البنــك وفقــًا لمتطلبــات ســلطة النقــد والتــي تتبــع للجنــة إدارة 
المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتتطبــق منهجيــة عمــل تقــوم علــى متطلبــات لجنــة بــازل وســلطة النقــد 
ــن  ــم تضمي ــا يت ــة، كم ــق والمتابع ــات التدقي ــج عملي ــإدارة بنتائ ــكل دوري ل ــرات بش ــر والمذك ــداد التقاري ــم إع ويت

التقريــر الســنوي بيانــًا حــول كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وبمعلومــات عــن عمليــات إدارة المخاطــر.

ــول  ــة لوص ــراءات فاعل ــر إج ــى تواف ــة وعل ــة الداخلي ــام للرقاب ــار الع ــؤولياته اإلط ــم مس ــس اإلدارة بحك ــد مجل يعتم
المعلومــات الكافيــة لمتخــذي القــرار وعلــى مختلــف المســتويات بمــا يشــمل معلومــات عــن قيــاس المخاطــر المختلفة، 

وبمــا يكفــل أيضــًا اســتقاللية الدوائــر الرقابيــة العاملــة فــي البنــك.

التدقيق الداخلي 
يقــوم مجلــس اإلدارة بتعزيــز دور دائــرة التدقيــق الداخلــي كونهــا الجهــة الرقابيــة التــي تســاعد فــي تحديــد مــدى 

كفــاءة أنظمــة الرقابــة وإضافــة قيمــة لهــا مــن خــالل:
تعزيــز اســتقاللية دور دائــرة التدقيــق الداخلــي مــن خــالل تبعيتهــا للجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة 

عــن مجلــس اإلدارة وتقــوم بتقييــم أداء الدائــرة والعامليــن فيهــا دوريــًا.
ــي  ــق الداخل ــرة التدقي ــة دائ ــؤوليات وصالحي ــام ومس ــدد مه ــذي يح ــي ال ــق الداخل ــاق التدقي ــاد ميث اعتم

ــرة. ــل الدائ ــة عم وخط
رفع تقارير دورية عن أداء الدائرة ونتائج أعمالها وتوصياتها. 

تقــوم لجنــة المراجعــة والتدقيــق باعتمــاد خطــة عمــل دائــرة التدقيــق الداخلــي المبنيــة علــى المخاطــر 
.)Risk Based Audit(
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إدارة المخاطر
ــة  ــتراتيجية واضح ــن اس ــة ضم ــر المختلف ــدة إلدارة المخاط ــل معتم ــات عم ــات ومنهجي ــك سياس ــع البن يتب
ومحــددة وفقــًا لمتطلبــات ســلطة النقــد ومعاييــر بــازل، وتقــوم دائــرة المخاطــر بمراقبــة وضبــط المخاطــر 
المختلفــة وتحليلهــا للتعــرف المبكــر علــى طبيعــة المخاطــر المتوقعــة ورفعهــا بموجــب تقاريــر لمجلــس إدارة 

البنــك مــن خــالل لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس.
ويتــم تعزيــز دور الدوائــر المســاندة )الرقابــة علــى االئتمــان والمتابعــة والتحصيــل( بمــا يضمــن المحافظــة 

علــى جــودة المحفظــة االئتمانيــة لتجنــب أي مخاطــر قــد تعــرض نتائــج أعمــال البنــك إلــى خســائر.

وتعمل إدارة المخاطر ضمن اإلطار العام التالي:

اعتمــاد منهجيــة إدارة مخاطــر تقــوم علــى تحديــد أفضــل األســاليب والطــرق للتعامــل مــع المخاطــر 
الداخليــة والخارجيــة المحتملــة وفقــًا ألهــداف محــددة وواضحــة.

ــا  ــس اإلدارة بم ــن مجل ــة ع ــر المنبثق ــة إدارة المخاط ــل لجن ــن قب ــر م ــة إدارة المخاط ــاد سياس اعتم
يضمــن تحليــاًل لكافــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك )مخاطــر ائتمــان، مخاطــر ســوق، مخاطــر 

ســيولة، ومخاطــر تشــغيلية وأيــة مخاطــر أخــرى(.
مراجعة السياسة بشكل دوري وتقييم مدى االلتزام في تطبيقها.

عــرض نتائــج أعمــال لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة علــى المجلــس باإلضافــة 
إلــى توصياتهــا بخصــوص النشــاطات المختلفــة.

اســتخدام برنامــج آلــي لقيــاس أثــر المخاطــر االئتمانيــة والتشــغيلية وتوفير أســس التحليل المناســبة 
آلثــار المخاطــر وتأثيرهــا علــى قاعــدة رأس مــال البنك ومعــدل كفايته.

كمــا تــم تحديــث ســجل المخاطــر لتوثيــق المخاطــر التــي يواجههــا البنــك بهــدف الرجــوع إليهــا وتحديــد أيــة 
خســائر محتملــة وأعــداد خطــط للتحــوط مــن حدوثهــا باإلضافــة إلــى خطــط للحــد مــن تأثيرهــا علــى نتائــج 

أعمــال البنــك.
تقــوم اللجــان التنفيذيــة )لجنــة التســهيالت، لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات، لجنــة المــوارد البشــرية( 
بتقديــم العــون الــالزم لدائــرة إدارة المخاطــر لتحديــد تلــك المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك وســبل 

الحــد مــن تأثيرهــا علــى مجمــل عمليــات البنــك.

منهجيات وعملية إدارة المخاطر
تعتمــد منهجيــات إدارة المخاطــر علــى متطلبــات ســلطة النقــد وتعليمــات بــازل بهــذا الخصــوص، حيــث تــم 
اعتمــاد سياســة إدارة المخاطــر والعمــل علــى تطبيــق منهجيــات إدارة المخاطــر مــن خــالل تطبيــق برنامــج 

.)LOXON( آلــي إلدارة وقيــاس المخاطــر
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دائرة االمتثال ومكافحة غسل األموال 
انطالقــًا مــن تطلعــات مجلــس إدارة البنــك وانســجامًا مــع متطلبــات تعليمــات الجهــات الرقابيــة والتشــريعات 
النافــذة اســتحدث فــي الهيــكل التنظيمــي للبنــك دائــرة االمتثــال والحوكمــة ووحــدة مختصــة بمكافحــة غســل 
األمــوال تقــوم بــدور إشــرافي ورقابــي للتأكــد مــن قيــام كافــة العامليــن فــي البنــك باتخــاذ كافــة اإلجــراءات 

الكفيلــة لتطبيــق متطلبــات التشــريعات التــي تنظــم عمــل البنــك.
ــس اإلدارة  ــن مجل ــدة م ــات معتم ــات ومنهجي ــى سياس ــا عل ــي أعماله ــة ف ــال والحوكم ــرة االمتث ــد دائ وتعتم
ــة  ــات الرقابي ــات الجه ــل وتعليم ــراءات العم ــزام بإج ــك لاللت ــن بالبن ــدى العاملي ــة ل ــق ثقاف ــع خل ــم م تتناغ

ــي: ــا يل ــرة بم ــل الدائ ــام لعم ــار الع ــص اإلط ويتلخ
توفير سياسات وإجراءات عمل محدثة باستمرار للدائرة.

متابعة المراسالت الواردة للبنك من الجهات الرقابية.
ــر سياســات وإجــراءات  ــة والتأكــد مــن توف ــات الرقابي ــم الصــادرة عــن الجه ــة التعليمــات والتعامي مراجع
عمــل تغطــي متطلبــات تنفيذهــا والتقيــد بهــا وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا بالتنســيق مــع األطــراف 

المعنيــة.
زيارة الفروع والمكاتب ومراكز العمل األخرى للتأكد من التزامها بالتشريعات النافذة.

دراسة شكاوي العمالء ومتابعة حلها.
التأكد من تنفيذ متطلبات بعض التشريعات الدولية خاصة قانون االمتثال الضريبي األمريكي.

رفع التقارير الدورية للجهات المعنية.
ــزام البنــك بمحــددات الحوكمــة المنصــوص عليهــا فــي دليــل حوكمــة البنــوك ورفــع  مراجعــة مــدى الت

ــد المعنييــن بهــا. التقاريــر للجنــة المعنيــة حــول أهــم نقــاط عــدم االلتــزام ومتابعــة تقي
تنتهــج وحــدة مكافحــة غســل األمــوال فــي أعمالهــا إجــراءات عمــل معتمــدة تغطــي متطلبــات قانــون مكافحــة 
ــى  ــة المنفــذة عل ــة اليومي ــه فــي فلســطين مــن خــالل مراجعــة الحــركات المالي غســل األمــوال المعمــول ب
ــة  ــات المختص ــا للجه ــتبه به ــركات المش ــن الح ــغ ع ــة والتبلي ــر المطلوب ــر التقاري ــالء وتحضي ــابات العم حس

واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتطبيــق سياســة اعــرف عميلــك.

التدقيق الخارجي 
ــة  ــل الجه ــن قب ــد م ــي معتم ــق خارج ــل مدق ــن قب ــة م ــة والمصرفي ــك المالي ــطة البن ــات وأنش ــق عملي تدق
ــر مباشــرة مــن البنــك،  ــة مباشــرة أو غي ــة تســهيالت ائتماني ــى أي ــة ويراعــى أن ال يكــون حاصــاًل عل الرقابي
يتــم اختيــاره مــن قبــل الهيئــة العامــة للمســاهمين ســنويًا ويرفــع تقاريــره لمجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة 
للمســاهمين والجهــات الرقابيــة بنتائــج مــا توصــل إليــه مــن مالحظــات والتوصيــات الالزمــة لمعالجتهــا وعدم 

تكرارهــا مســتقباًل.
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مهام ومسؤوليات المدقق الخارجي 
تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك والشــركة التابعــة بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

.)IFRS( الماليــة المحاســبة الدوليــة
االلتــزام بمتطلبــات االفصــاح للبيانــات الماليــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــات الرقابية 

العالقة. ذات 
االلتزام بقواعد السلوك المهني.

التواصــل مــع لجنــة المراجعــة والتدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى الدوائــر الرقابيــة 
فــي البنــك بمــا يكفــل إنجــاز مهامــه.

المشاركة في حضور اجتماعات الهيئة العامة السنوية للبنك.
ــه حــول مــدى  ــة، ورأي ــي والرســالة اإلداري ــر المال ــد ســلطة النقــد الفلســطينية بنســخة عــن التقري تزوي
كفايــة أنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي ومــدى كفايــة المخصصــات لمقابلــة المخاطــر المحتملــة، إضافــة 

للتحقــق مــن عدالــة البيانــات التــي أعطيــت لــه خــالل عمليــة التدقيــق. 
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الفروع

تــم خــالل العــام افتتــاح التفــرع الخامــس عشــر للبنــك فــي مدينــة رام اهلل فــي النصــف األول مــن العــام 2015 
وبذلــك بلــغ عــدد تفرعــات البنــك )8( فــروع و)7( مكاتــب، وقــد تــم الشــروع أيضــًا خــالل العــام 2015 بتأســيس 
الفــرع الرئيســي للبنــك فــي مبنــى اإلدارة العامــة قيــد اإلنشــاء فــي شــارع االرســال بــرام اهلل وكذلــك تأســيس 
مكتبيــن فــي كل مــن مدينــة الخليــل ومدينــة بيــت لحــم وســيتم افتتاحهمــا خــالل العــام 2016 لتصبــح شــبكة 
تفرعــات البنــك )18( فرعــًا ومكتبــًا، كمــا تمــت إجــراءات الصيانــة الدوريــة لمقــار فــروع ومكاتــب البنــك األخــرى 
وذلــك حرصــًا علــى المحافظــة عليهــا وعلــى مظهرهــا الداخلــي والخارجــي بالمســتوى المطلــوب أمــام المتعاملين 
وبشــكل يوفــر كافــة الخدمــات والراحــة للمتعامليــن فــي أماكــن تواجدهــم واالســتجابة لرغباتهــم مــن خــالل 

تقديــم خدمــات مصرفيــة شــاملة ومميــزة لهــم تغطــي جميــع المناطــق الفلســطينية الرئيســة.

وقــد تــم خــالل العــام  تطويــر وتعديــل العديــد مــن أدلــة وأنظمــة العمــل والرقابــة الداخليــة لكــي تغطــي كافــة 
أعمــال وأنشــطة الفــروع والمكاتــب المختلفــة ودوائــر اإلدارة العامــة لتفــي بمتطلباتهــا وذلــك بهــدف رفــع الكفــاءة 
والفاعليــة فــي أداء الخدمــة وتحســين إنتاجيــة العمــل فــي تفرعــات البنــك واســتغالل الطاقــات واإلمكانــات البشــرية 
الفاعلــة واالســتفادة مــن إمكانــات التكنولوجيــا المتوفــرة لــدى البنــك، وتحقيــق وفــورات فــي كلفــة التشــغيل بشــكل 
ــا هــو  ــب واإلدارة العامــة والشــركة التابعــة فــي 2015/12/31  كم ــغ عــدد موظفــي الفــروع والمكات ــد بل عــام، وق

موضــح تاليــًا:

عدد الموظفينالفرع/ المكتب
75اإلدارة العامة

20فرع بيت لحم

6مكتب بيت ساحور

6مكتب حوسان

21فرع الخليل

6مكتب بيت أمر

7مكتب بني نعيم

16فرع غزة

7فرع أريحا 

20فرع نابلس

9مكتب حوارة

16فرع البيرة

12فرع بيتونيا

15فرع جنين 

5مكتب بيرنباال

7مكتب وسط البلد- رام اهلل

8الشركة التابعة

256اإلجمالي
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التطوير التكنولوجي وأنظمة المعلومات

الموارد البشرية

ــات  ــة المعلوم ــرة أنظم ــي)BANKS(  ودائ ــام اآلل ــالل النظ ــن خ ــك م ــي البن ــة ف ــة والمالي ــات المصرفي ــذ العملي تنف
مســتمرة فــي تقويــة شــبكة االتصــاالت مــا بيــن اإلدارة والفــروع وتطويــر مكننــة العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة 
ــادة  ــدف زي ــك به ــريعة وذل ــر الس ــوط الفايب ــاد خط ــالل اعتم ــن خ ــاالت م ــال االتص ــي مج ــع ف ــتثمارية والتوس واالس
قنــوات االتصــال مــع المتعامليــن لتقديــم خدمــات إضافيــة تضفــي طابــع الســرعة والدقــة علــى العمليــات وبشــكل 
يضمــن مســاعدتهم وتســهيل إجــراءات التعامــل معهــم وتلبيــة حاجاتهــم واالســهام فــي نجاحهــم وبمــا يحقــق أعلــى 
ــاالت  ــة مج ــي كاف ــة ف ــة اآللي ــات واألنظم ــدث التقنيّ ــة أح ــى مواكب ــرص عل ــم. وإن اإلدارة تح ــا لديه ــات الرض درج
ــة  ــة بالخدمــات واإلجــراءات المصرفي ــر األنظمــة المتعلق ــذ الخطــة الشــاملة لتطوي ــم تنفي ــة ويت الخدمــات المصرفي
كتشــغيل أنظمــة آليــة إلدارة المخاطــر وكذلــك إدخــال التقنيــات الحديثــة مــن األجهــزة والبرامــج لزيــادة اإلنتاجيــة 
  SMS والتســهيل علــى المتعامليــن مــن التوســع فــي خدمــة االنترنــت )اســتثمار أون اليــن( وخدمــة الرســائل القصيــرة
باإلضافــة إلــى الخدمــات االلكترونيــة األخــرى كالفيــزا والفيــزا الكتــرون والربــط علــى شــبكة المفتــاح الوطنــي ممــا 
يتيــح للمتعامليــن اســتخدام كافــة الصرافــات اآلليــة للبنــك والبنــوك األخــرى المشــتركة علــى نظــام المفتــاح الوطنــي 

والتــي يقدمهــا البنــك والشــركة التابعــة لــه العالميــة لــألوراق الماليــة.

العامليــن فــي الجهــاز الوظيفــي بمحتلــف الرتــب الوظيفيــة مــن العناصــر الرئيســية واألساســية للنجــاح والتفــوق 
والتميــز الــذي يحققــه البنــك ومــن أجــل المحافظــة علــى هــذا العنصــر الــذي يعتبــر رأس مــال بشــري تعمــل 
إدارة البنــك باســتمرار علــى تطويــر مهــارات وقــدرات الموظفيــن مــن خــالل إيفادهــم لحضــور النــدوات والــدورات 
التدريبيــة والبرامــج المتخصصــة الالزمــة داخــل فلســطين وخارجهــا المتعلقــة بالنشــاط المصرفــي واالســتثماري 
ــة  ــالع والمعرف ــة  لالط ــاص إضاف ــكل خ ــي بش ــي واالئتمان ــل المال ــة والتحلي ــر المصرفي ــام والمخاط ــكل ع بش
علــى الجوانــب القانونيــة التــي تحكــم العمليــات المصرفيــة وذلــك وفقــًا لخطــة موضوعــة بهــدف تميــز العامليــن 

لتقديــم أفضــل خدمــة للمتعامليــن مــع البنــك ومواكبــة المســتجدات والتطــورات فــي الصناعــة المصرفيــة.

  وعملــت اإلدارة خــالل العــام 2015 علــى رعايــة جهــاز البنــك الوظيفــي وفقــًا للجهــود المبذولــة مــن كل موظــف 
وتنظــم اإلدارة أيضــًا العديــد مــن النشــاطات والبرامــج الخاصــة بالموظفيــن بهــدف تعزيــز الــوالء واالنتمــاء وذلــك 
للقناعــة التامــة لديهــا بــأن الجهــاز الوظيفــي فــي البنــك هــو مــن أهــم الحلقــات الالزمــة لتحقيــق التقــدم والنجــاح 
للبنــك، هــذا وقــد أوفــد 122 موظفــًا لحضــور دورات تدريبيــة خــارج وداخــل فلســطين فــي كافــة التخصصــات 

الالزمــة للبنــك.
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وفيما يلي جدواًل بالدورات التدريبية لموظفي المصرف:

العدد الدورة
1 201 fORTIgATE 1&301 fORTIgATE 11

1 Advanced Financial Excel

1 Bookkeeping by Excel

1 Communication with Confidence- English Fluency Skills for Professionals

1 Credit Analysis of Micro Finance Institutions

1 Cross Selling And Cross Selling Techniques

1 English -  Level 1

4 Fatca - Level 2

1 Financial English for professionals

1 Financial Excel

2 Financial Statements Analysis

1 Human Resource Management Professional

1 IDEL Information Technology

2 IFRS Updated Seminar

17 SME Credit

1 Microsoft Excel 2010 - Proficient Level

1 Public Relations

1 QHSE IMS Internal Auditor training

2 Selling Skills And Cross Selling Techniques

1 Women’s leadership program for entrepreneurs from Middle East and North Africa

1 اختبارات فحوص التحمل وفق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية
1 إدارة الوقت
1 إدارة مخاطر العمليات ومخاطر التشغيل
2 إعادة هيكلة القروض
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1 كشف التزييف والتزوير للعمالت والشيكات والوثائق
11 األخطاء الشائعة لموظفي التلر وطرق معالجتها
5 اإلطار العملي لمكافحة غسل األموال وسياسات اعرف عميلك
2 االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل واألعراف الموحدة الخاصة بكل منها

11 اإلعداد والتنبؤ بالتدفقات النقدية للمنشات الصغيرة والمتوسطة
7 التحليل المالي لغايات منح االئتمان
1 التعامل مع شكاوى العمالء
4 التميز في خدمة العمالء وتقنية المحافظة عليهم
1 الجوانب القانونية لألعمال المصرفية
1 الكفاالت واعتمادات الجهوز في التجارة الخارجية
1 المهارات اإلدارية واإلشرافية
2 المهارات الشاملة في إدارة عالقات العمالء
2 أصول تحصيل ومتابعة وإدارة الديون
1 تحليل القوائم المالية
2 تحليل مالي وباستخدام اكسل
2 تسويق الخدمات المالية والمصرفية
1 دورة اللغة العبرية - مستوى 2
6 دورة اللغة العبرية - مستوى اول
1 سكرتير بديل
1 عمليات اتخاذ القرار وخطوات حل المشكالت اإلدارية
6 كشف التزييف والتزوير للعمالت والشيكات والوثائق
1 متخصص فلسطيني في مكافحة غسل األموال
1 مخاطر االئتمان وفق الطريقة المعيارية والداخلية
1 مهارات االتصال
1 نظام بيسان انتربرايز
2 ورشة عمل نظم المعلومات االئتمانية

122 المجموع
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الخدمات المصرفية الخارجية وأنشطة الخزينة المختلفة 

ــة  تعمــل إدارة البنــك بشــكل حثيــث فــي مجــاالت نشــاط الخزينــة واالســتثمار وخدمــات الوســاطة الماليــة ومبادل
ــدي  ــوق النق ــي أدوات الس ــة ف ــالت المختلف ــة بالعم ــك المالي ــوارد البن ــف م ــتثمار وتوظي ــة، الس ــالت األجنبي العم
والرأســمالي المتنوعــة محليــًا وعالميــًا بسياســة مدروســة وحــذرة بهــدف تحقيــق المــردود المناســب والمعقــول لهــذه 

المــوارد.
وقــد احتفــظ البنــك بموقــع متقــدم فــي مجال خدمــات الخزينــة والخدمــات المصرفيــة بالعمــالت األجنبيــة المتداولة، 
ــك مــن خــالل شــبكة  ــة وذل ــع وشــراء العمــالت األجنبي ــة وبي اذ اســتمر فــي إصــدار الحــواالت والشــيكات المصرفي
مراســلي البنــك مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة العالميــة المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء العالــم. وقــد حقــق نشــاط 
ــرة  ــات المتاج ــال عملي ــي مج ــام 2014 ف ــي الع ــق ف ــا تحق ــل مم ــج افض ــام 2015 نتائ ــالل الع ــة خ ــال الخزين أعم

بالعمــالت األجنبيــة ممــا ســاهم فــي تنميــة اإليــرادات اإلجماليــة للبنــك بنســبة 4.27 %.

واســتمرت اإلدارة خــالل العــام 2015 فــي طــرح برنامــج حســاب التوفيــر الممتــاز الــذي يمتــاز بتقديــم جوائــز وقــد 
حســن قاعــدة المودعيــن وحافــظ علــى أرصــدة المســتقطبين فــي حســابات التوفيــر.
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* الشركة العالمية لألوراق المالية المساهمة الخصوصية
 شــركة ماليــة تعمــل فــي مجــال الوســاطة الماليــة لحســابها ولحســاب الغيــر مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة نابلــس، 
ســجلت لــدى مراقــب الشــركات بفلســطين فــي شــهر كانــون األول عــام 1996 تحــت رقــم )563119148( وباشــرت 
أعمالهــا فــي شــهر كانــون ثانــي عــام 1998، يبلــغ رأس مــال الشــركة 3526093 دوالر أمريكــي مســددة بالكامــل.

تعتبــر الشــركة تابعــة ومملوكــة شــبه بالكامــل لشــركة بنــك االســتثمار الفلســطيني المســاهمة العامــة المحــدودة 
وبمــا نســبته 99.64 % مــن رأس المــال المدفــوع.

ندرج فيما يلي أهم بياناتها المالية كما في 2015/12/31 مقارنة مع 2014/12/31:

20152014
52206305063404مجموع الموجودات
1196510693535مجموع المطلوبات

18434131209891مجموع االستثمارات
11083162992األرباح بعد الضريبة 

35260933526093رأس المال
40241204369869حقوق الملكية

تعمــل إدارة البنــك مــن خــالل توجيهاتهــا إلدارة الشــركة التابعــة »العالميــة لــالوراق الماليــة« علــى تقديــم خدمــات 
اســتثمارية جديــدة ومتميــزة فــي مجــال أعمــال الوســاطة الماليــة تتمثــل فــي بيــع و شــراء األســهم والعمــل كوســيط 
بالعمولــة فــي بورصــة فلســطين لــألوراق الماليــة إضافــة إلــى العمــل كمستشــار مالــي لالســتثمار فــي األوراق الماليــة 

إلــى جانــب العمــل كوســيط مشــتري وبائــع لصالــح المحفظــة الخاصــة بالشــركة.
وتوفــر الشــركة أيضــًا التقاريــر الدوريــة عــن أســهم الشــركات المطروحــة للتــداول فــي البورصــة وتــزود المتعامليــن 
مــن خاللهــا بهــذه التقاريــر كمــا توفــر الشــركة للمتعامليــن معهــا خدمــة االطــالع علــى أوضــاع حســاباتهم مــن خــالل 

موقعهــا االلكترونــي.

الشركات التابعة
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الوضع التنافسي للبنك

السياسات التطويرية في البنك 

ــف مكوناتهــا حيــث بلغــت  ــى تحســين حصتهــا مــن ســوق الودائــع بمختل ســعت إدارة البنــك خــالل العــام 2015 عل
حوالــي 2.31 % وكذلــك ســوق االئتمــان الممنــوح للقطاعــات المختلفــة حيــث بلغــت حوالــي 2.49 %. ويقــوم البنــك 
فــي ســبيل ذلــك بحمــالت إعالنيــة وتوعيــة بشــكل منتظــم ومــدروس للتعريــف بخدمــات البنــك المقدمــة للجمهــور 

فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة

ــم  ــك حج ــهد بذل ــتمر ويش ــم ومس ــدروس ودائ ــور م ــي تط ــذا ف ــا ه ــى يومن ــه وحت ــذ تأسيس ــك من ــيرة البن مس
ــى اآلن. ــه وحت ــة أعمال ــذ ممارس ــة من ــغيلية المتحقق ــاح التش ــودات واألرب الموج

ــدف  ــة واإلدارة ته ــة واضح ــإن الرؤي ــطيني ف ــي الفلس ــاز المصرف ــي الجه ــة ف ــع متقدم ــك لمواق ــول البن ولوص
إلــى اســتمرار مواكبــة التطــورات العالميــة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة بهــدف تقديــم الخدمــات المتميــزة 

ــي. ــوق المصرف ــن الس ــدد م ــن ج ــتقطاب متعاملي ــك واس ــع البن ــن م ــن الحاليي للمتعاملي

ــل  ــدة مراح ــى ع ــة عل ــا موزع ــك العلي ــا إدارة البن ــي تنتهجه ــة الت ــات التطويري ــتراتيجية للسياس ــة االس والرؤي
ــي: ــا يل ــل فيم تتمث

االستمرار في متابعة وتحليل نتائج البنك ومقارنتها مع البنوك العاملة األخرى بفلسطين.

تقييم أساليب المنافسة المصرفية المتبعة من حين آلخر لتطويرها.

متابعــة تحقــق األهــداف باســتمرار فــي ضــوء النتائــج المتحققــة والخدمــات المقدمــة للمتعامليــن مــع 
البنــك بهــدف تعديلهــا وتطويرهــا.

 تحســين المنتجــات ومتابعــة تطويــر الخطــط االســتراتيجية والهيــاكل التنظيميــة والتقنيــة المتبعــة 
فــي البنــك لتحقيــق األهــداف المحــددة.

 استمرارية العمل بكافة الوسائل المتاحة الزدهار البنك وتقدمه.
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أهداف الخطة المستقبلية للعام  2016   

•      االســتمرار فــي العمــل علــى تحقيــق نمــو دائــم ومتصاعــد فــي الربحيــة والموجــودات وحقــوق الملكيــة 	
وإدارتهــا بكفــاءة عاليــة لتدعيــم المركــز المالــي والتنافســي للبنــك فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني  

والمحافظــة علــى النســب الماليــة للبنــك ضمــن متطلبــات الجهــات الرقابيــة فــي فلســطين.
• رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية وترشيد اإلنفاق غير المنتج بهدف تعظيم اإليرادات.	
• االســتمرار فــي تطويــر المنتجــات والخدمــات والبرامــج التــي يقدمهــا البنــك للمتعامليــن معــه بنــاًء علــى 	

ــز علــى قطــاع التجزئــة مــن  احتياجاتهــم وبمــا يتناســب مــع الوضــع االقتصــادي الفلســطيني، والتركي
خــالل اســتحداث وتطويــر منتجــات خاصــة بقطــاع األفــراد والعمــل علــى توفيــر االحتياجــات التمويليــة 

للمؤسســات والشــركات المنتجــة صغيــرة ومتوســطة الحجــم.
• متابعــة شــبكة تفرعــات البنــك والـــتاكد مــن جاهزيتهــا باســتمرار لتقديــم الخدمــات الفضلــى للمتعاملين 	

وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات العمــل، وزيــادة تواجــد البنــك فــي التجمعــات الســكانية الفلســطينية مــن 
خــالل انتهــاج اســتراتيجيات مدروســة للتفــرع الداخلــي معــززة بقــدرات تنافســية مــع البنــوك .

• ــالت 	 ــر حم ــم وتطوي ــالل تنظي ــن خ ــك م ــب البن ــروع ومكات ــف ف ــي مختل ــويقي ف ــد التس ــم الجه تدعي
تســويقية مميــزة ومحفــزة باإلضافــة لتنظيــم حمــالت إعالنيــة وإعالميــة لبرامــج وخدمــات البنــك وذلــك 
للمحافظــة علــى المتعامليــن القائميــن مــن خــالل تلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم واســتقطاب متعامليــن 

جــدد لزيــادة الحصــة الســوقية مــن الســوق المصرفــي بمختلــف األنشــطة. 
• ــز 	 ــة وجوائ ــدة معقول ــعار فائ ــالت وبأس ــف العم ــع بمختل ــتقطاب الودائ ــن واس ــدة المودعي ــيع قاع توس

ــا. ــموح به ــة المس ــتثمار المختلف ــاالت االس ــي مج ــع ف ــذه الودائ ــل له ــتغالل األمث ــة واالس تحفيزي
• تعزيــز الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة الســم البنــك وعالمتــه التجاريــة لــدى كافــة فئــات المجتمــع وتميزهــا 	

فــي الســوق المصرفــي. مــن خــالل اســتمرار التفاعــل مــع المجتمــع المحلــي ومواصلــة تقديــم الدعــم 
للمشــاريع االجتماعيــة والخدماتيــة والتعليميــة والبيئيــة.

• تقديــم خدمــات االســتثمار الخاصــة والشــخصية المميــزة لمحافــظ المتعامليــن االســتثمارية وبمــا يواكــب 	
المســتجدات العالميــة فــي أســواق المــال واالســتثمار لتحقــق عوائــد مجزيّــة.

• ــم 	 ــق تدريبه ــن طري ــم ع ــم وقدراته ــع كفاءته ــى رف ــل عل ــك والعم ــي البن ــي ف ــاز الوظيف ــة الجه رعاي
ومكافــأة المتميزيــن منهــم وتشــجيعهم علــى العمــل بــروح الفريــق، وتطويــر أنظمــة وسياســات العمــل 

لمواكبــة التطــورات فــي القطــاع المصرفــي العالمــي. 
• المحافظــة علــى نســب ســيولة نقديــة عاليــة لمواجهــة متطلبــات المتعامليــن مــع البنــك فــي أي وقــت 	

مــن األوقــات.
• ــاالت 	 ــادات والكف ــك كاالعتم ــن البن ــة م ــرة المقدم ــر المباش ــهيالت غي ــم التس ــادة حج ــى زي ــل عل العم

والخدمــات المصرفيــة كالحــواالت وذلــك بهــدف تعظيــم وتنويــع إيــرادات البنــك المختلفــة.
• متابعــة تطويــر أداء الخدمــة وتنويعهــا للمحافظــة علــى الميــزة التنافســية مــع مؤسســات الجهــاز 	

ــق  ــى تحقي ــك عل ــدرات البن ــم ق ــة لتدعي ــا المصرفي ــف التكنولوجي ــك بتوظي ــطين وذل ــي بفلس المصرف
ــه. أهداف

• خفض المخاطر بأنواعها من خالل العمل بنظام الرقابة والتقييم الذاتي للمخاطر.	
• االســتمرار فــي العمــل علــى تحقيــق رضــا المتعامليــن كونــه مــن القيــم الجوهريــة للبنــك وزيــادة حجــم 	

حقــوق الملكيــة وتحقيــق عائــد مجــز للمســاهمين فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة الســائدة.
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 الحوكمة المؤسسية

الحوكمة
إدارة البنــك مســتمرة بالعمــل علــى تعزيــز وتطويــر الحاكميــة المؤسســية المرتكــزة علــى مبــادئ الشــفافية 
والمســائلة والمســؤولية، لتدعيــم ثقــة المودعيــن والمســاهمين والجهــات األخــرى ذات العالقــة بالبنــك وبمــا يضمــن 
مراقبــة مســتمرة لتقيــد البنــك بالسياســات وبالحــدود المقــرة وتوافقهــا مــع أهدافــه المحــددة بشــكل عــام. وذلــك 
ــي تتماشــى مــع تعليمــات الســلطة  ــك الت ــى كافــة نشــاطات البن ــة عل ــر األداء المهني ــى معايي ــق أعل ــًا بتطبي التزام

ــى. ــة الفضل ــات الدولي ــطين والممارس ــة بفلس الرقابي
وإدارة البنــك تعمــل علــى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة التــي تصدرهــا الجهــات الرقابيــة لتتماشــى مــع الدليــل الصــادر 

بالخصــوص وذلــك لتالفــي أي تباينــات أو انحرافــات بيــن هــذه المبــادئ والتطبيــق.
وانطالقــًا مــن سياســة الحــرص علــى الحوكمــة المؤسســية ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة عــدة لجــان متخصصــة لــكل 
ــذه  ــك، وه ــداف البن ــق أه ــس لتحقي ــع المجل ــل م ــكل متكام ــل بش ــددة تعم ــة ومح ــات خاص ــداف وصالحي ــا أه منه

اللجــان كمــا هــي فــي 2015/12/31:

لجنة االستثمار 1
والتسهيالت

اعتماد السياسة االئتمانية واالستثمارية ومتابعة مدى االلتزام بها.رئيس اللجنةعبد العزيز ابو دية
متابعة أداء المحفظة االئتمانية واالستثمارية ومدى موائمتها مع 

السياسات المعتمدة.
التأكد من تحقيق عائد مجزي ضمن المخاطر المقبولة والموائمة 

للتشريعات وبما يتوافق مع السياسات المخصصة لذلك. 

عضوخليل نصر

عضوسامي السيد

لجنة المراجعة 2
والتدقيق

ترشيح المدقق الخارجي وتحديد أتعابه.رئيس اللجنةيوسف بازيان
تقييم استقاللية المدقق الخارجي ونطاق عمله.

مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية.
مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية.

تقديم التوصيات بخصوص اختيار وتعيين وعزل مدير التدقيق 
الداخلي وأعمال مراقبة االمتثال ومدى استجابة اإلدارة لتوصيات 

ونتائج أعمال اللجنة.
تقييم مدى كفاءة العاملين في دائرة التدقيق الداخلي.

مراجعة التقارير المعدة من دائرة التدقيق الداخلي ومراقبة االمتثال 
ومدى شمولية أعمالهما.

عضومحمد كمال حسونة

عضوجميل المعطي

لجنة إدارة 3
المخاطر

 تحديد المخاطر المصاحبة ألعمال المصرف ووضع استراتيجية شاملة رئيس اللجنةمحمد كمال حسونة
حول درجة مدى تحمل المخاطر.

تبادل االتصال مع دائرة إدارة المخاطر.
تزويد مجلس االدارة بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها او 
يتعرض لها المصرف، باإلضافة إلى التاكد من وجود بيئة مناسبة 

إلدارة المخاطر.

عضوجميل المعطي

عضومروان عبدالحميد

لجنة الحوكمة 4
والتعويضات

اإلشراف  على تطبيق اطار سياسة الحوكمة.رئيس اللجنةد. عدنان ستيتية
إعداد سياسة المكافآت والحوافز وإجراء تقييم دوري حول مدى 

كفايتها وفاعليتها.
إعداد معايير يتم اعتمادها من المجلس للشروط والمؤهالت الواجب 

توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة.
اإلشراف على سياسة الموارد البشرية بشكل عام.

عضويوسف بازيان

عضومروان عبد الحميد

عضووليد النجار
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وشــكل مجلــس اإلدارة أيضــًا عــدة لجــان تنفيذيــة بــاإلدارة العامــة للبنــك مــن كبــار موظفــي البنــك التنفيذييــن وفقــًا 
لمتطلبــات وضــرورات العمــل، ومــن أهــم هــذه اللجــان:

لجنة التسهيالت االئتمانية 
لجنة الموارد البشرية 

لجنة اللوازم والمشتريات 
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

لجنة اجراءات العمل
لجنة الصالحيات على األنظمة البنكية

الشفافية واإلفصاح 
عمــاًل بالمعاييــر الدوليــة فــي مجــال اإلفصــاح الــذي يعتبــر مــن متطلبــات الدعامــة الثالثــة التفاقيــة بــازل || وانطالقــًا 
مــن إيمــان مجلــس اإلدارة بمبــدأ الشــفافية واإلفصــاح كقاعــدة أساســية فــي العمــل المصرفــي وكســب ثقــة الجمهــور 
ــل  ــن قب ــدة م ــات معتم ــذه المتطلب ــة ه ــاح لتلبي ــة إفص ــك سياس ــدى البن ــه ل ــتثمرين فإن ــة والمس ــات الرقابي والجه

مجلــس اإلدارة.

المكافآت والحوافز 
حرصــًا مــن مجلــس اإلدارة علــى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة المؤسســية فإنــه لــدى البنــك نظــام مكافــآت وحوافز 
معتمــد ولجنــة للحوكمــة والتعويضــات منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة لتحقيــق مبــادئ الحوكمــة فــي هــذا المجال.

دور ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
بحكــم النظــام الداخلــي للبنــك رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس الشــركة وممثلهــا لــدى الغير وأمــام كافة الســلطات، 
ويعتبــر توقيعــه كتوقيــع مجلــس اإلدارة بكاملــة فــي عالقــات الشــركة بالغيــر مــا لــم يقــرر المجلــس خــالف ذلــك، 

ويتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة فــي تنفيــذ مقــررات المجلــس والتقيــد بهــا.

ويقوم رئيس مجلس اإلدارة باألدوار الرئيسية التالية:
االشــراف علــى أعمــال البنــك، وهــو المســؤول أمــام مجلــس اإلدارة عــن اإلشــراف ومتابعــة ســير أعمــال البنــك . 1

وعــن متابعــة تنفيــذ سياســة المجلــس.
متابعــة وتقييــم األداء العــام للبنــك وفقــًا لالســتراتيجيات والخطــط واألهــداف والسياســات والموازنــات المعتمــدة . 2

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
ــن أعضــاء . 3 ــا بي ــا يشــمل التواصــل م ــك بم ــدى البن يتأكــد رئيــس المجلــس مــن توفــر حكــم مؤسســي فعــال ل

المجلــس واإلدارة التنفيذيــة لتحفيــز تبــادل وجهــات النظــر وضمــان توافــر المعلومــات المالئمــة والكافيــة فــي 
ــح.  ــدأ عــدم تضــارب المصال ــة وبمــا يحفــظ مب األوقــات المناســبة للجهــات المعني
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ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب المصالح
ــي  ــك ف ــا البن ــير عليه ــي يس ــة الت ــات واألنظم ــرار السياس ــط وإق ــي التخطي ــه ف ــس اإلدارة مهام ــارس مجل يم
عالقاتــه الداخليــة والخارجيــة ويشــرف علــى ســالمة تنفيــذ األعمــال واألنشــطة الممارســة مــن اإلدارة التنفيذيــة 
ممثلــة بالمديــر العــام، وال يوجــد أي تضــارب للمصالــح مــع أعضــاء المجلــس خــالل ممارســة البنــك ألنشــطته 

المختلفــة، حيــث يطبــق كافــة تعليمــات الحوكمــة فــي ممارســة المهــام.

مسؤوليات مجلس اإلدارة 
ــة . 1 ــة العام ــة للهيئ ــي، والتوصي ــع المال ــالمة الوض ــك وس ــن إدارة البن ــؤول ع ــك مس ــس إدارة البن مجل

ــح  ــة مصال ــة ورعاي ــات الرقابي ــات الجه ــة متطلب ــن تلبي ــد م ــك، والتأك ــي للبن ــق الخارج ــاد المدق العتم
المســاهمين والمودعيــن والدائنيــن والموظفيــن والجهــات األخــرى ذات العالقــة.

رســم السياســة العامــة للبنــك بمــا يشــمل وضــع االســتراتيجيات والتأكــد مــن التــزام اإلدارة التنفيذيــة . 2
بهــا.

اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي لكافــة مســتويات البنــك والشــركة التابعــة وسياســات . 3
وإجــراءات العمــل المختلفــة الناظمــة للعمــل المصرفــي.

ــس، . 4 ــن المجل ــدة م ــن المعتم ــف والتعيي ــة التوظي ــق سياس ــك وف ــا للبن ــة العلي ــن اإلدارة التنفيذي تعيي
ــنوي. ــكل س ــم بش ــم وتقييمه ــم ومكافآته ــد رواتبه وتحدي

اإلشــراف والرقابــة علــى أنشــطة البنــك وفــق القوانيــن والتعليمــات والقــرارات النافــذة واألنظمــة . 5
الداخليــة للبنــك وبمــا ينســجم مــع الحوكمــة المؤسســية الســليمة.

تقييم أداء المجلس ككل بشكل دوري من قبل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.. 6
مجلس اإلدارة يقيم أداء المدير العام بشكل دوري للوقوف على حسن أدائه.. 7
اللجــان المختصــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تقييــم أداء دوائــر المخاطــر واالمتثــال والتدقيــق . 8

الداخلــي.
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آلية إيصال المعلومات للمساهمين 

تتواصــل إدارة البنــك بوســائل مختلفــة إليصــال البيانــات المتعلقــة بنتائــج أعمــال البنــك للمســاهمين وذلــك عــن 
طريــق النشــر علــى المواقــع االلكترونيــة للبنــك وبورصــة فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية إضافــة 
لتوزيــع التقريــر الســنوي علــى المســاهمين بالبريــد والنشــر فــي الصحــف المحليــة واإلعــالن فــي مقــار فــروع ومكاتــب 

البنــك والشــركة التابعــة فــي المــدن والتجمعــات الســكانية الفلســطينية.

كبار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن 10 %

عدد األسهم في االسم
2015/12/31

نسبة 
المساهمة

عدد األسهم في 
2014/12/31

نسبة 
المساهمة

شــركة اليــزن لالســتثمارات الماليــة 
والعقاريــة 

11,260,012%2011,000,012% 20.00

ــة  شــركة الشــروق لالســتثمارت المالي
ــة والعقاري

11,422,587%20.2911,158,833%20.29

األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم في المنصباالسم
2015/12/31

نسبة 
المساهمة 

7.22%4,062,332رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبد العزيز أبو دية

0.02%11,259نائب رئيس المجلسالسيد خليل نصر

0.02%11,312عضوالدكتور عدنان ستيتية
20.00%11,260,012عضوشركة اليزن لالستثمارات المالية والعقارية

0.02%10,236عضوالسيد يوسف بازيان
0.03%14,074عضوالسيد سامي السيد

0.71%398,349عضوالسيد جميل المعطي
0.02%10,236عضوالسيد وليد النجار

0.02%10,622عضوالسيد مروان رضا عبدالحميد
A.Y. consultant 2.50%1,407,501عضوشركة

 Uni Brothers 5.46%3,072,647عضوشركة

األسهم المملوكة من أقارب أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام
درجة القرابةاالسهم المملوكة من قبل االقارباالسم 

أخ رئيس مجلس اإلدارة16,836ابراهيم ابودية

530محمد كمال حسونة
اليــزن  اإلدارة شــركة  ممثــل عضــو مجلــس 

والعقاريــة الماليــة  لالســتثمارات 
ال يملك أي من أقارب بقية أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أيًا من أسهم رأسمال البنك.
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حركة تداول سهم الشركة في بورصة فلسطين خالل العام 2015
     

20152014البيان

1.031.20أعلى سعر
0.940.85أدنى سعر

1.000.88سعر االفتتاح
1.031.00سعر اإلغالق

القيمة بالدوالرعدد الصفقات المتداولةعدد األسهم المتداولة
882,34660864,439

معامالت مع أطراف ذات عالقة
بلغت التسهيالت المباشرة الممنوحة الطراف ذات عالقة كما في 2015/12/31 

2,852,150  دوالر أمريكي.
بلغت التسهيالت غير المباشرة المقدمة ألطراف ذات عالقة كما في2015/12/31 

 1,453,687  دوالر أمريكي.
لــم يحصــل أي حــاالت امتنــاع عــن التصويــت ناتجــة عــن وجــود تضــارب فــي المصالــح فــي اجتماعات 

اإلدارة. مجلس 

الجدول التالي يوضح معامالت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والشركة التابعة مع البنك:

الشركة التابعةاإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارةنوع التعامل
5214188583261565043ودائع

11823481669802500000تسهيالت
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واجبات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين وحوكمة الشركات

خــالل العــام 2015 ُطبقــت كافــة مبــادئ الحوكمــة المتعــارف عليهــا فــي أعمــال ونشــاطات البنــك المختلفــة وتجــاه 
المســاهمين.

اجتماعات مجلس اإلدارة 
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2015: )6( اجتماعات

االسم#
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة

نسبة الحضورالفعلية
100%6عبد العزيز أحمد أبو دية1

100%6خليل أنيس نصر2

83.3%5مروان رضا عبد الحميد 3

100%6محمد كمال حسونة4

83.3%5يوسف صالح حافظ بازيان 5

100%6وليد يعقوب محمود النجار 6

100%6سامي اسماعيل السيد7

100%6الدكتور عدنان علي ستيتية8

83.3%5جميل محمد المعطي9

--الدكتور فادي عيسى حمرا *10

--السيد نقوال أبوعيطة *11

*اعتمد انتخابهم بعضوية المجلس من قبل سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ2/11/ 2016
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ضمــن سياســة البنــك المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة والتبرعــات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، وتحقيقــًا لألهداف 
المحــددة فقــد واصــل البنــك نشــاطه خــالل العــام 2015 فــي القيــام بــدوره تجــاه مناحــي المســؤولية االجتماعيــة 
المختلفــة حرصــًا منــه علــى التفاعــل مــع فعاليــات المجتمــع الفلســطيني وتعزيــزًا لــدوره في خدمــة البيئــة االجتماعية 
فــي فلســطين مــن خــالل تبنــي ورعايــة العديــد مــن األنشــطة االجتماعيــة والخيريــة والثقافيــة والرياضيــة وتوفيــر 
الدعــم المالــي للعديــد مــن طلبــة العلــم والجمعيــات والهيئــات الخيريــة والتطوعيــة ودعــم البرامــج الوطنيــة التــي 
ــغ )46824( دوالر  ــرف مبل ــة بص ــذه الغاي ــكلة له ــا المش ــة العلي ــت اللجن ــد وافق ــن وق ــاء الوط ــة أبن ــتهدف مصلح تس

أمريكــي علــى النشــاطات المختلفــة وهــي تعــادل مــا نســبته 2.72% مــن أربــاح البنــك الصافيــة للعــام 2015.

الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس اإلدارة:
يحمل عضوان من أعضاء المجلس الدرجة العلمية دكتوراه.
يحمل خمسة من أعضاء المجلس الدرجة العلمية ماجستير.

يحمل أربعة من أعضاء من المجلس الدرجة العلمية بكالوريوس في علوم مختلفة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تــم خــالل العــام صــرف مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام 2014 كبــدل عضويــة ومكافــآت إضافيــة وبــدل 
اجتماعــات دوريــة خــالل العــام 2015 كماهــي مفصلــة فــي الجــدول التالــي، علمــًا أنــه لــم يتقاضــى أي مــن أعضــاء 

المجلــس أي رواتــب خــالل العــام.

االسم
ــام  ــن الع ــة ع ــآت اضافي ــة ومكاف ــدل عضوي ب
2014 صرفــت خــالل العــام 2015 )بالــدوالر(

ــدل حضــور اجتماعــات خــالل  ب
ــدوالر( ــام 2015 )بال الع

89,00012,000السيد/ عبد العزيز أبوديه 
15,00012,000السيد / خليل نصر

6,00010,000السيد/ جميل المعطي
10,00012,000الدكتور/ عدنان ستيتية

10,00012,000السيد/ سامي اسماعيل السيد
6,00012,000السيد/ محمد كمال حسونة

3,00010,000السيد/ مروان عبدالحميد 
3,00010,000السيد/ يوسف بازيان 

3,00012,000السيد/ وليد النجار 
--الدكتور فادي عيسى حمرا*
--السيد حنا نقوال أبوعيطة*

145,000102,000المجموع
* اعتمد انتخابهما في المجلس من قبل سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2016/2/11

سياسة الشركة اتجاه المسؤولية المجتمعية
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مكافآت ورواتب اإلدارة التنفيذية العليا للبنك
تقاضى مدير عام البنك رواتب ومكافآت وبدالت مقدارها 250,000  دوالر أمريكي خالل العام 2015.

تقاضــى مســؤولي اإلدارة التنفيذيــة رواتــب ومكافــآت وبــدالت مقدارهــا 474,655  دوالر أمريكــي خــالل 
العــام 2015.

عدد الموظفون 
بلــغ عــدد الموظفيــن العامليــن فــي البنــك والشــركة التابعــة كمــا فــي 2015/12/31 )256( موظفــًا فــي حيــن كان 

عــدد الموظفيــن العامليــن فــي البنــك والشــركة التابعــة فــي 2014/12/31 )244( موظفــًا.

الدرجات العلمية التي يحملها موظفي البنك 
يحمل 14  موظفًا في البنك درجة الماجستير.

يحمل 180  موظفًا في البنك درجة البكالوريوس.
يحمل 23  موظفًا في البنك درجة الدبلوم المتوسط.

يحمل 11  موظفًا في البنك درجة الثانوية العامة.
يحمل 20  موظفًا في البنك شهادة علمية دون الثانوية العامة.
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المركزية
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المسائل التي أُحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األسهم

إقرار مجلس اإلدارة 

لم يتم إحالة أية موضوعات غير المدرجة في جدول األعمال للتصويت عليها من قبل حملة األسهم.

يقــر المجلــس بصحــة البيانــات الماليــة وبدقــة واكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للعــام 
.2015

يقر المجلس بأن أنظمة الرقابة والضبط الداخلي على اإلبالغ المالي في البنك تعمل بشكل فعال.
يقــر المجلــس بــأن نظــام الرقابــة وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى اإلبــالغ المالــي فــي البنــك يتــم تقييــم 

فاعليتها باســتمرار.
ال توجد أية قرارات صادرة من جهة خارجية ولها أثر مادي على عمل البنك.

ال يوجــد أي اختالفــات مــا بيــن البيانــات األوليــة المفصــح عنهــا والنهائيــة الموحــدة المعتمــدة مــن قبــل ســلطة النقــد 
لفلسطينية. ا

االختالفات بين البيانات الموحدة النهائية والمعتمدة من سلطة 
النقد الفلسطينية عن البيانات األولية والمفصح عنها.
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جدول أعمال الهيئة العامة العادية الحادية والعشرين
 تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والذي عقد بتاريخ 2015/5/14.

 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

 ســماع تقريــر مدققــي حســابات الشــركة عــن الميزانيــة العامــة وحســاب األربــاح والخســائر للســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 2015/12/31.

 مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما. 

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

 انتخــاب مدققــي حســابات البنــك والشــركة التابعــة للســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي 2016/12/31 وتحديد 

أتعابهم.
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اإلدارة العامة و المركز الرئيسي
البيرة/ رام اهلل

ميدان النهضة، شارع الهالل، عمارة ضرار الطويل،
ص.ب. 3675 البيرة

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

فرع غزة
الرمال- شارع عمر المختار
ص.ب 4045 – 4047 غزة

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

فرع بيت لحم
شارع الجبل، طريق السوق المركزي

ص.ب 275 بيت لحم
هاتف: 2770888 )2(970+

فاكس: 2770889 )2( 970+

فرع أريحا
شارع قصر هشام
ص.ب 46 اريحا

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

فرع بيتونيا
رام اهلل، المنطقة الصناعية الشارع الرئيسي

عمارة القدس
ص.ب. 3675 ، البيرة

هاتف 2901682/3)2( 970+
فاكس2901686)2( 970+

فرع جنين
وسط البلد ، مدخل شارع ابوبكر

عمارة األنيس ، الطابق األرضي ، ص.ب 120 جنين
هاتف: 243-6560 )4( 970+
فاكس: 243-6567 )4( 970+

فرع نابلس
شارع حمدي كنعان المتفرع من شارع فلسطين

عمارة جاليري سنتر ، الطابق الثاني
ص. ب 725 نابلس

هاتف: 6/ 2385051 )9( 970+
فاكس: 2385057)9( 970+

فرع الخليل
دوار المنارة

ص.ب 782  الخليل
هاتف: 5/ 2252701 )2( 970+
فاكس: 2252706 )2( 970+

مكتب بيت ساحور
شارع سوق الشعب

ص. ب 169 بيت ساحور
هاتف: 3/ 2774702 )2( 970+

فاكس: 2774705 )2(970+

مكتب بيت أمر
الشارع الرئيسي ص.ب. 682 الخليل

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

المواقع والفروع
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مكتب حوارة
الشارع الرئيسي ص.ب. 725 نابلس

هاتف:  2591041/6 )9( 970+
   فاكس: 5 259104 )9( 970+

مكتب بني نعيم 
الشارع الرئيسي ، ص ب 782 الخليل 

هاتف: 2216926/5 )2( 970+
فاكس: 2216928 )2( 970+

مكتب حوسان
الشارع الرئيسي ، ص.ب 275 بيت لحم

هاتف: 275-9615 )2( 970+
فاكس: 275-9616 970+

مكتب بيرنباال
الشارع الرئيسي ، ص.ب 3675 البيرة

هاتف : 2441110 )2( 970+
فاكس: 2441115 )2( 970+

مكتب رام اهلل
وسط البلد - ميدان ياسر عرفات -  مجمع الخطيب 

التجاري

هاتف:    2984450  )2( 970+
فاكس: 2984490 )2( 970+
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مواقع أجهزة الصراف اآللي

رام اهلل الخليل
• البيرة، فرع بنك االستثمار، عمارة 	

ضرار الطويل.

• البيرة، البالوع، بالزا مول.	

• بيتونيا، فرع بنك االستثمار، الشارع 	
الرئيسي.

• رام اهلل، دوار الساعة، مجمع 	
الخطيب التجاري.

• الخليل، فرع بنك االستثمار، دوار 	
المنارة .

• الخليل، عين سارة، بالزا مول.	

• بني نعيم، مكتب بنك االستثمار، 	
الشارع الرئيسي.

• بيت ُأمر، مكتب بنك االستثمار، الشارع 	
الرئيسي.

بيت لحم نابلس

• بيت لحم، فرع بنك االستثمار، 	
طريق السوق المركزي .

• بيت ساحور، مكتب بنك االستثمار، 	
سوق الشعب .

• حوسان، مكتب بنك االستثمار، 	
الشارع الرئيسي .

• نابلس، فرع بنك االستثمار، شارع 	
حمدي كنعان المتفرع من شارع 

فلسطين. 

• نابلس، دوار الشهداء ، مجمع البلدية	

• حوارة، مكتب بنك االستثمار، الشارع 	
الرئيسي. 

أريحا جنين

• أريحا، فرع بنك االستثمار، شارع 	
قصر هشام .

• أريحا، شارع قصر هشام، أكاديمية 	
الشرطة.

• جنين، فرع بنك االستثمار، وسط البلد.	

غزة  

• غزة، فرع بنك االستثمار، الرمال، 	
شارع عمر المختار .
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الشـــركات التابعـــة

الشركة العالمية لألوراق المالية
شركة وساطة مالية لبيع وشراء األوراق المالية

اإلدارة العامة  والمركز الرئيسي
شارع حمدي كنعان المتفرع من ش فلسطين

نابلس ص ب 1776
هاتف:2387880/1)9( 970+

نابلس
فاكس: 2385060 )9(  970+
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بـنـك اإلستثمار الفلسطيني
شركة مساهـمــة عامة محدودة

القوائم المالية الموحدة
31 كــانـــون األول 2015
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قائمة المركز المالي الموحدة   
31 كانون األول 2015

20152014 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح
الموجودات

363.772.99156.585.215نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

472.672.609124.985.683أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5141.670.501102.149.259تسهيالت إئتمانية مباشرة

66.776.9145.945.220موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

73.048.8171.209.891موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

816.135.58915.267.067موجودات مالية بالكلفة المطفأة

916.313.4069.981.012عقارات وآالت ومعدات

10959.699959.699موجودات ضريبية مؤجلة

11994.639923.894موجودات غير ملموسة

125.425.0762.806.832موجودات أخرى

327.770.241320.813.772مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

1335.940.22643.778.996ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

14193.444.107184.281.904ودائع العمالء

1515.107.52814.860.088تأمينات نقدية

162.369.6782.357.559مخصصات متنوعة

187.433.2316.924.837مطلوبات أخرى

254.294.770252.203.384مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
2156.300.00055.000.000رأس المال المدفوع

197.825.0937.625.485إحتياطي إجباري 

192.291.0002.291.000إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

191.847.1421.549.392إحتياطي التقلبات الدورية

)120.455()180.362(7إحتياطي القيمة العادلة

-93.212.555فائض إعادة تقييم موجودات

2.180.0432.264.966األرباح المدورة

73.475.47168.610.388صافي حقوق الملكية

327.770.241320.813.772مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح
2211.573.80710.884.373الفوائد الدائنة

)1.917.873()1.723.116(23الفوائد المدينة

9.850.6918.966.500صافي إيرادات الفوائد 

242.822.4262.871.953صافي إيرادات العموالت

12.673.11711.838.453صافي إيرادات الفوائد والعموالت

611.489418.100صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

12.065-صافي أرباح تقييم العمالت األجنبية

135.072105.783عوائد توزيعات أرباح

5614.2661.393.101استرداد مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة 

2543.192406.523أرباح موجودات مالية

26222.341197.876إيرادات أخرى

14.299.47714.371.901إجمالي الدخل

المصروفات
275.400.1944.962.854نفقات الموظفين

284.140.4654.135.414مصاريف تشغيلية أخرى

5474.249524.197مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

9891.105708.707 و11إستهالكات وإطفاءات

60.000-29غرامات سلطة النقد الفلسطينية

397.760155.980خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-9.554صافي خسائر تقييم العمالت األجنبية

28.670-مصروفات ومخصصات أخرى

11.313.32710.575.822إجمالي المصروفات

2.986.1503.796.079ربح السنة قبل الضرائب

)966.585()1.265.000(17مصروف الضرائب

1.721.1502.829.494ربح السنة

310.0310.050الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل الموحدة   
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1.721.1502.829.494ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

-)68.622(قائمــة الدخــل الشــامل

)715.343(3.212.555فائض إعادة تقييم موجودات

)715.343(3.143.933بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

4.865.0832.114.151صافي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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إحتياطيات

س المال
رأ

المدفوع
إجباري

إختياري
مخاطر

صرفية عامة
م

التقلبات
 الدورية

إحتياطي 
القيمة العادلة

ض إعادة 
فائ

تقييم موجودات
األرباح
 المدورة  

صافي حقوق 
الملكية

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
2015

صيد في بداية السنة
الر

55.000.000
7.625.485

-
2.291.000

1.549.392
)120.455(

-
2.264.966

68.610.388

ربح السنة
-

-
-

-
-

-
-

1.721.150
1.721.150

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
-

-
-

-
-

)68.622(
3.212.555

-
3.143.933

صافي الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

)68.622(
3.212.555

1.721.150
4.865.083

خســائر بيــع موجــودات ماليــة مقيــدة 
مباشــرة

ضاح 7(
 في األرباح المدورة )إي

-
-

-
-

-
8.715

-
)8.715(

-

ضاح 20(
توزيعات أسهم )إي

1.300.000
-

-
-

-
-

-
)1.300.000(

-

المحول لالحتياطيات 
-

199.608
-

-
297.750

-
-

)497.358(
-

صيد في نهاية السنة
الر

56.300.000
7.825.093

-
2.291.000

1.847.142
)180.362(

3.212.555
2.180.043

73.475.471

إحتياطيات
س المال

رأ
المدفوع

إجباري
إختياري

مخاطر
صرفية عامة

م
التقلبات
 الدورية

إحتياطي 
القيمة العادلة

إعــادة 
ض 

فائــ
تقييــم موجــودات

األرباح
 المدورة 

حقــوق 
صافــي 

الملكيــة
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

2014
صيد في بداية السنة

الر
53.000.000

7.334.379
670.458

2.161.000
1.137.181

)99.536(
-

3.739.655
67.943.137

ربح السنة
-

-
-

-
-

-
-

2.829.494
2.829.494

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
-

-
-

-
-

)715.343(
-

-
)715.343(

صافي الدخل الشامل للسنة
-

-
-

-
-

)715.343(
-

2.829.494
2.114.151

خســائر بيــع موجــودات ماليــة مقيــدة 
ضــاح 

7(مباشــرة فــي األربــاح المــدورة )إي
-

-
-

-
-

694.424
-

)694.424(
-

ضــاح 
توزيعــات أســهم وأربــاح نقديــة )إي

)20
2.000.000

-
)670.458(

-
-

-
-

)2.776.442(
)1.446.900(

المحول لالحتياطيات 
-

291.106
-

130.000
412.211

-
-

)833.317(
-

صيد في نهاية السنة
الر

55.000.000
7.625.485

-
2.291.000

1.549.392
)120.455(

-
2.264.966

68.610.388

هية في 31 كانون األول 2015
سنة المنت

ت في حقوق الملكية الموحدة لل
قائمة التغيرا
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة   
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح
أنشطة التشغيل

2.986.1503.796.079ربح السنة قبل الضرائب

تعديالت:
474.249524.197مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

891.105708.707إستهالكات وإطفاءات

)408.391()13.781(خسائر موجودات مالية 

صافــي خســائر تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
358.003155.980قائمــة الدخــل

)1.393.101()614.266(استرداد مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

)42.617()18.585(إطفاء عالوة إصدار سندات

1.485-خسائر بيع عقارات وآالت ومعدات

404.252304.456مخصصات متنوعة

)105.783()135.072(عوائد توزيعات موجودات مالية

30.576123.138بنود أخرى غير نقدية

4.362.6313.664.150

التغير في الموجودات والمطلوبات
)2.027.030()39.381.225(التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

)6.538.998()2.005.111(اإلحتياطي اإللزامي

8.204.225)2.639.584(الموجودات األخرى

9.162.20316.990.269ودائع العمالء

247.44030.932التأمينات النقدية

)260.039()589.053(المطلوبات األخرى

صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التشغيل
20.063.509)30.842.699( قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة

)109.382()391.987(مخصصات متنوعة مدفوعة

)1.334.705()1.274.382(ضرائب مدفوعة

18.619.422)32.509.068(صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التشغيل

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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أنشطة اإلستثمار
)4.231.312(1.410.438ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور

ــل  ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات مالي ــع موج بي
ــامل 89.6634.514.778الش

شــراء موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل 
)3.730()1.988.496(الشــامل

73.736155.524بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)6.101.200()1.266.711(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)3.071.000()10.072.905(شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

7.476.030-بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-9.231.312استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)3.632.828()2.771.699(شراء عقارات وآالت ومعدات

2.145-بيع عقارات وآالت ومعدات

)124.120()212.543(شراء موجودات غير ملموسة

135.072105.783عوائد توزيعات مقبوضة

)4.909.930()5.372.133(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)1.407.482(-توزيعات أرباح نقدية

)1.407.482(-صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

12.302.010)37.881.201()النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

103.916.17391.614.163النقد وما في حكمه في بداية السنة 

3066.034.972103.916.173النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 42 جزءًا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   
31 كانون األول 2015

1. عــام
تأســس بنــك اإلســتثمار الفلســطيني بتاريــخ 10 آب 1994 كشــركة  مســاهمة عامــة محــدودة فــي فلســطين بمقتضــى 
قانــون الشــركات لســنة 1929 » ســاري المفعــول« تحــت رقــم )563200864( برأســمال قــدره 20 مليــون دوالر أمريكــي 
ــي  ــمية دوالر امريك ــة اس ــي بقيم ــون دوالر أمريك ــح 53 ملي ــى 2011 ليصب ــن 2006 ال ــوام م ــالل األع ــه خ ــم زيادت ت
ــى المســاهمين بقيمــة 2 مليــون  ــة عل للســهم الواحــد. قــام البنــك خــالل عامــي 2014 و 2015 بتوزيــع أســهم مجاني
دوالر أمريكــي و1.3 مليــون دوالر أمريكــي، علــى التوالــي ليصبــح رأســمال البنــك 56.3 مليــون دوالر أمريكــي. باشــر 
البنــك نشــاطاته خــالل شــهر آذار 1995. يمــارس البنــك أعمالــه مــن خــالل إدارتــه العامــة فــي البيــرة وفروعــه الثمانيــة 

ومكاتبــه الســتة المنتشــرة فــي فلســطين.
مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بجميــع أعمــال البنــوك وتشــمل هــذه األعمــال فتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات 

ــات وإقــراض األمــوال. ــع واألمان ــول الودائ وقب
بلغ عدد موظفي البنك وشركته التابعة كما في 31 كانون األول 2015 و2014 )247( و)244( موظف على التوالي.

تم إعتماد القوائم المالية كما في 31 كانون األول 2015 من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 11 شباط 2016.

2. السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة  1.2

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك والشــركة العالميــة لــألوراق الماليــة )الشــركة التابعــة( كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2015 وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــًا لتعليمــات 

ســلطة النقــد الفلســطينية.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل قائمــة الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل والتــي تظهــر بالقيمــة 

العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. 
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة األساس للبنك.

التغييرات في السياسات المحاسبية   2.2

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك كانــت متفقــة مــع تلــك التــي تــم 
ــض  ــق بع ــك بتطبي ــام البن ــتثناء قي ــابقة باس ــنة الس ــي الس ــا ف ــدة  كم ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــتخدامها إلع اس
التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والتــي أصبحــت نافــذة المفعــول، لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذه 

ــة الموحــدة للبنــك. ــى القوائــم المالي ــر عل التعديــالت أي أث
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بعــض المعاييــر والتعديــالت والتــي ال تــزال غيــر نافــذة المفعــول ولــم 
يتــم تبنيهــا بعــد مــن قبــل البنــك. إن المعاييــر التاليــة هــي التــي تتوقــع إدارة البنــك بــأن يكــون لتطبيقهــا، عنــد 
ــة الموحــدة للبنــك. ســيتم  ــي أو حــول افصاحــات القوائــم المالي ــى المركــز أو األداء المال ــر عل ســريان مفعولهــا، أث

تطبيــق هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح نافــدة المفعــول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( »االدوات الماليــة« بكامــل 
مراحلــه خــالل تمــوز 2014، ويبيــن هــذا المعيــار المعالجــة المحاســبية لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة 
والمطلوبــات الماليــة وبعــض العقــود لبيــع أو شــراء االدوات غيــر الماليــة. وقــد تــم إصــدار هــذا المعيــار الســتبدال 
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( »تصنيــف وقيــاس االدوات الماليــة«. قــام البنــك  بتطبيــق المرحلــة األولــى مــن 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( كمــا صــدرت خــالل العــام 2009، وكان التطبيــق األولــي للمرحلــة األولــى فــي 
1 كانــون الثانــي 2012 وســيقوم البنــك بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( الجديــد بتاريــخ التطبيــق 

االلزامــي فــي 1 كانــون الثانــي 2018 والــذي ســيكون لــه أثــر علــى تصنيــف وقيــاس األدوات الماليــة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء
يحــدد المعيــار رقــم )15( المعالجــة المحاســبية لــكل أنــواع اإليــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــالء، وينطبــق هــذا 
المعيــار علــى جميــع المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الســلع والخدمــات للعمــالء باســتثناء العقــود الخاضعــة 

لمعاييــر اخــرى مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )17( االيجــارات.
يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود االنشاء
معيار المحاسبة الدولي رقم )18( االيراد

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )13( برامج والء العمالء• 
التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )15( اتفاقيات انشاء العقارات• 
التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )18( عمليات نقل الموجودات من العمالء• 
ــى •  ــوي عل ــي تنط ــة الت ــات المقايض ــراد - عملي ــم )31( االي ــر رق ــيرات المعايي ــة تفس ــن لجن ــادر ع ــير الص التفس

ــة. ــات اعالني خدم
يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.• 

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية - )تعديالت(
تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

الجوهرية
التصنيفات والتجميع 

هيكل االيضاحات
عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.

ال يتوقــع أن تؤثــر هــذه التعديــالت علــى المركــز المالــي أو األداء للبنــك. ال يتوقــع البنــك أن يكــون لهــذه التعديــالت 
أثــر جوهــري علــى ايضاحــات القوائــم الماليــة.
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معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )38(: توضيــح الطــرق المقبولــة 
الحتســاب االســتهالكات واإلطفــاءات - )تعديــالت(

ــرادات  ــم )38( ان االي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــم )16( ومعي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــي معي ــالت ف ــح التعدي توض
تعكــس المنفعــة االقتصاديــة المتحصلــة مــن االعمــال التجاريــة )التــي يكــون االصــل جــزء منهــا( بــدال مــن المنافــع 
االقتصاديــة التــي اســتهلكت مــن خــالل اســتخدام ذلــك االصــل. كنتيجــة لذلــك ال يجــوز اســتخدام طريقــة اســتهالك 
علــى أســاس اإليــرادات لغــرض اســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات، ويمكــن اســتخدامها فقــط فــي ظــروف محددة 

إلطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة.
يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبلي اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2016، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. 

ال يتوقــع البنــك أن تؤثــر هــذه التعديــالت علــى المركــز المالــي أو األداء المالــي.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( »عقــود االيجــار« خــالل 

كانــون الثانــي 2016 الــذي يحــدد مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار.
ــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( بشــكل جوهــري المتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي  تشــابه متطلبــات معي
ــار المحاســبة الدولــي رقــم )17(، ووفقــًا لذلــك، يســتمر المؤجــر فــي تصنيــف عقــود االيجــار علــى أنهــا عقــود  معي
ايجــار تشــغيلية أو عقــود ايجــار تمويليــة، بحيــث يقــوم بمعالجــة هذيــن النوعيــن مــن العقــود بشــكل مختلــف. يتطلب 
معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( مــن المســتأجر ان يقــوم باالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات لجميــع عقود 
االيجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن 12 شــهر، إال إذا كان األصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف 
بحقــه فــي اســتخدام االصــل والمتمثــل فــي االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات االيجــار. 

ســيتم تطبيــق هــذه المعيــار اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2019، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

3.2     ملخص ألهم السياسات  المحاسبية

أسس توحيد القوائم المالية 
ــة  ــألوراق المالي ــة ل ــركة العالمي ــة »الش ــركته التابع ــك وش ــة للبن ــم المالي ــدة القوائ ــة الموح ــم المالي ــمل القوائ تش
المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة« كمــا فــي 31 كانــون األول 2015. يبلــغ رأســمال الشــركة التابعــة كمــا فــي 31 
كانــون األول 2015 مبلــغ 3.526.093  دينــار أردنــي. تتحقــق ســيطرة البنــك علــى الشــركة التابعــة عندمــا يمتلــك 
البنــك الحــق فــي عوائــد اإلســتثمار المتغيــرة الناتجــة عــن عالقتــه بالشــركة المســتثمر بهــا وكذلــك عندمــا يملــك 

البنــك القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل نفــوذه فــي هــذه الشــركة. 

يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم قدرتــه علــى الســيطرة فــي الشــركة المســتثمر بهــا إذا كان هنالــك تغيــر فــي الحقائــق 
أو الظــروف تــدل علــى التغيــر فــي إحــدى العناصــر الثــالث للســيطرة. يبــدأ توحيــد القائــم الماليــة للشــركة التابعــة 
ــم إضافــة  ــى شــركته التابعــة. يت ــه للســيطرة عل ــد فقدان ــى القــدرة للســيطرة وينتهــي عن ــد حصــول البنــك عل عن
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الموجــودات والمطلوبــات والدخــل والمصاريــف للشــركة التابعــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو التــي تم التخلــص منها 
خــالل الســنة فــي قائمــة الدخــل الشــامل مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا. يتــم تســجيل 

أثــر التغيــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة )دون فقــدان الســيطرة عليهــا( كمعامــالت بيــن المالكيــن.
تــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــالت واألربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن الشــركة 

التابعــة والبنــك بالكامــل.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة باســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت اإلئتمانيــة 

المتعثــرة.
يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا، ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم 

مــن الشــركات المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق الســتالمها.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

التسهيالت اإلئتمانية 
يتم إدراج التسهيالت اإلئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة.

يتــم تكويــن مخصــص تدنــي التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة إذا تبيــن عــدم إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــى التدفق ــلبًا عل ــر س ــد أث ــا ق ــًا م ــى أن حدث ــي عل ــل موضوع ــر دلي ــا يتوف ــك وعندم للبن
للتســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر هــذا التدنــي، تقيــد قيمــة المخصــص فــي قائمــة الدخــل. 
يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة المتعثــرة والمصنفــة الممنوحــة للعمــالء وفقــًا 

لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
ــا  ــذة لتحصيله ــراءات المتخ ــدوى اإلج ــدم ج ــال ع ــي ح ــات ف ــا مخصص ــد له ــة المع ــهيالت اإلئتماني ــطب التس ــم ش يت
بتنزيلهــا مــن المخصــص وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ويتـــم تحـــويل أي فائــض فــي المخصــص، إن 

وجــد، لقائمــة الدخــل الموحــدة. يضــاف المحصــل مــن الديــون الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.
ــات  ــة والمخصص ــد المعلق ــنوات والفوائ ــت س ــن س ــر م ــا أكث ــى تعثره ــى عل ــي مض ــهيالت الت ــتبعاد التس ــم اس يت

ــطينية. ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــًا لتعليم ــك وفق ــدة للبن ــة الموح ــم المالي ــن القوائ ــا م ــة به المتعلق

استثمارات في موجودات مالية 
يتــم قيــد عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ العمليــة وهــو تاريــخ اإللتــزام بشــراء أو 
بيــع الموجــودات الماليــة. إن عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة هــي تلــك التــي يتــم فيهــا تحويــل 
ــوق.  ــة الس ــي أنظم ــه ف ــارف علي ــو متع ــا ه ــًا لم ــن أو وفق ــًا للقواني ــددة وفق ــرة المح ــالل الفت ــة خ ــودات المالي الموج
يتــم قيــد الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة، ويتــم إضافــة مصاريــف اإلقتنــاء المباشــرة، باســتثناء 
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل والتــي يتــم قيدهــا بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة.  

يتــم الحقــا قيــد جميــع الموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة.
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موجودات مالية بالكلفة المطفأه
يتم قياس أدوات الدّين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:

أن يتــم اإلحتفــاظ بــأداة الدّيــن ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى اإلحتفــاظ باألصــل للحصــول علــى تدفقــات نقديــة 
تعاقدية.

أن تعطــي الشــروط التعاقديــة لــألداة حــق اإلنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تمثــل دفعــات 
مــن األصــل وفائــدة علــى الرصيــد القائــم. 

إن أدوات الدّيــن التــي تحقــق الشــرطين الســابقين تقــاس مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا مصاريــف اإلقتنــاء 
ــاه(.  ــن أدن ــو مبي ــا ه ــدة كم ــل الموح ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــودات م ــذه الموج ــف ه ــك تصني ــار البن ــتثناء اذا إخت )باس
الحقــًا يتــم قياســها بالكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي بعــد تنزيــل التدنــي. يتــم اإلعتــراف 

بإيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلــي.
يقــوم البنــك بإعــادة تصنيــف أدوات الدّيــن مــن الكلفــة المطفــأة إلــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
قائمــة الدخــل الموحــدة إذا تغيــر الهــدف مــن نمــوذج األعمــال لإعتــراف المبدئــي وبالتالــي ال تكــون طريقــة الكلفــة 

المطفــأة مناســبة.
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو نســبة الفائــدة التــي يتــم اســتخدامها لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى 
فتــرة عمــر أداة الدّيــن، أو فتــرة أقــل فــي حــاالت معينــة، لتســاوي القيمــة الدفتريــة فــي تاريــخ اإلعتــراف المبدئــي.
عنــد اإلعتــراف المبدئــي يســتطيع البنــك تصنيــف أداة ديــن حققــت شــروط الكلفــة المطفــأة المذكــورة أعــاله 
كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الموحــدة إذا أدى ذلــك إلــى إزالــة أو التخفيــف بشــكل 

ــف. ــذا التصني ــن ه ــع ع ــًا التراج ــك الحق ــتطيع البن ــبي. ال يس ــق المحاس ــدم التطاب ــن ع ــر م كبي

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
يشــمل هــذا البنــد أدوات الملكيــة والمشــتقات الماليــة والتــي يتــم االعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
الدخــل، ويحــق للمنشــأة تصنيــف أدوات الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة، بإختيــار ال يمكــن التراجــع 

عنــه، مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل.
فــي حــال تــم اختيــار تصنيــف أدوات الملكيــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل، 
فإنــه يتــم قيــد التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي حســاب خــاص ضمــن حقــوق الملكيــة، وعنــد التخلــص منهــا يتــم قيــد 
األربــاح أو الخســائر فــي حســاب األربــاح المــدورة مباشــرة، وال يتــم قيدهــا فــي قائمــة الدخــل.ال تخضــع الموجــودات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل الختبــار خســائر تدنــي فــي الموجــودات الماليــة.
ــد نشــوء الحــق فــي  ــة فــي قائمــة الدخــل عن ــاح توزيعــات األســهم مــن االســتثمار فــي األوراق المالي ــد أرب ــم قي يت

ــتالمها. اس
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استبعاد الموجودات المالية
يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عنــد انتهــاء الحــق التعاقــدي لإنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة لهــذه الموجــودات، أو 
عنــد تحويــل الموجــودات الماليــة وجميــع المخاطــر وعوائــد الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى. فــي حــال عــدم قيــام البنــك 
بتحويــل أو إبقــاء كل المخاطــر والعوائــد األساســية وأبقــت الســيطرة علــى الموجــودات المحولــة، يتــم تســجيل حصــة 
ــا. إذا أبقــى البنــك كل  ــغ المتوقــع دفعه ــات بقيمــة المبال ــم تســجيل المطلوب ــة فــي الموجــودات ويت ــك المتبقي البن
المخاطــر وعوائــد الملكيــة الخاصــة بالموجــودات الماليــة المحولــة، يســتمر البنــك فــي تســجيل الموجــودات الماليــة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي والتــي ال يمكــن 
ــات  ــم تشــمل التدفق ــة نشــطة، مــن خــالل طــرق مناســبة للتقيي ــة مــن أســواق مالي ــا العادل ــى قيمته الحصــول عل
النقديــة المتوقعــة المخصومــة. يتــم الحصــول علــى مدخــالت التقييــم مــن خــالل أســواق يمكــن مالحظتهــا إن أمكــن، 
ــات  ــرات واإلفتراض ــن التقدي ــة م ــاد درج ــم اعتم ــالت يت ــذه المدخ ــى ه ــاد عل ــب اإلعتم ــن المناس ــون م ــن ال يك وحي
لتحديــد القيمــة العادلــة. تشــمل هــذه اإلفتراضــات عوامــل تخــص المدخــالت التــي يتــم اإلعتمــاد عليهــا فــي تحديــد 
القيمــة العادلــة كمخاطــر الســيولة ومخاطــر اإلئتمــان والتقلبــات األخــرى. قــد تؤثــر التغيــرات فــي اإلفتراضــات علــى 

مبالــغ القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.

التقــاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي 
الموحــدة فقــط عنــد توفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون 

تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

قياس القيمة العادلة
ــن  ــة منظمــة بي ــك مــن خــالل عملي ــات وذل ــع موجــودات أو ســداد مطلوب ــي لبي ــل المال ــة هــي المقاب القيمــة العادل
ــة علــى فرضيــة بيــع االصــول أو ســداد  المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادل

االلتزامــات إمــا فــي:
سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.

أو في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.

يجب ان تتوفر للبنك القدرة على الوصول الى السوق الرئيسي أو السوق االكثر مالءمة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يؤخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى 
توليــد منافــع اقتصاديــة مــن خــالل االســتخدام األمثــل لهــذه الموجــودات أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــاركين 

آخريــن فــي الســوق الذيــن بدورهــم سيســتخدمون هــذه الموجــودات بالشــكل األمثــل.
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يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلة، 
ــات  ــل مــن اســتخدام المعطي ــا والتقلي ــة يمكــن مالحظته ــات ذات صل ــادة اســتخدام معطي ــك مــن خــالل زي وذل

التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس، أو يتــم االفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة المصــرح عنهــا 

فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ضمــن هــرم القيمــة العادلــة، كمــا هــو موضــح أدنــاه: 
المستوى األول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.

المســتوى الثانــي: باســتخدام معطيــات غيــر أســعار التــداول ولكــن يمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر.

المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
فــي نهايــة كل فتــرة ماليــه يحــدد البنــك فيمــا إذا كانــت هنالــك عمليــات نقــل بيــن المســتويات فــي التسلســل 
الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادا إلــى أقــل مســتوى معطيــات لــه اثــر جوهــري علــى قيــاس 
القيمــة العادلــة ككل( للموجــودات والمطلوبــات و يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس 

متكــرر.

ــد النقــاش مــع  ــل األراضــي. بع ــة مث ــم الموجــودات الجوهري ــن لتقيي ــن معتمدي ــن خارجيي ــف مخمني ــم تكلي يت
هــؤالء المخمنيــن الخارجييــن، يقــوم البنــك باختيــار األســاليب والمدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل 

حالــة. 
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد شــرائح مــن الموجــودات والمطلوبــات وفقــًا لطبيعــة 

وخصائــص ومخاطــر ومســتوى القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات والمطلوبــات.
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عقارات وآالت ومعدات
باســتثناء األرض التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة، تظهــر العقــارات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك 
المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة، إن وجــدت. تشــمل كلفــة العقــارات واآلالت والمعــدات الكلفــة المتكبــدة 
إلســتبدال أي مــن مكونــات العقــارات واآلالت والمعــدات ومصاريــف التمويــل للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل اذا 
تحققــت شــروط اإلعتــراف. يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل عنــد تحققهــا. ال يتــم اســتهالك 
األراضــي. يتــم احتســاب اإلســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وفقــًا للعمــر االنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:

العمر اإلنتاجي )سنوات(
50مباني وعقارات

6 - 17أثاث ومعدات 

4 - 10أجهزة الحاسب اآللي

5تحسينات المأجور

7وسائل نقل

يتــم دراســة تدنــي القيمــة الدفتريــة للعقــارات واآلالت والمعــدات عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير 
إلــى عــدم توافــر إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. عنــد وجــود أحــد هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة 
عــن القيمــة المتوقــع اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للقيمــة المتوقــع اســتردادها وهــي القيمــة العادلــة 

بعــد تنزيــل منهــا مصاريــف البيــع أو »القيمــة فــي اإلســتخدام«،  أيهمــا أعلــى. 
يتــم احتســاب ورســملة التكاليــف المتكبــدة الســتبدال مكونــات العقــارات واآلالت والمعــدات التــي يتــم التعامــل معهــا 
بشــكل منفصــل، كمــا يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة ألي جــزء مســتبدل. يتــم رســملة النفقــات األخــرى الالحقــة فقــط 
ــات  ــع النفق ــات جمي ــم إثب ــدات. يت ــارات واآلالت والمع ــة بالعق ــتقبلية المتعلق ــة المس ــع اإلقتصادي ــادة المناف ــد زي عن

األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم اظهــار األراضــي بالقيمــة العادلــة. يتــم اجــراء تخميــن القيمــة العادلــة لألراضــي بشــكل دوري كافٍ للتأكــد مــن 
أن القيمــة العادلــة ال تختلــف جوهريــًا عــن القيمــة الدفتريــة. يتــم قيــد الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لهــذه األراضــي 
مــن خــالل حقــوق الملكيــة ويتــم قيــد االنخفــاض، الــذي يتجــاوز عــن أيــة زيــادة ســابقة فــي القيمــة العادلــة، فــي 

قائمــة الدخــل الموحــدة.

الموجودات غير الملموسة
الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل اإلندمــاج تقيّــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول 
ــم  ــاج فيت ــر اإلندم ــرى غي ــة أخ ــالل طريق ــن خ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة الت ــر الملموس ــودات غي ــا الموج ــا. أم عليه

تســجيلها بالكلفــة.
ــر محــددة. ويتــم  ــرة محــددة أو غي ــر عمرهــا الزمنــي لفت ــى أســاس تقدي ــر الملموســة عل يتــم تصنيــف الموجــودات غي
إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل.
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 أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ 
القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل والدخــل الشــامل.

يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. 
كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــالت علــى الفتــرات الالحقــة.

تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي لــكل 
بنــد حيــث يتــم إطفــاء أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي بطريقــة القســط الثابــت.

المخصصات
يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ناشــئة عــن 

أحــداث ســابقة وأن تســديد اإللتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصص الضرائب
ــار  يقــوم البنــك باقتطــاع مخصصــات الضرائــب وفقــًا لقانــون ضريبــة الدخــل الســاري المفعــول فــي فلســطين والمعي
ــة  ــم المالي ــخ القوائ ــا بتاري ــة، كم ــة المؤقت ــات الزمني ــراف بالفروق ــي اإلعت ــذي يقتض ــم )12( وال ــي رق ــبي الدول المحاس

ــة. ــب مؤجل ــدة، كضرائ الموح
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة 
ــة أو  ــة للضريب ــر خاضع ــرادات غي ــمل إي ــة تش ــاح المعلن ــدة ألن األرب ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــاح المعلن ــن األرب ع
مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبيــًا أو بنــود 

ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
ــة  ــن قيم ــة بي ــة المؤقت ــات الزمني ــة الفروق ــتردادها نتيج ــا أو اس ــع دفعه ــب المتوق ــي الضرائ ــة ه ــب المؤجل إن الضرائ
الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها. 
يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة اإللتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــًا 
للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

النقد وما في حكمه
ــن  ــهر، وتتضم ــة أش ــدة ثالث ــالل م ــتحق خ ــي تس ــة الت ــدة النقدي ــد واألرص ــن النق ــه م ــي حكم ــا ف ــد وم ــون النق يتك
النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة بعــد تنزيــل ودائــع 

البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة مقيــدة الســحب.

معلومات القطاعات 
ــات  ــات أو خدم ــم منتج ــي تقدي ــًا ف ــترك مع ــي تش ــات الت ــودات والعملي ــن الموج ــة م ــل مجموع ــال يمث ــاع األعم قط

ــرى. ــال أخ ــات أعم ــة بقطاع ــك المتعلق ــن تل ــف ع ــد تختل ــر وعوائ ــة لمخاط خاضع
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القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد 
تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي 

تاريــخ إجــراء المعامــالت. 
يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــالت األجنبيــة الوســطية الســائدة 

فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة 

فــي تاريــخ تحديــد قيمتهــا العادلــة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

استخدام التقديرات
ــرات  ــام بتقدي ــك القي ــن إدارة البن ــب م ــبية يتطل ــات المحاس ــق السياس ــدة وتطبي ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ إن إع
ــة. كمــا أن هــذه  ــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتمل ــات المالي ــغ الموجــودات والمطلوب ــر فــي مبال واجتهــادات تؤث
التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى. 
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك إصــدار أحكام واجتهــادات هامــة لتقدير مبالــغ التدفقــات النقدية المســتقبلية 
ــن  ــة م ــات متفاوت ــا درج ــددة له ــل متع ــات وعوام ــى فرضي ــرورة عل ــة بالض ــورة مبني ــرات المذك ــا. إن التقدي وأوقاته
التقديــر وعــدم التيقــن وأن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع 

وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
تعتقد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

ــد  ــلطة النق ــل س ــن قب ــة م ــس الموضوع ــن األس ــة ضم ــهيالت االئتماني ــي التس ــص تدن ــة مخص ــم مراجع يت
ــم )39(. ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــًا لمعي ــطينية ووفق الفلس

ــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف الضرائــب وفقــًا لألنظمــة والقوانيــن فــي المناطــق  يتــم تحميــل الســنة المالي
ــالزم. ــة ال ــات مخصــص الضريب ــم احتســاب وإثب ــر المحاســبية ويت التــي يعمــل بهــا البنــك والمعايي

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات 
احتســاب االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمار 
اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويتــم تســجيل خســارة التدنــي )إن وجــدت( فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالكلفــة المطفــأة لتقديــر أي تــدنٍ مــن قيمتها، 
ويتــم قيــد التدنــي فــي قائمــة الدخل.

يتــم التخصيــص للقضايــا المرفوعــة علــى البنــك لمواجهــة أيــة إلتزامــات قضائيــة إســتنادًا لــرأي المستشــار 
القانونــي للبنــك.
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3. نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

يشمل هذا البند ما يلي:
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
31.047.72823.201.298نقد في الصندوق

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
1.075.7353.739.500حسابات جارية وتحت الطلب

31.649.52829.644.417متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

63.772.99156.585.215

يتعيــن علــى البنــك وفقــًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )67/2010( االحتفــاظ لــدى ســلطة النقد 
الفلســطينية باحتياطــي إلزامــي نقــدي مقيــد الســحب كنســبة مــن كافــة ودائــع العمــالء يتــم احتســابها فــي 
ــهيالت  ــم للتس ــد القائ ــة الرصي ــض قيم ــم تخفي ــم )2/2012( يت ــات رق ــب التعليم ــهر. بموج ــة كل ش نهاي
الممنوحــة فــي مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات مــن وعــاء اإلحتياطــي اإللزامــي النقــدي. قامــت ســلطة 

النقــد الفلســطينية برفــع نســبة اإلحتياطــي االلزامــي علــى البنــك الــى 15%.
ال تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دفــع فوائــد علــى هــذه االحتياطيــات اإللزاميــة النقديــة والحســابات 

الجاريــة وتحــت الطلب.
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4. أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما يلي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:

7.824.7737.782.220حسابات جارية
34.980.01259.100.145ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

42.804.78566.882.365
بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:

8.323.28327.310.729حسابات جارية
18.723.66726.561.277ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

2.820.8744.231.312ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور
29.867.82458.103.318
72.672.609124.985.683

ــون األول 2015  ــي 31 كان ــا ف ــد كم ــى فوائ ــي ال تتقاض ــة الت ــات المصرفي ــوك والمؤسس ــدى البن ــدة ل ــت األرص   بلغ
و31 كانون األول 2014 مبلغ 16.148.056 دوالر أمريكي ومبلغ 35.092.949 دوالر أمريكي، على التوالي.

ــغ 8.452.022 دوالر أمريكــي و7.694.280 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون  بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب مبل
2015 و2014. األول 
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5. تسهيالت إئتمانية مباشرة

يشمل هذا البند ما يلي:
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
األفراد

43.494.98234.075.265قروض وكمبياالت 

13.344.43411.667.753حسابات جارية مدينة

1.088.24619.631بطاقات ائتمانية

الشركات
48.986.40723.900.704قروض وكمبياالت

15.746.30312.678.160حسابات جارية مدينة

22.764.49023.570.603الحكومة والقطاع العام

145.424.862105.912.116

)679.841()816.070(فوائد وعموالت معلقة

)3.083.016()2.938.291(مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

141.670.501102.149.259

بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية المصنفة بعد تنزيل الفوائد المعلقة وفقًا لتعليمات سلطة النقد 
الفلسطينية كما في 31 كانون األول 2015 مبلغ 5.629.901 دوالر أمريكي، أي ما نسبته 3.87 % 

من إجمالي التسهيالت االئتمانية )مقابل 7.550.835 دوالر أمريكي، أي ما نسبته 7.13 % من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية كما 31 كانون االول 2014(. 

بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية المتعثرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة وفقًا لتعليمات سلطة النقد 
الفلسطينية كما في 31 كانون األول 2015 مبلغ 5.452.983 دوالر أمريكي، أي ما نسبته 3.75 % 

من إجمالي التسهيالت االئتمانية )مقابل 7.288.794 دوالر أمريكي، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي 
التسهيالت االئتمانية كما 31 كانون االول 2014(. 

بلــغ إجمالــي التســهيالت اإلئتمانيــة الممنوحــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبكفالتهــا مبلــغ 
22.764.490 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 15.65 % مــن إجمالــي التســهيالت اإلئتمانيــة المباشــرة كمــا 
فــي 31 كانــون األول 2015 مقابــل 23.570.603 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته 22.25 % كمــا فــي 31 

ــون األول 2014. كان
ــغ  ــر المقيميــن كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 مبل ــغ حجــم التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لغي بل

ــون األول 2014. ــي 31 كان ــا ف ــي، كم ــل 19.156 دوالر أمريك ــي مقاب 186.689 دوالر أمريك
بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت اإلئتمانيــة كمــا فــي 31 كانــون األول 

ــي. ــى التوال ــي، عل ــي و58.469.803 دوالر أمريك ــغ 101.490.586 دوالر أمريك 2015 و2014 مبل
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الفوائد والعموالت المعلقة
فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد والعموالت المعلقة:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
679.841488.858الرصيد في بداية السنة

278.737307.501فوائد معلقة خالل السنة
)26.071()132.932(فوائد معلقة حولت لإيرادات

)51.802()5.072(فوائد معلقة تم شطبها
ــى  ــة مض ــهيالت ائتماني ــى تس ــة عل ــد معلق ــتبعاد فوائ اس

ــنوات ــت س ــن س ــر م ــا أكث ــى تعثره عل
)4.504()38.645(

816.070679.841الرصيد في نهاية السنة

مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية
فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
3.083.0164.186.509الرصيد في بداية السنة

474.249524.197إضافات خالل السنة

)1.393.101()614.266(مخصصات مستردة

علــى  مضــى  إئتمانيــة  تســهيالت  مخصــص  اســتبعاد 
ســنوات  6 مــن  اكثــر  تعثرهــا 

)5.223()89.552(

)145.037(515فروقات عملة

2.938.2913.083.016الرصيد في نهاية السنة
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فيمــا يلــي ملخــص الحركــة علــى مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة والفوائــد المعلقــة التــي مضــى 
علــى تعثرهــا أكثــر مــن ســت ســنوات:

الفوائد المعلقةمخصص تدني  التسهيالت االئتمانية
31 كانون األول 312014 كانون األول 312015 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
1.752.2431.755.564544.024593.208الرصيد في بداية السنة

5.22389.5524.50438.645االضافات
)19.012()1.436()25.598()32.555(استرداد

)39.695()11.489(--فوائد معلقة تم شطبها
)29.122()410()67.275()963(فروقات عملة

1.723.9481.752.243535.193544.024الرصيد في نهاية السنة

التســهيالت  إســتبعاد  تــم   )2008/1( رقــم  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  تعليمــات  علــى  بنــاًء 
الماليــة  القوائــم  مــن  ســنوات   6 مــن  اكثــر  تعثرهــا  علــى  مضــى  والتــي  المتعثــرة  المباشــرة  االئتمانيــة 
فــي كمــا  الماليــة  القوائــم  مــن  المســتبعدة  المباشــرة  االئتمانيــة  التســهيالت  إجمالــي  بلــغ   للبنــك. 

31 كانون األول 2015 و 2014 مبلغ 2.259.141 دوالر أمريكي و2.296.267 دوالر أمريكي، على التوالي.
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فيما يلي توزيع التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
الصناعة والتعدين

17.126.28017.368.840الصناعة

17.126.28017.368.840

السياحة، المطاعم، والفنادق االخرى
3.607.2402.878.867المطاعم

3.607.2402.878.867

4.859.986762.698الخدمات المالية

4.859.986762.698

الخدمات العامة
316.692315.592االتصاالت

18.85017.480الصحة

320.120294.034التعليم

2.709.5541.344.163المرافق العامة

2.520.3202.471.526أصحاب المهن

7.824.776901.441أخرى

13.710.3125.344.236

الزراعة والثروة الحيوانية
999.6471.176.868الزراعة

2.905.3202.060.281الثروة الحيوانية

3.904.9673.237.149

التجارة العامة
24.001.48320.961.788تجارة داخلية

7.601.0498.621.459تجارة خارجية

31.602.53229.583.247

العقارات واإلنشاءات
9.587.5078.890.298اإلنشاءات

1.826.6123.137.735سكن

12.906.9463.762.137عقارات

24.321.06515.790.170



81التقرير السنوي الحادي والعشرون          2015

النقل والمواصالت 
1.111.5201.418.088تجارة وشحن

1.111.5201.418.088

أخرى في تمويل السلع االستهالكية
12.570.7162.842.676أخرى

12.570.7162.842.676

تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية
769.875-شركات مالية

1.533.921201.520أخرى

1.533.921971.395

7.495.7631.464.306أخرى في القطاع الخاص

القطاع العام
22.764.49023.570.603السلطة الوطنية الفلسطينية

22.764.49023.570.603

144.608.792105.232.275

6. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

المجموعأجنبيمحليالمجموعأجنبيمحلي
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

مدرجــة  ماليــة  أوراق 
---194.6061.043.1921.237.798فــي األســواق الماليــة

ــة مدرجــة  ســندات مالي
ــة 5.945.2205.945.220-5.539.1165.539.116-فــي أســواق عالمي

194.6066.582.3086.776.914-5.945.2205.945.220

7. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
1.648.8171.209.891أوراق مالية مدرجة في بوصة فلسطين

-1.400.000أوراق مالية غير مدرجة
3.048.8171.209.891
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فيما يلي الحركة على حساب إحتياطي القيمة العادلة خالل السنة:
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
)99.536()120.455(الرصيد في بداية السنة 

)715.343()68.622(التغير في القيمة العادلة

خســائر بيــع موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
قائمــة الدخــل الشــامل مقيــدة فــي األربــاح المــدورة

8.715694.424

)120.455()180.362(الرصيد في نهاية السنة 

8. موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

6.007.0325.951.627سندات مالية حكومية أجنبية *

4.231.312-أذونات خزينة *
10.128.5575.084.128سندات مالية مدرجة **

16.135.58915.267.067

* يمثــل هــذا البنــد اســتثمار البنــك فــي ســندات ماليــة وأذونــات خزينــة صــادرة عــن الحكومــة األردنيــة والحكومــة المغربيــة تحمــل 
فتــرة اســتحقاق تبلــغ عشــر ســنوات. تتــراوح أســعار الفائــدة علــى ســندات وأذونــات الخزينــة بيــن 3.88 % إلــى 6.13 %.  

** يمثــل هــذا البنــد إســتثمار البنــك فــي ســندات ماليــة مدرجــة فــي أســواق ماليــة عالميــة تحمــل فتــرة اســتحقاق مــن ثــالث إلــى 
عشــر ســنوات. تتــراوح أســعار الفائــدة علــى الســندات بيــن 3.88 % إلــى 6.95%.
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أثاث
 ومعدات

أجهزة
ب اآللي 

الحاس
تحسينات
 المأجور

وسائل 
نقل

مشروع
ت التنفيذ*

 تح
المجموع

31 كانون األول 2015
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
الكلفة أو سعر التقييم

صيد في بداية السنة
الر

1.989.749
1.250.990

2.761.317
2.740.481

1.097.204
440.190

3.506.341
13.786.272

ض إعادة تقييم** 
فائ

3.779.476
-

-
-

-
-

-
3.779.476

ضافات
إ

-
-

415.418
268.949

199.713
-

2.418.145
3.302.225

صيد في نهاية السنة
الر

5.769.225
1.250.990

3.176.735
3.009.430

1.296.917
440.190

5.924.486
20.867.973

اإلستهالك المتراكم:
صيد في بداية السنة

الر
-

151.861
1.268.144

1.805.441
444.362

135.452
-

3.805.260

استهالك السنة
-

32.276
205.699

341.583
95.415

74.334
-

749.307

صيد في نهاية السنة
الر

-
184.137

1.473.843
2.147.024

539.777
209.786

-
4.554.567

صافي القيمة الدفترية 
5.769.225

1.066.853
1.702.892

862.406
757.140

230.404
5.924.486

16.313.406

ضمــن الســقف المحــدد مــن 
هلل. بلغــت كلفــة المشــروع كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 مبلــغ 5.924.486 دوالر أمريكــي وذلــك 

* يقــوم البنــك حاليــًا بإنشــاء مبنــى االدارة العامــة الجديــد فــي مدينــة رام ا
س اإلدارة. مــن المتوقــع االنتهــاء مــن المشــروع خــالل عــام 2016.

قبــل مجلــ
ضــل القيمــة 

س بشــكل أف
ض ليتــم إظهارهــا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وذلــك كــون ذلــك يعكــ

** قــام البنــك خــالل عــام 2015 بتغييــر السياســة المحاســبية المرتبطــة بمعالجــة بنــد األر
ض إعــادة التقييــم فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بمبلــغ 3.212.555 دوالر 

ض إعــادة التقييــم 3.779.476 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2015. تــم اثبــات فائــ
ض. بلــغ فائــ

العادلــة لــألر
ضرائــب المؤجلــة المترتبــة علــى ذلــك بمبلــغ 566.921 دوالر أمريكــي.

أمريكــي بعــد تنزيــل ال
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ض
أر

مباني
 وعقارات

أثاث
 ومعدات

أجهزة
الحاسب اآللي 

تحسينات
 المأجور

وسائل 
نقل

مشروع
 تحت 

التنفيذ*
المجموع

31 كانون األول 2014
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
الكلفة:

صيد في بداية السنة
الر

1.989.749
1.250.990

2.210.693
2.257.201

942.124
118.051

-
8.768.808

ضافات
إ

-
-

644.734
483.280

276.303
322.139

3.506.341
5.232.797

استبعادات
-

-
)94.110(

-
)121.223(

-
-

)215.333(

صيد في نهاية السنة
الر

1.989.749
1.250.990

2.761.317
2.740.481

1.097.204
440.190

3.506.341
13.786.272

اإلستهالك المتراكم:
صيد في بداية السنة

الر
-

126.842
1.204.503

1.495.497
499.908

110.759
-

3.437.509

استهالك السنة
-

25.019
155.223

309.944
64.575

24.693
-

579.454

استبعادات
-

-
)91.582(

-
)120.121(

-
-

)211.703(

صيد في نهاية السنة
الر

-
151.861

1.268.144
1.805.441

444.362
135.452

-
3.805.260

صافي القيمة الدفترية 
1.989.749

1.099.129
1.493.173

935.040
652.842

304.738
3.506.341

9.981.012
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10. موجودات ضريبية مؤجلة
يتــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة علــى الفروقات الزمنيــة المؤقتة بيــن الموجــودات والمطلوبــات والقيمة 
التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها، مثــل مخصــص التســهيالت االئتمانيــة ومخصــص تعويــض نهاية 
الخدمــة واالجــازات ومخصــص القضايــا، والتــي تتوقــع ادارة البنــك أن يتــم اســتردادها فــي المســتقبل. يتــم احتســاب 
هــذه الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تحقيــق هــذه الموجــودات الضريبيــة 

المؤجلة. 

11. موجودات غير ملموسة
تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة انظمــة الحاســب اآللــي. فيمــا يلــي الحركــة علــى الموجــودات غيــر الملموســة خــالل 

لسنة: ا
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
923.894929.027الرصيد في بداية السنة 

212.543124.120إضافات

)129.253()141.798(إطفاءات 

994.639923.894الرصيد في نهاية السنة

12. موجودات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
-900.000موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة*

822.996965.822ذمم مدينة

616.917486.256فوائد مستحقة القبض

1.786.704399.519شيكات برسم التحصيل

404.736319.954مصاريف مدفوعة مقدمًا

202.107223.447سلفيات ضريبة )إيضاح 17(

166.500173.186دفعات مقدمة لشراء برامج وتأسيس فروع

52.27752.277تأمينات مستردة

472.839186.371أخرى

5.425.0762.806.832

*يمثل هذا البند ثالثة محالت تجارية آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة.
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13. ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
18.52916.158حسابات جارية وتحت الطلب 

35.921.69743.762.838ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل 

35.940.22643.778.996

14. ودائع العمالء
يشمل هذا البند ما يلي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
82.668.83575.453.825حسابات جارية وتحت الطلب

53.805.48459.967.598ودائع ألجل وخاضعة الشعار

54.418.06747.187.394ودائع التوفير

2.551.7211.673.087حسابات مدينة  مؤقتًا دائنة 

193.444.107184.281.904

ــي  ــغ 8.548.254 دوالر أمريك ــون األول 2015 و2014 مبل ــي 31 كان ــا ف ــام كم ــاع الع ــع القط ــت ودائ بلغ
ــي. ــى التوال ــع، عل ــي الودائ ــن إجمال ــبته 4.42 % و13.44 % م ــا نس ــي أي م و24.767.973 دوالر أمريك

بلغــت قيمــة الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و2014 مبلــغ 82.668.835 
دوالر أمريكــي ومبلــغ 75.745.151 دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 42.74 % و41.10 % مــن إجمالــي 

الودائــع، علــى التوالــي.
بلغــت قيمــة الودائــع الجامــدة مبلــغ 6.463.046 دوالر أمريكــي و3.341.663 دوالر أمريكــي كمــا فــي31 

ــي الودائــع، علــى التوالــي. كانــون األول 2015 و2014 أي مــا نســبته 3.34 % و1.81 % مــن إجمال

15. تأمينات نقدية
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
11.166.82610.901.946تسهيالت إئتمانية مباشرة

3.940.7023.958.142تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

15.107.52814.860.088
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16. مخصصات متنوعة
يشمل هذا البند المخصصات التالية:

رصيد
بداية السنة

التخصيص 
للسنة

المدفوع خالل 
السنة

فروقات
 عملة

رصيد
نهاية السنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2015

الخدمــة  نهايــة  تعويــض 
ت ا ز جــا إل ا و

2.327.195404.252)391.987(-2.339.460

30.218)146(--30.364قضايا مرفوعة على البنك

2.357.559404.252)391.987()146(2.369.678

رصيد
بداية السنة

التخصيص 
للسنة

المدفوع خالل 
السنة

فروقات
 عملة

رصيد
نهاية السنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
31 كانون األول 2014

الخدمــة  نهايــة  تعويــض 
زات إلجــا وا

2.132.121304.456)109.382(-2.327.195

30.364)3.449(--33.813قضايا مرفوعة على البنك

2.165.934304.456)109.382()3.449(2.357.559

17. مخصصات الضرائب
لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصصــات الضرائــب خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2015 والســنة 

ــي: ــون األول 2014 كمــا يل ــة فــي 31 كان المنتهي
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
18.086)223.447(الرصيد في بداية السنة

1.265.000966.585ضريبة دخل السنة الحالية

)1.334.705()1.274.382(دفعات خالل السنة

30.722126.587فروقات عملة

)202.107()223.447(

202.107223.447صافي سلفيات تم قيدها كموجودات أخرى )إيضاح 12(

--رصيد نهاية السنة
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بلغــت نســبة الضريبــة القانونيــة للدخــل 15 %، كمــا بلغــت نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة 16 % وذلــك كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2015. اســتنادًا ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2014 بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2011 المتعلــق 
بضريبــة الدخــل، فــإن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح الناجمــة عــن تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تســتوفى بنســبة 10 % 

مــن تلــك األربــاح.

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2014 2015

دوالر أمريكي دوالر أمريكي
3.796.079 2.986.150 الربح المحاسبي للبنك
4.250.210 3.866.423 الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
3.400.012 3.035.492 الربح الخاضع لضريبة الدخل

510.002 533.300 ضريبة القيمة المضافة على الربح للسنة
586.236 455.324 ضريبة الدخل على الربح

1.096.238 988.624 الضرائب للسنة
966.585 1.265.000 المخصص المكون

% 25.46 % 42.36 نسبة الضريبة الفعلية

حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة، لــم يتوصــل البنــك الــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل عــن نتائــج أعمالــه 
لعــام 2014. 

18. مطلوبات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.516.0182.313.979ذمم دائنــة وأمانات مؤقتة 
2.130.4951.599.969تكاليف إنشاء مستحقة
1.419.0951.556.453شيكات مصدقة صادرة

-566.921مطلوبات ضريبية مؤجلة )إيضاح 9(
330.0701.096.946فوائد مستحقة الدفع

99.915172.540مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
15.24952.806مصاريف مستحقة غير مدفوعة 

-137.429عموالت مقبوضة مقدمأ
218.039132.144أرصدة دائنة أخرى

7.433.2316.924.837
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19. اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري

ــنويًا  ــب س ــد الضرائ ــة بع ــاح الصافي ــن األرب ــبة 10 % م ــع نس ــارف يقتط ــون المص ــركات وقان ــون الش ــًا لقان وفق
تخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري وال يجــوز وقــف هـــذا االقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة 
لهــذا الحســاب مــا يعــادل رأســمال البنــك. ال يجــوز توزيــع اإلحتياطــي اإلجبــاري علــى المســاهمين أو تحويــل هــذا 

االحتياطــي إلــى الخــارج إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.
إحتياطي اختياري

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه بنســبة ال تتجــاوز 20 % مــن صافــي األربــاح الســنوية 
حســب قــرارات مجلــس االدارة. يســتخدم االحتياطــي االختيــاري لألغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق 
للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل او أي جــزء منــه كأربــاح علــى المســاهمين. قــام البنــك خــالل عــام 2014 بتحويــل 
رصيــد االحتياطــي االختيــاري والبالــغ 670.458 دوالر أمريكــي إلــى حســاب األربــاح المــدورة كجــزء مــن التوزيعــات 

علــى المســاهمين )ايضــاح 20(.
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

يمثــل هــذا البنــد قيمــة احتياطــي المخاطــر الــذي تــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم 
)2015/6( بنســبة 1.5 % مــن التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة 
ــل  ــم التحصي ــيكات برس ــرح الش ــد ط ــرة بع ــر المباش ــة غي ــهيالت االئتماني ــن التس ــة و0.5 % م ــاح المعلق واألرب
والكفــاالت المقبولــة والســحوبات المقبولــة المكفولــة المتعلقــة باالعتمــادات الــواردة والمشــتقات الماليــة. ال 
يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن هــذا االحتياطــي أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد 

ــطينية. الفلس
إحتياطي التقلبات الدورية

يهــدف هــذا البنــد للتحــوط لألنــواع المختلفــة مــن المخاطــر والــذي تــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد 
ــرف  ــمال المص ــم رأس ــب لتدعي ــد الضرائ ــة بع ــاح الصافي ــن األرب ــبة 15 % م ــم )2015/6( بنس ــطينية رق الفلس
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. ال يجــوز وقــف هـــذا االقتطــاع قبــل أن 

ــغ المتجمعــة لهــذا الحســاب مــا يعــادل 20 % مــن رأســمال البنــك. ــغ مجمــوع المبال يبل
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20. توزيعات أسهم وأرباح نقدية
ــغ 1.300.000 دوالر  ــاح بمبل ــع أرب ــار 2015 توزي ــخ 14 أي ــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاري قــررت الهيئ

ــة. أمريكــي كأســهم مجاني
كمــا وقــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 12 حزيــران 2014 توزيــع أربــاح بمبلــغ 3.446.900 
دوالر أمريكــي وذلــك بواقــع 2.000.000 دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم مجانيــة و1.446.900 دوالر أمريكــي كأربــاح 
نقديــة علــى مســاهمي البنــك. قــام البنــك بتحويــل رصيــد االحتياطــي االختيــاري والبالــغ 670.458 دوالر أمريكــي إلــى 

األربــاح المــدورة كجــزء مــن األربــاح الموزعــة.

21. رأس المال
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
100.000.000100.000.000رأس المال المصرح به

56.300.00055.000.000رأس المال المكتتب به والمدفوع

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

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
4.815.9913.509.374قروض 

2.954.7622.882.021حسابات جارية مدينة

1.531.5741.730.630الحكومة والقطاع العام

1.217.7081.685.302األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

747.9251.047.723موجودات مالية بالكلفة المطفأة

305.84729.323موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

11.573.80710.884.373
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23. الفوائد المدينة
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
فوائد على ودائع العمالء:

1.579.9391.822.457ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

26.62030.472ودائع التوفير

12.79827.592حسابات جارية وتحت الطلب

1.619.3571.880.521

62.0013.678فوائد على ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

41.75833.674تأمينات نقدية  

1.723.1161.917.873

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

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
1.061.259898.424تسهيالت ائتمانية مباشرة

547.424618.237تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

397.927431.324إدارة حسابات

287.703360.432شيكات مرتجعة

277.644237.146حواالت

366.932471.146أخرى

2.938.8893.016.709

)144.756()116.463(ينزل: عموالت مدفوعة

2.822.4262.871.953صافي إيرادات العموالت
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25. أرباح موجودات مالية

20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
ــاح غيــر متحققــة مــن تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة  أرب

العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل
43.192-

406.523-أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

43.192406.523

26. إيرادات أخرى

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
130.092155.703دفاتر الشيكات

39.89923.286ايرادات السويفت والصراف اآللي

19.79518.887إيرادات بريد وأجور فاكس

-32.555أخرى

222.341197.876

27. نفقات الموظفين

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
4.008.4563.682.497رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

616.426552.136ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
334.252304.456تعويض نهاية الخدمة

195.414217.386نفقات طبية
153.656173.408مساهمة البنك في صندوق اإلدخار*

21.99032.971تدريب موظفين
-70.000اجازات الموظفين

5.400.1944.962.854

* يقوم البنك باقتطاع 5 % شهريًا من الراتب األساسي لكل موظف ويساهم البنك بنسبة 10 % من راتب الموظف األساسي.
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28. مصاريف تشغيلية أخرى

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
627.156501.089رسوم ورخص واشتراكات

556.887541.585بريد وفاكس وهاتف
479.917400.479رسوم مؤسسة ضمان الودائع

420.397384.633إيجارات
417.570446.125صيانة 

228.947315.906أتعاب مهنية
258.565253.925سفر وندوات

204.830199.047مياه وكهرباء وتدفئة
198.726238.540مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

177.063180.174دعاية وإعالن
111.213134.730قرطاسية ومطبوعات
110.078120.016مصاريف شحن عملة

91.68767.525مصاريف تنظيف
78.710130.000جوائز حسابات التوفير

53.76271.449تأمين
46.82476.747تبرعات وأعمال خيرية* 

41.49837.061ضيافة 
21.35415.597محروقات ومصاريف سيارات

15.28120.786أخرى
4.140.4654.135.414

*  يقــوم البنــك بتقديــم التبرعــات فــي المجــاالت االجتماعيــة والرياضيــة وغيرهــا مــن المجــاالت وذلــك ضمــن سياســة البنــك لبنــاء 
أواصــر الثقــة بيــن لبنــات المجتمــع المختلفــة. بلغــت نســبة التبرعــات مــن صافــي الربــح 2.72 % كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 

مقابــل  2.71 % كمــا فــي 31 كانــون األول 2014.   
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29. غرامات سلطة النقد الفلسطينية
ــك  ــك فــي عــام 2014 وذل ــى البن ــد الفلســطينية عل ــل ســلطة النق ــا مــن قب ــم فرضه ــد غرامــات ت ــل هــذا البن يمث

ــك.  ــرع البن ــة وتف ــاء االدارة العام ــروع بن ــة مش ــة لتهيئ ــرات اولي ــراءات تحضي ــى اج ــات عل ــة مالحظ نتيج

 30. النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه الظاهــر فــي قائمــة التدفقــات النقديــة مــن المبالــغ المبينــة فــي قائمــة المركــز المالــي 

كمــا يلــي: 

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

63.772.99156.585.215نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يضاف: 

أرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة تســتحق خــالل 
ــهر ــة أش ثالث

69.851.735120.754.371

ينزل: 
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

)35.940.226()43.778.996(

)29.644.417()31.649.528(متطلبات اإلحتياطي اإللزامي
66.034.972103.916.173

31. الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
1.721.1502.829.494ربح السنة

سهمسهم
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم المكتتــب بهــا خــالل 

الســنة
56.300.00056.300.000

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
0.0310.050الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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32. معامالت مع جهات ذات عالقة
يعتبــر البنــك المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس االدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا 
أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا كجهــات ذات عالقــة. تمــت خــالل الســنة معامــالت مــع هــذه الجهــات تمثلــت 

فــي ودائــع وتســهيالت إئتمانيــة ممنوحــة كمــا يلــي:

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015

دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة
بنود داخل قائمة المركز المالي:

تسهيالت ائتمانية مباشرة
إدارة عليا ومجلس 

إدارة 
2.852.1502.816.202

5.272.5141.933.861ادارة عليا ومساهمونودائع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
المستحقة

99.915172.540مجلس اإلدارة 

التزامات محتملة:
53.68773.106إدارة عليا كفاالت

31 كانون األول 312014 كانون األول 2015
دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة

بنود قائمة الدخل:
24.573132.842إدارة عليا فوائد مقبوضة

57.7564.665ادارة عليافوائد مدفوعة

198.726238.540مجلس اإلدارة مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

الرواتــب  مــن  العليــا  اإلدارة  حصــة 
بهــا المتعلقــة  والمصاريــف 

793.592528.276إدارة عليا

تعويــض  مــن  العليــا  اإلدارة  حصــة 
الخدمــة نهايــة 

67.43743.103إدارة عليا

ــون األول 2015  ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــات ذات عالق ــة لجه ــرة الممنوح ــة المباش ــهيالت اإلئتماني ــي التس ــكل صاف  يش
و31 كانون األول 2014 ما نسبته 2.01 % و2.76 % على التوالي من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة. 

ــون األول 2015  ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــات ذات عالق ــة لجه ــرة الممنوح ــة المباش ــهيالت اإلئتماني ــي التس ــكل صاف  يش
و31 كانون األول 2014 ما نسبته 4.40 % و4.59 % على التوالي من قاعدة رأسمال البنك.

تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية المباشرة بالدوالر األمريكي بين 3.5 % إلى 6.5 %.
تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين 1.75 % إلى 2.25 %.

تتراوح أسعار الفائدة على الودائع باليورو بين 1.5 % إلى 2 %.
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33. قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية: 

المســتوى األول: باســتخدام أســعار التــداول )غيــر المعدلــة( ألدوات ماليــة مشــابهة تمامــًا فــي أســواق ماليــة 
نشــطة لــألدوات المالية.

المســتوى الثانــي: باســتخدام معطيــات غيــر أســعار التــداول ولكــن يمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشر.

المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 2015 و 2014.
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س القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 31 كانون األول 2015:
ضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقيا

يو
س القيمة العادلة بإستخدام

قيا

المجموع

أسعار التداول 
في اسواق مالية 
نشطة )المستوى 

األول(

معطيات جوهرية 
يمكن مالحظتها
)المستوى الثاني(

معطيات جوهرية ال 
يمكن مالحظتها
)المستوى الثالث(

2015
س

تاريخ القيا
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
موجودات بالقيمة العادلة: 

ضاح 6(:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )اي

مدرجة
31 كانون األول 2015

6.776.914
6.776.914

-
-

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل 
ضــاح 7(:

)اي
مدرجة

31 كانون األول 2015
1.648.817

1.648.817
-

-
غير مدرجة

31 كانون األول 2015
1.400.000

-
-

1.400.000
عقارات وآالت ومعدات بالقيمة العادلة:

31 كانون األول 2015
5.769.225

-
-

5.769.225

2014
س القيمة العادلة بإستخدام

قيا

المجموع
أسعار التداول 

في اسواق مالية 
نشطة )المستوى 

األول(

معطيات جوهرية 
يمكن مالحظتها
)المستوى الثاني(

معطيات جوهرية ال 
يمكن مالحظتها
ث(

)المستوى الثال
2014

س
تاريخ القيا

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
ضاح 6(:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )اي
مدرجة

31 كانون األول 2014
5.945.220

5.945.220
-

-

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل 
ضــاح 7(:

)اي
مدرجة

31 كانون األول 2014
1.209.891

1.209.891
-

-
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يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 31 كانون األول 2015 و2014:
القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2015201420152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيموجودات مالية
32.725.26333.383.91732.725.26333.383.917أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

72.672.609124.985.68372.672.609124.985.683

141.670.501102.149.259141.670.501102.149.259تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل قائمة 
الدخل

6.776.9145.945.2206.776.9145.945.220

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل الشامل:

1.648.8171.209.8911.648.8171.209.891أسهم مدرجة

-1.400.000-1.400.000أسهم غير مدرجة

16.135.58915.267.06715.976.70014.584.600موجودات مالية بالكلفة المطفأة

3.226.6171.560.7093.226.6171.560.709موجودات مالية أخرى

276.256.310284.501.746276.097.421283.819.279مجموع الموجودات

مطلوبات مالية
35.940.22643.778.99635.940.22643.778.996ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

193.444.107184.281.904193.444.107184.281.904ودائع العمالء

15.107.52814.860.08815.107.52814.860.088تأمينات نقدية

6.728.8816.924.8376.728.8816.924.837مطلوبات مالية أخرى

251.220.742249.845.825251.220.742249.845.825مجموع المطلوبات

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقــًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن 
جهــات معنيــة بذلــك، باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

إن القيــم العادلــة لألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة 
والموجــودات الماليــة األخــرى وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــالء والتأمينــات النقديــة والمطلوبــات 
الماليــة األخــرى هــي مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل 

ــرة األجــل. قصي

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل التــي لهــا أســعار ســوقية وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة التــي لهــا أســعار ســوقية وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي 
تاريــخ القوائــم الماليــة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للتســهيالت االئتمانيــة مــن خــالل دراســة المتغيــرات المختلفــة مثــل أســعار الفوائــد وعوامل 
المخاطــر وقــدرة المديــن. ال تختلــف القيمــة الدفتريــة للتســهيالت االئتمانيــة عــن قيمتهــا العادلــة كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2015.
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34. التركز في الموجودات والمطلوبات
توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي كما يلي:

2015

داخل الموجودات
المجموعأخرىأمريكاأوروبااسرائيلاألردنفلسطين

نقد وأرصدة 
لدى سلطة النقد 

الفلسطينية
63.772.991-----63.772.991

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

42.804.7856.274.3082.986.1874.800.5162.178.82813.627.98572.672.609

تسهيالت إئتمانية 
مباشرة

141.483.812186.689----141.670.501

موجودات مالية من 
خالل قائمة الدخل

194.606--1.043.192-5.539.1166.776.914

موجودات مالية من 
خالل الدخل الشامل

3.048.817-----3.048.817

موجودات مالية 
بالكلفة المطفأة

-5.007.005-4.126.900-7.001.68416.135.589

عقارات وآالت 
ومعدات

16.313.406-----16.313.406

موجودات ضريبية 
مؤجلة

959.699-----959.699

موجودات غير 
ملموسة

994.639-----994.639

6.1175.425.076---5.209.099209.860موجودات أخرى
274.781.85411.677.8622.986.1879.970.6082.178.82826.174.902327.770.241

المطلوبات 
ودائع بنوك 

ومؤسسات مصرفية
35.940.226-----35.940.226

2.413.311193.444.107---188.526.6842.504.112ودائع العمالء

15.107.528-----15.107.528تأمينات نقدية

2.369.678-----2.369.678مخصصات متنوعة

7.433.231-----7.433.231مطلوبات أخرى
249.377.3472.504.112---2.413.311254.294.770

بنود خارج قائمة 
المركز المالي

17.028.903-----17.028.903كفاالت

4.037.336-----4.037.336إعتمادات مستندية

2.577.482-----2.577.482قبوالت

سقوف تسهيالت 
غير مستغلة

5.754.911-----5.754.911

29.398.632-----29.398.632
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2014

داخل الموجودات
المجموعأخرىأمريكاأوروبااسرائيلاألردنفلسطين

نقد وأرصدة 
لدى سلطة النقد 

الفلسطينية
56.585.215-----56.585.215

أرصدة لدى بنوك 
66.882.36526.448.69317.445.9023.268.3275.540.0645.400.332124.985.683ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية 
102.149.259----102.130.10319.156مباشرة

موجودات مالية من 
4.940.2705.945.220-1.004.950---خالل قائمة الدخل

موجودات مالية من 
1.209.891-----1.209.891خالل الدخل الشامل

موجودات مالية 
1.999.13815.267.067-4.081.718-9.186.211-بالكلفة المطفأة

عقارات وآالت 
9.981.012-----9.981.012ومعدات

موجودات ضريبية 
959.699-----959.699مؤجلة

موجودات غير 
923.894-----923.894ملموسة

2.806.832-----2.806.832موجودات أخرى

241.479.01135.654.06017.445.9028.354.9955.540.06412.339.740320.813.772

المطلوبات 
ودائع بنوك 

43.778.996-----43.778.996ومؤسسات مصرفية

184.281.904----180.876.4243.405.480ودائع العمالء

14.860.088-----14.860.088تأمينات نقدية

2.357.559-----2.357.559مخصصات متنوعة

6.924.837-----6.924.837مطلوبات أخرى

248.797.9043.405.480----252.203.384

بنود خارج قائمة 
المركز المالي

16.462.012-----16.462.012كفاالت

3.330.874-----3.330.874إعتمادات مستندية

5.111.423-----5.111.423قبوالت

سقوف تسهيالت 
7.273.809-----7.273.809غير مستغلة

32.178.118-----32.178.118
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35. إدارة المخاطر 
ــة فــي تقييــم طبيعــة ودرجــة المخاطــر  يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن معلومــات تســاعد مســتخدمي القوائــم المالي

التــي يتعــرض لهــا البنــك والناشــئة عــن األدوات الماليــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة وهــي كمــا يلــي:

إطار إدارة المخاطر 
تتــم إدارة المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة البنــك وقياســها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر لتبقــى فــي إطــار الحدود المســموح 
بهــا، ونظــرًا ألهميــة عمليــة إدارة المخاطــر علــى أربــاح البنــك، يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات الرقابيــة المرتبطــة 

بهــذه المخاطــر علــى الموظفيــن.

عملية إدارة المخاطر 
يعتبــر مجلــس ادارة البنــك ولجنــة ادارة المخاطــر مســؤولين عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر باإلضافــة إلــى وجــود عدة 

جهــات مســؤولة عــن عمليــة إدارة مخاطــر البنــك فــي كافــة دوائــره.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
تتــم مراقبــة المخاطــر والســيطرة عليهــا مــن خــالل مراقبــة الحــدود المســموح بهــا لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر. 
تعكــس هــذه الحــدود اســتراتيجية عمــل البنــك وعوامــل الســوق المختلفــة المحيطــة باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطر 
المقبــول. يتــم جمــع المعلومــات مــن الدوائــر المختلفــة وتحليلهــا للتعــرف المبكــر علــى المخاطــر المتوقعــة التــي قــد 

تنجــم عنهــا. تعــرض هــذه المعلومــات علــى مجلــس إدارة البنــك والدوائــر التنفيذيــة الدارة المخاطــر.

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

ومخاطــر الســيولة.

أواًل: مخاطر االئتمان:
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجز الطــرف اآلخــر لــألداة المالية عــن الوفــاء بالتزاماته 
تجــاه البنــك ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خســائر. يعمــل البنــك علــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل إعــداد دراســة 
تمويليــة تتضمــن التركــز علــى التدفــق النقــدي والســداد، ووضــع ســقوف لمبالــغ التمويــالت )فــرد أو مؤسســة( لــكل 
قطــاع وكل منطقــة جغرافيــة. كذلــك يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل بإســتمرار علــى تقييــم 

الوضــع االئتمانــي للعمــالء، إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء.
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التعرضات لمخاطر االئتمان
20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
بنود داخل قائمة المركز المالي 

32.725.26333.383.917أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

72.672.609124.985.683أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية مباشرة:
55.424.92543.108.352األفراد

63.481.08635.470.304الشركات

22.764.49023.570.603تسهيالت القطاع العام 

6.776.9145.945.220موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

16.135.58915.267.067موجودات مالية بالكلفة المطفأة

3.226.6171.560.709الموجودات األخرى

273.207.493283.291.855

بنود خارج قائمة المركز المالي 
17.028.90316.462.012كفاالت

4.037.3363.330.874إعتمادات مستندية 

2.577.4825.111.423قبوالت

5.754.9117.273.809سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

29.398.63232.178.118
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التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر
تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

الحكومة الشركات األفراد
المجموعوالقطاع العام

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2015
34.527.11840.799.27722.764.49098.090.885متدنية المخاطر
40.888.006-19.010.68521.877.321مقبولة المخاطر

176.918-169.3427.576تحت المراقبة
غير عاملة:

1.340.981-902.952438.029دون المستوى
4.928.072-3.317.5651.610.507مشكوك فيها

57.927.66264.732.71022.764.490145.424.862المجموع
)816.070(-)332.354()483.716(فوائد وعموالت معلقة

)2.938.291(-)919.270()2.019.021(مخصص تدني التسهيالت 
55.424.92563.481.08622.764.490141.670.501

الحكومة الشركات األفراد
المجموعوالقطاع العام

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2015
25.718.02018.208.46623.570.60367.497.089متدنية المخاطر

30.184.351-13.459.38716.724.964مقبولة المخاطر

262.041-248.16113.880تحت المراقبة

غير عاملة:
2.265.160-1.639.689625.471دون المستوى

5.703.475-4.697.3921.006.083مشكوك فيها

45.762.64936.578.86423.570.603105.912.116المجموع

)679.841(-)233.704()446.137(فوائد وعموالت معلقة

)3.083.016(-)874.856()2.208.160(مخصص تدني التسهيالت 

43.108.35235.470.30423.570.603102.149.259
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية:
المجموعالشركات األفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2015
الضمانات مقابل:

39.298.20917.342.88556.641.094متدنية المخاطر

13.767.87526.466.94740.234.822مقبولة المخاطر 

121.23430.000151.234تحت المراقبة

غير عاملة:
1.333.584580.0001.913.584دون المستوى

2.107.294442.5582.549.852مشكوك فيها

56.628.19644.862.390101.490.586المجموع

منها:
8.206.0826.901.44615.107.528تأمينات نقدية

3.484.8802.010.7895.495.669أسهم متداولة

7.518.5204.208.71111.727.231سيارات وآليات

40.758.61128.401.54769.160.158عقارية

59.968.09341.522.493101.490.586

المجموعالشركات األفراد
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2014

الضمانات مقابل:
18.535.45510.895.27629.430.731متدنية المخاطر

11.501.21011.595.81323.097.023مقبولة المخاطر 

386.29930.000416.299تحت المراقبة

غير عاملة:
1.798.003102.5181.900.521دون المستوى

2.996.978628.2513.625.229مشكوك فيها

35.217.94523.251.85858.469.803المجموع

منها:
10.789.5344.070.55414.860.088تأمينات نقدية

4.488.506-4.488.506أسهم متداولة

1.545.6131.250.4412.796.054سيارات وآليات

18.394.29217.930.86336.325.155عقارية

35.217.94523.251.85858.469.803
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
داخل 

إجماليأخرىأمريكاأوروباإسرائيلاألردنفلسطين

دوالر 2015
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
دوالر أمريكيأمريكي

أرصدة لدى سلطة 
32.725.263-----32.725.263النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك 
42.804.7856.274.3082.986.1874.800.5162.178.82813.627.98572.672.609ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية 
141.670.501----141.483.812186.689مباشرة

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل
194.606--1.043.192-5.539.1166.776.914

موجودات مالية بالكلفة 
7.001.68416.135.589-4.126.900-5.007.005-المطفأة

6.1173.226.617---3.010.640209.860موجودات أخرى

المجموع كما في 31 
220.219.10611.677.8622.986.1879.970.6082.178.82826.174.902273.207.493كانون األول 2015

المجموع كما في 31 
203.957.09435.654.06017.445.9028.354.9955.540.06412.339.740283.291.855كانون األول 2014

بنود خارج قائمة 
المركز المالي:

17.028.903-----17.028.903كفاالت

4.037.336-----4.037.336إعتمادات مستندية

2.577.482-----2.577.482قبوالت

سقوف تسهيالت 
إئتمانية مباشرة غير 

مستغلة
5.754.911-----5.754.911

المجموع كما في 31 
29.398.632-----29.398.632كانون األول 2015

المجموع كما في 31 
32.178.118-----32.178.118كانون األول 2014
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي: 

صناعة مالي
أوراق عقاراتتجارةوسياحة

مالية 
حكومة 
وقطاع 

عام
إجماليأخرى

دوالر 2015
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

أرصدة لدى سلطة 
32.725.263------32.725.263النقدالفلسطينية

أرصدة لدى 
بنوك ومؤسسات 

مصرفية
72.672.609------72.672.609

تسهيالت إئتمانية 
14.749.93820.733.52031.602.53224.321.0651.533.92122.764.49025.965.035141.670.501مباشرة 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل
6.776.914------6.776.914

موجودات مالية 
16.135.589-6.007.032----10.128.557بالكلفة المطفأة

3.226.617------3.226.617موجودات أخرى

المجموع كما في 
31 كانون األول 

2015
140.279.89820.733.52031.602.53224.321.0651.533.92128.771.52225.965.035273.207.493

المجموع كما في 
31 كانون األول 

2014
164.898.45220.097.70728.991.58215.474.36711.986.17233.753.5428.090.033283.291.855

ثانيًا: مخاطر السوق 
تنشــأ مخاطــر الســوق عــن التقلبــات فــي أســعار الفوائــد وأســعار صــرف العمــالت وأســعار األســهم. يقــوم مجلــس 

ــل إدارة البنــك بشــكل دوري. ــك مــن قب ــة ذل ــة ويتــم مراقب اإلدارة بوضــع حــدود لقيمــة المخاطــر المقبول

مخاطر أسعار الفائدة
تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى قيمــة األدوات الماليــة، يتعــرض 
ــات حســب  ــغ الموجــودات والمطلوب ــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة فــي مبال ــك لمخاطــر أســعار الفائ البن
ــذه  ــإدارة ه ــك ب ــوم البن ــة ويق ــة معين ــرة زمني ــي فت ــد ف ــعار الفوائ ــة أس ــادة مراجع ــددة أو إع ــة المتع ــال الزمني اآلج
المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات مــن خــالل اســتراتيجية إدارة المخاطــر.
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يتــم مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات بشــكل دوري كمــا يتــم متابعــة كلفــة األمــوال الفعليــة 
واتخــاذ القــرارات المناســبة بخصــوص التســعير اســتنادًا لألســعار الســائدة.

إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
20152014

العملة

الزيادة في سعر 
الفائدة

حساسية إيراد 
 الفائدة 

)قائمة الدخل(

الزيادة في 
سعر الفائدة

 حساسية إيراد الفائدة
)قائمة الدخل(

دوالر أمريكي)نقطة مئوية(دوالر أمريكي)نقطة مئوية(

10.709+ 10 55.722+ 10 دوالر أمريكي

12.109+ 10 )1.267(+ 10 دينار أردني

23.936+ 4.45310+ 10شيقل إسرائيلي

)492(+ 10 )904(+ 10 يورو

)184(+ 6110+ 10عمالت أخرى
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فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

أقل من
 شهر

من شهر
الى 3 شهور

من 3 شهور
الى 6 شهور

من 6 شهور
حتى سنة

أكثر 
من سنة

عناصر
المجمـوعبدون فـائدة

31 كانون األول 
2015

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
دوالر أمريكيدوالر أمريكيأمريكي

موجودات 
نقد وأرصدة 

لدى سلطة النقد 
الفلسطينية

-----63.772.99163.772.991

أرصدة لدى بنوك 
16.148.05672.672.609--12.545.44143.979.112-ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية 
141.670.501-7.519.4432.752.4656.180.25918.998.104106.220.230مباشرة

موجودات مالية من 
5.539.1161.237.7986.776.914----خالل قائمة الدخل

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل 

الشامل

-----3.048.8173.048.817

موجودات مالية 
16.135.589-16.135.589----بالكلفة المطفأة

عقارات وآالت 
16.313.40616.313.406-----ومعدات

موجودات ضريبية 
959.699959.699-----مؤجلة

موجودات غير 
994.639994.639-----ملموسة

5.425.0765.425.076-----موجودات أخرى

7.519.44315.297.90650.159.37118.998.104127.894.935107.900.482327.770.241مجموع الموجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك 

18.52935.940.226---28.475.5307.446.167ومؤسسات مصرفية

49.092.7897.989.5086.270.06229.310.74218.112.17182.668.835193.444.107ودائع العمالء

15.107.528-9.405.2352.153.7341.355.340980.8691.212.350تأمينات نقدية

2.369.6782.369.678-----مخصصات متنوعة

7.433.2317.433.231-----مطلوبات أخرى

86.973.55417.589.4097.625.40230.291.61119.324.52192.490.273254.294.770مجموع المطلوبات
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حقوق الملكية
56.300.00056.300.000-----رأس المال المدفوع

7.825.0937.825.093-----إحتياطي إجباري

إحتياطي مخاطر 
2.291.0002.291.000-----مصرفية عامة

إحتياطي التقلبات 
1.847.1421.847.142-----الدورية 

إحتياطي القيمة 
)180.362()180.362(-----العادلة

فائض إعادة تقييم 
3.212.5553.212.555-----موجودات

2.180.0432.180.043-----األرباح المدورة

73.475.47173.475.471-----صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
86.973.55417.589.4097.625.40230.291.61119.324.521165.965.744327.770.241وحقوق الملكية

فجوة اعادة تسعير 
-)58.065.262(108.570.414)11.293.507(42.533.969)2.291.503()79.454.111(الفائدة 

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

أقل من
 شهر

من شهر
الى 3 شهور

من 3 شهور
الى 6 شهور

من 6 شهور
حتى سنة

أكثر 
من سنة

عناصر
المجمـوعبدون فـائدة

31 كانون األول 
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2014

موجودات 
نقد وأرصدة 

لدى سلطة النقد 
الفلسطينية

-----56.585.21556.585.215

أرصدة لدى 
بنوك ومؤسسات 

مصرفية
66.812.04818.849.374-4.231.312-35.092.949124.985.683

تسهيالت 
102.149.259-21.221.7143.769.63512.668.32028.195.44736.294.143إئتمانية مباشرة

موجودات مالية 
من خالل قائمة 

الدخل
----5.945.220-5.945.220

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل الشامل

-----1.209.8911.209.891
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موجودات مالية 
15.267.067-4.231.3125.951.6275.084.128--بالكلفة المطفأة

عقارات وآالت 
9.981.0129.981.012-----ومعدات

موجودات 
959.699959.699-----ضريبية مؤجلة

موجودات غير 
923.894923.894-----ملموسة

2.806.8322.806.832-----موجودات أخرى
مجموع 

88.033.76222.619.00916.899.63238.378.38647.323.491107.559.492320.813.772الموجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
36.332.8297.446.167---43.778.996

53.733.3177.989.5086.270.06211.233.12429.310.74275.745.151184.281.904ودائع العمالء
14.860.088-2.691.944566.7971.904.7904.239.4255.457.132تأمينات نقدية

مخصصات 
2.357.5592.357.559-----متنوعة

6.924.8376.924.837-----مطلوبات أخرى
مجموع 

92.758.09016.002.4728.174.85215.472.54934.767.87485.027.547252.203.384المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال 

55.000.00055.000.000-----المدفوع

7.625.4857.625.485-----إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر 

2.291.0002.291.000-----مصرفية عامة

إحتياطي التقلبات 
1.549.3921.549.392-----الدورية 

إحتياطي القيمة 
)120.455()120.455(-----العادلة

2.264.9662.264.966-----األرباح المدورة
صافي حقوق 

68.610.38868.610.388-----الملكية

مجموع 
المطلوبات 

وحقوق الملكية
92.758.09016.002.4728.174.85215.472.54934.767.874153.637.935320.813.772

فجوة اعادة 
-)46.078.443(6.616.5378.724.78022.905.83712.555.617)4.724.328(تسعير الفائدة 
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مخاطر العمالت 
مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــالت األجنبيــة. 
يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للبنــك، يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد العمــالت المقبــول أخــذ مراكــز 
بهــا ووضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة لــدى البنــك ســنويًا، يتــم مراقبــة مركــز العمــالت األجنبيــة بشــكل 
ــك  ــى تحمــل البن ــؤدي إل ــد ت ــة تجــاوزات فــي هــذه المراكــز ق ــم التحقــق مــن عــدم وجــود أي ــث يت يومــي بحي
لمخاطــر أعلــى مــن المســتوى المقبــول، كمــا يتــم إتبــاع اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن االحتفــاظ بمركــز 

العمــالت األجنبيــة ضمــن الحــدود المعتمــدة.
إن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مربــوط بســعر ثابــت مــع الدينــار األردنــي وبالتالــي فــإن أثــر مخاطــر التغيــر 

فــي ســعر الدينــار األردنــي غيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للبنــك.
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

20152014

العملة

الزيادة في 
سعر صرف 

العملة 

األثر على قائمة 
الدخل 

الزيادة في 
سعر صرف 

العملة 

األثر على
قائمة الدخل 

دوالر أمريكي)%(دوالر أمريكي)%(
11.694+ 10 )6.693(+ 10 يورو

2.877+ 10 )22.277(+ 10 شيقل إسرائيلي
)643(+ 10 )4(+ 10 عمالت أخرى

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:
إجماليأخرىشيقل إسرائيلييورودينار

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2015
الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد 
47.182.575-8.472.5531.670.51037.039.512الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
23.744.6453.328.89115.702.390317.47843.093.404مصرفية

73.347.027-11.252.5255.530.78056.563.722تسهيالت إئتمانية مباشرة

2.789.198-203.65672.2032.513.339موجودات أخرى

43.673.37910.602.384111.818.963317.478166.412.204مجموع الموجودات

المطلوبات
30.640.226-12.368.1243.016.95615.255.146ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

28.135.2376.903.40090.317.196317.324125.673.157ودائع العمالء

8.403.608-1.645.560744.7396.013.309تأمينات نقدية

335.4774.221456.086196795.980مطلوبات أخرى

42.484.39810.669.316112.041.737317.520165.512.971مجموع المطلوبات

899.233)42()222.774()66.932(1.188.981صافي التركز داخل المركز المالي

التزامات محتملة خارج المركز 
5.592.830-658.7661.447.9443.486.120المالي
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شيقل يورودينار أردني
إجماليأخرىإسرائيلي

دوالر دوالر أمريكي31 كانون األول 2014
دوالر دوالر أمريكيأمريكي

دوالر أمريكيأمريكي

46.351.8126.206.160119.158.976269.855171.986.803مجموع الموجودات

48.150.0676.089.224119.130.211276.284173.645.786مجموع المطلوبات 

صافي التركز داخل المركز 
)1.658.983()6.429(116.93628.765)1.798.255(المالي 

التزامات محتملة خارج 
10.200.666-1.920.4653.660.7354.619466المركز المالي 

مخاطر التغير بأسعار األسهم والسندات
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم والســندات. إن أثــر النقــص 

المتوقــع فــي أســعار األســهم والســندات مســاٍو ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

20152014

الزيادة في 
المؤشر

األثر على 
قائمة الدخل

األثر على 
حقوق الملكية

األثر على 
قائمة الدخل

األثر على 
حقوق الملكية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي)%(المؤشر

120.989-123.780164.882+10بورصة فلسطين

-594.522-553.912+10أسواق خارجية 
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ثالثًا: مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنك علــى توفيــر التمويل الــالزم لتأديــة التزاماته فــي تواريخ اســتحقاقها، 
وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم إدارة البنــك بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات ومواءمــة 

آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كافٍ مــن النقــد ومــا فــي حكمــه.
فيمــا يلــي تفاصيــل موجــودات ومطلوبــات البنــك بنــاًء علــى الفتــرات المتبقيــة علــى اســتحقاقاتها كمــا فــي 31 كانون 

األول 2015 و 2014:
أقل 

من شهر
 من شهر إلى

 3 شهور 
من 3 شهور 
إلى 6 شهور

من 6 شهور 
حتى سنة

من سنة حتى
3 سنوات

أكثر 
من 3 

سنوات
بــدون 

المجمـوعاستحقـاق

دوالر دوالر أمريكي31 كانون األول 2015
دوالر دوالر أمريكيأمريكي

دوالر دوالر أمريكيأمريكي
أمريكي

دوالر 
دوالر أمريكيأمريكي

الموجودات:
نقد وأرصدة 
لدى سلطة 

 النقد
  الفلسطينية

32.123.463-----31.649.52863.772.991

أرصدة لدى 
 بنوك ومؤسسات

  مصرفية
16.148.05653.703.6792.820.874----72.672.609

تسهيالت 
141.670.501--7.519.4432.752.4656.180.25918.998.104106.220.230إئتمانية مباشرة

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل
-----5.539.1161.237.7986.776.914

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل

------3.048.8173.048.817

موجودات مالية 
16.135.589-16.135.589-----بالكلفة المطفأة

عقارات وآالت 
16.313.40616.313.406------ومعدات

موجودات 
959.699959.699------ضريبية مؤجلة

موجودات غير 
994.639994.639------ملموسة

5.425.0765.425.076------موجودات أخرى

مجموع 
55.790.96256.456.1449.001.13318.998.104106.220.23021.674.70559.628.963327.770.241الموجودات

المطلوبات:
ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
28.494.0597.446.167-----35.940.226

193.444.107--139.745.7107.989.5086.270.06229.310.74210.128.085ودائع العمالء

15.107.528--9.405.2352.153.7341.355.3401.480.869712.350تأمينات نقدية

مخصصات 
2.369.6782.369.678------متنوعة

7.433.2317.433.231------مطلوبات أخرى

مجموع 
9.802.909254.294.770-177.645.00417.589.4097.625.40230.791.61110.840.435المطلوبات

حقوق الملكية:
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رأس المال 
56.300.00056.300.000------المدفوع

7.825.0937.825.093------إحتياطي إجباري 

إحتياطي مخاطر 
2.291.0002.291.000------مصرفية عامة

إحتياطي 
1.847.1421.847.142------التقلبات الدورية

إحتياطي القيمة 
)180.362()180.362(------العادلة

فائض إعادة 
3.212.5553.212.555------تقييم موجودات

2.180.0432.180.043------أرباح مدورة 

مجموع حقوق 
73.475.47173.475.471------الملكية

مجموع 
المطلوبات 

وحقوق الملكية
177.645.00417.589.4097.625.40230.791.61110.840.435-83.278.380327.770.241

-)23.649.417(95.379.79521.674.705)11.793.507(38.866.7351.375.731)121.854.042(فجوة االستحقاق 

الفجوة 
--1.974.71223.649.417)93.405.083()81.611.576()82.987.307()121.854.042(التراكمية
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أقل 
من شهر

 من شهر الى
 3 شهور 

من 3 شهور 
الى 6 شهور

من 6 شهور 
حتى سنة

من سنة 
حتى

3 سنوات

أكثر 
من 3 

سنوات
بــدون 

المجمـوعاستحقـاق

دوالر دوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2014
أمريكي

دوالر 
دوالر دوالر أمريكيأمريكي

أمريكي
دوالر 

دوالر أمريكيأمريكي

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى 

 سلطة النقد
  الفلسطينية

26.940.798-----29.644.41756.585.215

أرصدة لدى بنوك 
 ومؤسسات
  مصرفية

101.904.99718.849.374-4.231.312---124.985.683

تسهيالت إئتمانية 
102.149.259-21.221.7143.769.63512.668.32028.195.44714.783.18821.510.955مباشرة

موجودات مالية 
 بالقيمة العادلة من

  خالل قائمة الدخل
-----5.945.220-5.945.220

موجودات مالية 
 بالقيمة العادلة من

  خالل الدخل الشامل
------1.209.8911.209.891

موجودات مالية 
15.267.067-4.231.3125.951.6272.018.0103.066.118--بالكلفة المطفأة

9.981.0129.981.012------عقارات وآالت ومعدات

موجودات ضريبية 
959.699959.699------مؤجلة

موجودات غير 
923.894923.894------ملموسة

2.806.8322.806.832------موجودات أخرى

150.067.50922.619.00916.899.63238.378.38616.801.19830.522.29345.525.745320.813.772مجموع الموجودات

المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات 

43.778.996-----36.332.8297.446.167مصرفية

184.281.904--129.478.4687.989.5086.270.06211.233.12429.310.742ودائع العمالء

14.860.088--2.691.944566.7971.904.7904.239.4255.457.132تأمينات نقدية

2.357.5592.357.559------مخصصات متنوعة

6.924.8376.924.837------مطلوبات أخرى

9.282.396252.203.384-168.503.24116.002.4728.174.85215.472.54934.767.874مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:
55.000.00055.000.000------رأس المال المدفوع

7.625.4857.625.485------إحتياطي إجباري 

إحتياطي مخاطر 
2.291.0002.291.000------مصرفية عامة

إحتياطي التقلبات 
1.549.3921.549.392------الدورية

إحتياطي القيمة 
)120.455()120.455(العادلة

2.264.9662.264.966------أرباح مدورة 

68.610.38868.610.388------مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
77.892.784320.813.772-168.503.24116.002.4728.174.85215.472.54934.767.874وحقوق الملكية

-)32.367.039(30.522.293)17.966.676(6.616.5378.724.78022.905.837)18.435.732(فجوة االستحقاق 

--19.811.4221.844.74632.367.039)3.094.415()11.819.195()18.435.732(الفجوة التراكمية
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36. التحليل القطاعي
معلومات قطاعات أعمال

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حســابات األفــراد: يشــمل متابعــة ودائــع العمــالء األفــراد ومنحهــم القــروض والديــون والبطاقــات االئتمانيــة 

وخدمــات أخــرى.
حســابات المؤسســات: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت اإلئتمانيــة والخدمــات المصرفيــة األخــرى الخاصــة 

بالعمــالء من المؤسســات.
الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
خدمات 
مصرفية
لألفراد

خدمات 
مصرفية 
للشركات

أخرىالخزينة
المجموع

20152014

دوالر دوالر أمريكي
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيأمريكي

5.958.8137.180.7081.708.453676.81615.524.79015.041.429إجمالي اإليرادات

استرداد مخصص 
140.017868.904--)112.905(252.922تسهيالت ائتمانية

6.211.7357.067.8031.708.453676.81615.664.80715.910.333نتائج أعمال القطاع

)10.051.625()10.839.078(مصاريف غير موزعة

2.986.1503.796.079الربح قبل الضرائب

)966.585()1.265.000(مصروف الضرائب

1.721.1502.829.494ربح السنة

معلومات أخرى
891.105708.707استهالكات واطفاءات 

3.514.7685.356.917مصاريف رأسمالية

20152014
إجمالي موجودات 

96.286.29588.412.788103.279.82339.791.335327.770.241320.813.772القطاع

إجمالي مطلوبات 
102.624.73898.479.64135.940.22617.250.165254.294.770252.203.384القطاع 
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معلومات التوزيع الجغرافي
يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال البنــك. يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي فلســطين 

والتــي تمثــل األعمــال المحليــة وكذلــك يمــارس البنــك نشــاطات دوليــة والتــي تمثــل األعمــال الدوليــة.
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

المجموعدوليمحلي
201520142015201420152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
13.284.53812.928.8682.240.2522.112.56115.524.79015.041.429إجمالي اإليرادات

274.781.854241.479.01152.988.38779.334.761327.770.241320.813.772مجموع الموجودات

إجمالي 
المصروفات 

الرأسمالية
3.514.7685.356.917--3.514.7685.356.917

37. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةلغاية سنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2015

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد 

31.649.52863.772.991-32.123.463الفلسطينية

72.672.609--72.672.609أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

141.670.501-35.450.271106.220.230تسهيالت إئتمانية مباشرة

5.539.1161.237.7986.776.914-موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
3.048.8173.048.817--قائمة الدخل الشامل

16.135.589-16.135.589-موجودات مالية بالكلفة المطفأة

16.313.40616.313.406--عقارات وآالت ومعدات

959.699959.699--موجودات ضريبية مؤجلة

994.639994.639--موجودات غير ملموسة

5.425.0765.425.076--موجودات أخرى

140.246.343127.894.93559.628.963327.770.241مجموع الموجودات
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المطلوبات
35.940.226--35.940.226ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

193.444.107-183.316.02210.128.085ودائع العمالء

15.107.528-14.395.178712.350تأمينات نقدية

2.369.6782.369.678--مخصصات متنوعة

7.433.2317.433.231--مطلوبات أخرى

233.651.42610.840.4359.802.909254.294.770مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
56.300.00056.300.000--رأس المال المدفوع

7.825.0937.825.093--إحتياطي إجباري 

2.291.0002.291.000--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

1.847.1421.847.142--إحتياطي التقلبات الدورية

)180.362()180.362(--إحتياطي القيمة العادلة

3.212.5553.212.555--فائض إعادة تقييم موجودات

2.180.0432.180.043--أرباح مدورة 

73.475.47173.475.471--صافي حقوق الملكية

233.651.42610.840.43583.278.380327.770.241مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-)23.649.417(117.054.500)93.405.083(فجوة االستحقاق 

--23.649.417)93.405.083(الفجوة التراكمية

 



119التقرير السنوي الحادي والعشرون          2015

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةلغاية سنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2014

الموجودات
النقــد  ســلطة  لــدى  وأرصــدة  نقــد 

لفلســطينية ا
26.940.798-29.644.41756.585.215

124.985.683--124.985.683أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

102.149.259-65.855.11636.294.143تسهيالت إئتمانية مباشرة

قائمــة  خــالل  مــن  ماليــة  موجــودات 
الدخــل

-5.945.220-5.945.220

ــن  ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات مالي موج
ــامل ــل الش ــة الدخ ــالل قائم خ

--1.209.8911.209.891

15.267.067-10.182.9395.084.128موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9.981.0129.981.012--عقارات وآالت ومعدات

959.699959.699--موجودات ضريبية مؤجلة

923.894923.894--موجودات غير ملموسة

2.806.8322.806.832--موجودات أخرى

227.964.53647.323.49145.525.745320.813.772مجموع الموجودات

المطلوبات
43.778.996--43.778.996ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

184.281.904-154.971.16229.310.742ودائع العمالء

14.860.088-9.402.9565.457.132تأمينات نقدية

2.357.5592.357.559--مخصصات متنوعة

6.924.8376.924.837--مطلوبات أخرى

208.153.11434.767.8749.282.396252.203.384مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
55.000.00055.000.000--رأس المال المدفوع

7.625.4857.625.485--إحتياطي إجباري 

2.291.0002.291.000--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

1.549.3921.549.392--إحتياطي التقلبات الدورية

)120.455()120.455(--إحتياطي القيمة العادلة

2.264.9662.264.966--أرباح مدورة 

68.610.38868.610.388--صافي حقوق الملكية

208.153.11434.767.87477.892.784320.813.772مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-)32.367.039(19.811.42212.555.617فجوة االستحقاق 

--19.811.42232.367.039الفجوة التراكمية
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38. السياسات التطويرية 
تعتمــد سياســة البنــك بشــكل رئيســي منهجــًا دائمــًا فــي البحــث والتطويــر لكافــة النواحــي والمجــاالت التــي تضمــن 
ارتقــاء الخدمــات المصرفيــة وتنوعهــا. كمــا يســعى البنــك دائمــًا إلــى تطويــر الــكادر الوظيفــي وخلــق خدمــات جديــدة 

للعمــالء، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي سياســة التطويــر التكنولوجــي.

39. إدارة 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 التعديــالت الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف اإلقتصاديــة 
وطبيعــة العمــل. لــم يقــم البنــك بإجــراء أيــة تعديــالت علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس 

المــال خــالل الســنة الحاليــة.
ــتندة  ــم )6/2015( المس ــطينية رق ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــًا لتعليم ــال وفق ــة رأس الم ــبة كفاي ــاب نس ــم احتس يت

ــابقة: ــنة الس ــبة للس ــة بالنس ــال مقارن ــة رأس الم ــبة كفاي ــي نس ــا يل ــازل، وفيم ــررات ب لمق

20152014

المبلغ
نسبته إلى 
الموجودات 

نسبته
إلى الموجودات 

المرجحة 
بالمخاطر

المبلغ
نسبته إلى 
الموجودات 

نسبته
إلى 

الموجودات 
المرجحة 
بالمخاطر

%%دوالر أمريكي%%دوالر أمريكي

رأس المال 
التنظيمي

64.876.81719.7832.2761.410.98319.1434.60

رأس المال 
األساسي

64.443.97919.6632.0562.718.47419.5535.34
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40. إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:

20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
17.028.90316.462.012كفاالت

4.037.3363.330.874إعتمادات مستندية

2.577.4825.111.423قبوالت

5.754.9117.273.809سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

29.398.63232.178.118

41. القضايا المقامة على البنك
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك )10( و)9( قضايــا كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و 2014 علــى التوالــي، 
وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي للبنــك. بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ 2.106.133 دوالر أمريكــي ومبلــغ 2.037.804 

ــى التوالــي. دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2015  و31 كانــون األول 2014، عل

فــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم 
تخصيصــه لمواجهتهــا.

 

42. تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  
يمــارس البنــك أنشــطته فــي فلســطين. إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد مــن 

خطــر ممارســة البنــك ألنشــطته وقــد يؤثــر ســلبًا علــى أدائــه.
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