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الســـنوي 2018
الســـنوي 2018
التقريـــر التقريـــر

التأسيس

نبـــذة عـــن البنـــك
تأســـس البنك اإلســـامي العربي كأول شـــركة مصرفية إســـامية
تعمـــل فـــي فلســـطين ،فـــي عـــام  1995وهـــو شـــركة مســـاهمة

عامـــة ،وباشـــر نشـــاطه المصرفـــي مطلـــع العـــام  ،1996ويقـــوم
ً
وفقـــا ألحكام
بممارســـة األعمـــال المصرفيـــة وأعمـــال االســـتثمار
الشـــريعة اإلســـامية مـــن خـــال المركز الرئيســـي بمدينـــة رام الله
ً
فرعا
وفروعـــه المنتشـــرة في فلســـطين والبالغـــة اثنان وعشـــرون

صيرفة إسـالمية حديثة

ً
ومكتبـــا و باإلضافـــة إلـــى المكتـــب التمثيلي في اإلمـــارات العربية

المتحـــدة  -إمـــارة دبي ،كما وال يوجد للبنك أي شـــركات تابعة حتى
31/12/2018م

الرؤية

ترســـيخ وتعميـــق العمـــل بالنظـــام المصرفـــي اإلســـامي كخيـــار
أول ،والقيـــام بـــدور فعـــال في النهـــوض باالقتصاد الفلســـطيني
وتحقيـــق مبـــدأ التكافل ومراعـــاة األهداف االجتماعية اإلســـامية،

وتقديـــم حلـــول وخدمات مصرفية إســـامية عصريـــة وذات جودة

عالية ومنافســـة.

الرسالة

يســـعى البنـــك إلـــى تلبيـــة االحتياجـــات المصرفيـــة المتنوعـــة

للمتعاملين وفق أحكام الشـــريعة اإلســـامية الغـــراء والتي تضاهي
أو تفـــوق متطلباتهـــم وتوقعاتهـــم بمـــا يضمـــن تحقيـــق أفضـــل

العوائـــد الممكنـــة للمســـاهمين والمودعيـــن علـــى أســـاس يتســـم
بالثبات واالســـتقرار ،وتقديم خدمات مصرفية إســـامية باستخدام
وســـائل التكنولوجيـــا واالتصـــاالت الحديثـــة اســـتجابة لمتطلبـــات

التطـــور واإلبـــداع والمنافســـة وتنـــوع رغبـــات العمالء ،واســـتخدام
أحـــدث التقنيـــات المتاحـــة وتطبيـــق أرقـــى المعاييـــر المهنية.

األهداف االستراتيجية

•الحفاظ على الهوية المصرفية اإلسالمية والتأكيد عليها
•تعزيز الشمول المالي

•تعزيز تمويالت األفراد والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
•تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور عاطف كمال عالونة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة ّ
الله وبركاته،،،
يســعدني بإســمي وباســم أعضــاء مجلــس اإلدارة أن نرحــب بكــم

لقــد ارتفعــت النفقــات التشــغيلية بشــكل جوهــري خــال الفتــرة الســابقة وذلــك بســبب افتتــاح الفــروع والمكاتــب الجديــدة
ممثلــة بالبــراق بالوانــه الخمســة داللــة علــى اركان االســام
الخمســة وبألــوان عصريــة وتصميــم عصــري يشــيران الــى

فــي االجتمــاع الســنوي الثالــث والعشــرين للهيئــة العامــة للبنــك
اإلســامي العربــي ،واســمحوا لــي أن أقــدم لكــم ملخصـ ًـا ألعمــال

وقيمــه واهدافــه متمثلــة فــي الشــراكة والمســؤولية واإلنتشــار

الفتــرة المنتهيــة فــي  31كانــون أول .2018

االســامية.

وإنجــازات البنــك ،وكذلــك ملخصـ َـا للبيانــات الماليــة المدققــة عــن

تماشــي البنــك مــع التطــور التكنولوجــي و اســتراتيجية البنــك
والســرعة والتوســع والدقــة فــي انجــاز المعامــات البنكيــة

ً
مواصــا تقدمــه ونمــوه
أنهــى البنــك عامــه الثالــث والعشــرين

ً
نمــوا فــي موجوداتــه
ومــن الناحيــة الماليــة فقــد شــهد البنــك

التــي رســمها فــي خطــة العمــل اإلســتراتيجية الطموحــة  ،والتــي

 57مليــون دوالر وبنســبة  7.3%لتصــل إلــى أكثــر مــن 848
ً
نمــوا فــي التمويــات المباشــرة بمــا
مليــون دوالر ،وحقــق

كأكبــر المؤسســات المصرفيــة اإلســامية فــي الوطــن ،حيــث
ً
مكمــا لمســيرة البنــك فــي تحقيــق أهدافــه
كان العــام 2018
انعكســت فــي مضاعفــة حجــم البنــك مــع نهايــة  2018مقارنــة

بفتــرة مــا قبــل االســتحواذ مــن قبــل بنــك فلســطين ،وتمكــن

البنــك مــن تحقيــق اهدافــه لهــذا العــام ،وتحســين وتطويــر
الخدمــات المصرفيــة اإلســامية التــي يقدمهــا والتــي انعكســت
نتائجهــا بشــكل واضــح فــي توســيع قاعــدة عمــاء البنــك و زيــادة

حصتــه الســوقيه مــن الســوق المصرفــي الفلســطيني.

خــال العــام  2018بمقــدار  21مليــون دوالر لتبلــغ مــا يقــارب
1.062مليــار دوالر ،كمــا شــهد نمـ ً
ـوا فــي ودائــع العمــاء بمقــدار

يقــارب 121مليــون دوالر وبنســبة 21%ليصــل حجــم صافــي

التمويــل إلــى  682مليــون دوالر تقريبــا .وإنعكــس النشــاط
المالــي المميــز للبنــك فــي تحقيــق أرباحـ ًـا قبــل الضرائــب بحوالــي
 9.8مليــون دوالر تقريبــا و 7.1مليــون بعــد الضرائــب بنســبة

نمــو 11%عــن العــام الماضــي حيــث شــهد العــام  2018نمــوا
ً
جوهريــا فــي االيــرادات التشــغيلية الناتجــة مــن اعمــال البنــك

لقــد إعتمــد مجلــس اإلدارة الجديــد سياســة منفتحــة فــي مجــال

الرئيســية واهمهــا التمويــات المباشــرة والتــي نمــت بحوالــي

وإفتتــاح أربــع فــروع جديــدة خــال عــام  2018هــي النصيــرات و

المباشــرة مــا نســبته  90%مــن اجمالــي ايــرادات البنــك ،
ً
ً
ايجابيــا علــى جــودة االيــرادات مــن
مؤشــرا
االمــر الــذي يعطــي

التوســع واالنتشــار الجغرافــي ،حيــث تــم العمــل علــى تجهيــز

الرمــال و اريحــا و بيتونيــا ،كمــا افتتــح البنــك مكتبــا تمثيليــا فــي

 21.5%عــن العــام الماضــي  ،حيــث شــكلت ايــرادات التمويــات

االمــارات العربيــة المتحــدة (امــارة دبــي) ليبلــغ عــدد فــروع البنــك
َ
ومكتبا.ويخطــط البنــك الفتتاح
العاملــة فــي نهايــة العــام  23فرعـ َـا

االيــرادات البنكيــة االخــرى مــن االســتثمارات وتطويــر المنتجــات

فــي القــدس الشــريف االمــر الــذي ســوف يضــع البنــك فــي وضــع

سياســة تقنييــن النفقــات والمصاريــف بالرغــم مــن السياســة

وفــي ســوق التمويــل اإلســامي بشــكل خــاص ،وارتفــع عــدد

جميــع النفقــات غيــر الضروريــة الناتجــة عــن االنشــطة التــي ال

اربعــة فــروع جديــدة خــال العــام  2019وعلــى راســها فــرع البنــك

تنافســي مميــز فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني بشــكل عــام،
موظفــي البنــك بســبب اعــادة الهيكلــة وفتــح الفــروع والمكاتــب
الجديــدة الــى  531موظفـ ًـا بارتفــاع نســبته  11%مقارنــة بالعــام
.2017

وتماشــيا مــع سياســة الشــمول المالــي اطلــق البنــك خــال عــام

 2018خدمــة “بنكــي ع الطريــق” حيــث جهــز ســيارة علــى شــكل
بنــك متنقــل ليصــل الــى جميــع التجمعــات الســكانية النائيــة ،كمــا
وتمكــن البنــك مــن اســتبدال شــعاره الســابق الــذي يعــود الــى

حيــث ثباتهــا واســتمراريتها ،مــع العمــل علــى تحســين مصــادر
البنكيــة االســامية والعمــوالت وغيرهــا .كمــا انتهــج البنــك

والتحســينات علــى الفــروع القائمــة وكذلــك مبنــى االدارة العامــة الجديــد ،والتــي ســوف تؤتــي أكلهــا خــال األعــوام القادمــة

بــإذن اللــه تعالــى مــن خــال فتــح حســابات جديــدة ،وجــذب الودائــع وزيــادة التمويــات المباشــرة و االيــرادات التشــغيلية ،ممــا

ســوف ينعكــس فــي زيــادة العائــد علــى حقــوق المســاهمين والتوزيعــات ســواءً كانــت التوزيعــات نقديــة او توزيعــات االســهم
وذلــك مــن أجــل خلــق تــوزان مــا بيــن توزيــع عائــد مالئــم للمســاهمين مــن جهــة وتقويــة وتدعيــم مــاءة وكفايــة راس المــال مــن

جهــة أخــرى ،حيــث قــرر مجلــس ادارة البنــك فــي خطتــه االســتراتيجية العمــل علــى رفــع راس المــال المدفــوع مــن  75مليــون

الــى  100مليــون دوالر خــال االعــوام القادمــة ليبقــى البنــك ملتــزم بالمتطلبــات الرقابيــة ســواء المحليــة منهــا أو التعليمــات
والمعاييــر الدوليــة ذات العالقــة.

والتزامــا مــن البنــك بــدوره المجتمعــي قــام البنــك بتمويــل العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات الخيريــة واإلنســانية بلغــت قيمتها

 490الــف دوالر خــال العــام المنصــرم ،حيــث شــكلت مــا نســبته  6.9%مــن إجمالــي صافــي اربــاح البنــك خــال نفــس الفتــرة.

َ
ـتكماال لمســيرة التطــور والتنــوع فــي البنــك قامــت الهيئــة العامــة للبنــك المنعقــدة بتاريــخ  27/3/2018بإعــادة هيكلــة
واسـ
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للبنــك ورفدهــا بالكــوادر الشــرعية واالقتصاديــة االســامية بشــكل أعمــق ممــا ســاعد فــي

تطويــر المنتوجــات القائمــة وإضافــة عــدد اخــر مــن المنتوجــات اإلســامية وذلــك بالتنســيق المباشــر مــع هيئــة الفتوى الشــرعية
المركزيــة التــي تشــكلت هــذا العــام فــي ســلطة النقــد الفلســطينية.

واســمحوا لــي فــي الختــام نيابــة عــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن الســادة ســلطة

النقــد الفلســطينية ،وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية  ،ومراقــب الشــركات ،ووزارة التجــارة واإلقتصــاد الوطنــي،
وبورصــة فلســطين ،والدوائــر األمنيــة ،وجميــع الــوزارات ،والمؤسســات والدوائــر الرســمية علــى تعاونهــم ودعمهــم لمســيرة

البنــك ،كمــا ونتقــدم بالشــكر الجزيــل لعمالئنــا الكــرام علــى الثقــة الغاليــة التــي منحونــا اياهــا ،وأننــا نعدهــم أن نكــون عنــد

حســن ظنهــم دائمــا ،مؤكديــن لهــم إلتزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة اإلســامية التــي تلبــي إحتياجاتهــم
وتســهل حياتهــم ،ويســرنا فــي هــذه المناســبة أن نتوجــه بجزيــل الشــكر والثنــاء لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية والمديــر العــام

الســيد هانــي ناصــر واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن علــى جهودهــم المباركــة والخيــرة فــي تحقيــق أهــداف البنــك.

وفقنــا ّ
اللــه وإياكــم للرقــي لمؤسســتنا الرائــدة نحــو المزيــد مــن التقــدم والتطــور واإلزدهــار ،بمــا يعــزز موقعهــا علــى خارطــة

القطــاع المصرفــي وبمــا يخــدم وطننــا الحبيــب وإقتصادنــا الوطنــي وشــريعتنا الغــراء

التوســعية فــي الفــروع والمكاتــب  ،حيــث قــام بالتخلــص مــن
تضيــف قيمــة للعمــاء والتركيــز علــى األنشــطة التــي تعتبــر ذو

قيمــة للمنتجــات والخدمــات النهائيــة ،إضافــة الــى ان البنــك

أ .د .عاطف عالونة

رئيس مجلس اإلدارة

ينتهــج سياســة التركيــز علــى التكنولوجيــا فــي المســتقبل القريــب
( Digitalizationواهمهــا الفــروع الذكيــة Virtual Branches

والخدمــات االلكترونيــة وغيرهــا) فــي تقديــم الخدمــات حيــث

ســيقوم باالســتغناء عــن العديــد مــن االنشــطة البنكيــة التقليديــة
والتــي تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى ربحيــة البنــك.

عــام  1995بشــعار عصــري جديــد يجســد الهويــة االســامية للبنــك
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أعضاء مجلس اإلدارة

5

B

األسم

العضوية

الشركة

الدكتور عاطف كمال عالونة

رئيس مجلس اإلدارة

ممثل عن بنك فلسطين

الدكتور محمد محمود نصر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل عن صندوق االستثمار الفلسطيني

السيد رشدي محمود الغالييني

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن بنك فلسطين

السيد سلمان "محمد طعمه" قميله

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن بنك فلسطين

السيد فيصل غازي الشوا

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن بنك فلسطين

السيد ماهر جواد فرح

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن بنك فلسطين

السيد محمد عوني ابو رمضان

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

السيد شادي عدنان الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

السيد خالد وليد عنبتاوي

عضو مجلس اإلدارة

ممثل عن صغار المساهمين

السيد سام سامي بحور

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

السيد هيثم "محمد سميح" بركات

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

I

A
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أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور /عاطف عالونة
رئيس مجلس اإلدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين

دكتوراه في االقتصاد ،مالية عامة ،جامعة ميونخ 1983
ماجستير علوم سياسية ،جامعة ميونخ 1979
ماجستير اقتصاد ،جامعة ميونخ 1977

بكالوريوس اقتصاد ،جامعة ميونخ 1975
تاريخ الميالد3/4/1949 :

تاريخ العضوية للممثل2014 :

خبرات

، 2016 -2009مستشار خاص لمجلس إدارة بنك فلسطين .

استاذ غير متفرغ في برنامج الماجستير في جامعة القدس.

الدكتور محمد محمود نصر
نائب رئيس مجلس االدارة

ممثل صندوق االستثمار الفلسطيني

دكتوراه في االقتصاد (اقتصاد صناعي)  -جامعة والية أوهايو 1986 -
ماجستير اقتصاد  -جامعة والية أوهايو 1985 -

ماجستير إدارة أعمال (تسويق)  -جامعة وين ستيت 1982 -
بكالوريوس تجارة (محاسبة)  -جامعة بيروت العربية 1969 -
تاريخ الميالد27/9/1945 :

تاريخ العضوية للممثل2017 :

خبرات

 ،2009- 2005مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

أستاذ االقتصاد  -جامعة بيرزيت  – 1994اآلن

 ،2003 – 1983استاذ االقتصاد ,جامعة النجاح الوطنية.

استاذ االقتصاد – جامعة اليرموك – األردن 1994 – 1986 -

عضو مجلس إدارة شركة جراند بارك 2018

المدير العام – معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) 2008-2007

 ،2004-1994وكيل وزارة المالية.

عضويات

عميد كلية األعمال واالقتصاد – جامعة بيرزيت 2014- 2011 / 1999-1996
رئيس دائرة االقتصاد – جامعة اليرموك – 1993-1991

رئيس هيئة المديرين  /شركة الشمال الصناعية الدولية  2016حتى تاريخه

عضويات

عضو مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ورئيس لجنة االستثمار 2017- 2014

رئيس مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)

عضو مجلس ادارة شركة سوق فلسطين لالوراق المالية 2017 - 2014

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عمار العقارية

عضو مجلس ادارة الشركة العقارية التجارية  2015حتى تاريخه.

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني

عضو الفريق الوطني للضمان االجتماعي .2016 - 2013

عضو مجلس ادارة شركة سند للموارد اإلنشائية

عضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس .2018

عضو مجلس ادارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري بريكو ورئيس لجنة التدقيق الداخلي 2015 - 2009
رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية 2001 -1999

عضو مجالس ادارات هيئة تشجيع االستثمار وهيئة المدن الصناعية وصندوق البلديات منذ تأسيسها حتى 2004

عضو مجلس امناء الكلية االبراهيمية وجمعية الدراسات العربية 2001 - 1990

رئيس مجلس إدارة فندق جراند بارك

رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني ()2015-2014
رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني ()2014-2011

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال ()2012-2008
عضو لجنة االنتخابات المركزية ()2011-2008

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية .2005 – 1996

رئيس لجنة ترخيص مدققي الحسابات القانونيين .2005 – 1997

عضو اللجنة الوطنية للحوكمة ورئيس الفريق الفني .2007
عضو اللجنة الوطنية لغسل األموال .2007

مؤلف لعشرات المقاالت والكتب العلمية ومشارك في عشرات المؤتمرات االقتصادية االقليمية والدولية
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد  /فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين

بكالوريـــوس هندســـة مدنيـــة  -جامعـــة ممفس ســـتايت  -الواليات المتحـــدة األمريكية
1992

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

تاريخ الميالد1968/02/ 04 :

تاريخ العضوية للممثل2017:

خبرات

السيد /ماهر جواد فرح
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين

بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة القاهرة  -مصر 1966
تاريخ الميالد1945/03/ 21 :

تاريخ العضوية للممثل2017 :

خبرات

مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت  -فلسطين

 -1970 -1967مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية

عضويات

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

رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد  -فلسطين

رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية  -فلسطين
نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمل لإلسفلت  -فلسطين

عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء – فلسطين

 1975-1971مهندس في شركة إتحاد المقاولين -الكويت

 1997-1982مدير عام مجموعة المقاولين الدولية – الكويت

السيد /رشدي محمود الغالييني

عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين

بكالورويس إقتصاد وعلم كمبيوتر – الجامعة االمريكية في القاهرة
تاريخ الميالد1962/05/26 :

تاريخ العضوية للممثل2017:

خبرات

مدير عام بنك فلسطين.

إدارة المخاطر  ،الحوكمة الرشيدة ،التسهيالت اإلئتمانية والعمليات البنكية.

عضويات

 2007-1997رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمقاوالت  -غزة

عضو مجلس إدارة بنك االستثمار في المملكة األردنية الهاشمية.

عضويات

عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة ( أمان).

عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني.

عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري -فلسطين

عضو مجلس إدارة شركة أوريدو  -فلسطين

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

 2007-2006عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين  -فلسطين

عضو رابطة المهندسين ( )TBPالواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين  -فلسطين

عضو نقابة المهندسين  -فلسطين

عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /سام سامي بحور

عضو مجلس إدارة

السيد /هيثم " محمد سميح" بركات
عضو مجلس إدارة
مستقل

مستقل

بكالوريـــوس العلـــوم التطبيقيـــة ،تكنولوجيـــا الكمبيوتـــر ،جامعـــة واليـــة
يوغنســـتاون.

ماجستير ،إدارة األعمال التنفيذية ،جامعة نورث ويسترن وجامعة تل أبيب
تاريخ الميالد1964/10/18 :

تاريخ العضوية2017 :

ممثل للعديد من الشركات منذ 2003

خبرات

مهندس كهرباء – بورتالندستيت – 1984
تاريخ الميالد1960/05/01 :

تاريخ العضوية2017 :

خبرات

شريك ومدير عام – كيبلك كلويت –  2009حتى اآلن

شريك ومدير عام – المجموعة القطرية الدوحة 2008 - 1998
شريك ومدير عام – شركة فدان  1997 – 1991عمان

المدير العام ،شركة إيم لتقنيات المعلومات م.خ.م

المؤســـس المشـــارك ورئيـــس مجلـــس اإلدارة ،منظمـــة أمريكيـــون من أجل

اقتصـــاد فلســـطيني نابض.

عضويات

عضو مجلس إدارة ،منظمات المجتمع المفتوح

عضو مجلس إدارة" ،جست فيجن"

عضو مجلس إدارة ومستشار سياسات ،شبكة السياسات الفلسطينية

عضو هيئة عامة (تعيين رئاسي) سابق ،صندوق االستثمار الفلسطيني

نائب مدير عام  -شركة فدان  1990 – 1984الكويت

عضويات

عضو مجلس إدارة شركة الكابالت المتحدة – األردن

عضو مجلس إدارة شركة الطاقة النظيفة  -األردن
عضو مجلس إدارة بنك األردن  2سنة

السيد /خالد وليد عنبتاوي

عضو مجلس إدارة

ممثل عن صغار المساهمين

بكالوريوس إقتصاد ،جامعة باكنجهام  -بريطانيا 1993

تاريخ الميالد1974/11/07 :

تاريخ العضوية2017 :

خبرات

رجل اعمال 1994

السيد /شادي عدنان الخطيب
عضو مجلس إدارة

ممثل شركة أسواق اإلستثمارية

ماجستير في التمويل واالستثمار من جامعة غرب سيدني في استراليا
تاريخ الميالد1976/08/7 :

تاريخ العضوية للممثل2017:

خبرات

مدير محفظة في صندوق اإلستثمار الفلسطيني 2007

قائم باعمال المدير التنفيذي لشركة اسواق االستثمارية

عضويات

عضو مجلس ادارة  :شركة كهرباء القدس

عضو مجلس ادارة  :البنك االسالمي العربي
عضو مجلس ادارة  :شركة أوريدو

عضو مجلس ادارة  :الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت (نابكو).
عضو مجلس ادارة :شركة المجمع العربي الطبي التخصصي

عضو مجلس أمناء (سابق) ،جامعة بيرزيت
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /سلمان محمد طعمة قملية
عضو مجلس إدارة

ممثل مجموعة بنك فلسطين

بكالوريوس محاسبة ،جامعة عين شمس ،القاهرة
تاريخ الميالد1958/07/8 :

تاريخ العضوية للممثل2017 :

خبرات

عضويات

عضو مجلس إدارة في بنك فلسطين

13

B

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة أسواق للمحافظ اإلستثمارية

بكالوريوس إدارة أعمال  ،جامعة سيراكيوز ،الواليات المتحدة األمريكية
تاريخ الميالد24/7/1953 :

تاريخ العضوية للممثل2017 :

خبرات

رئيس مجلس اإلدارة ،شركة أوريدو 2016 ،حتى اآلن

 36سنة خبرة مصرفية في بنك فلسطين

I

السيد /محمد عوني أبو رمضان

A

التقريـــر الســـنوي 2018

وزير التخطيط ،السلطة الوطنية الفلسطينية2012-2014 ،

عضويات

عضو مجلس إدارة صندوق اإلستثمار الفلسطيني

عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني  2018حتى اآلن
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
اإلدارة التنفيذية

السيد هاني صالح ناصر

المدير العام

السيد معاوية فهد القواسمي

نائب المدير العام لفروع الضفة الغربية

تاريخ الميالد:

1967/02/12

تاريخ الميالد:

1971/10/16

تاريخ التعيين:

2018/1/16

تاريخ التعيين:

2018/1/16

الشهادات العلمية:

ماجستير وبكالوريوس إدارة عامة وقانون ،

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة أعمال-جامعة بيرزيت-2005

الخبرات العملية السابقة:

بنك فلسطين منذ عام  1994حتى عام

جامعة ماري كوري -بولندا 1993
2018

السيد احسان كمال شعشاعة

نائب المدير العام لفروع قطاع غزة

تاريخ الميالد:

1963/09/05

تاريخ التعيين:

2018/1/16

الشهادات العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال  -جامعة والية تكساس-

الخبرات العملية السابقة:

بنك فلسطين منذ عام  1991حتى العام 2018

سان ماركوس الواليات المتحدة االمريكية 1988

شركة الشارقة للتأمين -اإلمارات العربية المتحدة
1990-1989

1993

الخبرات العملية السابقة:

السيد غسان "محمد هاشم" جبر
تاريخ الميالد:

1964/5/25

تاريخ التعيين:

2015/11/8

الشهادات العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال  -جامعة بيرزيت.

الخبرات العملية السابقة:

بنك القاهرة عمان1994-1990 ،

البنك العربي ، 2015 – 1994 ،مدير وحدة

العمليات المركزية
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 2018-2005بنك فلسطين
 – 2005االن ،محاضر غير متفرغ ،جامعة الخليل ،كلية التمويل
واالدارة.
 2005-2004نائب مدير عام العالقات الدولية وزارة المالية.
 2004-1998مساعد مدير عام الجمارك وضريبة القيمة
المضافة ،وزارة المالية.
 1994مدير منتج شركة المسروجي للتجارة.
 1994-1993مدقق حسابات الدجاني ومشاركوه ،وينميري

السيد أمجد غازي الجعبري

المدير التنفيذي لدوائر تكنولوجيا المعلومات

تاريخ الميالد:

1967/8/18

تاريخ التعيين:

1997/10/11

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة دولية  -جامعة جالسكو – سكوتالندا /
بريطانيا

بكالوريوس ادارة اعمال  /جامعة عباس فرحات  -الجزائر
الخبرات العملية السابقة:

نائب المدير العام للعمليات

بكالوريوس –محاسبة/إدارة األعمال –الجامعة األردنية

بنك االردن 1994 - 1993

جامعة الخليل 1997 - 1995

السيد فايز أحمد شعبان

مديرالشؤون اإلدارية

تاريخ الميالد:

1963/8/2

تاريخ التعيين:

1999/11/2

الشهادات العلمية:

دبلوم أدارة أعمال
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
اإلدارة التنفيذية

السيد مصطفى شريف أبو خيزران

مدير دائرة الشبكات واألنظمة

تاريخ الميالد:

1970/4/26

تاريخ التعيين:

2001/2/3

الشهادات العلمية:

ماجستير هندسة الحاسوب ،جامعة بيرزيت

الخبرات العملية السابقة:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – 1995

بكالوريس هندسة إلكترونية

السيد مروان محمد بدوي

مدير دائرة مبيعات وتسويق شركات ومشاريع

تاريخ الميالد:

1966/8/28

تاريخ التعيين:

2008/5/4

الشهادات العلمية:

ماجستير علوم مالية ومصرفية

الخبرات العملية السابقة:

بنك الرفاه .2008-2006

.2001

بنك القاهرة عمان .1996-1994

شركة سامكو .1995 – 1993

السيدة أديبة عبد الله عفانة

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ الميالد:

1974/9/3

تاريخ التعيين:

2001/2/19

الشهادات العلمية:

بكالوريس قانون ،الجامعة األردنية 1996

الخبرات العملية السابقة:

محامية مزاولة ،مكتب المحامي عادل أبو دياب

السيد عمار يونس خضيري

مدير دائرة أنظمة األعمال المصرفية

تاريخ الميالد:

1970/8/22

تاريخ التعيين:

2008/8/24

الشهادات العلمية:

ماجستير علم الحاسوب ،جامعة بيرزيت

.2001 – 1998

السيد أحمد محمد سرطاوي

مدير دائرة التخطيط والدراسات

تاريخ الميالد:

1980/10/18

تاريخ التعيين:

2006/1/21

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة وتسويق ،االكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية

بكالوريس تسويق ،جامعة النجاح

شهادة المصرفي االسالمي المعتمد CIP
الخبرات العملية:
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دبلوم إدارة المبيعات والتسويق ،كامبريدج

محاضر في جامعة القدس المفتوحة 2013-2012

دبلوم عالي برمجة الحاسوب ،معهد
 Brilliantsبنغلور الهند

محامية متدربة ،مكتب المحامي حسين الشيوخي

.1998 – 1996

البنك التجاري الفلسطيني .2006-1996

بكالوريس علم الحاسوب جامعة بنغلور الهند
الخبرات العملية السابقة:

بنك فلسطين الدولي .2008 – 1996
بنك القاهرة عمان .1996 – 1994

السيد ثائر ضرار بركات

مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال

تاريخ الميالد:

1979/7/29

تاريخ التعيين:

2009/7/1

الشهادات العلمية:

ماجستير محاسبة 2006

الخبرات العملية السابقة:

البنك االسالمي الفلسطيني 2009-2007

محاضر في جامعة القدس المفتوحة
2013-2008
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
اإلدارة التنفيذية

السيد إبراهيم اسماعيل أبو عبدو

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

تاريخ الميالد:

1968/5/1

تاريخ التعيين:

2009/7/22

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة أعمال

دبلوم عالي في إدارة البنوك
بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية السابقة:

البنك العقاري المصري .2009 – 1998
البنك األردني الكويتي .1998 – 1995
بنك األردن .1995 – 1994

السيد سائد مقداد مقدادي

مدير دائرة إدارة المخاطر

تاريخ الميالد:

1973/4/29

تاريخ التعيين:

2010/5/22

الشهادات العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال ،جامعة شرق البحر األبيض

الخبرات العملية السابقة:

المتوسط ،قبرص

بنك الرفاه .2010 – 2006

البنك األهلي األردني .2006 – 2003
بنك جرندلز .2003 – 2000

السيد حسان عصام صبري

مدير دائرة االئتمان

تاريخ الميالد:

1966/10/17

تاريخ التعيين:

2009/10/11

الشهادات العلمية:

ماجستير علوم إدارية ومحاسبة ،جامعة النجاح الوطنية 1999

الخبرات العملية السابقة:

البنك العربي ،اإلمارات العربية المتحدة .2008 - 2005

بكالوريس علوم مالية ومصرفية ،جامعة اليرموك 1989
البنك العربي ،فلسطين .2005 - 1994

البنك العربي الوطني ،الرياض .1994 - 1989

السيد حاتم فوزي صبح

مدير دائرة مراقبة التمويل

تاريخ الميالد:

1970/12/28

تاريخ التعيين:

2009/12/20

الشهادات العلمية:

ماجستير علوم إدارية وتسويق ،الجامعه األردنية

الخبرات العملية السابقة:

بنك األردن .2009 - 2005

بكالوريس علوم مالية ومصرفية ،جامعة اليرموك

جامعة النجاح الوطنية .2005 - 2003
بنك األردن .2003 – 1998

بنك القاهرة عمان .2000 – 1996

السيدة فيروز فتحي ذبالح

مراقب االمتثال

تاريخ الميالد:

1974/9/24

تاريخ التعيين:

2010/8/18

الشهادات العلمية:

بكالوريس قانون

الخبرات العملية السابقة:

بنك القاهرة عمان .2010 – 1997

السيد عماد محمود عيسى

مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيل

تاريخ الميالد:

1972/1/10

تاريخ التعيين:

2010/11/1

الشهادات العلمية:

ماجستير ادارة اعمال  – MBAجامعة

الخبرات العملية السابقة:

السيد راتب عبدالله عطياني
تاريخ الميالد:

1969/11/15

تاريخ التعيين:

2010/5/12

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة أعمال  /جامعة بيرزيت 2005 -

بكالوريوس علم الحاسوب  /جامعة النجاح الوطنية -
1996

الخبرات العملية السابقة:

بنك القاهرة عمان .2010 – 1996

جامعة القدس المفتوحة  /محاضر غير متفرغ – 2007
.2016

بنك األردن .2010 – 2008

بنك القدس .2008 - 2005

بنك القاهرة عمان .2005 - 1998

بنك القاهرة عمان .1998 - 1993

مدير دائرة الموارد البشرية والتدريب

بيرزيت

السيد عبدالله صالح حمد

مدير دائرة العقار واللوازم

تاريخ الميالد:

1964/9/3

تاريخ التعيين:

2011/1/2

الشهادات العلمية:

ماجستير هندسة مدنية

الخبرات العملية السابقة:

مهندس مشاريع في مكاتب استشارية هندسية ،الصخرة

بكالوريس هندسة مدنية

المشرفة ،اتحاد المهندسين االستشاري -عمان حتى 1994

مدير إدارة األبنية ،االتصاالت الفلسطينية .2010 – 1997
مدير مشاريع في شركات مقاوالت ،الدار الفلسطينية،

شركة المقاولون .1994-1996
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
اإلدارة التنفيذية

السيد نظام علي الزامل

مدير فروع الضفة الغربية

تاريخ الميالد:

1967/8/20

تاريخ التعيين:

2011/7/19

الشهادات العلمية:

بكالوريوس ادارة أعمال

الخبرات العملية السابقة:

خبرة مصرفية  21عام

السيد ميسرة حاتم سالمة

مدير الدائرة المالية

تاريخ الميالد:

1981/1/15

تاريخ التعيين:

2013/3/10

الشهادات العلمية:

ماجستير إدارة أعمال MBA

السيد :احمد عبدالكريم احمد عياد

قائم بأعمال مدير دائرة التنظيم واجراءات العمل

تاريخ الميالد:

1978/10/05

تاريخ التعيين:

2005/02/01

الشهادات العلمية:

دبلوم برمجة وتحليل نظم ،جامعة البلقاء التطبيقية 1997

بكالوريوس أنظمة معلومات حاسوبية ،القدس المفتوحة
2004

الخبرات العملية السابقة:

بنك األردن2004 - 1998 ،

السيد :سليمان سالم اعرار

مدير دائرة الخزينة وأسواق المال

تاريخ الميالد:

1973/06/18

تاريخ التعيين:

2018/03/01

الشهادات العلمية:

بكالوريوس إدارة االعمال ،الجامعة االردنية 1995

الخبرات العملية السابقة:

مساعد رئيس دائرة العمالت – بنك فلسطين 2018-2016

بكالوريوس محاسبة ومالية

مساعد مدير دائرة الخزينة –البنك التجاري الفلسطييني
2016-2009

محاسب قانوني أمريكي معتمد CPA

محاسب إداري معتمد CMA
محاسب مهني عربي ACPA

محاسب قانوني فلسطيني PCPA

الخبرات العملية السابقة:

شركة برايس ووتر هاوس كوبزر – 2004
 .2013مدير تدقيق رئيسي.

شركة إرنست ويونغ لتدقيق الحسابات
 2004 – 2003مدقق حسابات.

بنك القاهرة عمان .2003 – 2002

السيد وسيم احمد حج أسعد

مدير دائرة العمليات المصرفية

تاريخ الميالد:

1981/05/11

تاريخ التعيين:

2017/8/20

الشهادات العلمية:

بكالوريوس الرياضيات التطبيقية في االقتصاد – جامعة

الخبرات العملية السابقة:

مسؤول العمليات األجنبية في البنك الوطني 2017-2012
رئيس قسم العمليات البنك األهلي االردني 2012-2010
2008-2010
رئيس امناء الصناديق بنك فلسطين الدولي 2008-2005
موظف قسم ودائع البنك العربي 2005-2004
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تاريخ الميالد:

1988/01/06

تاريخ التعيين:

2018/05/30

الشهادات العلمية:

بكالوريوس ادارة اعمال –جامعة بيرزيت

الخبرات العملية السابقة:

مدير وحدة البيع المباشر ،بنك القدس2016-2018 .

مساعد مراقب فرع الرام ،بنك فلسطين 2016

رئيس قسم البيع المباشر ،بنك فلسطين من تاريخ
 2013الى 2016

بيرزيت 2004 -

رئيس قسم الشؤون اإلدارية شركة القدس لإلستثمار العقاري

التقريـــر الســـنوي 2018

السيد ابراهيم سليمان وعري

مدير دائرة مبيعات وتسويق االفراد

السيدة ليندا محمود الشيخ يوسف

مسؤول قسم المساهمين

تاريخ الميالد:

1972/12/1

تاريخ التعيين:

2001/2/27

الشهادات العلمية:

دبلوم إدارة أعمال

الخبرات العملية السابقة:

مكتب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني .2001 – 1995
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تقرير مجلس اإلدارة
الصيرفة اإلسالمية

الصيرفة اإلسالمية
التعريف:

هـــي مؤسســـات مالية مصرفية لتجميـــع األموال وتوظيفهـــا وتقديم الخدمـــات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشـــريعة اإلســـامية ،وتنطلق
البنـــوك اإلســـامية في عملياتها االســـتثمارية ملتزمة بمنـــع التعامل بالفائدة وكل أشـــكالها ً
أخذا أو عطاءً  ،كما أنها تتعامل على أســـاس الملكية

النشأة:

ً
ســـريعا مـــن مرحلة التجربـــة واالختبـــار إلى مرحلة التوســـع
بـــدأت صناعـــة الصيرفـــة اإلســـامية منذ مـــا يقارب ســـتة عقـــود ولكنها انتقلت
واالنتشـــار نتيجـــة زيادة الوعي لدى العمالء والمســـتثمرين عن المصارف االســـامية وإدراك أهميتها ،كونها من أهـــم أركان النظام المصرفي

العالمـــي ،حيـــث يتوقـــع ان تصـــل موجـــودات البنوك اإلســـامية بنهاية العـــام  2020إلـــى  4تريليـــون دوالر وذلك من خـــال أكثر من 400
مؤسســـة مصرفية منتشـــرة في ً 75
بلدا فـــي العالم.
ســـاهمت األزمـــة المالية العالمية في تســـليط األضواء على الصيرفة اإلســـامية التي كانـــت أقل المتأثرين باألزمة عـــام  ،2009/ 2008حيث

ً
انضباطا فـــي إدارة األصول المالية وتمويل العمليـــات الحقيقية وليس العمليات
ثبـــت أن النظام اإلســـامي رغـــم كل التحديات كان األفضل

الورقيـــة التـــي تقـــوم علـــى الروافـــع الماليـــة ،وبالتالي فقـــد أصبح النظـــام المصرفي اإلســـامي ظاهـــرة عالمية لفتـــت انتباه المســـتثمرين
ً
بعيدا عن الدوافـــع العقائدية.
والمودعيـــن

المزدوجـــة الخاصة والعامة.

ويتلخـــص مجـــال عملهـــا في االســـتثمار المباشـــر (المتاجـــرة) ،واالســـتثمار غير المباشـــر وذلك بواســـطة صيـــغ التمويل اإلســـامي مثل عقود

المضاربـــات والمشـــاركات والمرابحة والســـلم واالســـتصناع واإلجارة.

وتقـــدم البنـــوك اإلســـامية جميع الخدمـــات المصرفية األخـــرى التي تقدمها البنـــوك التجارية من اعتمـــادات وكفاالت وال يوجـــد أي فرق بهذا

الخصوص.

ويســـجل للعمـــل المصرفـــي اإلســـامي أنـــه أدخل إلى الســـوق آليـــات جديدة لها صفـــات مختلفة عـــن العمل المصرفـــي التقليدي فـــي تعبئة

المدخرات وجذب االســـتثمارات.

نشأة الصيرفة اإلسالمية في فلسطين:
بدأت الصيرفة اإلســـامية في فلســـطين بتأســـيس البنك اإلســـامي العربي في العام  .1995بلغت حصة البنوك اإلســـامية من الســـوق
المصرفـــي الفلســـطيني فـــي العـــام  2018ما يقارب  ،14.4%وتشـــير الدراســـات إلى أن البنوك اإلســـامية من الممكن ان تســـتحوذ على

 25%مـــن إجمالـــي القطـــاع المصرفـــي وهـــو مـــا يعني وجـــود فرصة كبيـــرة أمـــام الصناعـــة المصرفية اإلســـامية في فلســـطين لتعظيم
ً
حافـــزا للبنك اإلســـامي العربي لوضع أهـــداف إســـتراتيجية ترمي إلـــى مضاعفة حجم البنـــك في كل من
حصتهـــا الســـوقية ،وهـــذا يشـــكل

ودائـــع العمـــاء والتمويـــات المباشـــرة وتعظيم أرباحه وبالتالـــي تعظيم عوائد المســـتثمرين مع إنتهـــاء خطة العمل االســـتراتيجية .2020
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تقرير مجلس اإلدارة
مــــؤشــــرات األداء

أداء البنك

نمـــا حجـــم البنـــك خالل أخر  5ســـنوات بشـــكل ملحـــوظ بكافة بنـــوده الرئيســـية ،إذ ارتفعـــت موجوداته بما
يقـــارب  587مليـــون دوالر وبنســـبة نمـــو ( ،)125%وارتفعـــت التمويـــات المباشـــرة لديه بمـــا يقارب 490

مليـــون دوالر وبنســـبة نمـــو ( ،)257%وودائع العمالء بما يقارب  476مليون دوالر وبنســـبة نمو (،)128%
ً
أرباحـــا صافية بقيمـــة  7.1مليون دوالر خـــال العام .2018
كمـــا حقـــق البنك

تطـــور األداء المالـــي للبنـــك خـــال العـــام 2018
واصـــل البنـــك تحقيـــق نتائج نمو مميزة واســـتمر في األســـتحواذ على حصص ســـوقية جديدة ،إال ان هـــذا العام يعتبر نقطـــة تحول جديدة

للبنـــك ،إذ أرتفعـــت موجـــودات البنك على اســـاس  5ســـنوات بنســـبة  125%لتصـــل إجمالي موجوداته إلـــى مليار وإثنان وســـتون مليون
ً
جليا النمو والتســـارع فـــي إنجازات البنك فـــي كافة المؤشـــرات ،حيث حقق البنـــك خالل العام
دوالر كمـــا فـــي نهايـــة العـــام ،2018ويظهر

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

 2018أعلـــى نمـــو فـــي جانـــب التمويـــات على مســـتوى القطـــاع المصرفـــي ،إذ نمت تمويـــات البنك حوالـــي  121مليون دوالر بنســـبة
 21.5%فبلغـــت بذلـــك تمويـــات البنـــك  682مليون دوالر .كمـــا واصل النمو في جانـــب الموجودات فحقق  21مليون دوالر نمو بنســـبة

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
848

791

6.4

624

7.1

ليصبـــح إجمالـــي ودائع البنـــك  848مليون دوالر .كما بلغت أرباح البنـــك بنهاية العام  2018حوالي  9.8مليـــون دوالر قبل الضريبة وصافي

6.2

517

أربـــاح بقيمـــة  7.1مليـــون دوالر بعد الضريبـــة ،حيث نمت صافـــي أرباح البنك حوالـــي  700الف دوالر.

5.2

426

 2%ليصبـــح إجمالـــي موجـــودات البنـــك  1.062مليـــار دوالر .وفي جانب الودائـــع حقق البنك نمـــو حوالي  58مليون دوالر بنســـبة 7.3%

ً
محافظا على حصته الســـوقية
وإنعكـــس ذلـــك على الحصة الســـوقية للبنـــك حيث بلغت الحصة الســـوقية في جانب الموجـــودات 6.6%

4.1

كمـــا كانـــت فـــي العام الســـابق ،بينما نمـــت الحصة الســـوقية للبنك في جانـــب التمويـــات لتصبح  ،8.1%كمـــا ونمت الحصة الســـوقية
للبنـــك في جانـــب الودائع لتصـــل الى .6.9%

2014

2016

2015

2017

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
1,041

2018

1,062

2014

2015

اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
561

794

682

430

651

311

562

2014

2016

2017

2018

247

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

المبالغ بالمليون دوالر أمريكي.
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تقرير مجلس اإلدارة
مــــؤشــــرات األداء

المركز التنافسي:

مؤشرات األداء للبنك اإلسالمي العربي:

يســـعى البنـــك لتعظيـــم حصته الســـوقية والوصول إلى أفضل نتائـــج لمؤشـــرات األداء ،بالرغم مما يشـــهده الواقع الفلســـطيني على مختلف

نجم عن تطور أداء البنك المميز تحسن واضح في كافة مؤشرات البنك المالية كما يظهر في الجدول أدناه.

األصعـــدة االقتصاديـــة والسياســـية واالجتماعية من تحديات ،إال أن البنك اإلســـامي العربـــي حقق أفضل النتائج التنافســـية حيث حقق البنك
ً
ً
ً
نموا في
ملموســـا فـــي كافـــة الجوانـــب المالية عنـــد المقارنة مـــع أداء القطـــاع المصرفي ،ويتضح هـــذا من خـــال البيانات التي توضـــح
نمـــوا
الحصـــة الســـوقية للبنـــك مـــن تمويالت وودائـــع العمالء واألرباح فـــي القطاع المصرفي الفلســـطيني .حافـــظ البنك على حصته الســـوقية في

جانـــب الموجـــودات بحوالـــي  6.6%فـــي نهايـــة العام  ،2018وفـــي جانب الودائع فقـــد إرتفعت الحصة الســـوقية للبنك مـــن  6.6%في نهاية
العـــام  2017لتصـــل إلـــى  6.9%كمـــا في نهايـــة العـــام  .2018وأما في جانـــب التمويالت فقـــد قفزت الحصة الســـوقية للبنك مـــن  7%كما
هـــي فـــي نهايـــة العام  2017لتصل إلـــى  8.1%في نهاية العـــام  ،2018وعند مقارنة أداء البنك مـــع أداء القطاع المصرفـــي فإنه يالحظة قدرة

البنـــك فـــي النمو بشـــكل مميز في جانـــب الودائع والتمويـــات ،األمر الذي يظهـــر تميز أداء البنك مـــن جهة وفرصته للنمـــو والتطور من جهة

آخـــرى والجدول التالـــي يوضح ذلك:
البند /نسبة النمو
القطاع المصرفي الفلسطيني
البنك اإلسالمي العربي

2017

2018

مؤشرات هيكل رأس المال
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  /الموجودات

89.72%

89.70%

التمويالت المباشرة  /حقوق الملكية

524.25%

623.03%

3.07%

5.74%

األرباح (الخسائر) المدورة  /حقوق الملكية
مؤشرات السيولة

الموجودات

التمويالت المباشرة

ودائع العمالء

1.8%

5.1%

2%

2%

21.5%

7.3%

ودائع العمالء  /الموجودات

75.97%

79.82%

التمويالت المباشرة  /الموجودات

53.88%

64.16%

التمويالت المباشرة  /ودائع العمالء

70.92%

80%

مؤشرات الربحية

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

21.5%

إيرادات التمويل واالستثمار  /إجمالي اإليرادات

86.95%

94.31%

العائد على الموجودات

0.62%

0.67%

العائد على حقوق الملكية

5.98%

6.49%

مؤشرات الحجم
معدل الموجودات لكل فرع

69,406,913

62,488,402

معدل ودائع العمالء لكل فرع

52,727,106

49,877,027

معدل التمويالت المباشرة لكل فرع

37,394,887

40,092,000

7.3%
5.1%

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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تقرير مجلس اإلدارة
عالمة تجارية جديدة

ً
ً
وجيـــا بعد جيل،
عامـــا،
منـــذ ثالثة وعشـــرون
ً
يـــدا بيـــد صنعنـــا النجـــاح ،بعزيمـــة و إصـــرار
مســـتمرون بالعطاء ،نعمـــل دائما على مواكبة
كل مـــا هـــو جديـــد و بمـــا يتالءم مع أســـلوب
الحيـــاة و التطـــور التكنولوجـــي علـــى مختلف
مناحي الحياه و تماشـــيا مـــع توجهات مجلس
إدارة البنـــك نحو مســـتقبل افضـــل للصيرفة
اإلسالمية.
وجـــاء إســـتحداث الشـــعار ليعبر عـــن توجهات
وأهـــداف البنـــك فالعالمـــة التجاريـــة الجديدة
هـــي مفهوم جديد لخدمـــات وبرامج الصيرفة
الحديثة.
الشكل العام للشعار

الســـرعة ،التكنولجيـــا ،القـــوة ،الحكمة في صورة ترمـــز ألصل عريق من
أصول الشـــريعة اإلســـامية متمثلة في الشـــعار الجديد "البراق " إيمانا
منا بضرورة ترســـيخ فكرة الصيرفة اإلســـامية.

ما هو البراق ؟

ٌ
اســـم الدابـــة التـــي ركبهـــا رســـول اللـــه " صلى اللـــه عليه
البـــراق :هـــو
وســـلم" ليلة ُ
ُ
اشـــت ّق اسم البراق
ســـري به إلى المســـجد األقصى ،وقد
أ
ِ

ّ
من البرق لســـرعته ،وقيل ُس ّ
لشـــدة صفائه ووضـــوح ألوانه
ـــمي بذلك
وتأللئها.

األلوان:

مزجنـــا  5الـــوان داللة علـــى التنوع والشـــمولية  ،اللون األخضـــر الزاهي
و يعبـــر عـــن الشـــباب و الحيويـــة  ،اللـــون األصفـــر و يعبر عن الشـــغف

و الحداثـــة ،اللـــون الرمـــادي يرمـــز إلـــى االعتـــدال و االســـتقرار ،اللـــون

البنفســـجي يوحـــي بالحكمة و القـــوة وأما اللون البرتقالـــي فإنه يعكس

الســـعي الدائم نحـــو اإلبداع.
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تقرير مجلس اإلدارة
اإلنتشار

شبكة الفروع والصرافات
عمـــل البنك على توســـيع شـــبكة فروعـــه وصرافاته خالل العـــام  ،2018حيث تـــم تجهيز وافتتاح فـــروع جديدة
وهـــي (فـــرع النصيـــرات ،فرع الرمـــال ،فرع بيتونيـــا ومكتب أريحـــا) كما تم تجهيـــز مكتب تمثيلي فـــي اإلمارات

العربيـــة المتحـــدة (إمـــارة دبـــي) ووصلت بذلك عدد الفـــروع والمكاتب إلـــى  23فرع ومكتـــب باإلضافة إلى 55

صـــراف آلي منتشـــرة في كافة محافظـــات الوطن.

المكتـــب التمثيلي فـــي اإلمارات

فرعـــا ومكتباً
ً
23

العربيـــة المتحـــدة  -إمارة دبي
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تقرير مجلس اإلدارة

بنكي ع الطريق
إيمانـــا مـــن البنك بأهميـــة الوصول لكافة شـــرائح المجتمع  ،وأن الوصـــول للعمالء في كافة المناطـــق يحتاج إلى أفكار
خالقـــة وجديـــدة فقد بـــادر البنـــك بتجهيز الفـــرع المتنقل "بنكـــي ع الطريـــق" وهو عبارة عـــن مركبة مجهـــزة باألدوات
الالزمـــة لتقديـــم الخدمـــات البنكيـــة في المناطـــق النائيـــة والريف الفلســـطيني واألماكن التـــي ال يوجد فيهـــا فروع أو

خدمـــات بنكيـــة ويمكـــن تقديم الخدمـــات البنكية لكافة األفـــراد بمختلف فئـــات المجتمع.

خدمات ومنتجات جديدة

خدمات الكترونية متطورة
يؤمـــن البنـــك بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية واألدوات المســـتخدمة وذلك ألن مســـتقبل الشـــركات مرهون بمدى تطورهـــا وتحولها للتكنولوجيا
الرقميـــة والصيرفـــة اإللكترونيـــة ،وعليه فقد ســـارع البنك لتطوير وإطـــاق العديد من المنتجـــات خالل هذا العـــام وكان أهمها ما يلي:

اإلنترنت والموبايل بانك:

تـــم تطويـــر خدمـــات األنترنـــت والموبايل البنكي وإطالق النســـخة الجديدة منهمـــا بحيث يمكن للعمالء إجـــراء العديد من العمليات وطلـــب الخدمات دون

الحاجـــة إلى زيـــارة الفرع ومن اهم هـــذه الخدمات:

االستعالم عن أرصدة الحسابات وأرصدة البطاقات

كشف حساب للحركات التي تمت على الحساب وعلى البطاقات
طلب فتح حساب فرعي وطلب دفتر شيكات

دفع الفواتير و خدمة التحويل الفوري والدفع لصديق
االطالع على أسعار العمالت

مركز اإلتصال – Call center
تـــم العمـــل علـــى تطوير مركـــز االتصال األحـــدث في فلســـطين ليكـــون المنصة األولـــى لتقديم خدمـــات بنكية متكاملـــة خاصـــة بالتواصل مع

العمـــاء علـــى مدار الســـاعة من خـــال قنوات تواصـــل متعددة ســـواء كانت من خـــال الهاتف ،الرســـائل القصيـــرة ،البريد اإللكترونـــي ،الموقع
االلكترونـــي ،الفيســـبوك والوتـــس أب لحل مشـــاكلهم واالجابة عن استفســـاراتهم و اســـتقبال شـــكاويهم و تقديم الخدمات لهـــم في أي وقت

و مـــن أي مكان.

حساب توفير عشرة ومية
ً
تعزيـــزا لمفهـــوم الشـــمول المالـــي وتقديرا لعمـــاء البنك اطلـــق البنك في

العـــام  2018حملـــة توفيـــر عشـــرة وميـــة والتـــي شـــملت ميزات تنافســـية

عديـــدة مثـــل الحد األدنـــى المطلـــوب لفتح الحســـاب و البالـــغ  $ 100دوالر
فقـــط وهـــذا المبلـــغ يتيح ويشـــجع كافـــة العمالء علـــى فتح حســـاب توفير،

باإلضافـــة إلـــى جائـــزة يومية بقيمـــة  10,000األف شـــيكل وجائزة شـــهرية
ً
مجانا
بقيمـــة  100,000الـــف شـــيكل ،باإلضافـــة لمنـــح بطاقـــة مشـــتريات

للعمالء الذين يقومون بفتح حســـاب توفير جديد أو تغذية حســـابهم القائم.
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تقرير مجلس اإلدارة
خدمات ومنتجات جديدة

موقع الكتروني جديد
عمـــل البنـــك خـــال العـــام على تطويـــر الموقـــع اإللكترونـــي الجديد والـــذي يعكس عالمـــة البنك
التجاريـــة الجديدة مـــن ناحية التعدد في األلوان والبســـاطة والشـــباب والســـهولة .واصبح الموقع
ً
تفاعليـــا مـــن حيـــث الطلبـــات والتواصـــل مع البنـــك وتصفـــح المعلومـــات ،وكما تم
اإللكترونـــي
تعديـــل النطاق اإللكترونـــي ليصبح www.aib.ps

بطاقة المشتريات

أطلـــق البنـــك بطاقـــة المشـــتريات الجديـــدة والتي تمكـــن العمالء من التســـوق عبر األنترنت بشـــكل رئيســـي
ويمكـــن أيضـــا للعمالء اســـتخدامها في عمليات الشـــراء العاديـــة عبر نقاط البيـــع والصرافات اآللية المنتشـــرة

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻵن ﻓﻲ دﺑﻲ

فـــي فلســـطين وتتميـــز هذه البطاقـــة بدرجة األمان والســـرية العاليـــة وتصميمها المميز الـــذي يعكس الطابع

اإلسالمي.

طموح البنك اإلســـامي العربي لم يتوقف عند اســـتحداث خدمات و برامج فقط وإنما بالتوســـع و االنتشـــار على المســـتوى
المحلـــي و العالميَ ،ليســـطع اســـم البنك على المســـتوى العالمـــي كإضافة نوعية لمســـتوى الخدمات و تقديـــرا للعمالء ،و
مـــن اهـــم أهداف التوســـع الخارجي هو تقديم الخدمات المالية اإلســـامية للجالية الفلســـطينية "الفلســـطينيين المغتربين"

و تشـــجيعهم على االســـتثمار المحلي للمســـاعدة على النهـــوض و تنمية االقتصاد الفلســـطيني من خـــال خدمات المكتب
التمثيلي االستشـــارية بخصوص االستثمارات.
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تقرير مجلس اإلدارة
الجوائز العالمية

أهم الجوائز التي حصدها البنك
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2018حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2017حسب مجلة “ "IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
•جائـــزة البنـــك األقوى في فلســـطين فـــي العام  2017حســـب تصنيف اتحاد المصـــارف العربية من حيث المســـاهمة في
تطويـــر الرفاه االجتماعي والمســـؤولية االجتماعية
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•جائزة افضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2016حسب تصنيف مجلة Global Finance
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2012حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2011حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2010حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
•جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين في العام  2009حسب مجلة “ ”IFNالمختصة بتقييم البنوك اإلسالمية
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تقرير مجلس اإلدارة
المسؤلية اإلجتماعية

المسؤولية اإلجتماعية
ً
دوما علـــى أن يكون في الصـــدارة بين المؤسســـات التي ُتعنـــى بالمســـؤولية االجتماعية في كافـــة المجاالت
يحـــرص البنـــك اإلســـامي العربـــي

انطالقـــا مـــن رؤيته و خطته في اســـتمرارية المســـاهمة و المشـــاركة بكافـــة الفعاليـــات المجتمعية لتعزيز و تنمية المجتمع الفلســـطيني بشـــتى

قطاعاتـــه علـــى الصعيـــد المؤسســـاتي و ايضا الفـــردي ،و يســـعى دائما لتقديـــم الدعم لمختلف شـــرائح المجتمع الفلســـطيني من المؤسســـات

المحليـــة والجمعيـــات والمـــدارس والمستشـــفيات والمراكـــز التثقيفيـــة والرياضية والتعليميـــة والخدماتية و الدينيـــة ،إضافة الـــى محاربة الفقر و

االغاثـــة ،و رعايـــة الفعاليـــات والنشـــاطات االقتصاديـــة والثقافيـــة والمجتمعية ليكون دور البنك اساســـيا فـــي تنمية مجتمع.

ومـــن الجديـــر بالذكر أن التبرعات والمســـاهمات المجتمعية للبنـــك عام  2018قاربت النصف مليون دوالر امريكـــي بمبلغ اجمالي  490,325دوالر
ً
وفقـــا للمدرج أدناه :
أمريكـــي ،والتي توزعت
مبلغ المساهمة ()$

عدد الشراكات

		
الصحة

62,198

5

التعليم

257,648

9

التنمية

50,052

7

الثقافة

21,185

5

اإلغاثة

72,732

4

شؤون المرأة

4,215

1

الرياضة

11,929

8

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

10,365

1

اإلجمالي

490,325

40

المؤسساتية

تشمل المسؤولية االجتماعية تبرعات البنك ضمن المصاريف التشغيلية و المكاسب غير المشروعة.
ويتبـــع البنـــك اإلجـــراءات التاليـــة فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة من خـــال اعتماد سياســـة و اجـــراءات للصرف مـــن خالل المكاســـب الغير

مشـــروعه تضمـــن الشـــفافية و الدقـــة و تعمل على تغطية و مســـاعدة اكبر عدد ممكن من احتياجـــات المجتمع الملحة في ســـبيل تنمية المجتمع

•استقبال الطلبات من خالل الفروع
•تدقيق صحة الطلب
•رأي و اعتماد هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية
•إبالغ األطراف المعنية
•دفع التبرعات للمورد مباشرة
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الخدمات المصرفية

الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المقدمة للشركات الكبرى

برامج التوفير

يعمل البنك بالشـــراكة مع الشـــركات الكبيرة في فلســـطين للمســـاهمة في تنمية وبناء االقتصاد الفلســـطيني ،حيث تقوم دائرة تنمية أعمال الشـــركات

عمـــل البنـــك خـــال العام  2018علـــى توحيد برامج التوفير الســـابقة حيث كان لدى البنك ســـبعة برامج توفير (توفيـــر الحج ،توفير العمـــرة ،توفير الزواج،

بالتمليـــك للشـــركات الكبـــرى من خالل تمويـــل رأس المال العامل ،المـــواد الخام ومواد التصنيع واإلنتـــاج و تمويل األصـــول واآلالت والمعدات ،التمويل

اســـم “عشـــرة و ميـــة” بتاريـــخ  1/7/2018وكانـــت تقدم جوائز يومية بقيمة  10االف شـــيكل وجوائز شـــهرية بقيمة  100الف شـــيكل ،وبحـــد أدنى إيداع

وخطابـــات الضمـــان  /وخدمـــات تبادل العمالت،جميعها تتناســـب مع طبيعة عمل تلك الشـــركات وبمـــا يحقق أفضل النتائـــج لكافة األطراف.

بتوفيـــر مجموعـــة مـــن الحلول المبتكرة التي تتوافق مع صيغ التمويالت الشـــرعية من بيوع المرابحة ،المضاربة ،المشـــاركة ،االســـتصناع ،اإلجارة المنتهية

وفـــر وتملـــك ،توفيـــر جواهر ،توفير األســـرة الســـعيدة ،توفير األضاحي) لتصبـــح برنامج توفيرواحـــد  ،ثم قام البنك بإطـــاق حملة لبرنامـــج التوفير تحت

العقـــاري ،وتمويـــل المشـــاريع الصناعيـــة والتجاريـــة ،كما يقدم البنـــك خدمات التجـــارة الخارجية التـــي تتمثل باالعتمادات المســـتندية ،بوالـــص التحصيل،

 $ 100فقط للدخول الى الســـحب..

يعمـــل فريـــق مديـــري العالقـــات المصرفية للشـــركات فـــي الفروع الـــذي يتمتع بخبرة واســـعة فـــي مختلـــف القطاعات والمجـــاالت ،جنبا إلـــى جنب مع

العمـــاء لتلبيـــة متطلباتهـــم وإحتياجاتهـــم المصرفية قصيـــرة وطويلـــة األجل،وتقدم هذه المزايـــا المختلفة من خـــال تزويد العمـــاء بالمعلومات الالزمة
ّ
والمهنية.
والمشـــورة المالية

برامج تمويل األفراد
ً
عـــددا من البرامـــج التمويلية المتكاملـــة لألفراد،التي تضمن تمويـــل كافة احتياجاتهم الحياتية بما يتماشـــى مع تعاليم الشـــريعة اإلســـامية
يقـــدم البنـــك
ً
الغـــراء ،ويقـــوم بإبـــرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسســـات المجتمـــع المحلي التي يقدم من خاللها عروضا منافســـة لمختلف شـــرائح المجتمع،

حيـــث تقـــدم دائرة تمويـــل األفراد في البنـــك  5برامج أساســـية للتمويل هي:

تمويـــل الســـيارات:

يقوم البنك االســـامي العربي من خـــال برنامج الســـيارات بتمويل جميع انواع الســـيارات الجديدة والمســـتعملة ( ال يتجاوز

عمرها عن  5ســـنوات) منها باالضافة الى االســـتفادة من اتفاقيات البنك مع جميع شـــركات الســـيارات في فلســـطين،و بنســـبة تصل الى  100%من

ســـعر الســـيارة مع ايجاد الحلـــول وامكانية التمويل لجميـــع الفئات برواتب وبدون رواتب وفقا الحكام الشـــريعة االســـامية

اســـتأجر وتملـــك:

يتيـــح هذا البرنامـــج للعمالء التخطيـــط للمســـتقبل واتخاذ القرار المناســـب الختيـــار منزل احالمهم بما يتناســـب مـــع دخلهم،

بحيـــث يتـــم امتـــاك العقـــار مـــن قبل البنـــك وتاجيره للعميـــل بموجب اقســـاط يتم دفعها ليتـــم نقل العقار باســـم العميل مع اخر قســـط يتم تســـديده
 ،حيـــث يشـــمل التمويـــل الشـــقق او المحالت التجاريـــة او اي عقار يمكـــن تملكه من قبل البنـــك وتاجيره ،حيـــث ان االلية والبرنامج يتم حســـب تعليمات

ســـلطة النقـــد ووفقا الحكام الشـــريعة االســـامية وبما ال يتعـــارض معها.

التمويـــل الســـلعي :

برنامـــج يوفر الحلـــول العديـــدة والمتنوعة لزبائـــن البنك من اجـــل تلبيـــة احتياجاتهم الشـــخصية والمهنيـــة  ،حيث يقوم

البنـــك بشـــراء الســـلعة المـــراد الحصـــول عليهـــا وتملكها مـــن العميل ومن ثم بيعها للزبون وتقســـيطها بطريقة ميســـرة وبنســـبة ربح منافســـة ،حســـب

اســـلوب المرابحـــة  ،باالضافـــة الـــى امكانية االســـتفادة مـــن برامج المســـاومة وفق االتفاقيـــات الخاصة للبنـــك مع الشـــركات المختلفة.

برنامـــج التمويـــل بضمـــان الذهب:

يتيح لـــك البرنامـــج الحصول علـــى تمويل مرابحـــه بطريقة ســـهلة وبســـيطة ودون الحاجـــة لوجود

الكفـــاء ومـــع توفيـــر حفـــظ امين للذهـــب دون الحاجـــة الســـتبداله ،وتمويل وفقا الحكام الشـــريعة االســـامية.

تمويـــل االســـتصناع

 :يقوم البنك باســـتصناع البيوت او الســـلع التـــي يختارها الزبائن وفقـــا لمواصفاتهـــم الخاصة بحيث يتمكـــن العميل من

تشـــطيب بيوتهم او بناء المنزل او اســـتصناع الســـلع المختلفة وفقا اللية االســـتصناع المقسط او االســـتصناع الموازي وفقا الحكام الشريعة االسالمية.

الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
ينظـــر البنـــك إلى قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة على أنه مـــن أهم القطاعات االقتصادية الواعدة في فلســـطين وله مســـتقبل كبير وقدرة كبيرة
ً
إنطالقا من مســـاهمة المالية العامة في الناتـــج المحلي اإلجمالـــي والتي تزيد عن
علـــى المســـاهمة فـــي تنمية االقتصاد الفلســـطيني بشـــكل عام وذلـــك
 ،50%ومـــن هنـــا كان لوجـــود دائـــرة تمويل المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة في البنـــك أهمية كبرى ،حيث تقـــوم بتوفير فرصة الحصـــول على التمويل

الالزم واالستشـــارات المناســـبة لهذه الشـــريحة الواســـعة من خـــال تقديم الخدمات المصرفيـــة والتمويلية التي تتماشـــى مع التعاليم اإلســـامية وتتميز

الخزينة واألسواق المالية

ســـعت دائـــرة الخزينة ضمن إســـتراتيجيتها المســـتقبلية الى اإلســـتمرار في تقديم أفضـــل الخدمات لعمالئها ضمن احكام الشـــريعة االســـامية  ،والقيام
بدورهـــا فـــي إبتـــكار منتجات إســـامية جديـــدة تواكب التطور فـــي العمل المصرفي اإلســـامي،إضافة الى التوســـع في إســـتثمارات البنـــك في مجاالت

وأدوات وفـــرص إســـتثمارية مختلفة واإلســـتفادة من ظروف الســـوق المواتية في بعـــض األدوات ،لتعظيم عوائد البنك ضمـــن مخاطر مقبولة،وضمن

محددات السياســـة اإلســـتثمارية وتعليمات ســـلطة النقد الفلسطينية.

كما إســـتمرت دائرة الخزينة بتقديم خدماتها والمنافســـة في أســـواق العمالت األجنبية  ،من خالل خدمة بيع وشـــراء العمالت األجنبية وخدمة ســـوق

الودائع اإلستثمارية .

كما تتنوع نشاطاتها في اإلستثمار في الصكوك واألوراق المالية واإلستثمار في الصناديق اإلستثمارية الممتازة ضمن معدالت مخاطرة مقبولة.

تطوير الخدمات والمنتجات

يتـــم متابعـــة مؤشـــرات أداء البنك على مدار العام ومقارنتها بمؤشـــرات األداء العام للقطـــاع المصرفي ووضع التوصيات الضرورية للمســـاهمة في تعزيز

وتطويـــر أداء البنـــك ،ومتابعـــة تنفيذ الموازنة للفروع والدوائر ،وإنشـــاء قاعدة بيانات شـــاملة لتلبية احتياجات المســـتفيدين داخل البنـــك وخارجه ،وتحليل

البيانـــات والمعلومـــات المتوفـــرة وإجـــراء المقارنات بين المســـوح المنفذة لفترات مختلفـــة ،وتوثيق النشـــرات والتقارير اإلحصائية ،ودراســـة رضا الزبائن
بـــكل الطـــرق ومنها الطرق المباشـــرة أو غير المباشـــرة مثل المتســـوق الخفـــي ،ووضع الخطـــط العملية الحتياجـــات البنك على المـــدى القصير والطويل

مـــن مختلف الموارد ووضـــع المواصفات الفنيـــة الالزمة لذلك.

كما يســـعى البنك بشـــكل دائم الى توســـيع شـــبكة فروعـــه وصرافاته فعمل خـــال العام  2018علـــى تجهيز و إفتتاح الفـــروع التالية (الرمـــال ،النصيرات،
ً
ً
ومكتبا،
فرعـــا
أريحـــا ،بيتونيـــا) وتـــم تجهيـــز مكتب تمثيلي فـــي اإلمارات العربيـــة المتحدة في إمـــارة دبي  ،ليبلغ عدد الفـــروع العاملة فـــي نهاية العام 23
كمـــا تـــم العمل على دراســـة تفرعـــات اربعة فروع جديدة خالل العـــام  2019ليصل بذلك عدد الفـــروع  27فرع ومكتب ،وتأتي هذه التجهيزات والدراســـات
بمـــا يتوافـــق مـــع توجه البنك الـــذي يهدف إلى التوســـع الجغرافي بما يخدم أكبر شـــريحة من عمـــاء البنك وتعزيز الشـــمول المالي.

امـــا علـــى صعيـــد المنتجات والخدمـــات المصرفية فقد اســـتمر البنك في تطويـــر خدماته وتحديثهـــا لتلبي احتياجـــات العمالء وتواكب التطـــور في العمل
المصرفـــي ولتصـــل ألكبـــر عـــدد ممكـــن من العمـــاء بما يخدم الشـــمول المالي حيـــث قام البنـــك خالل العـــام  2018بتطوير وطـــرح العديد مـــن البرامج

والخدمات:

•برنامج توفير عشرة ومية
•بنكي ع الطريق

•االنترنت البنكي
•الموبايل بانك

•مركز االتصال ()call center
•بطاقة المشتريات

•تطوير نظام الحجز المسبق

بالمرونـــة لتتمكن من خدمـــة مختلف مجاالت عمل تلك المشـــاريع.
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الموارد البشرية والتدريب

وكان توزيع الموظفين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

الموارد البشرية والتدريب:
ً
ُ
ُ
حيوي
ودور
إيمانـــا مـــن البنك بأهمية الموارد البشـــرية كركيزة أساســـية لتطـــور ونمو البنك ،يقع على دائرة الموارد البشـــرية والتدريب مســـؤولية هامـــة

فـــي تطويـــر كفاءة الموظفيـــن وتهيئة بيئة عمل داعمة لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وإســـتثمارها بالشـــكل األمثـــل لتحقيق االهداف اإلســـتراتيجية للبنك .
ً
موظفا في نهاية عـــام  2018مقارنة بــــ ( )480موظف فـــي نهاية العـــام  ،2017موزعين على
لقـــد بلـــغ عـــدد موظفـــي البنك اإلســـامي العربـــي ()531

اإلدارة العامـــة والفروع علـــى النحو التالي:

عدد الموظفين

المؤهل العلمي

عدد الموظفين 2017

عدد الموظفين 2018

دراسات عليا

30

30

بكالوريوس

357

411

دبلوم

34

33

ثانوية عامة فما دون

59

57

إجمالي عدد الموظفين

480

531

اإلدارة العامة

كما في 2017 /12/31

عدد الموظفين

كما في 2018 /12/31

اإلدارة العامة

212

220

فرع رام الله

17

16

فرع البيرة

28

28

فرع الخليل  /الحرس

13

16

فرع العيزرية

15

11

فرع جنين

17

17

فرع نابلس

23

25

فرع نابلس – شارع فيصل

14

16

فرع الخليل

21

23

فرع يطا

11

12

فرع طولكرم

22

22

فرع عتيل

15

14

فرع غزة

18

15

فرع خانيونس

13

11

فرع بيت لحم

14

15

فرع قلقيلية

14

14

مكتب بيرزيت

5

5

مكتب الجامعة االمريكية

4

4

مكتب المنطقة الصناعية /بيت لحم

4

4

ً
ً
كبيـــرا بموظفيها ،عملت دائرة الموارد البشـــرية والتدريـــب على تطوير عدد
إهتماما
انعكاســـا لفلســـفة ورؤيـــة ادارة البنك اإلســـامي العربي والتي تولـــي

فرع الرمال

--

15

مواقـــع وظيفيـــه أعلى ضمن التوســـع الذي يشـــهده البنك على مســـتوى االدارة والفـــروع .كما بدأت الدائرة بتطوير خطة مســـار وظيفـــي تحاكي الحاجة

فرع النصيرات

---

10

فرع بيتونيا

---

11

مكتب اريحا

---

7

المجموع الكلي

480

531

ويولـــي البنـــك اإلســـامي العربـــي أهمية كبيرة إلتاحـــة فرص عمل متكافئة لكال الجنســـين  ،حيـــث كان موظفو البنك موزعين حســـب النـــوع اإلجتماعي

كما هو موضـــح ادناه:

30%
70%

إناث

ذكور

مـــن البرامـــج التـــي من شـــأنها تحفيز وتطويـــر أداء الموظفين .ومنهـــا تعزيز التطوير الداخلـــي واتاحة المجال للتطـــور الوظيفي امام الموظفين إلســـتالم
والقـــدرات  ،وتولـــي دائـــرة الموارد البشـــرية والتدريب أهميـــة خاصة لتعزيز بيئة العمـــل األيجابية وذلك من خـــال تنظيم عدد من الفعاليات والنشـــاطات
ً
أيضا تنظيم مســـابقة "الخاســـر األكبر" ولمدة  6شـــهور
وخاصـــة بيـــن موظفـــي األدارة العامـــة والفروع .ومـــن الفعاليات المميزة التـــي قامت بها الدائرة
والتـــي هدفت إلى تشـــجيع الموظفين لخســـارة الوزن الزائـــد واالهتمام بصحتهم.

ومـــن مبـــدأ تعزيـــز العدالـــة والشـــفافية والحوكمـــه التـــي يتبعهـــا مجلـــس االدارة في موضـــوع الموارد البشـــرية فقد تـــم إعتماد تشـــكيل لجنة الترشـــيح
والمكافـــأت والحوافـــز والمـــوارد البشـــرية  .عقـــدت اللجنـــة عدة اجتماعـــات خالل العـــام الماضي لمناقشـــة مواضيع تتعلـــق بتطوير الموارد البشـــرية في

البنـــك ومراجعـــة السياســـات الناظمة للموارد البشـــرية.

كمـــا يتبع البنك سياســـة ممنهجـــة في عملية التوظيف ،إذ يتم اســـتقطاب أفضل الكفاءات التـــي تتمتع بالمواصفات والمؤهـــات المطلوبة ،ويتم إجراء
المقابـــات مـــع المتقدميـــن مـــن خـــال لجنة انتقـــاء الموظفيـــن المختصة في البنـــك ويتم اختيار المرشـــح بنـــاء على معايير محـــددة تتبعهـــا اللجنة وتمر

عمليـــة اختيـــار الموظـــف في أكثر مـــن مرحلة تعتمد على نـــوع وطبيعة الوظيفة الشـــاغرة .
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الموارد البشرية والتدريب

وكان توزيع المشاركين في الدورات المعقودة
خالل العام  2018بين الفروع واالدارة العامة:
الفرع

وبالنســـبة للتدريـــب تقـــوم دائـــرة المـــوارد البشـــرية والتدريب بتطويـــر الكوادر البشـــرية واالســـتثمار فيها لبنـــاء منظومة مـــن الموظفيـــن المميزين على

مســـتوى الســـوق مـــن خـــال دورها في تدريبهـــم وتطوير أدائهـــم باعتبارهـــم رأس المال البشـــري والرافعة االساســـية في نمـــو البنك وتحقيـــق أهدافه

االســـتراتيجية ،وذلـــك من خالل التميز والمنافســـة الفاعلة والكفؤة مقارنة بالســـوق المصرفي الفلســـطيني ،ومراعية تلبية االحتياجـــات التدريبية والبحث

عـــن أفضـــل الفرص التي تســـاهم في تعزيـــز ورفع كفـــاءة الموظفين.

ً
ً
تدريبيا في الداخل والخـــارج بواقع (  ) 2586ســـاعة تدريبيىة وبمشـــاركة (  ) 1424موظف
نشـــاطا
ولتحقيـــق ذلـــك تـــم خـــال العـــام  2018تنفيذ ( ) 146

مـــن مختلـــف الفـــروع واإلدارة العامة  ،وذلك علـــى النحو التالي :

عدد الدورات والنشاطات

عدد الموظفين المتدربين مع التكرار

الدورات
التدريب الداخلي

30

893

التدريب المحلي ( داخل فلسطين)

97

466

التدريب الخارجي (الدولي)

19

65

المجموع

146

1424

عدد المشاركين

االدارة العامة

382

البيرة

78

نابلس

67

الخليل

54

بيت لحم

56

جنين

41

طولكرم

61

قلقيلية

43

غزة

114

خانيونس

64

يطا

22

رام الله

48

مكتب الجامعة العربية االمريكية

7

الحرس

40

العيزرية

35

فيصل

47

مكتب المنطقة الصناعية  -بيت لحم

7

مكتب بيرزيت

9

عتيل

82

النصيرات

80

الرمال

74

بيتونيا

9

اريحا

4

مجموع المشاركين

1424

وقد تناول التدريب المواضيع والمجاالت التالية :

•تعزيـــز مهـــارات موظفـــي التمويل و البيع المباشـــر فـــي مجال التحليـــل المالي واالئتماني انســـجاما مع اســـتحداث دوائـــر االئتمان والبيع المباشـــر
لـــدى البنك.

•تطويـــر المســـتوى المهاراتـــي والمعرفـــي للموظفيـــن الجدد من خـــال تنفيـــذ " برنامج التأهيـــل المصرفي" لمجموعـــة من الموظفيـــن الجدد في
االدارة العامـــة وفـــروع البنـــك  ،باالضافـــة الـــى تأهيـــل موظفي الفروع التـــي تم افتتاحهـــا حديثا ( بيتونيـــا وأريحا ).

•رفـــع مســـتوى الوعـــي لدى الموظفين فـــي مجال الرقابة الشـــرعية والمخاطر واالمتثال وفي مجال المســـتجدات على عمل مكافحة غســـل االموال
وتمويل االرهاب .

•تطوير وتعزيز المهارات االدارية واالشرافية للمدراء والمسؤولين .

•تطوير وتعزيز المهارات المصرفية والفنية للموظفين في مختلف المواقع الوظيفية في البنك .

•دعم تطبيق االنظمة والبرامج الجديدة في البنك وعقد الورشات التدريبية المرتبطة بتطبيق تلك االنظمة لدى البنك .

•وضمـــن نشـــاطاتها فـــي التواصل مـــع المجتمع المحلي قامت دائرة الموارد البشـــرية والتدريـــب بتنفيذ تدريب تعاوني مع الجامعات الفلســـطينية
خـــال العـــام  ، 2018حيـــث عقدت برنامـــج لمجموعة من طلبـــة جامعة النجاح الوطنيـــة ،وبرنامج ثانـــي لمجموعة من طلبة جامعـــة خضوري تحت

عنـــوان " برنامـــج الـــرواد في الصيرفة االســـامية " شـــارك فيهـــا (  ) 58طالب وطالبة مـــن كليـــات اإلدارة واالقتصاد في تلـــك الجامعات  ،بهدف
اعدادهـــم لالنخراط في ســـوق العمـــل وتعريفهم بالعمل المصرفي االســـامي .
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الهيكل التنظيمي في البنك
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺮع

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

وﺣﺪةﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺮ

واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ

داﺋﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
وﺣﺪة اﻟﺠﻮدة
داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺪراﺳﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻷﻓﺮاد

داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮوع
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻓﺮوع
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﺳﻮاق اﻟﻤﺎل

ﻓﺮوع
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

داﺋﺮة اﻟﺸﺒﻜﺎت
واﻷﻧﻈﻤﺔ

داﺋﺮة أﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

داﺋﺮةاﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و
اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

داﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎر
واﻟﻠﻮازم

داﺋﺮة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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حوكمة البنك

يؤكـــد البنك التزامه بكافة سياســـات وأحكام وقواعد مدونة حوكمة الشـــركات في فلســـطين ،بمـــا يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشـــفافية واإلفصاح
عـــن األمـــور المالية وغير المالية بشـــكل يجعل من عالقة المســـاهمين ومجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عالقة تتســـم بالشـــفافية وتضمن تحقيق كافة
المصالـــح بعدالـــة ،بمـــا َ
يمكـــن المســـاهمين من تقييم وضـــع البنك ومســـتوى أدائه ،إضافة إلـــى مراعاة المســـاءلة في العالقـــات بيـــن اإلدارة التنفيذية

 .4إدارة المخاطر:

يقـــوم البنـــك بتطبيـــق أحـــدث المعاييـــر المصرفيـــة الدولية الفضلـــى فـــي إدارة كافة أنـــواع المخاطر ســـواء كانت مخاطـــر التمويل،

العمليات والتشغيل،الســـوق والســـيولة ،األعمال والســـمعة واســـتمرارية العمل ,أمن المعلومات وذلك في ســـبيل تحقيق الشفافية

ومجلـــس اإلدارة ،وبيـــن مجلس اإلدارة والمســـاهمين ،وبين مجلـــس اإلدارة والجهات األخـــرى ذات العالقة ،إضافة إلى مراعاة الفصل بين المســـؤوليات
ً
مرتكزا بذلك على المبـــادئ التالية:
وتفويـــض الصالحيات لكافـــة الموظفين في البنـــك،

واالمتثال لقرارات الجهات الرقابية وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية واالســـتناد إلى المعايير الدولية المنبثقة من إرشـــادات لجنة

 .1اجتماعات الهيئة العامة:

الكافـــي لـــراس مـــال البنـــك مـــن المخاطر التي قد تنشـــأ مـــن منـــح التمويـــات واالســـتثمارات الخارجية وانشـــطة البنك التشـــغيلية

بـــازل  ،IIحيـــث يقـــوم البنك حاليـــا بالتجهيز لتطبيق متطلبـــات اتفاقية بازل ( )IIIوبالتنســـيق مع ســـلطة النقد الفلســـطينية ،للتحوط

تعقـــد اجتماعـــات الهيئـــة العامـــة العاديـــة وغير العاديـــة بناء على دعوة مـــن قبل مجلـــس اإلدارة ،وتوجه للمســـاهمين قبل  14يوم علـــى األقل من موعد

وبحســـب الدعامـــة االولـــى ( )Pillar Iمـــن ارشـــادات بـــازل ( ،)IIكما ويتـــم اعداد تقييـــم داخلي لكفايـــة راس المال ( )ICAAPوبحســـب

وتقريـــر هيئـــة الفتوى والرقابة الشـــرعية الموحـــدة في اجتماع الهيئة العامـــة وتتم اإلجابة عن أية استفســـارات لديهم ،ويتم خالل االجتماع مناقشـــة بنود
ً
وفقـــا للترتيب الـــوارد فيه كما تتاح الفرصـــة إلدراج أية بنود أخرى تتـــم بناء على طلب المســـاهمين .ويعقد اجتماع الهيئـــة العامة العادية
جـــدول األعمـــال

البنـــك لكافـــة المخاطـــر التي قد تنشـــأ مـــن أعمال البنـــك المختلفة والتي لم يتـــم التحوط منها ضمـــن الدعامة االولـــى ( )Pillar Iمن

انعقادهـــا ،ويتـــم اإلعالن عنها بالصحف المحلية قبل موعد االجتماع بأســـبوعين على األقل ،ويســـتمع المســـاهمون إلى تقرير مدقق الحســـابات الخارجي،

مـــرة بالســـنة ،كما يعقد اجتمـــاع هيئة عامة غير عـــادي كلما دعت الحاجـــة إلى ذلك.

 .2حقوق المساهمين المتكافئة:

الدعامـــة الثانيـــة ( )Pillar IIمـــن ارشـــادات بـــازل ( ،)IIمع تعزيز االجـــراءات الرقابية القائمـــة للتأكد من التحوط الكافـــي لكفاية رأس مال
ارشـــادات بـــازل ( ،)IIوالناتجـــة امـــا عـــن التوســـع و/أو التركز و/أو الدخول في اســـواق جديـــده و/أو القضايـــا القانونيـــة و/أو التغير في
التخطيـــط االســـتراتيجي ،وذلك للحفـــاظ على جودة األصول ووفرة الســـيولة لمواجهة المتطلبات الطارئة ،كمـــا ويتم إعداد فحوصات

اإلجهـــاد ( )Stress Testingوعكـــس نتائجهـــا علـــى واقـــع البيانـــات الماليـــة للبنـــك لمعرفـــة حجـــم تأثيرها علـــى أرباح البنـــك وأصوله

المرجحـــة بالمخاطـــر وذلـــك للتحـــوط الكافـــي لرأس مال البنك وبحســـب إرشـــادات وتوصيـــات لجنة بـــازل  ،IIباإلضافة إلـــى التحضير

يراعـــي مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـامي العربـــي أن يتمتع كل مســـاهم من مســـاهمي البنـــك بكافة الحقـــوق المخولة لهـــم بموجب القوانيـــن واألنظمة

إلجـــراء فحوصـــات اســـتمرارية العمل مـــن الموقع البديـــل واختبـــار الموقع البديل لضمان ســـير العمـــل بالظروف االســـتثنائية ومدى

المعاملـــة العادلـــة لجميع المســـاهمين وتمتعهم بالحقوق نفســـها ،ســـواء في توزيع األرباح النقديـــة والعينية والحق في نقل األســـهم أو رهنها ،الحق في

الطارئـــة ،باإلضافـــة إلـــى عقـــد ورش العمل لكافة دوائـــر البنك لمعرفة وتحديـــد حجم المخاطر لـــكل وحدة والحـــد و/أو التخفيف منها
ً
تبعـــا للممارســـات المصرفيـــة الفضلـــى ،باإلضافـــة إلى االســـتناد إلى أدوات مســـاعدة فـــي تحديد وتقييـــم حجم ومســـتوى المخاطر

والتعليمـــات المرعيـــة ،والتـــي تشـــمل الحق في توفير ســـجالت الملكيـــة ،الحق فـــي حصولهم على الدعـــوة لحضور اجتماعـــات الهيئة العامـــة ،الحق في

التصويـــت واالنتخـــاب ،والحق في أولويـــة االكتتاب في أي إصـــدارات جديدة.

الجاهزيـــة فـــي تطبيـــق أعمال البنـــك للمحافظة على االســـتمرارية في تقديم أفضل الخدمـــات المصرفية لعمـــاء البنك في الظروف

االئتمانيـــة الناشـــئة مـــن التمويالت الممنوحة لعمالء البنك ومخاطر الســـوق الناشـــئة عن االســـتثمار في أســـواق رأس المال المحلية

 .3إدارة الشركة:

و العالمية.

يتألـــف مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـامي العربـــي الحالي من  11عضو ،ويشـــترط لعضويـــة مجلس اإلدارة أن يكـــون العضو المنتخب يملـــك ما ال يقل عن

كمـــا ويهـــدف البنـــك الى تطوير وتعزيـــز الدور الرقابي فـــي ادارة مخاطر الســـيولة ،من حيث العمل علـــى تطوير منهجيتهـــا واجراءاتها

عن ســـتة اجتماعات سنوية.

قيـــاس دوليـــة فـــي ذلـــك ،العطاء صورة شـــاملة ومتكاملة فـــي ادارة موجـــودات ومطلوبات البنـــك ،تهدف من خاللهـــا الى الحفاظ

 7,000ســـهم ،ويمتلـــك أعضـــاء مجلـــس اإلدارة خبـــرة ماليـــة واقتصادية ،ويجتمـــع المجلس بصـــورة منتظمة وكلما دعـــت الحاجة إلى ذلـــك وبما ال يقل

الحاليـــة فـــي مراقبـــة وتقييم وضع الســـيولة وحجم فجوات االســـتحقاق ما بين االصول والخصوم ،وباالســـتناد على اســـس ومعايير

كما شكل مجلس إدارة البنك من أعضائه عدة لجان دائمة منبثقة عنه وهي:

علـــى اصـــول البنك ،وتعزيـــز قدرة البنك في تلبيـــة احتياجات عمالئه خاصة في الظـــروف غير االعتيادية ،وذلك من خـــال تعزيز الدور

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة والتدقيق

الرقابـــي لدائـــرة ادارة المخاطـــر على االعمال واالنشـــطة اليومية التي تقـــوم بها دائرة الخزينة واســـواق المال.

لجنة ادارة المخاطر والحوكمة
لجنة االستثمار

لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية
لجنة التفرع.

يقـــف علـــى رأس اإلدارة التنفيذيـــة مديـــر عـــام يتمتع بالكفـــاءة والنزاهـــة والخبرة المصرفيـــة واالقتصاديـــة الكبيرة ،كما تـــم تعيين مســـؤولين بارزين في

اإلدارة التنفيذيـــة تتوافـــر لديهـــم المؤهـــات والخبـــرات المطلوبـــة ،ويقـــوم المدير العام برســـم ومتابعة تنفيـــذ الخطط االســـتراتيجية للبنـــك التي أقرها
ً
فصـــا بيـــن مهـــام مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يخـــص األعمال اليوميـــة للبنك.
مجلـــس اإلدارة ،كمـــا أن هنـــاك
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 .7التدقيق:

 .5مكافحة غسل األموال

يتـــم العمـــل علـــى تطبيـــق كافة السياســـات والتعليمـــات الخارجيـــة والداخلية الخاصـــة بمكافحة غســـل االموال وتمويـــل اإلرهاب في

البنك اإلســـامي العربي وذلك بالتنســـيق مع كافة المســـتويات اإلدارية ومواكبة كافة التطورات في مجال مكافحة غســـل االموال،
لحمايـــة البنـــك مـــن إحتماليـــة تمرير أي عمليات مشـــبوهة قـــد ّ
تحمل البنك خســـائر مادية أو تؤثر علـــى عالقاته بأطـــراف أخرى ،وذلك
مـــن خـــال نشـــر الوعي العام والمعرفة بيـــن الموظفين بأهمية إدارة مكافحة غســـل االموال عن طريق عمل دورات تدريبية ونشـــرات
توجيهيـــة ،والتاكـــد من مدى إلتزام الدوائر بأحكام قانون مكافحة غســـل األمـــوال .والتعليمات الصادرة بموجبـــه وتطبيق قاعدة إعرف

عميلك حســـب األصول بمختلف مســـتوياتها ومتطلباتها.

 .6إدارة اإلمتثال

يقـــوم البنـــك باالمتثـــال بكفاءة لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية لحماية البنـــك من التعرض أليـــة عقوبات ماليـــة أو قانونية أو
مخاطـــر الســـمعة ،والتـــي قـــد تنتج عن عـــدم االلتـــزام بالقوانين المحليـــة والدولية ،ويقـــوم المجلس بضمـــان اســـتقاللية إدارة دائرة

االمتثـــال وضمـــان توفـــر كـــوادر بشـــرية كافية ومدربـــة ومؤهلة  ،باإلضافـــة الى أنه يجـــري تدوين وتوفير سياســـة االمتثـــال من قبل
مجلـــس اإلدارة بموجـــب دليـــل االمتثـــال بحيث يغطـــي جميع جوانـــب االمتثال لضمان االلتـــزام بالقوانيـــن واالنظمـــة المعمول بها ،
ولتحقيـــق مـــا تقدم تقـــوم دائـــرة مراقبة االمتثـــال بما يلي:

•التحقق من قيام الموظفـين بتطبيق التعليمات الرقابية على جميع خدمات و منتجات البنك.

•تقديم المشورة لكافة الدوائر والفروع في مجال االمتثال والعقوبات الناتجة عن مخالفة تعليمات سلطة النقد

• معالجـــة شـــكاوي العمـــاء و المتابعة مع الدوائـــر ذات العالقة التي تقوم بحل مشـــاكل العمالء بالشـــكل الصحيح والذي يعكس
رؤية البنك.

•التعاون مع جهات التدقيق الخارجي والداخلي للتحقق من سالمة اإلجراءات المطبقة في مجال االمتثال.
•تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية حول مدى االمتثال في البنك.

•زيادة الوعي في مجال االمتثال من خالل عقد دورات تدريبية مباشرة للموظفين.

•القيام بزيارات ميدانية بهدف التحقق من االلتزام بالقوانين والسياسات واإلجراءات ذات العالقة باالمتثال.
•مراجعة واعتماد سياسات شاملة في مجال االمتثال وقانون الضريبة األمريكي ( .)FATCA

يقـــوم بأعمـــال التدقيـــق فـــي البنـــك اإلســـامي العربـــي جهتـــان منفصلتـــان وهمـــا :التدقيـــق الخارجي الـــذي تقوم به شـــركة تدقيـــق مرخصـــة لمزاولة
المهنـــة ومعتمـــدة ومتمتعـــة بالخبـــرة والكفاءة الالزمة لذلك ،وتقوم بممارســـة أعمالها بشـــكل حيادي ومســـتقل عن البنك وعن مجلـــس اإلدارة واإلدارة

التنفيذيـــة ،إضافـــة إلـــى دائـــرة التدقيق الداخلي التي تتبع مباشـــرة للجنـــة المراجعة والتدقيـــق المنبثقة عن مجلـــس اإلدارة والتي تقـــوم بفحص وتقييم
درجـــة مـــاءة وفاعليـــة نظـــام الضبـــط الداخلي واآلليـــة التي يتم فيهـــا انجاز المهـــام الموكلة لكافـــة دوائر واقســـام البنك وإعـــداد كافة التقاريـــر المتعلقة
بأعمـــال التدقيـــق الداخلـــي وترفعهـــا للجنـــة المذكورة والتـــي بدورها تقوم بتوجيـــه تلك التقاريـــر لمجلس اإلدارة بعـــد إرفاقها بتوصياتهـــا الخاصة.
ً
نظـــرا ألهميـــة الرقابـــة الداخليـــة ومـــا تمثله من دعـــم للرقابة المصرفية الشـــاملة ،فـــإن كل من مجلـــس إدارة البنك ولجنـــة المراجعـــة و التدقيق يؤمنان

بـــأن وجـــود وظيفـــة تدقيق داخلـــي تتمتع بالمهنية العالية واالســـتقاللية هو أمر أساســـي لزيادة الكفاءة التشـــغيلية لعمليات البنك وتحســـين أداء كل من

عمليـــة إدارة المخاطر وأنظمـــة الرقابية الداخلية والحاكمية المؤسســـية.

حيـــث ان الهـــدف الرئيســـي مـــن التدقيـــق الداخلي هو فحـــص وتقييم درجة مالءمـــة وفاعلية نظـــام الضبط الداخلي واآلليـــة التي يتم فيهـــا إنجاز المهام
الموكلـــة لكافـــة دوائر وأقســـام المصرف ،بما يضمن إلتـــزام االدارة التنفيذية بخطط وسياســـات وأهداف المصرف المعتمدة مـــن مجلس اإلدارة وكذلك
مـــدى اإللتـــزام بالتعليمـــات والقوانين الســـارية ،بما يضمن حســـن أداء المصرف وتطويره وإســـتقراره .حيث تم توجيه نشـــاط التدقيـــق الداخلي نحو أعلى

مســـتويات تعـــرض البنك للمخاطـــر (عمليات التدقيق مبنية على أســـاس المخاطر) ونحـــو زيادة الكفاءة والفاعليـــة في العمليات.

ولتحقيق الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي فإن دائرة التدقيق الداخلي تعمل على فحص وتقييم الجوانب التالية من عمل المصرف:
•

مـــدى التـــزام البنـــك بالمتطلبـــات التنظيميـــة والقانونيـــة بما في ذلـــك التعليمات والقرارات واإلرشـــادات الصادرة عن ســـلطة النقد ،والتشـــريعات

األخـــرى ســـارية المفعـــول ،على الرغم مـــن تقييم هـــذا الجانب من مراقـــب االمتثال.
•

مـــدى التـــزام اإلدارة التنفيذيـــة بالسياســـات العامـــة للبنـــك وضوابـــط الرقابـــة الداخلية ،وضوابـــط المخاطر ،وأدلة إجـــراءات العمل بما يشـــمل كافة

•

مـــدى انســـجام الهيـــكل التنظيمـــي للبنك مع احتياجـــات وعمليات البنك ومـــدى توافق الوصف الوظيفي مـــع الهيكل التنظيمـــي وااللتزام بالمهام

•

استمرارية ومصداقية ودقة أنظمة المعلومات وكذلك مصداقية ودقة مواعيد البيانات المالية والمعلومات اإلدارية.

•

مدى فاعلية وكفاءة إجراءات إدارة المخاطر ومنهجية تقييم المخاطر.

•

دقة ومصداقية السجالت المحاسبية والتقارير المالية.

•

تدقيق العمليات وتقييم الضوابط الداخلية لتنفيذها وكذلك الجدوى االقتصادية لهذه العمليات.

•

نظام البنك في تقييمه لكفاية رأس المال من حيث ربطها بتقدير مستويات المخاطر التي يواجهها.

•

مدى االلتزام بميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل المعتمد من مجلس اإلدارة.

دوائر وفـــروع البنك.
والمسؤوليات.

•

ً
أصال.
مراجعة وسائل حماية أصول البنك والتحقق من وجودها

 .8اإلفصاح والشفافية:

يلتـــزم البنـــك اإلســـامي العربـــي بمتطلبات اإلفصـــاح الواردة فـــي القوانيـــن واألنظمـــة والتعليمات النافذة ،ســـواء اإلفصـــاح اليومي المتعلـــق باألمور

الجوهريـــة واإلفصـــاح الـــدوري المتعلـــق باإلفصاح عـــن البيانات المالية ،ومـــا يجب أن يتضمنه التقرير الســـنوي ،بمـــا يضمن وصـــول المعلومات الالزمة

ألصحـــاب القـــرار وألصحـــاب العالقـــة الخارجيين كالمســـاهمين والمســـتثمرين والعمـــاء ،ويتم اإلفصاح مـــن خالل عدة وســـائل إعالميـــة وإعالنية أهمها

الموقـــع اإللكترونـــي للبنك ،الصحف المحلية ،الموقع اإللكتروني لبورصة فلســـطين ،وغيرها من الوســـائل الكفيلة بإيصـــال المعلومات الالزمة ألصحاب
العالقـــة في الوقـــت الالزم.

 .9أصحاب المصالح اآلخرين:

يراعـــي البنـــك اإلســـامي العربي المحافظة على كل مـــن يعتبر من أصحاب المصالح في البنك والذين يشـــملون المســـاهمين ،الموظفين ،العمالء ،وكل

مـــن لـــه عالقـــة مـــع البنك ،حيث يتعامل مـــع كل طرف منهم بناء علـــى القوانين واألنظمـــة والتعليمات التي تضمـــن حقوق كل منهـــم ،إذ يعمل بما تم
إقـــراره فـــي النظام األساســـي والنظام المالـــي واإلداري للبنك ،إضافة إلى االسترشـــاد بالقوانين الســـارية ذات العالقة كقانون العمل ،قانون الشـــركات،

والعقـــود الموقعـــة فيما بيـــن البنك وبين كل طرف من األطـــراف ذات العالقة.
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افصاحات أخرى:
عقود وصفقات ألطراف ذوي صلة:

ال يوجـــد أي عقـــود أو مشـــاريع أو ارتباطـــات عقدهـــا البنـــك مـــع رئيس مجلـــس اإلدارة أو أعضـــاء المجلـــس أو المدير العـــام أو أي موظف فـــي البنك أو
أقاربهم.

المخاطر المحتملة:
ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن يتعرض لها البنك خالل السنة المالية القادمة والتي من شأنها التأثير المادي على البنك.

الشركات التابعة والشقيقة:
اليوجد لدى البنك شركات تابعة أو شقيقة.

مدققي الحسابات :

تم انتخاب شركة ارنست و يونغ للتدقيق على حسابات البنك للعام .2018

االختالف بين البيانات األولية المفصح عنها سابقا والبيانات النهائية:
ال يوجد اختالف بين البيانات األولية المفصح عنها سابقا والبيانات النهائية.

العمليات غير المتكررة:

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

معايير الجودة الدولية:

ً
وبعضا من معايير وإرشـــادات بـــازل  ،IIوالممارســـات الفضلى للحوكمـــة ،باإلضافة إلى كافـــة تعليمات
يقـــوم البنـــك بتطبيـــق معايير وارشـــادات بـــازل I

قرارات ذات أثر مادي:

ال يوجـــد قـــرارات صـــادرة عن الســـلطات التنفيذيـــة أو القضائية أو التشـــريعية أو عن المنظمات الدولية أو عن ســـلطة االحتالل أو عـــن أي جهات أخرى لها

تأثيـــر مـــادي على عمل البنـــك أو منتجاته أو قدراته التنافســـية أو على قدرته في االســـتمرارية.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين:

يتعامـــل البنـــك اإلســـامي العربي مع العديـــد من المورديـــن المحليين والخارجييـــن لتغطية مشـــترياته المختلفة ،ويوجد شـــركتين يتعامـــل البنك معهما
وتزيد نســـبة مشـــترياته مـــن كل منهما عن  10%مـــن إجمالي مشـــتريات البنك:

•

شـــركة فلســـطين للتكنولوجيا المكتبية " اوفتيك " حيث بلغت نســـبة مشـــترياتنا من الشـــركة ( 18.2%عطاء المعدات األمنية ووحدات االرشـــيف

•

شركة كونتاكت للمقاوالت واإلعمار ،حيث بلغت نسبة مشترياتنا من الشركة ( 10%عطاء تشطيب فرع بيتونيا وأرشيف بيتونيا).

المركزية).

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يتلخـــص إطـــار العمـــل الذي تتبعـــه اإلدارة التنفيذيـــة لتقييم فعالية الضبـــط والرقابة الداخلية مـــن خالل وجود ثالث دوائر مســـتقلة تابعة مباشـــرة للجنة

المراجعـــة والتدقيـــق ولجنـــة الحوكمـــة واالمتثـــال المنبثقتين عـــن مجلس اإلدارة حســـب تعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهـــات الرقابية األخرى،

حيـــث تقـــوم هـــذه الدوائر بتطبيق وتقييـــم أنظمة الضبط والرقابـــة الداخلية على مختلـــف العمليات في البنك ،وهـــي دائرة ادارة المخاطـــر ،دائرة الرقابة
والتدقيـــق الداخلـــي ،ووحـــدة مراقبـــة االمتثـــال ،حيـــث تقـــوم األولى بوضـــع إجـــراءات رقابية لضبـــط المخاطـــر المتوقعة علـــى مختلف جوانـــب األعمال

المصرفيـــة وغيـــر المصرفيـــة في البنك والتي تشـــمل مخاطر االئتمان ،الســـوق ،التشـــغيل ،وغيرهـــا ،بينما تقوم دائـــرة التدقيق الداخلـــي بفحص التزام
كافـــة دوائـــر وفـــروع البنـــك بتطبيق أنظمـــة الضبط والرقابة وإعطـــاء التوصيات لمعالجـــة أي ثغرات من خالل عمليـــات التفتيش الدورية التـــي تقوم بها،
وتقـــوم وحـــدة مراقبـــة االمتثـــال بمتابعة تطبيق البنك لتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية والجهات الرقابيـــة الخارجية التي تعنى بالتـــزام البنك لقواعد
بد من اإلشـــارة هنـــا إلى أن تقارير هذه الدوائر ترفع مباشـــرة للجان المنبثقـــة عن مجلس اإلدارة ُّ
الحوكمـــة والشـــفافية ،وال ّ
كل فيمـــا يخصه والتي بدورها
تقوم برفعهـــا لمجلس اإلدارة.

كمـــا ويقـــوم مدققي الحســـابات الخارجيون بفحص فعالية أنظمـــة الضبط والرقابة الداخلية بشـــكل دوري من خالل زياراتهم الدوريـــة لدوائر وفروع البنك

ســـلطة النقد الفلســـطينية لتغطيـــة كافة جوانـــب إدارة المخاطر.

ورفـــع تقاريرهـــم وتوصياتهـــم ،إضافـــة إلى تحضيـــر تقرير ســـنوي يتزامن مع اإلفصاح عـــن البيانـــات المالية يتم من خاللـــه تقييم أنظمـــة الضبط ومدى

ال توجـــد أيـــة حمايـــة حكوميـــة أو امتيازات يتمتع بهـــا البنك أو أي من منتجاتـــه بموجب القوانين واألنظمـــة أو غيرها ،كما ال توجد أي بـــراءات اختراعات أو

عنهـــا لإلدارة التنفيذيـــة في البنك.
ً
دائما لتجنـــب وجود أي ثغـــرات ومواطن ضعف جوهريـــة في أنظمة الضبـــط والرقابة
وال بـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا إلى أن البنك اإلســـامي العربي يســـعى

االمتيازات:

حقـــوق امتياز حصـــل عليها البنك.

اإلجراءات القانونية:

بلـــغ عـــدد القضايـــا المقامة على البنك ( )15قضيـــة حتى تاريـــخ .31/12/2018بلغت قيمة تلـــك القضايـــا ( )816,283.26دوالر ،وإن المخصص المكون

التـــزام االدارة التنفيذيـــة بالسياســـات العامة للمصرف وضوابـــط الرقابة الداخلية وضوابط المخاطـــر ،وأدلة اجراءات العمل واالنظمـــة والتعليمات االدارية
ً
مرفقا بتوصياتها بالخصوص مع إرســـال نســـخة
للبنـــك الداخليـــة ويتـــم عرضه علـــى لجنة المراجعـــة والتدقيق التي بدورهـــا تقوم برفعه لمجلـــس اإلدارة

الداخليـــة مـــن خـــال المتابعـــة والتقييـــم الـــدوري لتلـــك األنظمـــة وتعديلهـــا وتطويرها بمـــا يضمن البقـــاء على الطريـــق الســـليم والتزامن مـــع التغيرات
والتطـــورات علـــى مختلـــف الصعـــد التي لها عالقـــة بالصناعة المصرفية اإلســـامية الســـليمة

لمواجهـــة هـــذه القضايا هو مبلـــغ ( )57,092دوالر ال غير.

االستثمارات الخارجية :

بلـــغ حجـــم االســـتثمارات الخارجية في الصكوك واالســـتثمارات لدى البنوك اإلســـامية كما فـــي  31/12/2018مبلـــغ  43,043,055دوالر امريكي ،حيث

كان حجـــم االســـتثمارات الخارجيـــة فـــي الصكوك و االســـتثمارات لدى البنـــوك اإلســـامية فـــي  31/12/2017مبلـــغ  35,272,642دوالر امريكي ،أي ان
الزيـــادة كانت بنســـبة  22%بقيمـــة  7,770,413دوالر امريكي.

االستثمار الراسمالي :

بلـــغ صافـــي حجم االســـتثمار الراســـمالي للبنك ما قيمتـــه  5,433,022دوالر امريكـــي في نهاية كانون االول مـــن العام  2018ومبلـــغ 7,656,022دوالر

امريكـــي كما فـــي نهاية كانـــون االول للعام .2017
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دور ومسؤوليات مجلس االدارة:
•مراجعة واعتماد ومراقبة األهداف االستراتيجية طويلة المدى وخطط عمل اإلدارة التنفيذية.
•مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية.

•تقييم المخاطر الرئيسية والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة لمراقبة تلك المخاطر والتحكم بها.
•تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطرة.

•اإلشـــراف علـــى صحـــة القوائم المالية للتأكد من االلتـــزام بالمتطلبات القانونية والتنظيميـــة باإلضافة إلى التأكد من جودة أداء واســـتقاللية المدقق
الخارجي والداخلي.

•دراســـة واعتمـــاد المعامالت الرئيســـية بمـــا في ذلك القـــرارات االئتمانيـــة الهامة ومخصصـــات رأس المال والمصروفات الرأســـمالية وفقـــا لما ورد

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
قـــام مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـامي العربـــي خالل العـــام  2018واللجـــان المنبثقة عنه بعقـــد االجتماعـــات الدورية لمناقشـــة وبحث وإقـــرار كافة األمور
المتعلقـــة بوضـــع البنـــك ٌ
كل فيما يخصه ،وبعـــدد المرات الموضحـــة أدناه:

في هيـــكل الصالحيات.

•اإلشراف على األنشطة االستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات االستثمارية والتمويلية األساسية.
•اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة واعتمادهما.

•اختيار وتزكية المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة النتخابهم من قبل المساهمين.

•اختيار وإعداد وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية واإلشراف على صياغة خطط اإلحالل.
•تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.

•تقييم األداء العام للمجلس وفاعلية أعضائه واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند الضرورة.
•اإلشراف على إطار عمل الحوكمة لضمان االلتزام بالسياسات واألحكام المتفق عليه.

•ضمان الحفاظ على سالمة العالقات مع المساهمين وحماية حقوقهم وعقد االجتماعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.
•ضمان مراعاة مصالح المساهمين.
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الجهة

عدد مرات االجتماع خالل العام 2018

مجلس اإلدارة

7

لجنة ادارة المخاطر والحوكمة

4

لجنة االستثمار

11

لجنة المراجعة والتدقيق

7

اللجنة التنفيذية

32

لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية

2

لجنة التفرع

2
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مـــع اإلشـــارة إلـــى أن كافة االجتماعـــات لمجلس اإلدارة واللجـــان المنبثقة عنه كانـــت مكتملة النصاب ،كمـــا أنه يتم تقييم مجلـــس اإلدارة ولجانه
وأعضائـــه ومدرائـــه البارزيـــن وأن المجلس يتابع باســـتمرار نتائج التقييـــم ،كما أنه ال توجـــد أي خالفات بين مجلـــس اإلدارة ولجنة التدقيق.

كشف حضور اجتماعات مجلس االدارة:
عدد مرات الحضور من ()7

نسبة الحضور من ()7
100%

اللجنة التنفيذية – لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
السيد رشدي الغالييني – عضو مجلس االدارة /رئيس اللجنة
ً
اإلدارة/عضوا
الدكتور عاطف عالونه  -رئيس مجلس
السيد فيصل الشوا – عضو مجلس االدارة/عضواً
ً
االدارة/عضوا
السيد شادي الخطيب – عضو مجلس
السيد حاتم صبح  -مدير مراقبة التمويل/أمين سر اللجنة

اسم العضو "الممثل"

المنصب

د.عاطف كمال عالونه

رئيس مجلس االدارة

7

د .محمد محمود نصر

نائب رئيس مجلس االدارة

7

100%

السيد محمد عوني ابو رمضان

عضو مجلس ادارة

7

100%

السيد شادي عدنان الخطيب

عضو مجلس ادارة

5

71%

السيد رشدي محمود الغالييني

عضو مجلس ادارة

7

100%

السيد سلمان محمد طعمه" قميله

عضو مجلس ادارة

6

86%

السيد فيصل غازي الشوا

عضو مجلس ادارة

6

86%

السيد ماهر جواد فرح

عضو مجلس ادارة

6

86%

السيد هيثم "محمد سميح" بكات

عضو مجلس ادارة

3

43%

السيد سام سامي بحور

عضو مجلس ادارة

5

71%

•

السيد خالد وليد عنبتاوي

عضو مجلس ادارة

6

86%

•

اجتماعات

اجتماعات

مهام وصالحيات اللجنة:

•

الموافقـــة علـــى جميـــع معامـــات التمويـــل ســـواء كانت منـــح  ،تعديل او إلغاء بمـــا يزيد عن صالحيـــة لجنة التمويـــل الداخلية

•

التوصيـــة للمجلـــس بإقرار السياســـة االئتمانية للمصرف وشـــروط منح التســـهيالت والضمانات والســـقوف االئتمانية وحدود

•

تحديد نسب األرباح لبرامج التمويل المهيكلة عند اعتمادها وعلى أن يتم مراجعتها مرتين خالل العام.

لغايـــة  10مليـــون دوالر والتوصيـــة لمجلس اإلدارة فيمـــا زاد عن ذلك.
صالحيـــات لجنة التمويل فـــي اإلدارة العامة.

•

البت في الديون المتعثرة.

•

الموافقة على إعادة الجدولة  /الهيكلة للتمويالت المعتمدة من لجنة التمويل ضمن صالحياتها وضمن صالحيات اللجنة .

•

•

شطب مديونية بتوصية  /من لجنة التمويل والتعزيز من مجلس اإلدارة وضمن سقف اللجنة .

تعرض على اللجنة طلبات التمويل التي تزيد قيمتها عن صالحيات لجنة التمويل في اإلدارة العامة وبدون حدود.
االطالع المستمر على كافة التقارير والبيانات والدراسات التي تمكنها من اداء عملها بمهنية وكفاءة.

اطـــاع مجلـــس االدارة بشـــكل وافـــي ودوري على وضع المحفظـــة االئتمانية للمصرف من حيث حجمها والتطورات الناشـــئة

عليها والتســـهيالت المصنفة والمخصصات المعدة لمواجهة أي خســـائر وجهـــود المتابعة والتحصيل.

•

•

اعالم مجلس اإلدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المحفظة االئتمانية للبنك.

التوصية باعتماد السياســـة االئتمانية للمصرف وشـــروط منح التســـهيالت والضمانات والسقوف االئتمانية وحدود صالحيات

لجنـــة التمويـــل فـــي اإلدارة العامة  ،بما يتوافـــق مع قوانين وتعليمات الســـلطة الرقابية وقـــرارات وتوصيات دائـــرة ادارة المخاطر

والمعاييـــر المصرفيـــة وعرضهـــا على مجلـــس اإلدارة للمصادقة  ،كمـــا تترتب على اللجنة مســـؤولية مراجعة السياســـات االئتمانية
ً
دوريـــا وتحديثها بما يتناســـب مـــع التطورات في البيئـــة االقتصادية والسياســـية والمصرفية والتغيرات فـــي وضع البنك.

•

اقرار الخطط التسويقية المعدة من اإلدارة التنفيذية لمنح التسهيالت االئتمانية بكافة اشكالها.

•

دراســـة طلبـــات منـــح و/أو تجديـــد التمويالت المرفوعة من لجنة التمويل في اإلدارة التنفيذية واتخاذ القرار المناســـب بشـــانها

•

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

وفـــق الصالحيات والســـقوف المناطة باللجنـــة وبما يتوافق مع تعليمات الســـلطات الرقابية وتوصيات دائـــرة ادارة المخاطر.

• االطـــاع علـــى وضـــع الديـــون المتعثـــرة القائمـــة ووضـــع الخطـــط الالزمـــة للعمـــل علـــى تخفيضهـــا والتأكد من مـــدى كفاية
ً
وفقـــا لتعليمـــات الســـلطات الرقابيـــة اضافـــة لتقديـــم التوصيـــات المتعلقـــة باعدام هـــذه الديون.
المخصصـــات مقابلهـــا

•
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إبرائها من مسؤولياتها:يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.
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لجنة المراجعة والتدقيق – لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
السيد سام بحور – عضو مجلس اإلدارة /رئيس اللجنة
ً
/عضوا
السيد هيثم بركات – عضو مجلس إدارة
السيد سلمان قميلة – عضو مجلس االدارة/عضواً
ً
اإلدارة/عضوا
السيد محمد ابو رمضان -عضو مجلس
السيد ابراهيم أبو عبدو  -مدير دائرة التدقيق الداخلي/أمين سر اللجنة

مهام وصالحيات اللجنة:
•

مراجعـــة القوائـــم المالية المرحلية والســـنوية للبنك ومناقشـــتها مـــع االدارة والمدقق الخارجي باالضافة لالحـــكام والتقديرات

المتعلقـــة بالقوائم المالية.

•

•

•

•

االشراف على التزام البنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
مراجعة نظم الرقابة المالية والرقابة الداخلية للبنك.

التنسيق مع لجنة ادارة المخاطر بما يكفل بيان وضع البنك المالي وادائه.

المتابعـــة والتحقـــق مـــن المالحظـــات التي تردهـــا بموجب االليـــة المعتمدة من المجلـــس والتي تمكن الموظفيـــن من تقديم

مالحظاتهـــم بســـرية تامـــة حـــول ايـــة مخالفـــات محتملة ويجـــب ان تســـمح االليـــة بتقديـــم المالحظات مباشـــرة الى اعضـــاء لجنة
المراجعـــة والتدقيـــق او الـــى موظـــف او مســـؤول يقوم بايصال هـــذه المالحظـــة للجنة المراجعـــة والتدقيق.

•
•

•

•

تقدم اللجنة بصورة منتظمة تقارير عن اعمالها الى المجلس.

ترشيح المدقق الخارجي وتحديد اتعابه وعزله شريطة مصادقة المجلس والجمعية العمومية على ذلك.

تقييم استقاللية المدقق الخارجي مرة واحدة في السنة على االقل.
مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للبنك.

•

مراجعـــة نطـــاق ونتائـــج التدقيـــق ومناقشـــتها مـــع المدقق الخارجـــي باالضافة الى توضيح ايـــة صعوبات واجهتـــه واية عوائق

•

مراجعة تقارير التدقيق الشرعي ومحاضر هيئة الفتوى ووضع التوصيات الالزمة.

حالـــت دون حصولـــه علـــى المعلومات او المســـتندات المطلوبـــة او اية خالفات او صعوبـــات مع االدارة.

•

•

•

•

•

االشراف المباشر على الدوائر التالية (التدقيق الداخلي ،مراقب االمتثال ،وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب).
االتصال مباشرة بالمدققين الداخليين والخارجيين وبمستشاري البنك.
االتصال بأي موظف في البنك.

ً
ً
مناسبا ألداء مهامها.
وفقا لما تراه
القيام بأي استقصاءات أو تحقيقات
ً
ً
الحصول على أية استشارات متخصصة وفقا لما تراه ضروريا .

•

طلـــب وتلقـــي تقاريـــر عـــن إعـــادة تعييـــن وأتعـــاب المدققيـــن الخارجييـــن وتقديم نتائـــج عملهم إلـــى االجتماع الســـنوي العام

•

إبرائه من مسؤولياتها :يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

لجنة ادارة المخاطر والحوكمة – لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
السيد سام بحور  -عضو مجلس اإلدارة /رئيس اللجنة.
ً
/عضوا
الدكتور محمد نصر  -نائب رئيس المجلس
الدكتور جمال الكيالني -رئيس هيئة الفتوى  /عضواً
ً
/عضوا
السيد سلمان قميلة -عضو مجلس اإلدارة
السيد خالد عنبتاوي – عضو مجلس االدارة/عضواً
السيد سائد مقدادي – مدير دائرة ادارة المخاطر/أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
•

تحديـــد المخاطـــر المصاحبة العمال البنك ووضع اســـتراتيجية شـــاملة حالية ومســـتقبلية حول درجـــة تحمل المخاطر

•

تبادل االتصال الرسمي وغير الرسمي بينها وبين دائرة ادائرة المخاطر وذلك لتعزيز فعالية اللجنة.

والحـــد منها واالشـــراف على تنفيـــذ االدارة التنفيذية العليا لتلك االســـتراتيجية.

•

تزويـــد المجلـــس بتقاريـــر دوريـــة حـــول المخاطـــر التـــي يواجهها او قد يتعـــرض لها البنـــك ،كما يتوجـــب عليها اطالع

المجلـــس بأيـــة تغيـــرات جوهرية تطرأ علـــى وضع البنـــك ودون تأخير .
•

التأكـــد مـــن وجود بيئة مناســـبة الدارة المخاطر في البنك بما يشـــمل دراســـة مدى مالئمة الهيـــكل التنظيمي للبنك

ووجـــود كادر مؤهـــل يعمـــل بشـــكل مســـتقل علـــى ادارة المخاطر التـــي تواجـــه البنك وذلك وفـــق نظام واضـــح الدارة

المخاطر.

•

•

التوصية باعتماد سياسات ادارة المخاطر في البنك.
االطالع على تقارير تفتيش السلطة الرقابية.

•

التحقـــق مـــن التـــزام االدارة التنفيذيـــة بسياســـات ادارة المخاطـــر ومـــدى نجاحهـــا فـــي تحقيـــق النتائـــج واالهـــداف

•

االشراف المباشر على دائرة ادارة المخاطر.

ا لمر سو مة .
•

االشـــراف علـــى تطبيـــق اطـــار سياســـة ودليـــل الحوكمة وذلـــك بالعمل مـــع االدارة ولجنـــة التدقيق وهيئـــة الرقابة

الشـــرعية مـــن خالل طلـــب تقارير نصف ســـنوية واردة من لجنـــة ادارة المخاطر ولجنـــة المراجعة والتدقيـــق يوضح مدى
•

التـــزام البنـــك بسياســـة الحوكمة.

•

تزويـــد المجلـــس بالتقاريـــر والتوصيـــات بنـــاء علـــى النتائج التي تتوصـــل اليها من خـــال القيام بمهامها بما يشـــمل

•

التوصية باعتماد دليل ومبادئ الحوكمة في البنك

تقييـــم مـــدى االلتـــزام بدليل حوكمـــة البنـــك ومقترحاتها لتعديـــل الدليل حتى يتوافـــق مع الممارســـات الفضلى.

•

إبرائها من مسؤولياتها :يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

للمســـاهمين مـــع وجـــوب حضـــور رئيس اللجنـــة للرد على أســـئلة المســـاهمين.
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لجان مجلس اإلدارة

لجنة التفرع – لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
الدكتور عاطف عالونه – رئيس مجلس اإلدارة/رئيس اللجنة
ً
عضوا.
الدكتور محمد نصر  -نائب رئيس مجلس االدارة/
السيد رشدي الغالييني – عضو مجلس االدارة/عضواً.
ً
عضوا
السيد خالد عنبتاوي – عضو مجلس اإلدارة /

السيد أحمد سرطاوي /مدير دائرة التخطيط  /أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
•

اقرار اســـتراتيجية وسياســـة خاصة بالتفرع تشـــتمل على المعايير واالســـس المعتمدة في آلية اختيار االماكن

•

دراســـة خطـــط التفـــرع التي تقدمهـــا االدارة التنفيذية وتقديم التوصيات المناســـبة الى مجلـــس االدارة بهذا

•

إبرائها من مسؤولياتها :يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

والمواقع المقترح التفرع بها و/أو تحســـين وتوســـيع الفروع القائمة.

الخصوص.

لجنة االستثمار– لجنة دائمة

األعضاء والمقررين:
السيد فيصل الشوا – عضو مجلس اإلدارة/رئيس اللجنة
ً
اإلدارة/عضوا
السيد رشدي الغاليني  -عضو مجلس
السيد ماهر فرح  -عضو مجلس اإلدارة/عضواً
ً
عضوا.
السيد شادي الخطيب – عضو مجلس االدارة/
الدكتور عاطف عالونة – رئيس مجلس اإلدارة /عضواً.
السيد سائد مقدادي  -مدير دائرة إدارة المخاطر/أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
•

االطـــاع علـــى جميـــع التقارير والدراســـات المتعلقة بوضـــع التوظيفات الخارجية واســـتثمارات البنك الحالية واوضاع االســـواق

الماليـــة المحليـــة والدولية وجميـــع البيانات التي تمكـــن اللجنة من أداء مهامهـــا بكفاءة ومهنية.
•

اطـــاع مجلـــس اإلدارة وبشـــكل دوري علـــى وضع محافظ البنك االســـتثمارية واطالعـــه دون تأخير بأي تغييـــرات جوهرية تطرأ

على وضع هذه االســـتثمارات.
•

التوصيـــة باعتمـــاد السياســـة االســـتثمارية للبنـــك ومراجعتهـــا وتحديثها دوريـــا والتأكد من توافقهـــا مع القوانيـــن والتعليمات

الســـارية والمعاييـــر البنكيـــة  ،وعرضهـــا علـــى مجلـــس االدارة للمصادقـــة عليها على ان تحدد السياســـة بشـــكل واضح اليـــة اتخاذ •

القـــرارات االســـتثمارية وســـقوف الصالحيات وســـقوف المراكـــز المختلفة بمـــا يتوافق مع توصيـــات دائـــرة ادارة المخاطر.
•

دراســـة طلبـــات االســـتثمار ســـواء كانت الجديدة أو تجديد الســـقوف والموافقـــة و/أو عدم الموافقة على االســـتثمار وامتالك

االوراق الماليـــة المختلفـــة وفقـــا للصالحيـــات المحـــددة للجنـــة مـــن قبل مجلـــس االدارة ورفـــع التوصيـــات لمجلـــس االدارة حول

القـــرارات االســـتثمارية التـــي تتجاوز صالحيـــات اللجنة بما يتوافق مـــع تعليمات الســـلطات الرقابية وتوصيات دائـــرة ادارة المخاطر.

•

التأكد من التزام االدارة بتنفيذ القرارات االستثمارية وبالسقوف والصالحيات المحددة من اللجنة.

•

شـــراء وبيـــع أســـهم الشـــركات المدرجـــة وغيـــر المدرجة فـــي البورصة ( الســـوق المالي) بما يتفق واحكام الشـــريعة االســـامية

•

المساهمة واالكتتاب في الشركات الجديدة بموافقة مجلس اإلدارة.

بتنســـيب من دائـــرة الخزينة وأســـواق المال.

•

الموافقـــة علـــى ســـداد أقســـاط رأس المال المطلوبة لمســـاهمات ســـبق الموافقة عليهـــا بتوصية من دائرة الخزينة وأســـواق

•

االكتتاب في شهادات اإليداع والصكوك وعمليات االستثمار المخصص بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق المال.

•

الموافقـــة علـــى شـــهادات اإليـــداع والصكوك وعمليات االســـتثمار المخصـــص التي يعدها البنـــك ويديرها ويتعهـــد بتغطيتها

المال.

•

الموافقة على صناديق االستثمار المشترك المعدة من البنك بتوصية من دائرة الخزينة وأسواق المال.

بالكامـــل أو بتقديـــم أفضل الجهود بتنســـيب من دائـــرة الخزينة وأســـواق المال.

•

تحديد أسماء الوسطاء الماليين المعتمدين للتداول باالوراق المالية في البورصة بتنسيب من دائرة الخزينة واسواق المال.

•

االقـــرار والموافقـــة علـــى ســـقف مراكـــز العمالت المفتوحة والمســـموح االحتفاظ به تحـــت إدارة دائرة الخزينة واســـواق المال

•

إقـــرار ســـقوف التعامـــل مـــع البنوك والمؤسســـات المالية والمصرفيـــة  ،بناء على توصيـــات دائرة الخزينة وأســـواق المال و/

•

تحديد الوسطاء الماليين المعتمدين للتداول باألوراق المالية في البورصة بتنسيب من دائرة الخزينة وأسواق المال.

بتنســـيب من دائرة الخزينة وأســـواق المال.
أو اللجـــان المنبثقة المختصة.

•

قرار المساهمة في األدوات اإلستثمارية المطروحة في سوق رأس المال بحد اقصى  15مليون دوالر او ما يعادلها

•

الموافقـــة علـــى ســـقف مراكـــز العمالت المفتوحة المســـموح االحتفاظ به بتنســـيب من دائـــرة الخزينة وأســـواق المال وتحت

•

إقـــرار ســـقوف التعامـــل مـــع البنوك والمؤسســـات المالية والمصرفيـــة ،بناء على توصيـــات دائرة الخزينة وأســـواق المال بحد

•

إبرائها من مسؤولياتها :يتم إبراء اللجنة من مسؤولياتها خالل اجتماع الهيئة العامة كل عام.

إدارتهـــا بحـــد اقصى  5مليـــون دوالر او ما يعادلها.
اقصـــى  15مليـــون دوالر او ما يعادلها.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
لجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز والموارد البشرية – لجنة دائمة

لجان مجلس اإلدارة

األعضاء والمقررين:
الدكتور محمد نصر  -نائب رئيس مجلس االدارة /رئيس اللجنة.
ً
/عضوا
الدكتور عاطف عالونة – رئيس مجلس اإلدارة
السيد سام بحور – عضو مجلس اإلدارة /عضواً.
ً
/عضوا.
السيد خالد عنبتاوي – عضو مجلس اإلدارة
السيد راتب عطياني – مدير دائرة الموارد البشرية والتدريب /أمين سر اللجنة.

مهام وصالحيات اللجنة:
•

اعـــداد معاييـــر يتـــم اعتمادهـــا مـــن المجلـــس للشـــروط والمؤهـــات الواجـــب توافرها فـــي اعضاء المجلـــس من حيـــث المهارات

•

تقديـــم التوصيـــات للمجلـــس حـــول التغيـــرات التـــي تعتقد اللجنـــة انها مطلوبة بالنســـبة لعدد اعضـــاء المجلـــس او اي من اللجان

•

فـــي حـــال وجود مقعد شـــاغر (بما فيه المقعد الشـــاغر نتيجة لزيـــادة عدد اعضاء المجلس ) تقوم اللجنـــة بتقديم توصيات للمجلس

•

دراسة مدى اهلية جميع المرشحين المقترحين لعضوية المجلس من المساهمين واي مرشحين تقترح االدارة اسمائهم .

والخبـــرات وايـــة عوامل اخـــرى تراها مناســـبة.
المنبثقـــة عنه.

حول الشخص المرشـــح لشغل هذا المقعد.

تحديد االعضاء المؤهلين لشغل المقاعد الشاغرة في اي من لجان المجلس وتقديم التوصيات بشأنهم الى المجلس.

•

•

اعداد تقرير يتقدم به المجلس للمساهمين النتخاب او اعادة انتخاب اعضاء مجلس االدارة.

•

تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بيـــن الحيـــن واآلخر حـــول التغيرات التـــي تعتقد اللجنـــة انها ضرورية فـــي هيـــكل االدارة او االوصاف

•

وضـــع خطـــة مناســـبة لضمـــان احالل رئيس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـين واســـتبدالهم في الحـــاالت الطارئة او

•

اعداد سياسات المكافات والحوافز للعاملين في البنك ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.

تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.

•

الوظيفية للمســـؤولين الرئيسين.

عند ظهور شـــواغر بســـبب ظروف غيـــر متوقعة.

التوصية لمجلس االدارة باعتماد سياسات الموارد البشرية بشكل عام.

•

اجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة منـــح المكافـــآت والحوافـــز او عندمـــا يوصـــي المجلـــس بذلـــك والتأكد مـــن توافق سياســـة منح

•

المكافـــآت والحوافـــز مـــع تعليمات ســـلطة النقد والنظـــام الداخلـــي للبنك وتقديـــم التوصيات الـــى المجلس لتعديـــل او تحديث هذه

السياسة.

تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بشـــان مســـتوى ومكونات مكافآت وبـــدالت رئيس واعضـــاء المجلس والتأكد من وجـــود تجانس بين

•

فتـــرة وقيمـــة صـــرف المكافآت وتحقق االيراد بشـــكل فعلي خاصة فيمـــا يتعلق بااليرادات المســـتقبلية ذات التوقيـــت واالحتمال غير

المؤكدين.

تقييم اداء المجلس واداء جميع اللجان وجميع االعضاء مرة واحدة في السنة على االقل.

•

تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بين الحين واآلخر حـــول التغيرات التي تعتقد اللجنـــة انها ضرورية في هيـــكل االدارة او االوصاف الوظيفية

للمسؤولين الرئيسين.

وضـــع خطـــة مناســـبة لضمان احالل رئيس واعضاء مجلس االدارة والمســـؤولين الرئيســـيين واســـتبدالهم في الحـــاالت الطارئة او

•

عند ظهور شـــواغر بســـبب ظروف غيـــر متوقعة.

اعداد سياسات المكافات والحوافز للعاملين في البنك ورفعها للمجلس للموافقة عليها واالشراف على تطبيقها.

•

التوصية لمجلس االدارة باعتماد سياسات الموارد البشرية بشكل عام.

•

اجـــراء مراجعـــة دوريـــة لسياســـة منـــح المكافـــآت والحوافـــز او عندمـــا يوصـــي المجلـــس بذلـــك والتأكد مـــن توافق سياســـة منح

•

المكافـــآت والحوافـــز مـــع تعليمات ســـلطة النقد والنظـــام الداخلـــي للبنك وتقديـــم التوصيات الـــى المجلس لتعديـــل او تحديث هذه

السياسة.

تقديـــم توصيـــات للمجلـــس بشـــان مســـتوى ومكونات مكافآت وبـــدالت رئيس واعضـــاء المجلس والتأكد من وجـــود تجانس بين

•

فتـــرة وقيمـــة صـــرف المكافآت وتحقق االيراد بشـــكل فعلي خاصة فيمـــا يتعلق بااليرادات المســـتقبلية ذات التوقيـــت واالحتمال غير

المؤكدين.

•
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
المزايا والمكافات

المزايا والمكافات التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
تـــم منـــح المزايـــا والمكافأت التـــي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلـــس اإلدارة بناء على نظام المكافـــآت الخاص بأعضاء مجلـــس اإلدارة والمعتمد في اجتماع
مجلس االدارة رقم  01/2017بتاريخ .15/02/2017

ً
وفقا للتعميم الداخلـــي للبنك رقم
* يتـــم منـــح الرواتـــب والمزايـــا والمكافآت التـــي يتمتع بها أشـــخاص اإلدارة التنفيذية بناء على ســـلم الرواتب المعتمـــد
ً
واســـتنادا لقرار لجنة المخاطر والحوكمـــة واالمتثال رقم .1/2011
/3ت 2009/بتاريـــخ 14/9/2009

كشف تفصيلي بالمكافأت والمصاريف المدفوعة العضاء مجلس االداره خالل العام 2018
االسم

مصاريف

تنقالت اجتماعات

سفر

اللجنة التنفيذية

تنقالت

تنقالت

تنقالت اعضاء

اجتماعات

تنقالت اعضاء

اعضاء

مجلس االدارة

لجنة الحوكمة

لجنة

لجنة التدقيق

االستثمار
السيد خالد وليد جبر عنبتاوي
السيد رشدي محمود رشيد الغالييني

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية:

تنقالت

تنقالت

تنقالت

اعضاء

اعضاء

اعضاء

لجنة التفرع

لجنة

لجنة
المخاطر

المكافات

االجمالي

* سياسة تحديد بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة:

هو نظام مكافآت مجلس اإلدارة المعدل والمعتمد في اجتماع مجلس اإلدارة رقم  1/2017بتاريخ 15/02/2017
أوال  :بدل مواصالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه :

السنوية

أ  .أعضاء مجلس اإلدارة :

المكافآت

0

10,000

0

0

3,000

500

0

500

17,143

31,143

11,500

12,000

0

5,500

0

0

1,000

0

20,000

50,000

يدفـــع لعضـــو مجلـــس اإلدارة مبلغ  1000$شـــهريا وذلـــك بدل مواصالت عـــن حضور اإلجتماعـــات الدورية  .حيث يتم خصم نســـبة مـــن المبلغ المذكور

تعـــادل نســـبة عدد الجلســـات التي لـــم يحضرها العضـــو الى مجموع عـــدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.

كمـــا يدفـــع لرئيـــس مجلس اإلدارة مبلغ  2,000$شـــهريا بـــدل مواصالت عن حضور اإلجتماعـــات الدورية ويتم خصم نســـبة من المبلغ تعادل نســـبة عدد

السيد سام بحور

0

10,000

500

0

1,000

2,000

0

1,000

14,286

28,786

السيد سلمان " محمد طعمه" سلمان

0

11,000

500

0

4,000

2,000

0

0

17,143

34,643

الجلســـات في ذلك الشهر.

11,167

11,000

0

5,500

0

0

0

0

17,143

44,810

اللجـــان التنفيذيـــة  :يتـــم دفع مبلغ  1,000$شـــهريا لـــكل عضو في اللجنة وذلـــك بدل مواصالت عن حضـــور اإلجتماعات الدورية  ،ويتم خصم نســـبة من

12,000

24,000

0

3,000

0

0

1,000

1,000

20,000

68,535

11,000

11,000

0

5,500

0

0

0

0

17,143

44,643

قمليه
السيد شادي عدنان احمد الخطيب
السيد عاطف كمال صادق عالونة

7,535

السيد فيصل غازي جميل الشوا

ب  :بدل مواصالت اللجان المنبثقة عن المجلس :

المبلـــغ المذكـــور تعادل نســـبة عدد اإلجتماعات التـــي لم يحضرها العضو إلـــى مجموع عدد اإلجتماعات في ذلك الشـــهر.

لجـــان التدقيـــق والحوكمـــة واإلســـتثمار  :يدفـــع مبلـــغ  500$لـــكل عضـــو مـــن أعضـــاء اللجـــان (التدقيـــق والحوكمـــة واإلســـتثمار ) عن حضـــوره لكل من

اإلجتماعـــات الدورية.

السيد ماهر جواد سمعان فرح

0

10,000

0

4,500

0

0

0

0

17,143

31,643

السيد محمد عوني ابو رمضان

0

12,000

0

0

4,000

0

0

0

20,000

36,000

ثانيا  :املكافأة السنوية " من األرباح " :

السيد محمد محمود محمد نصر

0

12,000

500

0

0

1,000

1,000

1,000

20,000

35,500

السيد هيثم"محمد سميح" عبد الرحمن

0

5,000

500

0

1,000

0

0

0

8,571

15,071

 10%مـــن صافي األربـــاح المعدة للتوزيع.

45,667

128,000

2,000

24,000

13,000

5,500

3,000

3,500

188,571

420,773

بركات
7,535

المجمــــــــــــــــــوع

يدفـــع لرئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ما نســـبته  3%من األرباح المعدة للتوزيع على المســـاهمين وبحـــد أدنى  20,000$لكل عضو علـــى ان ال تزيد عن

ثالثا  :اإلنتقال والسفر :

يتم استخدام سيارة ركوب كاملة أو مقعد بالدرجة االولى اذا كان السفر بالطائرة او القطار أو الباخرة .
رابعا  :نفقات السفر واملياومات :

تدفـــع لرئيـــس وأعضـــاء مجلس اإلدارة تذاكر الســـفر بالدرجة االولى وفاتـــورة الفندق وبدل مياومات بقيمـــة  500$يوميا "لكافة البلـــدان عدا اوروبا حيث

كشف مصاريف االدارة التنفيذية العليا لعام 2018
االداره التنفيذية

الرواتب السنوية

المكافات

مكافاة نهاية

نفقات

اجمالي المزايا

االجمالية

السنوية

الخدمة

السفر

السنوية

القروض

الضمانات

تصبـــح القيمـــة  500يـــورو يوميا " و 500جنيه اســـترليني لبريطانيا و  500$لـــدول امريكا وكندا .وتدفـــع ضريبة المغادرة والمصاريـــف والتنقالت الفعلية

مـــن وإلـــى المطار ونفقات عبور الجســـور والحدود  .تحســـب من ضمـــن المياومات يوم الســـفر والعودة .

ينطبق ما جاء أعاله على األعضاء المقيمين خارج فلسطين عند قيامهم بمهام رسمية داخل فلسطين .

السنوية
كفالة شخصية ( ممنوح

المدير العام

230,323

0

19,194

10,742

260,258

7,500

نائب المدير العام  -غسان جبر

174,400

0

14,533

0

188,933

160,152

راتب ومستحقات

نائب المدير العام  -احسان

184,258

0

15,355

18,996

218,609

0

0

نائب المدير العام  -معاوية

168,903

0

14,075

15,033

198,011

240,451

رهن عقاري  +راتب و

تخضع المكافات وبدل المواصالت المذكورة اعاله لقانون ضريبة الدخل .

بطاقة ائتمانية)

مستحقات
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

إدارة عالقات المساهمين

اجندة اجتماع الهيئة العامة

أجندة اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك االسالمي العربي عن عام :2018
• تالوة وقائع الجلسة المنعقدة في  27آذار 2018م.

• تالوة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك خالل العام  2018والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
• سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام  2018عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
• سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2018عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك.
• مناقشة البيانات المالية للسنة المالية  2018واقرارها.
• الموافقة على صرف  188,571دوالر امريكي مكافأة السادة اعضاء مجلس ادارة البنك عن العام .2018
• المصادقة على توزيع ارباح نقدية  $ 2,625,000بنسبة  % 3.5من القيمة االسمية للسهم.
• المصادقة على الجدول الزمني لخطة استكمال راس المال المدفوع.

ً
وفقا ألحكام القانون.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018

كبار المساهمين

ً
1154مســـاهما نهاية العـــام  ،2018وبلغ رأســـمال البنك االســـامي العربي المصرح بـــه /100,000,000$
بلـــغ عدد مســـاهمي البنك االســـامي العربي
ســـهم ،امـــا المدفـــوع والمـــدرج في بورصة فلســـطين /75,000,000$ســـهم .و الجدول التالـــي يوضح المســـتثمرين الذين تبلغ ملكيتهـــم  5%فأكثر من
رأس المـــال المدفوع كما بتاريـــخ .31/12/2018
اسم المساهم

عدد االسهم كما في

عدد االسهم كما في

31/12/2018

31/12/2017

بنك فلسطين

39,046,662

52.06

39,046,662

52.06

شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

19,178,527

25.57

19,178,527

25.57

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

7,118,975

9.49

7,118,975

9.49

• انتخاب مدققي حسابات البنك للعام  2019وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

السيطرة على الشركة

أجندة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك اإلسالمي العربي عن عام 2018

ً
وفقا للقانون.
رسملة مبلغ  9,919,252دوالر وضمه الى رأس المال وتوزيعها اسهم مجانية بنسبة  13.22%على المساهمين كل بنسبة مساهمته

النسبة %

النسبة %

اسم المساهم

عدد االسهم كما هو بتاريخ 31/12/2018

النسبة %

بنك فلسطين

39,046,662

52.06

تفويض مجلس اإلدارة باستكمال اإلجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

مجموعة شركات تابعة لشركة صندوق االستثمار الفلسطيني
اسم المساهم

عدد االسهم كما هو بتاريخ

النسبة %

31/12/2018
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شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

7,118,975

9.49

شركة اسواق للمحافظ االستثمارية

19,178,527

25.57

المجموع

26,297,502

35.06
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
إدارة عالقات المساهمين

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية:

ج :ملكية االدارة التنفيذية:
اسم الشخص

المنصب

الجنسية

المدير العام

فلسطيني

32,903

عدد االسهم كما في

عدد االسهم كما في

السيد /راتب عبدالله عطياني

مدير دائرة التدريب والموارد البشرية

فلسطيني

12,000

12,000

31/12/2018

31/12/2017

السيد /سائد مقداد مقدادي

مدير دائرة ادارة المخاطر وامين سر

فلسطيني

5,020

5,020

أ :ملكية أعضاء مجلس االدارة االعتباريين:
المنصب

اسم العضو

السيد /هاني صالح ناصر
جنسية "الممثل"

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني
يمثلها :الدكتور محمد محمود نصر

عضو

فلسطيني

7,118,975

7,118,975

يمثلها:
 5أعضاء

فلسطيني

39,046,662

39,046,662

السيد رشدي محمود الغاليني
السيد سلمان "محمد طعمه" قميله

0.00

د  :ملكية اقارب المجلس واالدارة التنفيذية (الزوجة واألوالد القصر فقط):
اسم الشخص
سوزان جمال نصر

السيد فيصل غازي الشوا
السيد ماهر جواد فرح
شركة اسواق للمحافظ االستثمارية يمثلها:
السيد شادي عدنان الخطيب

31/12/2018

31/12/2017

مجلس االدارة

شركة بنك فلسطين
الدكتور عاطف كمال عالونه

عدد االسهم كما في

عدد االسهم كما في

عضوان

فلسطيني

19,178,527

19,178,527

درجة القرابة مع المجس واالدارة التنفذية

الجنسية

زوجة نائب رئيس مجلس االدارة

فلسطينية

عدد االسهم كما في

عدد االسهم كما في

31/12/2018

31/12/2017

1700

1200

* ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.

السيد محمد عوني ابو رمضان

ب.ملكية اعضاء مجلس االدارة وممثلي الشركات:
اسم العضو" الممثل"

اسم الشركة العضو

المنصب

الدكتور عاطف عالونه

بنك فلسطين

رئيس مجلس االدارة

17,351

صندوق االستثمار الفلسطيني

نائب رئيس المجلس

24,665

24,665

بنك فلسطين

عضو

29,500

30,000

ممثل عن صغار المساهمين

عضو

10,000

10,000

السيد سام بحور

مستقل

عضو

10,500

10,500

السيد هيثم بركات

مستقل

عضو

52,933

52,933

الدكتور محمد محمود نصر
السيد ماهر جواد فرح
السيد خالد عنبتاوي
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عدد االسهم

عدد االسهم

كما في

كما في

31/12/2018

31/12/2017
17,351

70

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية:
الميزانية

توزيع نقدي

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة :

تـــم تشـــكيل هيئـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية الموحدة فـــي البنك اإلســـامي العربـــي والتي تضم فـــي عضويتها أربعـــة أعضاء يحملـــون درجة

االرباح/الخسائربعد

توزيع اسهم

نسبة توزيع

الضريبة

مجانية

االسهم

2011

887,058

-

0.00%

0

2012

648,513

-

0.00%

0

57,208,245

2013

3,500,463

-

0.00%

0

62,321,764

1.15

2014

4,129,844

-

0.00%

8%

67,729,769

1.11

2015

5,201,692

-

0.00%

0

69,005,125

1.55

2016

6,220,821

-

0.00%

12%

75,209,854

1.55

2017

6,402,924

-

0.00%

0

106,995,915

1.76

2018

7,103,319

9,919,252

13.22%

3.5%

103,377,442

1.57

صافي حقوق المساهمين في

سعر اغالق السهم في

نهاية العام

نهاية العام

56,480,729

0.82
0.92

آلية عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة :

• يحق لرئيس هيئة الفتوى الدعوة الجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

نشاط التداول على سهم البنك في بورصة فلسطين:
عدد االسهم المصدرة من البنك

/100,000,000$سهم

/75,000,000$سهم

عدد االسهم المكتتب بها والمدرجة

/75,000,000$سهم

/75,000,000$سهم

عدد المساهمين

1,154

1,185

سعر االفتتاح $

1.71

1.54

أعلى سعر $

1.81

1.98

أدنى سعر $

1.50

1.50

سعر االغالق $

1.57

1.76

عدد الجلسات التي تداول فيها السهم

مالحظات

المصـــرف • والمستشـــارين .

• كيفية إعداد التقارير الدورية التي تقدم لإلدارة والتقارير التي تقدم للمساهمين .

مهام وصالحيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة :

• تكويـــن وإبـــداء الـــرأي حول مـــدى التزام المصـــرف بفقه المعامـــات المالية االســـامي وتقديـــم التقارير الرقابيـــة الشـــرعية الدورية لمجلس

اإلدارة والتقريـــر الرقابـــي الشـــرعي نصف الســـنوي والســـنوي للهيئة العامة ونشـــر تقريرها على أن يتضمن التقرير األنشـــطة المخالفة للشـــريعة

التقليدية.

• البت في المنازعات التي قد تنشأ بين الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة المصرف بشأن التفسيرات الشرعية ويكون قرارها ملزم للطرفين.

• التأكـــد مـــن وجـــود نظـــام رقابـــي داخلـــي ســـليم يضمن تطبيـــق أحـــكام فقه المعامـــات الماليـــة اإلســـامي طبقا لمـــا تقره هيئـــة الفتوى

للمصرف،واعتمـــاد برنامـــج الرقابـــة الشـــرعية الســـنوي والـــذي يتضمـــن مراقبـــة كافـــة أنشـــطة المصرف وفق خطـــة ســـنوية محددة .

نسبة التغير -10.80%
 53.09%من اجمالي جلسات 2018

129

185

قيمة األسهم المتداولة "دوالر"

3,008,122

5,605,195

 1.195%من اجمالي التداول

عدد االسهم المتداولة "سهم"

1,829,214

3,275,841

 1.208%من اجمالي التداول

467

1,249

2.44%

4.37%

• تحديد أوجه الصرف وإجازة عمليات الصرف من صندوق المكاسب غير المشروعة.

• اعتماد صيغ العقود الالزمة ألعمال وأنشطة المصرف واالتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعامالت والقوائم المالية.

• دراســـة تقاريـــر ومالحظـــات المراقـــب الشـــرعي المقيم علـــى أداء األعمال اليومية مـــن قبـــل اإلدارة التنفيذية ومدى توافقها مـــع المتطلبات

الشـــرعية والتوجيه بما يلزم بشـــأنها .

• تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب والتثقيف والتوعية لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة .
• اعتماد سياسة توزيع األرباح وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار .

• العمـــل علـــى إيجـــاد البدائل الشـــرعية ألي أنظمـــة ولوائح وعقود وتطبيقـــات العمل التي تعرض عليهـــا وعدم التوقف عند اإلفتـــاء بموافقتها

أو عـــدم موافقتهـــا ألحـــكام فقـــه المعامـــات اإلســـامي بحيث تقدم مـــا تراه مناســـبا مـــن مبـــادرات واقتراحات لمنتجـــات جديدة الـــى اإلدارة

التنفيذية فـــي البنك .

الموقع اإللكتروني للبنك اإلسالمي العربي،عالقات المساهمين (.)www.aib.ps

•
•

الصحف المحلية في فلسطين.

•

• لهيئـــة الفتـــوى حـــق اإلطـــاع الكامـــل وبـــدون قيود علـــى جميع الســـجالت والمعامـــات والمعلومـــات بما في ذلـــك الرجوع إلـــى موظفي

• إعـــداد دليـــل إلجـــراءات العمل الشـــرعية ويشـــمل مختلـــف عمليات المصـــرف وبما يتضمـــن القواعد الالزمـــة لضبط التعامل مـــع المصارف

الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،حيث يتم اإلفصاح عن كافة البيانات الجوهرية حسب نظام اإلفصاح المعمول به في فلسطين.

•

• تجتمع هيئة الفتوى بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة المصرف أو بناء ً على طلب أغلبية أعضائها .

اإلســـامية إن وجدت.

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:
•

ً
عضوا
د  .أنس زاهر المصري /

من أي محظور شـــرعي .

2018

معدل دوران السهم

ً
ومقررا
د  .أيمن مصطفى الدباغ  /عضوا
ً
/عضوا
د  .عروة عكرمة صبري

• الرقابـــة علـــى أعمال وأنشـــطة المصرف للتأكد مـــن توافق أعماله وأحكام فقه المعامالت اإلســـامي،ومراجعة العمليـــات للتحقق من خلوها

2017

عدد الصفقات المنفذة

الدكتـــوراه بفقه الشـــريعة االســـامية ومـــن ذوي الخبـــرة بعمل المؤسســـات المالية اإلسالمية،وحســـب التشـــكيلة التالية :
ً
رئيسا للهيئة
د  .جمال زيد الكيالني /

ً
وأحيانا يتم استخدام اإليميل والفاكس.
المراسالت الرسمية في البريد الرسمي،

عـــن طريـــق الهاتـــف مع قســـم المســـاهمين  0097022941823وعن طريـــق اإليميـــل ( .)Linda@aib.ps) (IR@aib.psعبـــر جميع فروع ومكاتب البنك اإلســـامي العربي المنتشـــرة

داخل فلســـطين.

•
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تعيين المراقب الشرعي المقيم :

ً
مرتبطا مـــع هيئة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية الموحـــدة وتكـــون تبعيته الفنيـــة لهيئة الفتـــوى والرقابة
تم إنشـــاء وظيفـــة مراقـــب شـــرعي مقيم يكـــون

الشـــرعية ويمنـــع تكليفه بأي عمل يتعارض مـــع واجباته الرقابية،ويجب أن يلتزم بميثاق األخالقيات الصادرة عن هيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات
الماليـــة اإلســـامية.ويجب أن يتوفـــر في المراقب الشـــرعي بالحد األدنى المؤهـــات التالية :

• حاصل على مؤهل علمي بدرجة بكالوريوس على األقل في احدى التخصصات ذات العالقة .
• حاصل على شهادة مراقب شرعي معتمد .

• توفر الخبرة العملية والتدريب المناسب على مهام الرقابة الشرعية .

مهام وصالحيات المراقب الشرعي المقيم :

• فحص وتقييم كفاية وفعالية مدى التزام المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى .

• التحقق من التزام إدارة المصرف بالفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى في كافة األعمال اليومية.

• تقديم التوجيه واإلرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق باألحكام الشرعية والفتاوى ذات العالقة .

• ينبغـــي علـــى المراقب الشـــرعي نشـــر المعرفة مـــن خالل طباعة الفتـــاوى واإلرشـــادات والتعليمات الصادرة عن هيئـــة الفتوى والرقابة الشـــرعية حول
المنتجـــات والخدمات التـــي يقدمها البنك .

• تحديـــث دليـــل الرقابـــة الشـــرعية كل خمس ســـنوات علـــى األقل ويكـــون مجلـــس اإلدارة وهيئة الفتوى همـــا الجهتـــان المخولتان بإقرار أيـــة تعديالت

بتوصيـــة من لجنـــة المخاطر والحوكمـــة واالمتثال .

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للفترة المنتهية في  2018/12/31م
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآلة وصحبه....

إلى مساهمي شركة البنك اإلسالمي العربي المساهمة العامة المحدودة المحترمين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ً
وفقا لخطاب التكليف المرفق صورة منه ،نقدم التقرير التالي:
لقـــد اطلعنـــا على المبادئ المســـتخدمة والعقود المتعلقـــة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحتها الشـــركة خـــال الفترة .وقمنا بإبداء الـــرأي عما اذا كانت

الشـــركة التزمت بأحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـامية من خالل الفتـــاوى والقرارات واإلرشـــادات المحددة التي تـــم إصدارها من قبلنا.

ً
وفقا ألحكام الشـــريعة علـــى اإلدارة .أما مســـؤوليتنا فتنحصر بإبداء رأي مســـتقل بناءً على مـــا اطلعنا عليه
تقـــع مســـؤولية التأكـــد من أن الشـــركة تعمـــل

مـــن عمليات الشـــركة ،وفي إعـــداد تقرير لكم.

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من الشركة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات.
لقـــد قمنـــا بتخطيـــط وتنفيذ مراقبتنا من أجـــل الحصول على المعلومات والتفســـيرات التي اعتبرناها ضروريـــة لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطـــاء تأكيد معقول

• إعـــداد خطـــة خاصـــة بالرقابـــة الشـــرعية الداخلية يوضح فيهـــا الجدول الزمني للرقابة الشـــرعية علـــى أن يتم إقرارهـــا واعتمادها من قبـــل هيئة الفتوى

بأن الشـــركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشـــريعة اإلسالمية.

• إعـــداد دليـــل خـــاص للرقابـــة الشـــرعية الداخلية يوضح األغـــراض والصالحيات والمســـئوليات على أن يتم اعتمـــاده من هيئة الفتوى والرقابة الشـــرعية

في رأينا:

• إعـــداد تقريـــر ربـــع ســـنوي علـــى األقـــل موجه إلـــى هيئة الفتـــوى والرقابة الشـــرعية الموحدة ونســـخة إلـــى مجلس اإلدارة ونســـخة إلى لجنـــة التدقيق
ً
موضحـــا فيه غرض ونطـــاق ونتائج الرقابة الشـــرعية الداخلية ورأيها حول التحســـينات المســـتقبلية والعمـــل التصحيحي
الداخلـــي المنبثقـــة عـــن المجلس

 .1إن العقـــود والعمليـــات والمعامـــات التـــي أبرمتها الشـــركة خالل الفترة مـــن 1/1/2018م وحتـــى 2018/12/31م والتي اطلعنا عليهـــا ال تتعارض في

ومجلس اإلدارة .

الموحدة.

ليتـــم مراجعتها بشـــأن النتائـــج أو التوصيات.

أغلبهـــا مـــع أحـــكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـامية ،وإن المكاســـب التـــي تحققت مـــن المعامالت غير الشـــرعية قد تم تحويلها إلى حســـاب المكاســـب غير
الشرعية.

 .2إن توزيـــع األربـــاح وتحمل الخســـارة على حســـاب االســـتثمار يتفق مع األســـاس الـــذي تم اعتماده مـــن قبلنا وال يتعـــارض مع مبادئ وأحكام الشـــريعة

اإلسالمية.

ً
جـــزءا مـــن المكاســـب التـــي تحققـــت من مصـــادر أو بطـــرق تحرمها – أحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـامية – أو التـــي نتجت عن بعـــض األخطاء في
 .3إن
ً
التنفيـــذ قـــد تـــم تحويله إلى حســـاب المكاســـب غير الشـــرعية وإن جـــزءا من هذه المكاســـب المحولة قـــد تم صرفه خـــال الفترة في أغـــراض خيرية.
ً
وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 .4يتحمل كل مساهم مسؤولية إخراج الزكاة الواجبة عليه
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قائمة الدخل
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2018

قائمة المركز المالي
كما في 31كانون األول 2018

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إستثمارات لدى بنوك إسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
إستثمارات عقارية
ممتمكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات ضريبية مؤجمة
موجودات غير ممموسة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة وحقوق
الممكية
المطموبات
ودائع سمطة النقد الفمسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
حسابات العمبلء الجارية
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطموبات ضريبية مؤجمة
مطموبات أخرى
مجموع المطموبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
حقوق الممكية
رأس المال المدفوع
عبلوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي التقمبات الدورية
إحتياطي اإلستثمارات العقارية
التغير المتراكم في القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الممكية
مجموع المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
وحقوق الممكية
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إيضاح
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2018
دوالر أمريكي
222.386.292
48.282.220
10.053.793
681.564.002
6.271.545
32.989.262
17.800.433
18.727.642
1.315.297
2.238.434
958.626
19.715.281
1.062.302.827

2017
دوالر أمريكي
242.291.192
101.792.071
9.022.642
560.923.314
7.886.925
26.250.000
16.693.998
17.977.747
303.672
2.085.772
1.004.604
54.871.759
1.041.103.696

15
16
17
18
19
20
21
22

48.424.600
37.829.302
219.916.030
48.841.103
4.812.693
31.388
2.315.916
11.584.635
373.755.667
579.152.333

37.335.000
65.158.939
248.047.517
57.364.074
4.207.715
451.697
2.034.194
34.013.635
448.612.771
485.495.010

1
41
24
24
24
9
7

75.000.000
6.250.000
5.636.886
7.515.767
4.113.369
6.350.092
()1.788.287
6.317.000
109.394.827

75.000.000
6.250.000
4.926.554
8.684.566
4.113.369
5.577.667
()840.181
3.283.940
106.995.915

1.062.302.827

1.041.103.696

23

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  51جزءاً من ىذه القوائم المالية وتق أر معيا
1

إيضاح
اإليرادات
إيرادات التمويل واإلستثمارات
ينزل :عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
حصة البنك من إيرادات التمويل واإلستثمارات
صافي إيرادات العموالت
أرباح عمبلت أجنبية
أرباح موجودات مالية
استرداد مخصص تدني تمويبلت مباشرة
إيرادات أخرى

إجمالي اإليرادات

المصروفات
نفقات الموظفين
مصاريف تشغيمية أخرى
إستيبلكات واطفاءات
غرامات سمطة النقد الفمسطينية
خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص تدني تمويبلت ائتمانية مباشرة
إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب

25
26
27
28
6
29

30
31
32
33
34
6

20

ربح السنة

الحصة األساسية والمخفضة لمسهم من ربح السنة

38

2018

دوالر أمريكي

36.564.856
()5.401.496
31.163.360
3.402.219
2.193.955
281.294
906.951
813.279
38.761.058

2017

دوالر أمريكي

29.479.752
()3.111.977
26.367.775
2.803.354
3.696.632
282.208
755.626
33.905.595

()12.303.875
()13.666.958
()2.896.152
()60.192
()75.412
-

()11.611.576
()10.955.678
()2.194.315
()144.196

9.758.469
()2.655.149

8.999.830
()2.596.906

()29.002.589

7.103.320
0.095

()24.905.765

6.402.924
0.100
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الرصيد في نهاية السنة

تسديدات رأس المال (إيضاح )1
عبلوة إصدار (إيضاح )41
توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )40

محول إلى االحتياطيات

إجمالي الدخل الشامل لمسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد في بداية السنة
ربح السنة

 13كانون األول 1032

الرصيد في نهاية السنة

إجمالي الدخل الشامل لمسنة
محول إلى االحتياطيات

الرصيد المعدل كما في بداية السنة
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

-

75.000.000

25.000.000
-

-

-

50.000.000
-

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

75.000.000

-

-

4.926.554

--

640.292
--

-

-

4.286.262

إجباري

دوالر أمريكي

5.636.886

8.684.566

---

2.223.755
-

-

-

-

6.460.811

دوالر أمريكي

مخاطر مصرفية
عامة

7.515.767

5.240.135

2.275.632
-

-

4.113.369

---

960.439
--

--

-

3.152.930

دوالر أمريكي

إحتياطيات

تقمبات
دورية

4.113.369

-

4.113.369
-

-

4.113.369

دوالر أمريكي

تقمبات
دورية

-

5.577.667

---

--

382.669

382.669

5.194.998

دوالر أمريكي

إستثمارات
عقارية

6.350.092

772.425
-

5.577.667
772.425

-

5.577.667

دوالر أمريكي

إستثمارات
عقارية

4
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6.250.000

6.250.000
-

-

-

-

-

-

دوالر أمريكي

عبلوة
إصدار

6.250.000

-

710.332

ضرائب مؤجمة

75.000.000
-

6.250.000
-

4.926.554
-

إجمالي الدخل الشامل لمسنة

8.807.846

6.536.061

21

-

1.704.526

133.137

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

-

-

8.684.566

دوالر أمريكي

مخاطر مصرفية
عامة

()6.408.934

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

()281.722

()139.561

9

 13كانون األول 1033
الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي لمتقارير
المالية ( 9إيضاح )3

4.926.554

دوالر أمريكي

إجباري

1.054.147

522.230

75.000.000

6.250.000

دوالر أمريكي

عبلوة
إصدار

بنود سيتم إعادة تصنيفيا إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

رأس المال
المدفوع

التغير في القيمة العادلة لمموجودات المالية

()840.181

-

-

()249.532

()249.532

()590.649
-

دوالر أمريكي

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

()1.788.287

932.101
-

()2.720.388
932.101

()1.880.207

()840.181

دوالر أمريكي

التغير المتراكم في
القيمة العادلة

7.103.320
()5.950.467

8.807.846
-

3.283.940

()6.000.000

()3.824.486
-

6.402.924

-

6.402.924

6.705.502

دوالر أمريكي

أرباح
مدورة

6.317.000

5.164.147
7.103.320
-

()6.408.934

106.995.915

25.000.000
6.250.000
()6.000.000

-

6.536.061

133.137

6.402.924

75.209.854

دوالر أمريكي

صافي حقوق
الممكية

109.394.827

100.586.981
7.103.320
1.704.526

1.880.207

3.283.940

دوالر أمريكي
106.995.915

دوالر أمريكي

أرباح
مدورة

صافي حقوق
الممكية
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خسارة متحققة منقولة إلى قائمة الدخل

إحتياطيات
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A

7

932.101

10.134
-

()259.666

قائمة التغيرات في حقوق الممكية
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2018
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بنود لن يتم إعادة تصنيفيا إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

البنك اإلسبلمي العربي

بنود الدخل الشامل األخرى5

84
I

7.103.320

6.402.924

ربح السنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
إيضاح

2018

2017
قائمة الدخل الشامل
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2018

البنك اإلسبلمي العربي
قائمة التدفقات النقدية
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2018

2018
دوالر أمريكي

إيضاح

2017
دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب
تعديبلت5

9.758.469

8.999.830

مخصصات متنوعة

1.121.234

1.027.198

إستيبلكات واطفاءات

2.896.152

2.194.315

()906.951

مخصص تدني تمويبلت ائتمانية مباشرة

75.412

خسائر ائتمانية متوقعة

144.196
-

خسائر (أرباح) إستبعاد ممتمكات ومعدات

23.973

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل الشامل

-

10.134

12.968.289

12.370.722

تمويبلت ائتمانية مباشرة

()3.106.682

()16.184.565

()123.687.600

()131.000.394

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق لفترة تزيد عن ثبلثة أشير

17.657.223

()1.340.871

إستثمارات لدى بنوك إسبلمية تستحق لفترة تزيد عن ثبلثة أشير

6.272.309

موجودات أخرى

32.937.838

()23.138.447

حسابات العمبلء الجارية

()28.131.487

44.806.704

تأمينات نقدية

()8.522.971

32.740.179

4.574.200

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تزيد عن  3أشير

قائمة مصادر واستخدامات المكاسب غير الشرعية
لمسنة المنتيية في  31كانون األول 2018
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

78.631

رصيد بداية السنة

-

()4.951

التغير في الموجودات والمطموبات:
متطمبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

البنك اإلسبلمي العربي

-

-

مطموبات أخرى

()22.460.261

17.540.190

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات

()111.499.142

()64.206.482

ضرائب مدفوعة

()3.228.120

()3.243.300

مخصصات متنوعة مدفوعة

()516.256

()147.562

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

()115.243.518

()67.597.344

مصادر المكاسب غير الشرعية

276.411

فوائد بنكية

عوائد تمويبلت ائتمانية مباشرة

48.596

مجموع مصادر المكاسب غير الشرعية

325.007

223.395
74.255

297.650

أوجه الصرف

تبرعات

مجموع أوجه الصرف

()403.638

()219.019

()403.638

()219.019

-

رصيد المكاسب غير الشرعية في نهاية السنة

78.631

أنشطة اإلستثمار
2.547.481

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من من خبلل قائمة الدخل الشامل
شراء موجودات مالية بالكمفة المطفأة

()7.000.000

()6.250.000

شراء استثمارات عقارية

()755.030

()661.643

بيع استثمارات عقارية

702.742

394.441

شراء ممتمكات ومعدات

()4.342.182

بيع ممتمكات ومعدات

42.325

7.707

شراء موجودات غير ممموسة

()335.810

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
أنشطة التمويل

()9.140.474

()12.904.155

-

25.000.000

عبلوة اإلصدار

-

6.250.000

توزيعات أرباح نقدية

-

()6.000.000

الزيادة في حسابات اإلستثمار المطمقة

93.657.323

صافي النقد من أنشطة التمويل
(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمو في بداية السنة

89.206.518

93.657.323

114.456.518

()30.726.669

33.955.019

148.927.484

114.972.465

118.200.815

148.927.484

أرباح مدفوعة

4.974.872

2.605.750

أرباح مقبوضة

37.056.698

28.489.225

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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البنك اإلسبلمي العربي
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2018

1 .2

عــام

.3

تأسست شركة البنك اإلسبلمي العربي المساىمة العامة المحدودة (البنك) ومقرىا الرئيسي في مدينة البيرة بمقتضى قانون

الشركات لسنة  ،1964وسجمت في سجل مراقب الشركات في فمسطين تحت رقم ( )563201011بتاريخ  8كانون الثاني

.1995

باشر البنك نشاطو المصرفي في مطمع عام  .1996يقوم البنك بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال اإلستثمار

وفقاً ألحكام الشريعة اإلسبلمية وذلك من خبلل المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعو ومكاتبو المنتشرة في فمسطين والبالغ عددىا

ثمانية عشر فرعاً وثبلثة مكاتب.

يعتبر البنك تابعًا لشركة بنك فمسطين المساىمة العامة المحدودة (بنك فمسطين) والتي تمتمك حصة مسيطرة بمغت %52.06
وعميو يتم توحيد القوائم المالية لمبنك مع القوائم المالية لبنك فمسطين.

تخضع عمميات البنك إلشراف ىيئة فتوى ورقابة شرعية مكونة من أربعة أشخاص يتم تعيينيم من قبل الييئة العامة وتقوم ىذه

الييئة بتدقيق أنشطة ومعامبلت البنك المصرفية لمتأكد من مطابقتيا ألحكام الشريعة اإلسبلمية.

قررت الييئة العامة غير العادية في اجتماعيا الذي عقد بتاريخ  2نيسان  2017زيادة رأسمال البنك إلى  75مميون دوالر

أمريكي من خبلل االكتتاب الثانوي لحممة األسيم في ذلك التاريخ .تم خبلل السنة االكتتاب بمبمغ  25.000.000دوالر أمريكي

حيث بمغ رأسمال البنك المصرح بو والمدفوع كما في  31كانون األول  2017مبمغ  75.000.000دوالر أمريكي بقيمة اسمية

دوالر أمريكي واحد لمسيم.

بمغ عدد موظفي البنك ( )539و( )480موظفاً كما في  31كانون األول  2018و  ،2017عمى التوالي.
تم إقرار ىذه القوائم المالية من قبل مجمس إدارة البنك في جمسة رقم ) (2019/1بتاريخ  21شباط  ،2019وتم الموافقة عمييا

واقرارىا من سمطة النقد الفمسطينية بتاريخ  18آذار .2019
.2

السياسات المحاسبية

3 .2

أسس إعداد القوائم المالية

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية لمبنك مطابقة لتمك التي تم استخداميا إلعداد القوائم المالية لمسنة

المنتيية في  31كانون األول  ،2017باستثناء قيام البنك بتطبيق بعض التعديبلت نافذة المفعول إبتداء من األول من كانون

الثاني .2018

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )4األدوات المالية
قام البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي لممعيار في  1كانون الثاني

 ، 2018حيث قام البنك في ذلك التاريخ بتقييم متطمبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط والتعديبلت
المتعمقة بالتصنيف والقياس لؤلدوات المالية .قام البنك بتطبيق المرحمة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9الصادر

عام  .2009وكان التطبيق المبدئي لممرحمة األولى من المعيار في  1كانون الثاني .2011

تم تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية ،ولم يقم البنك بتعديل أرقام

المقارنة .تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في  1كانون الثاني  2018من خبلل األرباح المدورة في قائمة حقوق الممكية .تم
الغاء معيار المحاسبة الدولي رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) وجميع االصدارات السابقة لمعيار التقارير المالية

الدولي رقم ( )9وذلك بموجب النسخة النيائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9

تتضمن النسخة المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) آلية تصنيف الموجودات والمطموبات المالية.

يتطمب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء عمى نموذج أعمال المنشأة إلدارة

األصول المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لؤلصل المالي .قام البنك بتقييم أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم

( ) 2009( )9عمى تصنيف وقياس الموجودات والمطموبات المالية وتقييم الموجودات والمطموبات المالية لمبنك بتاريخ التطبيق
اإلجباري لممعيار في  1كانون الثاني  ، 2018وال يوجد أي اختبلف جوىري لتصنيف الموجودات والمطموبات المالية ناتج عن
تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9لسنة .2014

استبدلت النسخة النيائية المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا

تم إعداد ىذه القوائم المالية وفقًا لممعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية واستناداً ألحكام

بل آللية االعتراف وتسجيل
لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) .حيث تضمنت نموذجًا شام ً
الخسائر االئتمانية المتوقعة .تضمن المعيار نموذج أعمال ألدوات الدين ،التمويبلت ،االلتزامات المالية ،عقود الضمان المالي،

ومبادئ الشريعة اإلسبلمية حسبما تقرره ىيئة الرقابة الشرعية لمبنك ووفقاً لمقوانين المحمية النافذة وتعميمات سمطة النقد الفمسطينية

بل ألدوات االستثمار في حقوق الممكية .في حالة وجود مخاطر
الودائع ،والذمم المدينة ،اال ان المعيار لم يقدم نموذجًا شام ً

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكمفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية

المتعمقة بيذه الموجودات المالية أ نيا لم تتغير بشكل جوىري منذ االعتراف األولي بيا .وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم

المنسجمة مع معايير التقارير المالية الدولية.

ائتمانية متدنية لمموجودات المالية عند التطبيق األولي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9يتم اعتبار مخاطر االئتمان

واإلستثمارات العقارية التي تظير بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.

تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عممة األساس لمبنك.

( )9األدوات المالية يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم  39المالية

(األدوات المالية :االعتراف والقياس).

تُطبق المعايير الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية
الدولية المنبثقة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات
المالية اإلسبلمية ولحين صدور معايير إسبلمية تحل محميا.
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نتج عن تطبيق تعديبلت التغيرات في السياسات المحاسبية عمى القوائم المالية لمبنك كما في  1كانون الثاني  2018انخفاض

في حقوق الممكية بمبمغ  6.408.934دوالر أمريكي كما يمي:

معيار المحاسبة الدولي
رقم ()39

معيار التقارير المالية
الدولي رقم ()9

التغير

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

101.792.071
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
9.022.642
إستثمارات لدى بنوك إسبلمية
560.923.314
تمويبلت إئتمانية مباشرة
26.250.000
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
54.871.759
موجودات أخرى
34.013.635
مطموبات أخرى
8.684.566
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة ()840.181
3.283.940
األرباح المدورة

101.660.609
9.022.226
556.969.451
26.186.152
52.653.119
34.054.340
2.275.632
()2.720.388
5.164.147

مبمغ المخصصات

الفرق نتيجة إعادة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تمويبلت إئتمانية مباشرة

919.999

إستثمارات لدى بنوك إسبلمية

االحتساب

131.462
3.953.863

4.873.862

2.218.640

2.520.640

2.300.000

موجودات مالية بالكمفة المطفأة

1.263.425

63.848

مطموبات أخرى

-

40.705

302.000

لمتقارير المالية 9
131.462

416

موجودات أخرى

الرصيد وفق

المعيار الدولي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

األرباح
المدورة

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل

إعادة تصنيف خسائر تقييم من حساب احتياطي القيمة العادلة

2.300.416
1.327.273
40.705

المرحمة األولى

المرحمة الثانية

المرحمة الثالثة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المتراكم في

احتياطي مخاطر

القيمة العادلة

مصرفية عامة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3.283.940

8.684.566

()840.181

مصنفة كموجودات مالية متوفرة لمبيع وفقًا لمعيار المحاسبة

الدولي رقم ( )39إلى موجودات مالية من خبلل قائمة الدخل

الشامل وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى أرصدة لدى بنوك
قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى إستثمارات لدى بنوك

إسبلمية

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى تمويبلت إئتمانية

مباشرة

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى موجودات مالية

بالكمفة المطفأة

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى موجودات أخرى

1.880.207

-

()1.880.207

()131.462

-

-

()416

-

-

()3.953.863

-

-

()63.848

-

-

-

-

()2.218.640
()40.705

قيد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى مطموبات أخرى

إعادة تصنيف احتياطي مخاطر مصرفية عامة إلى األرباح
المدورة

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

فيما يمي تفاصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمسنة المالية المنتيية في  31كانون األول :2018

احتياطي التغير

إلى حساب األرباح المدورة نتيجة إعادة تصنيف استثمارات كانت

ومؤسسات مصرفية

فيما يمي تفاصيل الرصيد اإلفتتاحي لمبمغ المخصصات بعد تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية (:)9

-

احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة كما في 1كانون الثاني :2018

دوالر أمريكي

()131.462
()416
()3.953.863
()63.848
()2.218.640
40.705
()6.408.934
()1.880.207
1.880.207

الحالي

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9عمى األرباح المدورة واحتياطي مخاطر مصرفية عامة و

-

-

6.408.934

()6.408.934

-

5.164.147

2.275.632

()2.720.388

معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )2تعديل عمى اإليضاحات

تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية – اإلفصاحات  -ليشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر

اتساعاً تتعمق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9مثل فئات التصنيف الجديدة والتدني ومتطمبات محاسبة التحوط.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1.078

-

-

1.078

إستثمارات لدى بنوك إسبلمية

269

18.497

2.300.000

2.318.766

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )31اإليرادات من العقود مع العمبلء

موجودات مالية بالكمفة المطفأة

11.655

1.263.425

1.524.163

الدولي ( )18االيرادات والتفسيرات ذات الصمة وينطبق عمى جميع إيرادات عقود العمبلء ،ما لم تكن ىذه العقود في نطاق

تمويبلت ائتمانية مباشرة

مطموبات أخرى

1.284.570

1.510.084

680.593

30.449

812

-

249.083

إن السياسات المحاسبية الجديدة المتعمقة بمعيار رقم ( )9موضحة تحت بند ممخص ألىم السياسات المحاسبية.

3.475.247

يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة

31.261

نموذجا من خمس خطوات لبلعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمبلء .بموجب
المعايير األخرى .يحدد المعيار الجديد
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبمغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققو مقابل نقل
البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.

10

9
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )31عقود االيجار

قام مجمس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خبلل كانون الثاني 2016

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.تشابو متطمبات معيار التقارير المالية الدولية رقم

يتطمب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصمة عند تطبيق

خطوات االعتراف باإليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعمقة بالتكاليف اإلضافية لمحصول عمى العقد والتكاليف

المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.

تفسير رقم ( - )11لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامبلت بالعمبلت األجنبية والدفعات المقدمة

االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

الذي تقوم فيو المنشأة باالعتراف األولي باألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنو تمك الدفعات المقدمة.

التي تزيد مدتيا عن  12شير ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطمب من المستأجر االعتراف بحقو في استخدام

تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( – )31فترة انتقالية

يمكن لمبنك تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية
او بطريقة األثر الرجعي المعدل حيث يتم تعديل اثر المعيار عمى الرصيد االفتتاحي لؤلرباح المدورة .سوف يطبق البنك المعيار

لم ينتج أي اثر عن تطبيق ىذه التعديبلت عمى المعمومات المالية لمبنك.

عمى العقود التي تم تحديدىا سابقًا كعقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارير

تعديبلت عمى معيار المحاسبة الدولي رقم ( )13االستثمار في الشركات الحميفة ومشاريع مشتركة – قياس االستثمارات

سوف يقوم البنك بتطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )16بطريقة األثر الرجعي المعدل و بسبب عدم توفر المعمومات

توضح ىذه التعديبلت انو إذا كانت المنشأة مشروع او شركة يمكن ليا عند االعتراف المبدئي باالستثمار قياس االستثمار في

المالية لمسنة المنتيية في  31كانون األول .2018

بالقيمة العادلة من خبلل الدخل

شركة حميفة او مشروع مشترك بالقيمة العادلة من خبلل الدخل .اذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية وليا حصة في شركة

حميفة او مشروع مشترك والتي بدورىا ىي منشأة استثمارية يمكن لممنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الممكية إبقاء القيمة العادلة

المطبقة من قبل الشركة الحميفة او المشروع المشترك (التي بدورىا ىي منشأة استثمارية) عمى الحصة في االستثمار في الشركة

الحميفة او المشروع المشترك لمشركة التابعة .يتم االختيار لكل استثمار في شركة حميفة او مشروع مشترك كل عمى حدى في
اخر تاريخ عند:
أ.

االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حميفة او مشروع مشترك.

ج.

الشركة الحميفة او المشروع المشترك لممنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم.

ب .الشركة الحميفة او المشروع المشترك يصبح منشأة استثمارية.

المالية الدولية رقم (.)4

الكافية لئلفصاح عن األثر الكمي لممعيار كما في  31كانون األول  2018فأنو لن يتم اإلفصاح عن أثر المعيار في القوائم

تفسير رقم ( )11لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح ىذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعمق بالضريبة والتي تأثر عمى
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير عمى الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطمبات خاصة لمرسوم والغرامات المتعمقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب عمى المنشأة
تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة عمى حدى أو اعتبارىا مع معالجات ضريبية أخرى.

سيتم تطبيق ىذه التفسيرات اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2019مع وجود إعفاءات محددة لمتطبيق.
تعديبلت عمى معيار التقارير المالية رقم ( )30ومعيار المحاسبة الدولي ( 5)13بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر

لم ينتج أي اثر عن تطبيق ىذه التعديبلت عمى القوائم المالية لمبنك.

وشركاته الحميفة أو مشاريعه المشتركة

المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

السيطرة عمى الشركة التابعة والناتجة عن عممية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة إلى استثمار في شركة حميفة أو

إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديبلت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه ،وسيقوم
ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي .تعتقد إدارة البنك بأن يكون لتطبيقيا أثر عمى المركز أو األداء
البنك بتطبيق ىذه التعديبلت
ً
المالي لمبنك:

معيار المحاسبة اإلسبلمية المالي رقم ( )10التدني في القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات وااللتزامات
يب ين ىذا المعيار المعالجة المحاسبية المتعمقة بالتدني والخسائر االئتمانية المتوقعة لمتمويبلت واالستثمارات وااللتزامات ذات
المخاطر العالية في المؤسسات المالية اإلسبلمية .إن متطمبات ىذا المعيار بخصوص الخسائر االئتمانية المتوقعة مشابية إلى
حد كبير لمتطمبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9إن تاريخ التطبيق اإللزامي لممعيار ىو أول كانون الثاني  2020مع
السماح بالتطبيق المبكر.
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بشكل مختمف.

لم ينتج أي اثر جوىري عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15عمى المعمومات المالية لمبنك.

دخل (أو جزء منو) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعمق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاممة ىو التاريخ

B

تصنيف عقود االيجار عمى انيا عقود ايجار تشغيمية أو عقود ايجار تمويمية ،بحيث يقوم بمعالجة ىذين النوعين من العقود

يتطمب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطموبات لجميع عقود االيجار

يوضح ىذا التفسير أنو عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف األولي المتعمق بأصل أو مصروف أو

I

( )16بشكل جوىري المتطمبات المحاسبية لممؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)17ووفقًا لذلك ،يستمر المؤجر في

A
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تركز التعديبلت عمى التناقض بين معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعمق بفقدان
مشاريع مشتركة .توضح التعديبلت أنو يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق

عمييا تعريف المنشأة  -وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي ( - )3بين المستثمر والشركة الحميفة أو المشاريع المشتركة  .في

حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عمييا تعريف المنشأة بين المستثمر

والشركة الحميفة أو المشاريع المشتركة إلى مدى حصة المستثمر في الشركة الحميفة أو المشاريع المشتركة.

قام المجمس الدولي لممحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق ىذه التعديبلت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب عمى الشركة التي تطبق

التعديبلت في وقت مبكر وأن يتم تطبيقيا بأثر مستقبمي .ستطبق الشركة ىذه التعديبلت عندما تصبح فعالو.
12
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الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إلييا مصاريف االقتناء (باستثناء إذا اختار
إن أدوات ّ
البنك تصنيف ىذه الموجودات من خبلل قائمة الدخل كما ىو مبين أدناه) .الحقاً يتم قياسيا بالكمفة المطفأة باستخدام طريقة
تعديبلت عمى معيار المحاسبة الدولي رقم  513االستثمارات طويمة األجل في في الشركات الحميفة والمشاريع المشتركة

توضح التعديبلت أن الشركة تطبق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )9عمى االستثمارات طويمة األجل في الشركات الحميفة

والمشاريع المشتركة التي ال تنطبق عمييا طريقة حقوق الممكية ولكن يشكل ،من حيث الجوىر ،جزًءا من صافي االستثمار في
الشركات الحميفة والمشاريع المشتركة (عمى المدى الطويل) .يعتبر ىذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع

في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ينطبق عمى ىذه االستثمارات طويمة االجل.

أيضا أنو عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9ال تسجل الشركة أي خسائر لمشركات الحميفة
توضح التعديبلت ً
والمشاريع المشتركة  ،أو أي خسائر انخفاض في القيمة عمى صافي االستثمار  ،كتعديبلت عمى صافي االستثمار في الشركة
الحميفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي ( )28االستثمارات في الشركات الحميفة

والمشاريع المشتركة.

اعتبار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
ًا
يجب تطبيق التعديبلت بأثر رجعي ويسري
1 .2

معمومات القطاعات

إن معدل العائد الفعمي ىو نسبة العائد التي يتم استخداميا لخصم التدفقات النقدية المستقبمية عمى فترة عمر أداة الدين ،أو فترة
أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.

عند االعتراف المبدئي ي ستطيع البنك بشكل ال يمكن التراجع عنو تصنيف أداة دين حققت شروط الكمفة المطفأة المذكورة أعبله
كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق
المحاسبي نتيجة تصنيف األداة المالية بالكمفة المطفأة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل
الدين التي ال تحقق شروط الكمفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكمفة المطفأة ولكن
تمثل ىذه الموجودات المالية أدوات ّ
اختار البنك تصنيفيا بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل عند االعتراف المبدئي .لم يقم البنك بتصنيف أية أداة دين تحقق
شروط أدوات دين بالكمفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل.

يقوم البنك عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الممكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمميات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد
تختمف عن تمك المتعمقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختمف عن تمك المتعمقة

بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
4 .2

معدل العائد الفعمي بعد تنزيل التدني .يتم االعتراف بإيرادات العوائد باستخدام طريقة العائد الفعمي.

باستثناء االستثمارات غير المحتفظ بيا ألغراض المتاجرة حيث يمكن تصنيف ىذه الموجودات بالقيمة العادلة من خبلل بنود
الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في قيمتيا

العادلة في قائمة الدخل.

يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسيم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بيا عند نشوء حق الستبلميا.

ممخص ألهم السياسات المحاسبية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل الدخل الشامل

تحقق اإليرادات واإلعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات األرباح باستخدام طريقة العائد الفعمي باستثناء عوائد وعموالت التمويبلت االئتمانية المتعثرة.

يقوم البنك عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الممكية بالقيمة العادلة من خبلل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم ىذا
التصنيف عمى أساس كل أداة عمى حدة وال يمكن التراجع عنو .كذلك ال تستطيع البنك تصنيف أداة ممكية محتفظ بيا لممتاجرة

يتم التحقق من ايرادات التمويبلت واإلستثمارات وفقاً لمبدأ اإلستحقاق وباستخدام طريقة العائد الفعمي .يتم تسجيل العموالت

كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خبلل بنود الدخل الشامل األخرى.

الستبلميا.

يتم قياس أدوات الممكية من خبلل الدخل الشامل مبدئياً بالقيمة العادلة مضافا الييا مصاريف االقتناء .الحقاً يتم قياس ىذه

كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعمقة بيا ،ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسيم من الشركات المستثمر بيا عند نشوء حق

يتم االعتراف بالمصاريف عمى أساس مبدأ االستحقاق.

الم وجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خبلل بنود الدخل الشامل

الموجودات والمطموبات المالية

سابقاً في حساب احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل بل يتم قيدىا مباشرة في حساب األرباح المدورة.

األخرى في حساب احتياطي القيمة العادلة .عند التخمص من ىذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة

يتم قيد عوائد توزيعات األسيم من االستثمار في أدوات الممكية من الشركات المستثمر بيا عند نشوء حق الستبلميا في قائمة

موجودات مالية بالكمفة المطفأة

الدين بالكمفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ

–

الدين ضمن نموذج أعمال ييدف إلى االحتفاظ باألصل لمحصول عمى تدفقات نقدية تعاقدية.
أن يتم االحتفاظ بأداة ّ

–

أن تعطي الشروط التعاقدية لؤلداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل والعائد

عمى الرصيد القائم.

الدخل ،إال إذا اعتبرت ىذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة االستثمار.

يمكن تصنيف أدوات الدين كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل الدخل الشامل إذا تحقق الشرطان التاليان:
–
–

الدين ضمن نموذج أعمال ييدف إلى االحتفاظ باألصل لمحصول عمى تدفقات نقدية تعاقدية وبيعيا.
أن يتم االحتفاظ بأداة ّ

أن تعطي الشروط التعاقدية لؤلداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وعائد
عمى الرصيد القائم.

إعادة تصنيف الموجودات والمطموبات المالية
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االعتراف المبدئي ،باستثناء الحاالت التي يقوم فييا البنك باستحواذ أو
ال يقوم البنك بإعادة تصنيف موجوداتو المالية بعد تاريخ 15
الغاء قطاع أعمال .وال يتم إعادة تصنيف المطموبات المالية أبدًا.

94

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

انخفاض قيمة األصول المالية

يقوم البنك باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بنًاء عمى المتوسط المرجح لثبلثة سيناريوىات لقياس العجز النقدي المتوقع،

نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة

أدى تطبيق معيار التقارير المالي الدولي رقم (" )9األدوات المالية" إلى تغيير طريقة احتساب خسارة التدني لتمويبلت البنك

ال من االعتراف بالخسارة عند تكبد
بشكل جوىري من خبلل نيج طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات نظرة مستقبمية بد ً
الخسارة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (“ )39األدوات المالية :االعتراف والقياس” اعتبا اًر من  1كانون الثاني . 2018

يقوم البنك بتسجيل المخصصات لمخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع التمويبلت وموجودات الدين المالية غير المحتفظ بيا
بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل ،إضافة إلى التزامات التسييبلت وعقود الضمان المالية ،والمشار الييا جميعا “األدوات
المالية “

مخصومة بسعر تقريبي ألسعار الفوائد الفعمية .إن العجز النقدي ىو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة لمبنك وفقًا لمعقد

والتدفقات النقدية المتوقع تحصيميا.

إن آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية ىي عمى النحو التالي:
احتمالية التعثر

احتمالية التعثر ىي تقدير الحتمال التخمف عن السداد خبلل فترة زمنية معينة .التعثر

التعرض االئتماني عند التعثر

ان التعرض االئتماني عند التعثر ىو تقدير المبمغ القائم الخاضع لمتعثر في تاريخ

ال تخضع أدوات الممكية الختبار التدني بموجب معيار التقارير المالي الدولي رقم (.)9

السحوبات المتوقعة من التسييبلت الممتزم بيا ،الفوائد المستحقة عن تأخير الدفعات

ممموس عمى مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف األولي ،يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثيا عمى مدى عمر

إن الخسارة االئتمانية المتوقعة خبلل  12شير ىي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة عمى مدى عمر األصل الناتجة عن

المستحقة.
الخسارة المفترضة عند التعثر

أحداث تعثر باألدوات المالية التي يمكن حدوثيا خبلل  12شير من تاريخ القوائم المالية.

بناء عمى
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني والخسائر االئتمانية المتوقعة خبلل  12شي اًر ً
طبيعة األدوات المالية.
قام البنك بوضع سياسة إلجراء تقييم ،بشكل دوري ،فيما إذ كانت مخاطر االئتمان لؤلداة المالية قد زادت بشكل ممموس من
تاريخ االعتراف األولي ،من خبلل األخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر عمى مدى العمر المتبقي لؤلدوات المالية.

بناء عمى ما ذكر أعبله ،يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحمة (األولى) والمرحمة (الثانية) والمرحمة (الثالثة) ،كما
ً
ىو موضح أدناه:
المرحمة األولى:

تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرىا االئتمانية بشكل جوىري منذ اثباتيا المبدئي والتي لم

عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار ثبلثة سيناريوىات (السيناريو العادي ،السيناريو األفضل،

والسيناريو األسوء) .ويرتبط كل منيا بأوزان مختمفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة عند
التعثر.
آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتمخص كما يمي:
المرحمة األولى:

عمى مبمغ التعرض اإلئتماني عند التعثر مضروبة بنسبة الخسارة بافتراض التعثر

يحدث عمييا تدني ائتماني .يقوم البنك بقيد مخصص تدني لمخسائر االئتمانية المتوقعة عمى مدى

بالنسبة لمموجودات المالية التي ال يتوفر لدى البنك توقعات معقولة السترداد إما كامل المبمغ القائم أو جزء منو يتم تخفيض

القيمة الدفترية لمموجودات المالية ويعتبر بمثابة إلغاء جزئي لمموجودات المالية.

شير كجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة عمى مدة حياة األصل وبالتالي يقوم البنك

تاريخ القوائم المالية .يتم تطبيق ىذه االحتماالت االفتراضية المتوقعة لمدة  12شي ًار

تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرىا االئتمانية بشكل جوىري منذ إثباتيا المبدئي والتي لم

العمر المتوقع لتمك األدوات المالية.

يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باحتمالية التعثر لمتعرض اإلئتماني خبلل 12
باحتساب المخصص من احتمالية حدوث تعثر لؤلدوات المالية خبلل  12شير بعد

مخصومة بسعر الفائدة الفعمية .ويتم إجراء ىذا االحتساب لكل من السيناريوىات

عمر األداة المالية.
المرحمة الثالثة:

وىي تمثل الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والمبمغ الذي يتوقع تحصيمو
التعثر كنسبة مئوية من التعرض االئتماني عند التعثر.

يحدث عمييا تدني ائتماني منذ منحيا .يقوم البنك بقيد مخصص تدني لمخسائر االئتمانية المتوقعة

تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانيًا .يقوم البنك بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية عمى مدى

إن الخسارة المفترضة عند التعثر ىي تقدير لمخسارة الناشئة عند التعثر في وقت معين.
مع األخذ بعين االعتبار الضمانات .عادة ما يتم التعبير عن الخسارة المفترضة عند

عمى مدى  12شي ًار.
المرحمة الثانية:

مستقبمي ،مع األخذ بعين االعتبار التغيرات المتوقعة عمى المبمغ القائم بعد تاريخ

التقرير ،بما في ذلك دفعات سداد أصل الدين والربح ،سواء كان مجدول ضمن عقد،

يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عمى الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثيا لمدة  12شي ًار ،وفي حال حدوث تغير
األصل.

من الممكن أن يحدث في فترة محددة خبلل فترة التقييم.

الثبلثة ،كما ىو موضح أعبله.
المرحمة الثانية:

عند حدوث زيادة مؤثرة بالمخاطر االئتمانية من تاريخ االعتراف األولي ،يقوم البنك

باحتساب مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني ،وتتماثل
آلية احتساب المخصص بنفس الطريقة الموضحة أعبله ،بما في ذلك استخدام

السيناريوىات المختمفة ،ولكن يتم استخدام احتمالية التعثر والتعرض اإلئتماني عند

التعثر لكامل عمر األداة المالية ،ويتم خصم مبمغ العجز النقدي المتوقع بمعدل الربح

الفعمي.
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المرحمة الثالثة:

بالنسبة لمموجودات المالية التي ينطبق عمييا مفيوم التدني (التعثر) ،يقوم البنك

باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني .وتتماثل آلية
احتساب المخصص بالطريقة المتبعة بالمرحمة الثانية ،ويتم تحديد احتمالية التعثر نسبة

 ⁒100ونسبة خسارة باقتراض التعثر أكبر من تمك المطبقة في المرحمتين األولى

والثانية.
االلتزامات واالرتباطات المحتممة:

أو تحصيل الضمانات ويقوم البنك بتعديل شروط التمويل نتيجة لظيور أو وجود صعوبات مالية لمعميل .قد تشمل الشروط

الحالية لمعجز النقدي كما لو تم استغبلل مبمغ التسييل كامبل حسب المتوسط المرجح

عمى ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبمية .ان قرار البنك بتعديل التصنيف بين المرحمة الثانية والمرحمة الثالثة يتم عمى

التمويبلت االئتمانية

يتم إدراج التمويبلت االئتمانية بالكمفة بعد تنزيل مخصص تدني التمويبلت االئتمانية العوائد المعمقة.

وعمى سبيل المثال:

-

يقوم البنك أحيانا بإجراء تعديبلت عمى شروط العقد لمتمويبلت كاستجابة لطمب العميل نتيجة الصعوبات المالية بدالً من استرداد

أساس كل حالة عمى حدة.

مدى العمر المتوقع .وتحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بعد ذلك بناء عمى القيمة

يعتمد البنك عمى قاعدة واسعة من المعمومات المستقبمية المستخدمة كمدخبلت في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة،

معدالت البطالة.

التعديل عمى التمويبلت

يقوم البنك بتقدير الجزء المتبقي من تمك االلتزامات والذي من المتوقع استغبللو عمى

النظرة المستقبمية لممعمومات

-

اإليرادات األخرى.

تمديد دفعات السداد أو االتفاق عمى شروط تمويل جديدة .تتمثل سياسة البنك في مراقبة التمويبلت المجدولة من أجل المساعدة

لمثبلثة سيناريوىات المستخدمة في االحتساب ،مخصومة بسعر الفائدة الفعمي.

الناتج المحمي اإلجمالي.

معالجة الفرق كإضافة إلى المخصص التي يتم تطبيقيا مقابل إجمالي القيمة الدفترية .يتم تسجيل المبالغ المستردة الحقًا في

يتم تعميق العوائد والعموالت عمى التمويبلت اإلئتمانية المتعثرة والمصنفة الممنوحة لمعمبلء وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية.
يتم شطب التمويبلت االئتمانية المعد ليا مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيميا بتنزيميا من المخصص

وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية ويتـم تحـويل أي فائض في المخصص ،إن وجد ،لقائمة الدخل .يضاف المحصل من
الديون السابق شطبيا إلى اإليرادات.

إ ن المدخبلت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشتمل عمى كافة خصائص السوق كما في

تاريخ القوائم المالية .نتيجة لذلك ،يتم اجراء تعديبلت نوعية في بعض األحيان كتعديبلت مؤقتة في حال وجود اختبلفات كبيرة.

يتم إستبعاد التمويبلت التي مضى عمى تعثرىا أكثر من  6سنوات والعوائد المعمقة والمخصصات المتعمقة بيا من القوائم المالية
لمبنك وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية.

إن التقييم المستمر حول وجود زيادة مؤثرة في المخاطر االئتمانية لمتويبلت االئتمانية المتجددة تشبو التقييمات المطبقة عمى

تقييم الضمانات
يقوم البنك لغايات التقميص من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات ،حيثما أمكن .وىناك عدة أشكال لمضمانات ،مثل
الضمانات النقدية واألوراق المالية وحواالت الحق والعقارات والمبالغ مستحقة القبض والمخزون وغيرىا من الموجودات غير

المالية .إن السياسة المحاسبية المتبعة من قبل البنك لمعالجة الضمانات حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ىي نفسيا
كما ىي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39وتعميمات سمطة النقد الفمسطينية.

ال يتم تسجيل الضمانات ،ما لم يتم استردادىا ،في قائمة المركز المالي لمبنك .ولكن تؤثر القيمة العادلة لمضمانات عمى

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمبنك .يتم تقييم الضمانات .كحد أدنى ،عند االعتراف األولي ويتم إعادة تقييميا بشكل

دوري .ومع ذلك ،بعض الضمانات ،عمى سبيل المثال النقد أو األوراق المالية يتم تقييميا بشكل يومي.

يستخدم البنك بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بيا كضمان .ويتم تقدير قيمة الموجودات المالية األخرى

التمويبلت االخرى .ان سعر الربح المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان ىو سعر العائد الفعمي.
إستثمارات في موجودات مالية

يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إلييا مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونيا موجودات

مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل .الحقاً لئلعتراف المبدئي ،يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو

بالكمفة المطفأة ،كما ىو مذكور أعبله.
إستبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتياء الحق التعاقدي لئلنتفاع من التدفقات النقدية ليذه الموجودات ،أو عند تحويل

الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الممكية إلى منشأة أخرى .في حال لم يقم البنك بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد

األساسية وأبقت السيطرة عمى األصول المحولة ،يسجل البنك حصتو المتبقية في الموجودات ويسجل المطموبات بقيمة المبالغ

التي ليس لدييا سوق نشط باستخدام طرق تقييم مناسبة .يتم تقييم الضمانات غير المالية ،مثل الضمان العقاري ،بنا ًء عمى
البيانات المقدمة من أطراف خارجية مثل مقيمين الرىن العقاري.

المتوقع دفعيا .إذا أبقى البنك كل المخاطر وعوائد الممكية لممكية الموجودات المالية المحولة ،يستمر البنك في تسجيل

إعدام الدين

قياس القيمة العادلة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل البنك فيما يخص اعدام الدين حسب معيار التقارير المالي الدولي رقم ( )9ال

تختمف مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39وتعميمات سمطة النقد الفمسطينية .يتم اعدام الموجودات المالية إما بشكل

جزئي أو كمي فقط عند توقف البنك عن االسترداد .في حال كان المبمغ المعدوم أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة ،يتم

الموجودات المالية.

يتم قياس القيمة العادلة لبعض ا ألدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية كاالستثمارات العقارية في تاريخ القوائم
المالية .القيمة العادلة ىي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطموبات وذلك من خبلل عممية منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة عمى فرضية بيع الموجودات أو سداد المطموبات إما في:
-
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سوق رئيسي لمموجودات والمطموبات.
20

98

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مبلءمة لمموجودات والمطموبات.

-

عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة

يجب أن يكون لمبنك القدرة عمى الوصول لمسوق الرئيسي أو السوق األكثر مبلءمة.

يتم توزيع األرباح عمى أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة حسب سياسة التوزيع المعتمدة لدى إدارة البنك وذلك بعد تنزيل

يتم قياس القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدميا المشاركين عند تسعير الموجودات
والمطموبات ،عمى فرض ان المشاركين في السوق ىدفيم تحقيق منافع اقتصادية.

يتم توزيع أرباح التمويبلت واإلستثمارات الممولة بشكل مشترك من حسابات اإلستثمارات المطمقة ومصادر البنك الذاتية

يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معمومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خبلل زيادة
استخدام معطيات ذات صمة يمكن مبلحظتيا والتقميل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مبلحظتيا.

حصة البنك كمضارب وبالنسب المحددة في سياسة التوزيع.

(حسابات التمويل المشترك) عمى أساس معدل األرصدة الشيرية ليذه اإلستثمارات .ويتم التوزيع لكافة العمبلت وفقًا لمتالي:
نسبة مشاركة الودائع

حصة البنك

حصة أصحاب

%

%

%

ودائع التوفير والتأمينات النقدية المشاركة في األرباح

50

95

5

ودائع ألجل تستحق خبلل شير

50

95

5

جميع الموجودات والمطموبات التي تقاس بالقيمة العادلة والمصرح عنيا في القوائم المالية تصنف ضمن ىرم القيمة العادلة ،كما
ىو موضح أدناه:
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابية تمامًا في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مبلحظتيا بشكل مباشر أو غير مباشر.

في األرباح

كمضارب

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

ودائع ألجل تستحق خبلل فترة تقل عن  3أشير

في نياية كل فترة ماليو يحدد البنك فيما إذا كانت ىنالك عمميات نقل بين المستويات في التسمسل اليرمي من خبلل إعادة تقييم
التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات لو اثر جوىري عمى قياس القيمة العادلة ككل) لمموجودات والمطموبات التي يتم
االعتراف بيا في القوائم المالية عمى أساس متكرر.

ودائع ألجل تستحق خبلل فترة تقل عن سنة

يتحمل البنك كافة المصاريف اإلدارية كما يتم أيضًا تعديل نسب األرباح الموزعة ألصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة من قبل

يقوم مخمنين خارجيين معتمدين بالمشاركة في تقييم الموجودات الجوىرية مثل االستثمارات العقارية .بعد النقاش مع ىؤالء
المخمنين الخارجيين ،يقوم البنك باختيار األساليب والمدخبلت والتي ستستخدم لمتقييم في كل حالة.

إحتياطي معدل أرباح المودعين

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قام البنك بتحديد شرائح من الموجودات والمطموبات وفقًا لطبيعة وخصائص ومخاطر
ومستوى القيمة العادلة ليذه الموجودات والمطموبات.

ودائع ألجل تستحق خبلل فترة تزيد عن  3أشير

50

حسابات التمويل المشترك

65
85

95
95
95

5
5
5

اإلدارة التنفيذية وذلك اعتماداً عمى نتائج أعمال البنك والنسب السائدة في السوق.

في حال وجود زيادة في مبمغ أرباح المودعين المستدركة من قبل البنك خبلل السنة عن المبالغ الموزعة عمييم فعمياً يتم قيد

الفرق في حساب إحتياطي معدل أرباح المودعين (معدل األرباح) وذلك لمواجية تقمبات نسبة العائد عمى حسابات اإلستثمار
المطمقة في السنوات القادمة ،ويكون ىذا اإلحتياطي من حق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة .في حال عدم كفاية المبالغ

التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطموبات المالية واظيار المبمغ الصافي في القوائم المالية فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الممزمة وكذلك عندما يتم تسويتيا عمى أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطموبات في نفس الوقت.

المستدركة من قبل البنك ،يتم استخدام إحتياطي معدل األرباح أو تغطية العجز من البنك .في حال عدم كفاية إحتياطي معدل

األرباح ،يحق إلدارة البنك منح ىبة غير مستردة ألصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة.

التدني في قيمة الموجودات المالية

عقود التمويل

يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان ىناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إذا وجد مثل

يتم إدراج عقود التمويل بالكمفة بعد تنزيل األرباح المعمقة ومخصص تدني التمويبلت.

ىذا الدليل ،فإنو يتم إثبات أية خسارة ٍ
تدن ضمن قائمة الدخل.

أدوات الممكية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية – يتضمن الدليل الموضوعي إنخفاض جوىري

في القيمة أو طويل األمد .يتم قياس جوىرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكمفة األصمية لئلستثمار ،ويتم قياس طول أمد اإلنخفاض

بالرجوع إلى الفترة التي انخفضت خبلليا القيمة العادلة عن القيمة األصمية .يمثل التدني الفرق بين الكمفة األصمية والقيمة
ٍ
العادلة ،بعد تنزيل أية خسارة ٍ
معترف بيا سابقاً ضمن قائمة الدخل.
تدن
أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية والتي تظير بالكمفة– يمثل التدني الفرق بين الكمفة المطفأة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية
ٍ
خسارة ٍ
معترف بيا سابقاً ضمن قائمة الدخل.
تدن

يتم تكوين مخصص تدني لعقود التمويل إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة لمبنك وعندما يتوفر دليل موضوعي عمى

أن حدثًا ما قد أثر سمباً عمى ال تدفقات النقدية المستقبمية لعقود التمويل وعندما يمكن تقدير ىذا التدني ،تسجل قيمة التدني في

قائمة الدخل.

يتم تعميق أرباح عقود التمويبلت غير العاممة الممنوحة لمعمبلء وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية.
يتم شطب التمويبلت في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيميا بتنزيميا من مخصص التدني ويتم تحويل أي فائض في

المخصص إن وجد لقائمة الدخل .يحول المحصل من التمويبلت المشطوبة سابقًا إلى اإليرادات.

حساب اإلستثمار المخصص
يتفق البنك مع أصحاب حسابات اإلستثمار المخصص عمى نسبة أرباح تُدفع ليم بتاريخ اإلستحقاق ويتم إحتساب ىذه النسبة
بناء عمى
عمى أساس حصول البنك عمى نسبة من أرباح المضاربة مقابل استثمار حسابات العمبلء الجارية في مجاالت محددة ً

طمبيم ،حيث تمثل ىذه العمولة الفرق بين نسبة األرباح التي يحصل عمييا البنك من الجية التي تم اإلستثمار لدييا والنسبة
21
المتفق عمييا مع العميل .يتحمل العمبلء الربح أو الخسارة الناتجة عن الصفقات المستثمر بيا إال في حاالت التعدي أو التقصير

23

أو مخالفة الشروط المتفق عمييا مع البنك حيث يتحمل البنك ما ينشأ بسبب ذلك من خسائر.

99

B

I

A

التقريـــر الســـنوي 2018

100

عقود المواعدات

المرابحة لآلمر بالشراء
إن المرابحة لآلمر بالشراء ىي عقد بيع لمسمعة إلى عميل البنك (اآلمر بالشراء) بزيادة محددة عمى تكمفتيا بعد تحديد تمك الزيادة
(ربح المرابحة) .يقوم البنك بتطبيق مبدأ اإللزام بالوعد في عقود المرابحة وبما ينسجم مع المعايير الصادرة عن ىيئة المحاسبة

والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.

تعتبر عقود المواعدات موجودات مالية ويتم اإلفصاح عنيا ضمن االرتباطات وااللتزامات المحتممة .يستخدم البنك عقود

العمبلت اآلجمة ألغراض التحوط من المخاطر المرتبطة بتقمب أسعار العمبلت األجنبية .يتم تقييم المراكز المفتوحة بالعمبلت
األجنبية بالقيمة العادلة ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل .يتم تحديد القيمة العادلة لعقود المواعدات وفقاً
ألسعار السوق السائدة ،وفي حال عدم توفرىا تذكر طريقة التقييم ،ويتم تسجيل مبمغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.

عقود اإلجارة

إستثمارات عقارية

اإلجارة ىي تمميك منفعة بعوض وتقسم إلى قسمين:
اإلجارة التشغيمية :وىي عقود اإلجارة التي ال تنتيي بتممك المستأجر لمموجودات المؤجرة.

يتم تصنيف العقارات المحتفظ بيا لغرض اإليجار أو ألغراض الزيادة في قيمتيا أو لكمييما كإستثمارات عقارية .تدرج

اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالكمفة والتي تعد القيمة العادلة لممقابل المدفوع متضمنة تكاليف الشراء المتعمقة بالعقار .بعد اإلثبات

اإلجارة المنتيية بالتمميك :وىي اإلجارة التي تنتيي بتممك المستأجر لمموجودات المؤجرة وتأخذ عدة صور حسبما ورد في معيار

اإلجارة واإلجارة المنتيية بالتمميك الصادر عن ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية واإلسبلمية.

المبدئي يتم قياس جميع اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل .في

حال وجود إنخفاض في قيمة ىذه العقارات يتم أخذ مخصص بقيمة ذلك اإلنخفاض ويحمل إلى قائمة الدخل في الفترة التي

تقاس الموجودات المقتناه بغرض اإلجارة عند اقتنائيا بالتكمفة التاريخية شاممة النفقات المباشرة لجعميا صالحة لئلستعمال ويتم

يحدث فييا اإلنخفاض.

إدراجيا بعد تنزيل األرباح المعمقة ومخصص تدني التمويبلت .توزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشمميا

عقد اإلجارة .يتم قيد مصاريف صيانة الموجودات المؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فييا.

ممتمكات ومعدات
تظير الممتمكات والمعدات بالكمفة بعد تنزيل اإلستيبلك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كمفة الممتمكات
والمعدات الكمفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتمكات والمعدات ومصاريف التمويل لممشاريع اإلنشائية طويمة األجل إذا

اإلستصناع
إن اإلستصناع ىو عقد بيع بين البنك كصانع أو مقاول ومالك العقد (المشتري) ،حيث يتعيد البنك ببناء أو بتصنيع موضوع

بناء عمى طمب مالك العقد ووفقاً لمواصفاتو ،مقابل سعر وطريقة سداد متفق عمييما سواء كان ذلك بدفع مبمغ العقد مقدماً
العقد ً
أو باألقساط أو بتأجيل الدفع إلى موعد محدد في المستقبل .يدرج اإلستصناع بالقيمة العادلة بعد تنزيل األرباح المعمقة

تحققت شروط اإلعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققيا .ال يتم إستيبلك األراضي .يتم إحتساب

اإلستيبلك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً لمعمر اإلنتاجي المتوقع كما يمي:
العمر اإلنتاجي

ومخصص تدني التمويبلت.

(سنوات)

المباني

المشاركة
ىو تقديم البنك والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساىمة في مشروع قائم ،بحيث

يصبح كل واحد منيما متممكاً حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقة لنصيبو من األرباح .وتقسم الخسارة عمى
قدر حصة كل شريك في رأس المال .تدرج المشاركة بالقيمة العادلة لممقابل المدفوع بعد تنزيل األرباح المعمقة ومخصص تدني

التمويبلت.

أثاث ومعدات وتحسينات مأجور

وسائط نقل

أجيزة الحاسب اآللي

50

14-5
10
5

يتم شطب أي بند من الممتمكات والمعدات وأي أجزاء جوىرية منيا عند التخمص منيا أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية

متوقعة من استخدام البند أو التخمص منو .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من
التخمص وصافي القيمة الدفترية لمبند ،في قائمة الدخل.

المضاربة

إن عمميات المضاربة ىي الشراكة التي يقوم البنك بموجبيا بالمساىمة في رأس المال ويقوم الطرف اآلخر (المضارب) باستثماره

في مشروع أو نشاط معين مقابل حصة محددة من الربح عمى أن يتحمل المضارب الخسارة في حالة التخمف أو اإلىمال أو
مخالفة أي من شروط المضاربة .يتم تثبيت األرباح أو الخسائر عمى أساس االستحقاق إذا كان من الممكن تقديرىا بصورة
معقولة .عدا ذلك ،يتم تثبيت األرباح عندما يقوم المضارب بتوزيعيا بينما يتم تحميل الخسائر في قائمة الدخل عند اإلعبلن

عنيا من قبل المضارب .تدرج المضاربة بالقيمة العادلة لممقابل المدفوع بعد تنزيل األرباح المعمقة ومخصص تدني التمويبلت.

تتم مراجعة القيم المتبقية لمموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستيبلك في كل سنة مالية ويتم تعديميا الحقاً إن لزم األمر.
مشاريع تحت التنفيذ

تمثـل المشاريع تحت التنفيذ كافة تكاليف إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع البنك الجديدة ،والمشاريع األخرى غيـر

المنتيية حتى تاريخ القوائم المالية .عنـد االنتياء من تنفيـذ كل مشـروع يحول إلى حساب ممتمكات وآالت ومعدات أو الموجودات

غير الممموسة .يتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية لممشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد
القيمة الدفترية ليذه المشاريع .في حال وجود مثل ىذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لممشاريع لمقيمة المتوقع استردادىا.
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الموجودات غير الممموسة

الموجودات غير الممموسة التي يتم الحصول عمييا من خبلل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عمييا .أما
الموجودات غير الممموسة التي يتم الحصول عمييا من خبلل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيميا بالكمفة.

يتم تصنيف الموجودات غير الممموسة عمى أساس تقدير عمرىا الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .ويتم إطفاء الموجودات
غير الممموسة التي ليا عمر زمني محدد خبلل ىذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل .أما الموجودات غير الممموسة

إن الضرائب المؤجمة ىي الضرائب المتوقع دفعيا أو إستردادىا نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو
المطموبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي عمى أساسيا .يتم احتساب الضرائب المؤجمة باستخدام

طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجمة وفقاً لمنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقيا عند تسوية االلتزام

الضريبي أو التحقق من الموجودات الضريبية المؤجمة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة عمى أساس األرباح الخاضعة لمضريبة ،وتختمف األرباح الخاضعة لمضريبة عن األرباح

التي عمرىا الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتيا في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي ٍ
تدن في قيمتيا في قائمة

الدخل.

المعمنة في القوائم المالية ألن األرباح المعمنة تشمل إيرادات غير خاضعة لمضريبة أو مصاريف غير قابمة لمتنزيل في السنة

المالية وانما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنوداً ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

ال يتم رسممة الموجودات غير الممموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيميا في قائمة الدخل في نفس الفترة.

يتم إجراء تقاص بين الموجودات الضريبية المؤجمة والمطموبات الضريبية المؤجمة واظيار المبمغ الصافي في القوائم المالية

يتم مراجعة أية مؤشرات عمى تدني قيمة الموجودات غير الممموسة في تاريخ القوائم المالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر

الزمني لتمك الموجودات ويتم إجراء أية تعديبلت عمى الفترات البلحقة.

تشمل الموجودات غير الممموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني بحيث يتم إطفاء أنظمة

وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت عمى العمر اإلنتاجي المتوقع وىو خمس سنوات.
وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ممكيتها لمبنك ً

تظير الموجودات التي آلت ممكيتيا لمبنك في قائمة المركز المالي ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بيا لمبنك

أو القيمة العادلة أييما أقل ،ويعاد تقييميا في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي ،ويتم تسجيل أي ٍ
تدن في قيمتيا

ك خسارة في قائمة الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل الزيادة البلحقة في قائمة الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة
التدني الذي تم تسجيمو سابقاً.

الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الممزمة وكذلك عندما يتم تسويتيا عمى أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات

وتسوية المطموبات في نفس الوقت.
مخصص تعويض نهاية الخدمة

يتم التخصيص لتعويض نياية الخدمة لمموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فمسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص
بالبنك .ىذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفمسطيني خبلل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقاً لقرار
بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون الثاني  2019عمى أن يستمر الحوار مع الجيات ذات العبلقة من أجل الوصول لتوافق وطني
عمى أحكام القانون وموعد نفاذه .ىذا ويمزم القانون بنسختو الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نياية الخدمة لمفترات السابقة
لتطبيق أحكام ىذا القانون.
الحصة األساسية والمخفضة لمسهم من ربح السنة

يتم احتساب الحصة األساسية لمسيم في األرباح من خبلل قسمة ربح السنة العائد إلى حممة األسيم العادية لمبنك عمى المعدل
المرجح لعدد األسيم العادية خبلل السنة.

اإليرادات والمكاسب غير الشرعية

يتم احتساب الحصة المخفضة لمسيم من خبلل قسمة ربح السنة العائد إلى حممة األسيم العادية لمبنك (بعد األخذ في اإلعتبار

يقوم البنك بتسجيل اإليرادات والمكاسب غير الشرعية في حساب خاص يظير في قائمة المركز المالي ضمن المطموبات

األخرى .يتم صرف ىذه اإليرادات والمكاسب عمى أوجو البر واإلحسان حسبما تقرره ىيئة الرقابة الشرعية.

العوائد وأية إيرادات أو نفقات تخص األسيم القابمة لمتحويل) عمى المعدل المرجح لعدد األسيم العادية خبلل السنة مضافاً إليو
المعدل المرجح لعدد األسيم العادية التي يجب إصدارىا فيما لو تم تحويل األسيم القابمة لمتحويل إلى أسيم عادية.

التقــاص

النقد وما في حكمه

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطموبات المالية واظيار المبمغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر

ىو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خبلل مدة ثبلثة أشير .ويتضمن النقد واألرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية واألرصدة

الحقوق القانونية الممزمة وكذلك عندما يتم تسويتيا عمى أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطموبات في نفس
الوقت.

لدى البنوك والمؤسسات المصرفية واإلستثمارات لدى البنوك اإلسبلمية وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق

خبلل مدة ثبلثة أشير واألرصدة مقيدة السحب.

المخصصات

العمبلت األجنبية

يتم احتساب المخصصات عندما يترتب عمى البنك إلتزامات (قانونية أو متوقعة) في تاريخ القوائم المالية ناشئة عن أحداث

يتم تسجيل المعامبلت التي تتم بالعمبلت األجنبية خبلل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامبلت .يتم تحويل

سابقة عمى أن يكون من المرجح نشوء ىذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتيا بشكل موضوعي.

أرصدة الموجودات والمطموبات المالية بأسعار العمبلت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم المالية والمعمنة من سمطة

النقد الفمسطينية .يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطموبات غير المالية بالعمبلت األجنبية والظاىرة بالقيمة العادلة في

مخصص الضرائب
يقوم البنك باقتطاع مخصصات الضريبة وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا

تاريخ تحديد قيمتيا العادلة .يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمبلت األجنبية في قائمة الدخل.

لمقوانين واألنظمة والتعميمات السارية المفعول في فمسطين .يقضي ىذا المعيار باإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ

قائمة المركز المالي ،كضرائب مؤجمة ،نتيجة لذلك قد يترتب عمى البنك قيد موجودات أو مطموبات ضريبية مؤجمة.
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استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطمب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتيادات تؤثر في مبالغ
الموجودات والمطموبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتممة .كما أن ىذه التقديرات واالجتيادات تؤثر في اإليرادات
والمصاريف والمخصصات ،وبشكل خاص يتطمب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتيادات ىامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
المستقبمية وأوقاتيا .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة عمى فرضيات وعوامل متعددة ليا درجات متفاوتة من التقدير وعدم
التيقن وأن النتائج الفعمية قد تختمف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تمك التقديرات في
المستقبل.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتيا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصمة عمى النحو التالي:
–

يتم تحميل السنة المالية بما يخصيا من نفقة الضرائب وفقاً لؤلنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات

–

يتم تحميل السنة المالية بما يخصيا من مصروف مخصص تعويض نياية الخدمة وفقًا لقانون العمل الفمسطيني وبما

–

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لمموجودات الممموسة وغير الممموسة بشكل دوري لغايات احتساب

مخصص الضريبة البلزم.

يتوافق مع معايير المحاسبة المعمول بيا.

اإلستيبلكات واإلطفاءات السنوية إعتماداً عمى الحالة العامة لتمك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في

–

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لمموجودات المالية والتي تظير بالكمفة لتقدير أي ٍ
تدن في قيمتيا ويتم قيد التدني في قائمة

–

يتم تقدير القيمة العادلة لبلستثمارات العقارية من قبل مخمنين عقاريين مسجمين لدى ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية.

–

يتم التخصيص لمقضايا المرفوعة عمى البنك لمواجية أية إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني لمبنك.

–

يتم مراجعة مخصص تدني التمويبلت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سمطة النقد الفمسطينية ومعايير

الدخل.

المحاسبة المعمول بيا وحسب التقديرات التالية:

يتطمب تحديد مخصص تدني التمويبلت االئتمانية من إدارة البنك اصدار أحكام واجتيادات ىامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
المستقبمية وأوقاتيا ،باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوىرية في المخاطر االئتمانية لؤلصول المالية بعد االعتراف المبدئي بيا،

باإلضافة إلى االخذ بعين االعتبار معمومات القياس المستقبمية لخسائر االئتمانية المتوقعة.

قام البنك باحتساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقارير الدولية والمتوافقة مع تعميمات سمطة النقد

الفمسطينية.

بناء عمييا قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية
إن سياسة البنك في تحديد العناصر (المواصفات) المستركة التي تم ً
بناء عمى ما يمي:
المتوقعة عمى أساس تجميعي أو عمى أساس فردي تتم ً

ان المفاىيم الرئيسية ذات األثر الجوىري والتي تتطمب قدر عالي من اجتيادات اإلدارة والتي تم أخذىا بعين االعتبار من قبل

البنك عند تطبيق المعيار تتضمن ما يمي:


تقييم الزيادة الجوىرية في المخاطر االئتمانية:

يتم تقييم فيما إذا كان ىنالك زيادة جوىرية لممخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتيا ،حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر لمعمر

المتوقع لؤلداة المالية في نياية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاىيم الرئيسية لعمميات

يتم تقييم الزيادة الجوىرية لممخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثبلثة أشير وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان

وبناء عمى العوامل المذكوره أدناه .إذا أشار أحد ىذه العوامل إلى وجود زيادة جوىرية لممخاطر االئتمانية فانو يتم اعادة تصنيف
األداة المالية من المرحمة األولى إلى المرحمة الثانية:

 .1يتم القيام بتحديد حدود لقياس الزيادة الجوىرية في المخاطر االئتمانية بناء عمى التغير في مخاطر حدوث التعثر لؤلداة
المالية مقارنة مع تاريخ نشأتيا.

 .2يتم األخذ بعين االعتبار اية جدوالت أو تعديبلت تتم عمى حسابات العمبلء أثناء فترة التقييم كمؤشر لمزيادة الجوىرية في
مخاطر االئتمان.

 .3يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) افتراضاً بوجود زيادة جوىرية في المخاطر االئتمانية
لؤلدوات المالية التي تعثرت واستحقت ألكثر من  30يوم .بيذا الخصوص قام البنك باعتماد فترة  30يوم.

 .4انخفاض درجتين في التصنيف االئتماني لمموجودات المالية.
يعتمد التغير بين المرحمة الثانية والمرحمة الثالثة عمى ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نياية الفترة المالية .إن طريقة

تحديد تعثر األدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي ( )9ىي مشابية لطريقة تحديد حدوث التعثر لمموجودات المالية
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس) .كما ىو موضح في تعريف التعثر أدناه.


عوامل االقتصاد الكمي ،األحداث المستقبمية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو5

يجب األخذ بعين االعتبار المعمومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لؤلحداث المستقبمية المتوقعة وفقاً لمعمومات موثوقة

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحمة ان قياس وتطبيق المعمومات المستقبمية المتوقعة يتطمب من إدارة البنك القيام
باجتيادات جوىرية مبنية عمى التعاون مع جيات دولية ذو خبرة في ىذا المجال.

–

التمويبلت االئتمانية الفردية :أفرادي عمى مستوى نوع التمويل والبمد (ذمم البيوع المرابحة لؤلمر بالشراء ،إجارة منتيية

احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخبلت المستخدمة في المرحمة األولى والمرحمة الثانية

–

التمويبلت االئتمانية لمشركات :أفرادي عمى مستوى التمويل /العميل

والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعمقة بالمحفظة.

–

التمويبلت االئتمانية لمبنوك :افرادي عمى مستوى التمويل /البنك

يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكمي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكمي

–

أدوات الدين بالكمفة المطفأة (الصكوك) :افرادي عمى مستوى أداة الدين.

بالتمميك ،قروض حسنة تبادلية ،تمويل المضاربة ،تمويل إستصناع)

28

105

حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك.

المستقبل ،ويتم قيد خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل.
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منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )4األدوات المالية) 5المدخبلت ،اآلليات واالفتراضات المستخدمة في
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لمخصص تدني التسييبلت االئتمانية مصممة بناء عمى عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكمي)

المتغيرة.
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تم استخدام التقديرات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لممرحمة األولى والمرحمة الثانية باستخدام السيناريوىات المرجحة
المخصومة والتي تتضمن المعمومات المستقبمية لبلقتصاد الكمي ألعوام الحقة.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل ىذا البند ما يمي:
2018
دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فمسطين5
ودائع تبادلية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور
ودائع تستحق خبلل فترة ثبلثة أشير

9.167.842
182.833

تعريف التعثر المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخمية لدى البنك .إن التعثر غير معرف من قبل المعيار ،وىناك

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فمسطين5
حسابات جارية وتحت الطمب
ودائع تبادلية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور
ودائع تستحق خبلل فترة تقل عن ثبلثة أشير
ودائع تستحق خبلل فترة تزيد عن ثبلثة أشير

26.034.176
5.846.261
7.052.186

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يقوم البنك باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى لمتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرىا

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

يعتمد السيناريو األساسي عمى تنبؤات االقتصاد الكمي (مثل :الناتج المحمي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة) .ان تغيرات

الصعود واليبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادىا عمى أساس األوضاع االقتصادية البديمة الممكنة.


تعريف التعثر5

إ ن تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع
افتراض قابل لمنقض بأنو التوقف عن الدفع لمدة  90يوم فأكثر.


العمر المتوقع5

المقدم ،وخيارات التمديد .يتم قياس العمر المتوقع لبعض التمويبلت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد ليا تاريخ سداد محدد بناء
عمى الفترة المعرض بيا البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لئلدارة تجنبيا.

حوكمة تطبيق متطمبات المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ()4

لضمان االلتزام بمتطمبات تطبيق المعيار والتأكد من سير التطبيق فقد تم انشاء لجنو توجيو خاصة ،حيث تقوم المجنو باتخاذ

-

38.932.623
()1.078
48.282.220

.1

يشمل ىذا البند ما يمي:

2018

دوالر أمريكي

نقد في الخزينة
أرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية5
حسابات جارية وتحت الطمب
ودائع تبادلية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور
متطمبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

2017

دوالر أمريكي

145.647.829

164.646.098

2.810.812
73.927.651

1.817.073
5.007.052
70.820.969

222.386.292

242.291.192

-

يتعين عمى البنك وفقاً لتعميم سمطة النقد الفمسطينية ( )2010/67اإلحتفاظ لدى سمطة النقد الفمسطينية بإحتياطي إلزامي
نقدي بنسبة  %9من كافة ودائع العمبلء .يتم احتساب اإلحتياطيات اإللزامية في نياية كل شير.

-

ال تعمل سمطة النقد الفمسطينية عمى دفع عوائد عمى ىذه اإلحتياطيات اإللزامية والحسابات الجارية وتحت الطمب.

36.760.555
16.500.000
14.607.966
24.840.871

92.709.392
-

101.792.071

 35.202.018دوالر أمريكي ومبمغ  56.694.460دوالر أمريكي ،عمى التوالي.

فيما يمي ممخص الحركة عمى اجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

المعيار ،كما تقوم بعرض نتائج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا إلى المعيار إلى اإلدارة العميا والى مجمس اإلدارة

أرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية

9.082.679

بمغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى عوائد كما في  31كانون األول  2018و 2017مبمغ

الق اررات البلزمة بخصوص آليات التطبيق ،التأكد من تحديث السياسات العامة واجراءات العمل األنظمة بما يتبلزم مع متطمبات
عن طريق المجان المنبثقة عنو.

3.433.905
5.648.774

9.350.675

البنك معرضة لمخاطر التدني .يتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدية لمعمر المتوقع ،وبما فييا خيارات الدفع

2017
دوالر أمريكي

الرصيد كما في  3كانون
الثاني 1033
صافي الحركة خبلل السنة
رصيد نهاية السنة

2018

المرحمة 1
دوالر أمريكي

المرحمة 2
دوالر أمريكي

99.792.071
()51.508.773
48.283.298

2.000.000
()2.000.000
-

المرحمة 3
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

101.792.071
()53.508.773
48.283.298

117.324.841
()15.532.770
101.792.071

فيما يمي ممخص الحركة عمى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عمى األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

كما في  3كانون الثاني 1033
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير
المالية الدولي رقم ()9
كما في  3كانون الثاني 1033
(معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمسنة
رصيد نهاية السنة

2018
المرحمة الثالثة
المرحمة الثانية
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
-

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
-

-

المجموع
دوالر أمريكي

124.165

7.297

-

131.462

124.165
()123.087
1.078

7.297
()7.297
-

-

131.462
()130.384
1.078

31

30

107

B

I

A

التقريـــر الســـنوي 2018

108

.1

.1

إستثمارات لدى بنوك اسبلمية

يشمل ىذا البند ما يمي:

يشمل ىذا البند ما يمي:

2018
دوالر أمريكي
10.322.642
2.049.917
12.372.559
()2.318.766
10.053.793

إستثمارات تستحق خبلل فترة ثبلثة أشير
إستثمارات تستحق خبلل فترة تزيد عن ثبلثة أشير
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2017
دوالر أمريكي
3.000.000
8.322.642
11.322.642
()2.300.000
9.022.642

فيما يمي ممخص الحركة عمى اجمالي األرصدة إلستثمارات لدى بنوك اسبلمية:

الرصيد كما في  3كانون
الثاني 1033
صافي الحركة خبلل السنة
ما تم تحويمو إلى المرحمة 2
رصيد نهاية السنة

2018

المرحمة 1
دوالر أمريكي

المرحمة 2
دوالر أمريكي

6.022.642
549.917
()1.500.000
5.072.559

3.000.000
500.000
1.500.000
5.000.000

المرحمة 3
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

2.300.000
2.300.000

11.322.642
1.049.917
12.372.559

11.322.642
11.322.642

2018
المرحمة الثالثة
المرحمة الثانية
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
2.300.000
-

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
-

2018
دوالر أمريكي
579.934.595
58.780.915
5.018.711
28.006.016
12.622.145
859.479
685.221.861
()182.612
()3.475.247
681.564.002

ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء
إجارة منتيية بالتمميك
قروض حسنة تبادلية
تمويل المضاربة
تمويل إستصناع
حسابات جارية مكشوفة
أرباح معمقة
مخصص تدني التمويبلت االئتمانية المباشرة



2017
دوالر أمريكي
484.665.874
50.625.164
10.215.168
7.813.514
7.636.251
997.314
561.953.285
()109.972
()919.999
560.923.314

تظير التمويبلت االئتمانية المباشرة بالصافي بعد تنزيل األرباح المقبوضة مقدمًا البالغة  76.144.920دوالر أمريكي

و 62.177.773دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018و ،2017عمى التوالي.


بمغت التمويبلت االئتمانية المباشرة المصنفة وفقًا لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية بعد تنزيل األرباح المعمقة مبمغ
 11.962.041دوالر أمريكي أي ما نسبتو ( )%1.75من إجمالي التمويبلت االئتمانية المباشرة كما في  31كانون

األول  2018مقابل  11.393.100دوالر أمريكي أي ما نسبتو ( )%2.03من إجمالي التمويبلت االئتمانية المباشرة
الممنوحة في نياية السنة السابقة.



فيما يمي ممخص الحركة عمى مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عمى اإلستثمارات لدى البنوك اإلسبلمية:

كما في  3كانون الثاني 1033
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير
المالية الدولي رقم ()9
كما في  3كانون الثاني 1033
(معدلة)
صافي (األرباح) الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة لمسنة
رصيد نهاية السنة

تمويبلت ائتمانية مباشرة

بمغت التمويبلت االئتمانية المباشرة المتعثرة وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية بعد تنزيل األرباح المعمقة مبمغ

 4.031.984دوالر أمريكي أي ما نسبتو ( )%0.59من إجمالي التمويبلت االئتمانية كما في  31كانون األول 2017

المجموع
دوالر أمريكي
2.300.000

416

-

-

416

416

-

2.300.000

2.300.416

()147
269

18.497
18.497

2.300.000

18.350
2.318.766

مقابل مبمغ  3.861.412دوالر أمريكي أي ما نسبتو ( )%0.69من إجمالي التمويبلت االئتمانية المباشرة الممنوحة في

نياية السنة السابقة.


بمغت التمويبلت االئتمانية المباشرة الممنوحة لمسمطة الوطنية الفمسطينية وبكفالتيا مبمغ  46.507.919دوالر أمريكي أي
ما نسبتو ( )%6.79من إجمالي التمويبلت االئتمانية كما في  31كانون األول  2018مقابل مبمغ  50.287.356دوالر
أمريكي أي ما نسبتو ( )%8.95من إجمالي التمويبلت االئتمانية في نياية السنة السابقة.



بمغت القيمة العادلة لمضمانات المقدمة مقابل التمويبلت االئتمانية الممنوحة لمعمبلء حسب تعميمات سمطة النقد

الفمسطينية مبمغ  552.049.474دوالر أمريكي و 467.214.810دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2018

و ،2017عمى التوالي.


بمغت التمويبلت االئتمانية الممنوحة لغير المقيمين مبمغ  1.226.928دوالر أمريكي و  1.884.825دوالر أمريكي كما
في  31كانون األول  2018و ،2017عمى التوالي.
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بناء عمى تعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقم ( )2008/1تم إستبعاد التمويبلت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي مضى
ً
عمى تعثرىا أكثر من  6سنوات من القوائم المالية لمبنك .بمغت التمويبلت االئتمانية المباشرة المستبعدة من القوائم المالية



فيما يمي الحركة عمى األرباح المعمقة:

مبمغ  610.838دوالر أمريكي و 178.912دوالر أمريكي كما في  31كانون األول 2018و  ،2017عمى التوالي.

وبمغ رصيد المخصص واألرباح المعمقة لمحسابات المتعثرة كما في  31كانون األول  2018مبمغ  553.188دوالر
أمريكي و 25.314دوالر أمريكي ،عمى التوالي.

أرباح معمقة خبلل السنة

فيما يمي ممخص الحركة عمى إجمالي التمويبلت االئتمانية المباشرة:

إستبعاد أرباح معمقة عمى تمويبلت ائتمانية مضى عمى تعثرىا أكثر من  6سنوات

الرصيد في بداية السنة
صافي الحركة خبلل السنة
ما تم تحويمو إلى المرحمة 1
ما تم تحويمو إلى المرحمة 2
ما تم تحويمو إلى المرحمة 3
التسييبلت المعدومة
رصيد نهاية السنة

المرحمة 1
دوالر أمريكي

140.881.743
()1.446.899
()32.741.450
38.463.881
()589.022
-

417.100.158
124.765.949
32.758.166
()36.393.519
()1.786.673
-

144.568.253

536.444.081

المجموع
دوالر أمريكي

المرحمة 3
دوالر أمريكي

561.953.285
123.708.449
()439.873

3.971.384
389.399
()16.716
()2.070.362
2.375.695
()439.873

685.221.861

4.209.527

فيما يمي ممخص الحركة عمى مخصص تدني التمويبلت اإلئتمانية المباشرة:
2018

كما في بداية السنة
آثر تطبيق المعيار إيضاح رقم ()3
كما في بداية السنة (معدلة)
ما تم تحويمو إلى المرحمة 1
ما تم تحويمو إلى المرحمة 2
ما تم تحويمو إلى المرحمة 3
صافي (األرباح) الخسائر االئتمانية
لمسنة
المسترد من التمويبلت االئتمانية
المستبعدة
إستبعاد تمويبلت ائتمانية مضى عمى
تعثرىا أكثر من  6سنوات
فرق تقييم عمبلت أجنبية
رصيد نهاية السنة

فرق تقييم عمبلت أجنبية

7102
دوالر أمريكي

431.042.659
130.936.663
()26.037
561.953.285

2017

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
1.904.520
1.904.520
612.506
()628.174
()342.752

المرحمة الثانية
دوالر أمريكي
2.049.343
2.049.343
()612.489
641.324
()84.096

المرحمة الثالثة
دوالر أمريكي
919.999
919.999
()17
()13.150
426.848

المجموع
دوالر أمريكي
919.999
3.953.863
4.873.862
-

المجموع
دوالر أمريكي
725.842
725.842
-

()261.530

()483.998

()161.423

()906.951

144.196

-

-

7.214

7.214

801

1.284.570

1.510.084

()439.873
()59.005
680.593

()439.873
()59.005
3.475.247

()19.879
69.039
919.999

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

109.972

249.701

-

()196.913

89.382

أرباح معمقة حولت لئليرادات

2018
المرحمة 2
دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

2018

2017

الرصيد في نياية السنة

()16.742
-

182.612

55.126

-

2.058
109.972

فيما يمي ممخص الحركة عمى مخصص تدني التمويبلت االئتمانية المباشرة التي مضى عمى تعثرىا أكثر من  6سنوات:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

120.529

101.451

اإلستردادات

()7.214

()801

الرصيد في نياية السنة

553.188

اإلضافات

439.873

19.879

120.529

تظير أرقام المقارنة لمسنة المنتيية بتاريخ  31كانون األول  2017وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )39األدوات المالية

االعتراف والقياس).
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فيما يمي توزيع التمويبلت االئتمانية بعد تنزيل األرباح المعمقة حسب النشاط اإلقتصادي لمعمبلء:

قطاع عام
الصناعة والزراعة

قطاع التصنيع

قطاع الزراعة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

46.507.919

50.287.356

46.507.919

50.287.356

تجارة بالجممة والمفرق

تجارة داخمية

تمويل أصحاب المين

سكن لئلقامة الدائمة وتحسين ظروف المسكن

عقارات تجارية واستثمارية

لئلقتناء الشخصي
لئلستثمار

تمويل السيارات

تمويل السمع اإلستيبلكية

محمي

أجنبي

مجموع

65.217.882
55.620.704

42.197.006

55.620.704

42.197.006

تظير اإلستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة في األسواق المالية كما في  31كانون األول  2018بالقيمة العادلة البالغة
 3.225.001دوالر أمريكي .تم تسجيل مبمغ  1.118.063دوالر أمريكي كاعادة تقييم ألسيم لشركات محمية لتظير قيمتيا
السوقية .في رأي اإلدارة فإن القيمة العادلة لؤلوراق المالية غير المدرجة ال تختمف جوىريًا عن قيمتيا الظاىرة في القوائم المالية.

11.545.072

تتضمن محفظة األوراق المالية غير المدرجة كما في  31كانون األول  2017مبمغ  4.374.429دوالر أمريكي يمثل القيمة
الدفترية إلستثمار البنك في شركة الشمال الصناعية (الشركة) في منطقة جنين .قامت السمطة الوطنية الفمسطينية باستمبلك جزء
من أراضي الشركة بموجب قرار مجمس الوزراء الفمسطيني بتاريخ  17أيمول  2000القاضي باستمبلك أر ٍ
اض بمحافظة جنين
لصالح مشروع المنطقة الصناعية .وفقًا لما ورد في كتاب وزير المالية لمشركة بتاريخ  4نيسان  ،2004ستحصل الشركة عمى
تعويض عادل مقابل حصصيا في قطع األراضي المستممكة حالما يتم اإلنتياء من الترتيبات الفنية لتقدير قيمة األراضي التي تم
إستمبلكيا وفقًا ألحكام قانون اإلستمبلك رقم ( )2لعام  1953المعمول بو في محافظات الضفة الغربية .قامت الشركة برفع عدة
قضايا ضد السمطة لعدم تناسب قيمة التعويض المعروض منيا مع القيمة العادلة لؤلراضي المستممكة عمماً بأن قيمة التعويض
المعروض أعمى من القيمة الدفترية ليذا االستثمار .قرر مجمس إدارة الشركة بتاريخ  19شباط  2018قبول التعويض
المعروض من قبل و ازرة المالية والعمل الستكمال األمور القانونية وتوقيع المصالحة النيائية مع وزراة المالية .قامت و ازرة المالية
بتاريخ  26تموز 2018بدفع كامل قيمة التعويض لمشركة والبالغ  6.203.724دوالر أمريكي ىذا وقررت الشركة في اجتماع
الييئة العامة غير العادي بتاريخ  23أيمول  2018تخفيض رأسماليا بنسبة  %50وتوزيع مبمغ  5.723.144دوالر أمريكي
عمى المساىمين.

25.660.968

111.400.280

72.093.934

124.897.596

83.639.006

87.772.501

68.469.094

127.378.036

101.554.088

33.084.994

44.189.942

35.790.253

132.561.237

105.018.605

88.371.295

تمويبلت استهبلكية

3.046.544
2.945.006
5.991.550

279.995
279.995

3.046.544
3.225.001
6.271.545

55.297.901

39.605.535

األراضي

أوراق مالية مدرجة في األسواق المالية
أوراق مالية غير مدرجة في األسواق المالية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

35.529.527

13.497.316

عقارات وانشاءات

 13كانون األول 1033

محمي

أجنبي

مجموع

29.636.933

29.688.355

القطاع الخدماتي

 .2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل الشامل
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خبلل قائمة الدخل ما يمي:

69.228.352

90.745.725

89.764.977

132.855.875

123.849.351

685.039.249

561.843.313

42.110.150

34.084.374

 13كانون األول 1032

أوراق مالية مدرجة في األسواق المالية
أوراق مالية غير مدرجة في األسواق المالية

دوالر أمريكي

3.229.901
4.374.429
7.604.330

دوالر أمريكي

282.595
282.595

دوالر أمريكي

3.229.901
4.657.024
7.886.925

فيما يمي الحركة عمى حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة خبلل السنة:
2018

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير المالي الدولية رقم ()9

()840.181
()1.880.207

الرصيد في نياية السنة

()1.788.287

()2.720.388
932.101

الرصيد في بداية السنة (معدلة)
خسارة متحققة منقولة إلى قائمة الدخل
التغير في القيمة العادلة

2017

دوالر أمريكي

()590.649
()590.649
10.134
()259.666
()840.181

تمت عمميات البيع خبلل عام  2017بيدف تمويل أنشطة إستثمارية أخرى وبيدف الخروج من بعض اإلستثمارات التي ال
تحقق العائد المطموب من قبل البنك.
36
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فيما يمي الحركة عمى حساب إحتياطي اإلستثمارات العقارية خبلل السنة:

موجودات مالية بالكمفة المطفأة

يمثل ىذا البند إستثمار البنك في صكوك إسبلمية إقميمية بعائد متوقع يتراوح بين  %2.75و %7.9ولمدة تتراوح بين  8أشير
و 9سنوات.
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
27.513.425
34.513.425
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
()1.263.425
()1.524.163
مخصص تدني موجودات مالية بالكمفة المطفأة
26.250.000
32.989.262
فيما يمي ممخص الحركة عمى إجمالي موجودات مالية بالكمفة المطفأة:
المرحمة 1
دوالر أمريكي
الرصيد في بداية السنة
21.567.358
16.365.284
صافي الحركة خبلل السنة
ما تم تحويمو إلى المرحمة )9.682.642( 2
28.250.000
رصيد نهاية السنة

المرحمة 3
دوالر أمريكي
1.263.425
1.263.425

المجموع
دوالر أمريكي
27.513.425
7.000.000
34.513.425

7102
دوالر أمريكي
21.263.425
6.250.000
27.513.425

إن الحركة الحاصمة عمى مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمموجودات المالية بالكمفة المطفأة ىي كما يمي:

كما في  3كانون الثاني 1033
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير
المالي الدولية رقم ()9
كما في  3كانون الثاني 1033
(معدلة)
صافي الخسائر(األرباح) االئتمانية
لمسنة
رصيد نهاية السنة
.4

المجموع
دوالر أمريكي
1.263.425

2017
المجموع
دوالر أمريكي
1.263.425

52.903

10.945

-

63.848

-

52.903

10.945

1.263.425

1.327.273

1.263.425

()41.248
11.655

238.138
249.083

1.263.425

196.890
1.524.163

1.263.425

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
-

2018
المرحمة الثالثة
المرحمة الثانية
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1.263.425
-

إستثمارات عقارية

فيما يمي تفاصيل الحركة التي تمت عمى اإلستثمارات العقارية:

رصيد بداية السنة
إضافات خبلل السنة
استبعادات خبلل السنة
التغير في القيمة العادلة خبلل السنة
رصيد نياية السنة
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2018
دوالر أمريكي
16.693.998

755.030
()702.742
1.054.147
17.800.433

38

رصيد بداية السنة
أرباح تقييم غير متحققة
مطموبات ضريبية مؤجمة
رصيد نياية السنة
 .30ممتمكات ومعدات
يشمل ىذا البند ما يمي:

2018
المرحمة 2
دوالر أمريكي
4.682.642
()9.365.284
9.682.642
5.000.000

2018
دوالر أمريكي
5.577.667
1.054.147
()281.722
6.350.092

2017
دوالر أمريكي
15.904.566

661.643
()394.441
522.230
16.693.998

2017
دوالر أمريكي
5.194.998
522.230
()139.561
5.577.667

 13كانون األول 1033

الكمفة5

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
اإلستبعادات

المباني

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5.553.522
-

18.467.923
2.502.110
()212.455

الرصيد في نياية السنة

5.553.522

اإلستهبلك المتراكم5
الرصيد في بداية السنة
إستيبلك السنة
اإلستبعادات

132.758
95.201
-

الرصيد في نياية السنة

227.959

صافي القيمة الدفترية
 13كانون األول 1033

5.325.563

 13كانون األول 1032

الكمفة5

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
اإلستبعادات

أثاث ومعدات
وتحسينات مأجور

المباني

دوالر أمريكي

901.580
4.651.942
-

الرصيد في نياية السنة

5.553.522

اإلستهبلك المتراكم5
الرصيد في بداية السنة
إستيبلك السنة
اإلستبعادات

107.262
25.496
-

الرصيد في نياية السنة

132.758

صافي القيمة الدفترية
 13كانون األول 1032

5.420.764

20.757.578

9.089.885
1.466.669
()202.913

10.353.641
10.403.937
أثاث ومعدات
وتحسينات مأجور
دوالر أمريكي

14.227.712
4.306.717
()66.506
18.467.923

8.059.073
1.094.612
()63.800
9.089.885
9.378.038

وسائط نقل

دوالر أمريكي
867.324
228.882
()74.142

1.022.064

310.796
93.451
()21.870
382.377
639.687

وسائط نقل

دوالر أمريكي

727.176
162.648
()22.500
867.324

256.833
76.463
()22.500
310.796
556.528

أجيزة
الحاسب اآللي
دوالر أمريكي

6.142.972
599.565
()51.668
6.690.869

3.520.555
859.043
()47.184
4.332.414

المجموع

دوالر أمريكي
31.031.741
3.330.557
()338.265
34.024.033

13.053.994
2.514.364
()271.967
15.296.391

2.358.455

18.727.642

أجيزة
الحاسب اآللي

المجموع

دوالر أمريكي

4.803.670
1.399.472
()60.170
6.142.972

2.920.051
660.624
()60.120
3.520.555
2.622.417

دوالر أمريكي

20.660.138
10.520.779
()149.176
31.031.741

11.343.219
1.857.195
()146.420
13.053.994
17.977.747

39

116

 .33مشاريع تحت التنفيذ
يمثل ىذا البند رصيد فروع ومكاتب قيد اإلنشاء كما في  31كانون األول  2018و 2017قيمة أعمال توسيع وتحسينات مأجور
لمبنى إدارة وفروع البنك .إن الكمفة المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ تقدر بمبمغ  1.484.000دوالر أمريكي ويتوقع
االنتياء من ىذه المشاريع خبلل عام  ،2020فيما يمي الحركة عمى مشاريع تحت التنفيذ خبلل السنة:
2018

رصيد بداية السنة
إضافات
محول إلى ممتمكات ومعدات
رصيد نياية السنة

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

303.672
1.465.345
()453.720

4.363.424
()4.059.752

1.315.297

303.672

 .34موجودات أخرى
يشمل ىذا البند ما يمي:
2018
دوالر أمريكي
11.781.223
1.676.292
4.147.835
991.380
949.397
167.699
1.455
19.715.281

شيكات المقاصة
ذمم وأرباح تقييم غير متحققة من عقود المواعدات*
ذمم مدينة وسمف ومصاريف مؤقتة
مصاريف مدفوعة مقدمًا
إيرادات مستحقة غير مقبوضة
وفاء لديون**
موجودات آلت ممكيتيا لمبنك ً
قرطاسية ومطبوعات
متفرقة

 .31موجودات ضريبية مؤجمة
فيما يمي تفاصيل الحركة عمى حساب الموجودات الضريبية المؤجمة:
2018

دوالر أمريكي

2.085.772
299.639
()146.977

رصيد بداية السنة
إضافات
إطفاءات

2.238.434

رصيد نياية السنة

2017

دوالر أمريكي

1.850.698
274.508
()39.434
2.085.772

يمثل رصيد الموجودات الضريبية المؤجمة ما نتج عن خسائر التدني المتعمقة باالستثمارات لدى البنوك اإلسبلمية والموجودات
المالية بالكمفة المطفأة والتي تم اإلعتراف بيا مسبقاً في قائمة الدخل باإلضافة إلى مخصص تعويض نياية الخدمة ومخصص
القضايا.

* بمغت قيم المراكز المفتوحة بالعمبلت األجنبية  243.157.553دوالر أمريكي كما في  31كانون األول ( 2017إيضاح
 .)36نتج عن تقييم ىذه المراكز المفتوحة ذمم وأرباح غير متحققة بمبمغ  17.731.518دوالر أمريكي (إيضاح )14
وخسائر غير متحققة بمبمغ  18.033.518دوالر أمريكي (إيضاح  )22وبذلك بمغ صافي الخسارة المقيدة في قائمة الدخل
عمى ىذا المراكز  302.000دوالر أمريكي .بمغت التأمينات النقدية مقابل ىذه العقود  7.547.620دوالر أمريكي كما في
 31كانون األول ( 2017إيضاح  .)18تم خبلل عام  2018إغبلق جميع ىذه المراكز ونتج عن ذلك خسارة بمبمغ
 2.520.640دوالر أمريكي.
وفاء لديون مبمغ  1.511.955دوالر أمريكي كما في  31كانون
** بمغت القيمة العادلة لمموجودات التي آلت ممكيتيا لمبنك ً
األول .2018
إن الحركة الحاصمة عمى مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمموجودات األخرى ىي كما يمي:

 .31موجودات غير ممموسة
تشمل الموجودات غير الممموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي .فيما يمي تفاصيل الحركة عمى حساب الموجودات غير
الممموسة:
2018

دوالر أمريكي
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دوالر أمريكي

الكمفة
في بداية السنة
اإلضافات

4.194.977
335.810

3.661.625
533.352

في نياية السنة

4.530.787

4.194.977

اإلطفاء
في بداية السنة
اإلطفاء لمسنة

في نياية السنة

3.190.373
381.788
3.572.161

2.853.253
337.120

صافي القيمة الدفترية

958.626

1.004.604
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3.190.373

2017
دوالر أمريكي
27.280.072
17.731.518
4.161.504
2.995.798
1.483.222
949.397
262.425
7.823
54.871.759

كما في  3كانون الثاني 1033
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير المالية
الدولي رقم ()9
كما في  3كانون الثاني ( 1033معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمسنة
رصيد نهاية السنة

المرحمة الثانية
دوالر أمريكي

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
-

-

-

2.218.640
2.218.640
()2.218.640
-

2018

المرحمة الثالثة
دوالر أمريكي
302.000

المجموع
دوالر أمريكي
302.000

302.000
()302.000
-

2.218.640
2.520.640
()2.520.640
-

 .31ودائع سمطة النقد الفمسطينية

ودائع تبادلية لسمطة النقد الفمسطينية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور

ودائع استثمارية لسمطة النقد الفمسطينية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور

-

2018
دوالر أمريكي

48.424.600
48.424.600

2017
دوالر أمريكي
5.000.000

32.335.000
37.335.000
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 .31ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فمسطين5
ودائع تبادلية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تزيد عن  3شيور

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

8.255.088
25.000.014
4.574.200

45.248.488
-

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فمسطين5
ودائع تبادلية تستحق خبلل فترة تقل عن  3شيور

37.829.302

تأمينات نقدية مقابل تمويبلت مباشرة
تأمينات نقدية مقابل تمويبلت غير مباشرة
تأمينات أخرى *

2017
دوالر أمريكي
45.479.212
1.595.818
10.289.044
57.364.074

-

19.910.451

* يشمل ىذا البند تأمينات نقدية مقابل عقود المواعدات بمبمغ  204.070دوالر أمريكي ومبمغ  7.547.620دوالر أمريكي كما
في  31كانون األول  2018و  ، 2017عمى التوالي.

37.829.302

65.158.939

إن التأمينات النقدية مقابل التمويبلت المباشرة وغير المباشرة ىي تأمينات نقدية مشاركة في األرباح.

-

19.910.451

 .34مخصصات متنوعة

2018
دوالر أمريكي
219.916.030

حسابات جارية وتحت الطمب

2017
دوالر أمريكي
248.047.517

يشمل إجمالي الودائع حسابات العمبلء الجارية (إيضاح  )17والتأمينات النقدية (إيضاح  )18وحقوق أصحاب حسابات

اإلستثمار المطمقة (إيضاح  )23والبالغ مجموعيا  847.909.466دوالر أمريكي و 790.906.601دوالر أمريكي كما

في  31كانون األول  2018و، 2017عمى التوالي.


2018
دوالر أمريكي
35.396.082
9.216.929
4.228.092
48.841.103

45.248.488

 .32حسابات العمبلء الجارية



 .33تأمينات نقدية

بمغت قيمة الودائع المحجوزة مقيدة السحب مبمغ  29.136.236دوالر أمريكي ومبمغ  12.425.017دوالر أمريكي كما
في  31كانون األول  2018و 2017أي ما نسبتو  %3.44و %1.57من إجمالي الودائع ،عمى التوالي.

يشمل ىذا البند المخصصات التالية:

 13كانون األول 1033

تعويض نياية الخدمة
قضايا مرفوعة عمى البنك

 13كانون األول 1032
تعويض نياية الخدمة
قضايا مرفوعة عمى البنك

رصيد
بداية السنة

دوالر أمريكي

4.150.623
57.092
4.207.715

3.305.616
22.463

المكون
خبلل السنة

دوالر أمريكي

المستخدم
خبلل السنة

دوالر أمريكي

)481.627( 1.121.234
()34.629
)516.256( 1.121.234

992.569
34.629

()147.562
-

رصيد
نياية السنة

دوالر أمريكي

4.790.230
22.463

4.812.693

4.150.623
57.092



بمغت قيمة الودائع الحكومية دوالر أمريكي 13.363.006ومبمغ  6.772.791دوالر أمريكي كما في  31كانون األول



بمغت قيمة الودائع لممؤسسات شبو الحكومية  2.272.057دوالر أمريكي ومبمغ  2.653.479دوالر أمريكي كما في

يتم التخصيص لتعويض نياية الخدمة لمموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فمسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص



بمغت قيمة الودائع الجامدة  4.429.072دوالر أمريكي ومبمغ  1.620.452دوالر أمريكي كما في

بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون الثاني  2019عمى أن يستمر الحوار مع الجيات ذات العبلقة من أجل الوصول لتوافق وطني



بمغت قيمة الودائع التي ال يستوفى عمييا عائد  219.916.030دوالر أمريكي ومبمغ  248.047.517دوالر أمريكي

 2018و 2017أي ما نسبتو  %1.58و %0.86من إجمالي الودائع ،عمى التوالي.

 31كانون األول  2018و  2017أي ما نسبتو  %0.27و %0.34من إجمالي الودائع ،عمى التوالي.
 31كانون األول  2018و 2017أي ما نسبتو  % 0.52و %0.20من إجمالي الودائع ،عمى التوالي.

3.328.079

)147.562( 1.027.198

4.207.715

بالبنك .ىذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفمسطيني خبلل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقًا لقرار
عمى أحكام القانون وموعد نفاذه .ىذا ويمزم القانون بنسختو الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نياية الخدمة لمفترات السابقة

لتطبيق أحكام ىذا القانون.

كما في  31كانون األول  2018و 2017أي ما نسبتو  %25.94و %31.36من إجمالي الودائع ،عمى التوالي.
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 .10مخصصات الضرائب
إن الحركة عمى حساب مخصصات الضرائب خبلل السنة المنتيية في  31كانون األول  2018و 2017ىي كما يمي:
2018
دوالر أمريكي
451.697
2.807.811
()289.859
()2.938.261
31.388

رصيد بداية السنة
التخصيص لمسنة
التسديد خبلل السنة
سمفيات مدفوعة
رصيد نياية السنة
تمثل الضرائب الظاىرة في قائمة الدخل ما يمي:

2018
دوالر أمريكي
2.807.811

التخصيص لمسنة

()299.639
146.977
2.655.149

إضافات موجودات ضريبية مؤجمة
إطفاءات موجودات ضريبية مؤجمة
مصروف الضرائب لمسنة

2017
دوالر أمريكي
863.017
2.831.980
()1.110.364
()2.132.936
451.697
2017
دوالر أمريكي
2.831.980

()274.508
39.434
2.596.906

فيما يمي ممخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2018
دوالر أمريكي

الربح المحاسبي لمبنك قبل الضريبة
أرباح غير خاضعة لمضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

9.758.469
()2.015.672
2.216.883

8.999.830
()1.770.365
3.163.469

7.191.241
998.686
2.372.435

7.042.140
1.056.321
2.489.829

الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة القانونية
إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل

9.959.680
()1.373.749
()1.394.690

المخصص المكون

2.807.811

الربح الخاضع لضريبة الدخل
ضريبة الدخل القانونية
الضرائب المستحقة عن السنة

%29

نسبة الضريبة الفعمية

2017
دوالر أمريكي

10.392.934
()1.433.508
()1.917.286

2.831.980
%31

توصل البنك إلى تسوية نيائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعمالو لؤلعوام من  2010وحتى  2016باستثناء عام ،2012
حيث ما تزال منظورة أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .الحقًا لتاريخ القوائم المالية ،توصل البنك إلى تسوية نيائية مع
دوائر الضريبة عن نتائج أعمالو لعام  .2017إن المبالغ الفعمية لمضرائب التي قد تدفع تعتمد عمى نتائج المخالصات النيائية
مع الدوائر الضريبية.
بمغت النسبة القانونية لضريبة الدخل  ،%15كما بمغت النسبة القانونية لضريبة القيمة المضافة  %16وذلك كما في  31كانون
األول  2018و  .2017استناداً ألحكام القرار بقانون رقم ( )4لسنة  2014بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )8لعام 2011
بشأن ضريبة الدخل ،فإن ضريبة الدخل عمى األرباح الناجمة عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوفى بنسبة  %10من
تمك األرباح.
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 .13مطموبات ضريبية مؤجمة
فيما يمي تفاصيل الحركة عمى حساب المطموبات الضريبية المؤجمة:
2018
دوالر أمريكي

2.034.194
281.722
2.315.916

رصيد بداية السنة
إضافات
رصيد نياية السنة

2017
دوالر أمريكي

1.894.633
139.561
2.034.194

يمثل رصيد المطموبات الضريبية المؤجمة ما نتج عن تقييم اإلستثمارات العقارية والذي يظير ضمن بند إحتياطي اإلستثمارات
العقارية في حقوق الممكية.
 .11مطموبات أخرى
يشمل ىذا البند ما يمي:

2018
دوالر أمريكي

3.465.356
3.798.264
2.296.306
1.359.813
391.411
188.571
31.261
53.653
11.584.635

خسائر تقييم غير متحققة من عقود المواعدات (إيضاح )14
شيكات مصدقة
أمانات مؤقتة وحسابات وسيطة
ذمم موردين
عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
ضرائب مستحقة
مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة
مخصص التزامات محتممة (إيضاح )36
أرصدة دائنة أخرى

2017
دوالر أمريكي
18.033.518
8.280.610
4.725.750
1.603.206
933.189
195.741
185.000
56.621
34.013.635

 .11حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
يشمل ىذا البند ما يمي:

ودائع ألجل

ودائع توفير

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

208.592.734

160.043.798

370.559.599
579.152.333

325.451.212
485.495.010

 .14اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري

وفقاً لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبتو  %10من األرباح الصافية سنوياً تخصص لحساب اإلحتياطي

اإلجباري .ال يجوز وقف ىـذا اإلقتطاع قبل أن يبمغ مجموع المبالغ المتجمعة ليذا الحساب ما يعادل رأسمال البنك .ال يجوز

توزيع اإلحتياطي اإلجباري عمى المساىمين إال بموافقة مسبقة من سمطة النقد الفمسطينية.
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إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

يمثل ىذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعو وفقًا لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقم ( )2015/6بنسبة  %1.5من

التمويبلت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التمويبلت االئتمانية واألرباح المعمقة و %0.5من التمويبلت االئتمانية

 .11عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
يشمل ىذا البند ما يمي:

غير المباشرة .وفقاً لتعميم سمطة النقد الفمسطينية رقم ( ،)2013/53ال يتم تكوين احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقابل
التمويبلت االئتمانية المباشرة الممنوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عمييا الشروط الواردة في التعميم .بمغت
التمويبلت االئتمانية المباشرة الممنوحة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  7.023.559دوالر أمريكي كما في  31كانون األول

ودائع ألجل

قام البنك خبلل عام  2018بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9وتسجيل آثر المعيار من خبلل استغبلل حساب ىذا

تأمينات نقدية مشاركة في األرباح

 .2018ال يجوز استخدام أي جزء من ىذا اإلحتياطي أو تخفيضو عمى أي وجو إال بموافقة مسبقة من سمطة النقد الفمسطينية.
االحتياطي بما يتعمق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحمتين األولى والثانية وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقم

ودائع توفير

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5.153.640

2.920.031

23.532

8.158

224.324

5.401.496

(.)2018/2

183.788

3.111.977

 .12صافي إيرادات العموالت

إحتياطي التقمبات الدورية

يمثل ىذا البند قيمة اإلحتياطي الذي تم اقتطاعو وفقًا لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقم ( )2011/1بنسبة  %15من األرباح

يتألف ىذا البند مما يمي:

الصافية بعد الضرائب لتدعيم رأسمال البنك ولمواجية المخاطر المحيطة بالعمل البنكي .ال يجوز استخدام أي جزء من

إحتياطي التقمبات الدورية أو تخفيضو عمى أي وجو إال بموافقة مسبقة من سمطة النقد الفمسطينية .ال يجوز وقف ىـذا اإلقتطاع

قبل أن يبمغ مجموع المبالغ المتجمعة ليذا الحساب ما يعادل  % 20من رأسمال البنك .تم خبلل عام  2018اصدار تعميمات

سمطة النقد الفمسطينية رقم ( )2018/1بشأن احتساب احتياطي التقمبات الدورية ،حيث سيتم احتسابو كنسبة من األصول
المرجحة بالمخاطر تقررىا سمطة النقد الفمسطينية تتراوح بين ( .)%2.5-%0تم تحديد ىذه النسبة لعام  2018بحيث تكون

 %0.57من األصول المرجحة بالمخاطر.

عموالت مقبوضة مقابل5
شيكات برسم التحصيل

526.586

حواالت صادرة

إدارة حساب

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيرادات بيوع المرابحة لآلمر بالشراء

31.414.323

24.759.803

عوائد االستثمار في الصكوك اإلسبلمية

1.415.289

1.061.441

إيرادات تمويل إستصناع

526.460

2.076.041

إيرادات إجارة منتيية بالتمميك

541.425

عوائد إستثمارات لدى بنوك إسبلمية

591.318

إيرادات تمويل المضاربة

36.564.856

2.137.393

861.550
343.004

538.177

1.395.838

تمويبلت ائتمانية غير مباشرة

311.379

276.952

سحب وايداع نقدي

348.058

صرافات آلية

137.877

260.402
207.790
162.598

بطاقات الفي از

87.427

الحسابات الجامدة

أخرى

عموالت مدفوعة

289.788
224.689
341.019
109.473
104.382
99.562

252.435

171.037

4.265.229

3.736.140

3.402.219

2.803.354

()863.010

316.561
29.479.752

552.766
1.028.295

دفاتر شيكات

يشمل ىذا البند ما يمي:

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

574.839

شيكات مؤجمة

 .11إيرادات التمويل واإلستثمارات

2018

2017

()932.786

 .13أرباح موجودات مالية
يمثل ىذا البند عوائد توزيع وخسائر بيع موجودات مالية ،بالصافي.
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 .13مصاريف تشغيمية أخرى

 .14إيرادات أخرى

يتألف ىذا البند مما يمي:

يشمل ىذا البند ما يمي:

عوائد إيجارات اإلستثمارات العقارية
أخرى

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

230.000

230.000

813.279

755.626

583.279

525.626

 .10نفقات الموظفين

رواتب ومنافع الموظفين

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

8.549.570

8.110.141

1.121.234

992.569

ضريبة القيمة المضافة عمى الرواتب

1.367.931

نفقات طبية

537.426

تعويض نياية الخدمة

مساىمة البنك في صندوق االدخار*

365.579

نفقات سفر واقامة

101.978

156.638

دورات تدريبية

103.519

بدل فروقات عممة

12.303.875

1.297.607

مؤسسة ضمان الودائع *

2.184.721

رسوم ورخص واشتراكات

985.808

791.186

دعاية واعبلن

601.136

1.225.795

صيانة وتنظيفات

إيجارات

1.017.430

ىدايا حسابات التوفير

663.561

753.909

بريد وفاكس وىاتف

1.285.004

1.238.012

مصاريف سيارات وتنقبلت

634.234

599.370

أجور شحن النقد

856.350

800.462

تأمينات

528.167

كيرباء ومياه ومحروقات

قرطاسية ومطبوعات ولوازم

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

188.571

109.268

مسؤولية إجتماعية (تبرعات) **

86.687

11.611.576

أجور حراسة

139.951
244.167
282.778

لكل موظف ويساىـم البنك بنسبة  %5من راتب الموظف األساسي ألول خمس سنوات خدمة ونسبة  %8لمخمس سنوات

التالية ونسبة  %10فوق العشر سنوات .يحتفظ البنك برصيد صندوق اإلدخار في حساب بنكي خاص ضمن ودائع
العمبلء .يمثل البند مساىمة البنك في ىذا الصندوق.

786.861
745.805

371.502

435.095

930.349
800.859

309.561

أتعاب مينية واستشارية

78.417

ضيافة

706.255
535.387
437.425
434.423
349.577
291.600
185.000
109.699
85.872

ضريبة قيمة مضافة عمى عقارات مؤجرة

31.724

مصاريف متفرقة

536.702

234.694

13.666.958

10.955.678

43.114

قام البنك خبلل عام  2017بانشاء صندوق ادخار لمموظفين ،حيث يقوم البنك باقتطاع  %5شيرياً مـن الراتب األساسي



دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
2.137.283

عوائد بنكية مدفوعة

يشمل ىذا البند ما يمي:

2018

2017



31.724
8.400

يتوجب عمى البنوك احتساب رسوم اشتراك سنوية لحساب مؤسسة ضمان الودائع الفمسطينية بنسبة  %0.3من إجمالي

رصيد الودائع المحددة بموجب قرار بقانون رقم ( )7لسنة .2013

** يقوم البنك باستقبال طمبات التبرع الخاصة ببند المسؤولية اإلجتماعية في كافة المجاالت من خبلل فروعو المنتشرة في
مختمف المحافظات وارساليا إلى دائرة التخطيط والدراسات في اإلدارة العامة بحيث يتم دراستيا من اإلدارة التنفيذية والتأكد
من صحة المعمومات الواردة فييا ورفع التوصيات لييئة الفتوى إلبداء رأييم الشرعي حوليا ،وفي حالة قبول الطمبات يتم

تبميغ الجيات المستفيدة من التبرع ومن ثم دفع المبالغ لمموردين مباشرة .بمغت نسبة التبرعات من صافي الربح %1.22

و %1.34لعامي  2018و  ،2017عمى التوالي.
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 .11إستهبلكات واطفاءات

 .11إرتباطات والتزامات محتممة

يشمل ىذا البند اإلستيبلكات واإلطفاءات التالية:

عمى البنك بتاريخ القوائم المالية إلتزامات محتمل أن تط أر مقابل ما يمي:

ممتمكات ومعدات

موجودات غير ممموسة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.514.364

1.857.195

2.896.152

2.194.315

337.120

381.788

 .11غرامات سمطة النقد الفمسطينية

إعتمادات مستندية

10.260.170

سحوبات مقبولة

68.673

73.025

16.078.150

كفاالت بنكية

561.800

صندوق ىدايا حسابات النوفير

مخالفة البنك لمقوانين والتعميمات الخاصة بالتعرف عمى العمبلء

مخالفة البنك ألحكام المادة رقم ( 46و )49من قانون ( )2010/9فيما يتعمق بدقة الكشوفات

والبيانات المستممة من البنك لمنصف األول من عام 2017
تأخر البنك في تغذية حساب سمطة النقد الفمسطينية

35.337

555

إفصاح البنك عن معمومات خاطئة لسمطة النقد الفمسطينية

60.192
 .14خسائر ائتمانية متوقعة
يمثل ىذا البند لعام  2018المبالغ المخصصة ألثر معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9حسب الجدول أدناه:
2018
دوالر أمريكي
استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
(إيضاح رقم )4

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة إلستثمارات لدى بنوك إسبلمية (إيضاح رقم )5

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لموجودات مالية بالكمفة المطفأة (إيضاح رقم )8

استرداد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لتمويبلت إئتمانية غير مباشرة (إيضاح رقم )36

()130.384

سقوف تمويبلت ائتمانية مباشرة غير مستغمة

عقود المواعدات

-

243.157.553

101.462.154

310.842.916

-

المرحمة األولى
دوالر أمريكي
-

كما في  3كانون الثاني 1033
تعديبلت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي
34.446
رقم ()9
34.446
كما في  3كانون الثاني ( 1033معدلة)
()3.997
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمسنة
30.449
رصيد نهاية السنة

يتحمل كل مساىم مسؤولية اخراج الزكاة الواجبة عميو ،حيث يقوم البنك سنوياً وبموافقة ىيئة الرقابة الشرعية بإعبلم المساىمين

بمقدار الزكاة المستحقة عمى كل سيم ،ىذا وقد بمغت قيمة الزكاة الواجبة عمى السيم لعام  2018مبمغ 0.0193دوالر أمريكي

يتكون النقد وما في حكمو الظاىر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي كما يمي:
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2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية

222.386.292

242.291.192

يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خبلل فترة  3أشير

41.099.650

76.951.200

يُنزل :ودائع سمطة النقد الفمسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خبلل فترة  3أشير

()48.424.600

()37.335.000

متطمبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

10.322.226

()33.255.102
()73.927.651
118.200.815

50

I

6.259
6.259
()5.447
812

-

40.705
40.705
()9.444
31.261

 .12النقد وما في حكمه

(مبمغ  0.01013دوالر أمريكي لعام .)2017

A

المرحمة الثانية
دوالر أمريكي
-

المرحمة الثالثة
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي
-

*تم تسجيل المخصص ضمن مطموبات أخرى إيضاح رقم (.)22

إستثمارات لدى بنوك إسبلمية تستحق خبلل فترة  3أشير

 .11الزكاة الشرعية
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2018

196.890
75.412

202.523

فيما يمي ممخص الحركة عمى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لمتمويبلت اإلئتمانية غير المباشرة:

18.350

()9.444

641.950

74.493.361

15.000

9.300

10.483.739

51.809.856

2018
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
4.474.270

عقود مشتريات

يمثل ىذا البند لعام  2018غرامات مفروضة من سمطة النقد الفمسطينية عمى البنك حسب الجدول أدناه:

2018

2017

3.000.000

()65.158.939
()70.820.969
148.927.484

51
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 .43عبلوة إصدار

 .13الحصة األساسية والمخفضة لمسهم من ربح السنة

أقرت الييئة العامة غير العادية لمبنك في جمستيا التي انعقدت في  2نيسان  2017طرح  25مميون سيم لئلكتتاب الثانوي

يشمل ىذا البند ما يمي:

2017

2018
دوالر أمريكي

ربح السنة

7.103.320

المعدل المرجح لعدد األسيم المكتتب بيا خبلل السنة

75.000.000

6.402.924
سيم
64.097.416

دوالر أمريكي
0.095

الحصة األساسية والمخفضة من ربح السنة

نقد وأرصدة لدى
سمطة النقد
الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات
مصرفية
إستثمارات لدى
بنوك إسبلمية
تمويبلت ائتمانية
مباشرة
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خبلل حقوق
الممكية
موجودات مالية
بالكمفة المطفأة
إستثمارات عقارية
ممتمكات ومعدات
مشاريع تحت
التنفيذ
موجودات ضريبية
مؤجمة
موجودات غير
ممموسة
موجودات أخرى

2018
تمويل ذاتي
دوالر أمريكي

تمويل مشترك
دوالر أمريكي

لمسيم .تم االكتتاب بمبمغ  25.000.000دوالر أمريكي وعبلوة إصدار قدرىا  6.250.000دوالر أمريكي.
 .41معامبلت مع جهات ذات عبلقة

يعتبر البنك المساىمين الرئيسيين واإلدارة العميا وشركات ليم فييا نصيب رئيسي من الممكية كجيات ذات عبلقة .تمت خبلل
السنة معامبلت مع ىذه الجيات تمثمت في ودائع وسمف ومستحقات وتمويبلت ائتمانية ممنوحة كما يمي:

0.100

بنود قائمة المركز المالي5
تمويبلت ائتمانية مباشرة

 .14مصادر تمويل موجودات واستثمارات البنك
يشمل ىذا البند ما يمي:

لحممة األسيم في ذلك التاريخ بقيمة إسمية مقدارىا دوالر أمريكي واحد لمسيم وعبلوة إصدار بقيمة ( )0.25دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

2017
تمويل ذاتي
دوالر أمريكي

تمويل مشترك
دوالر أمريكي

ودائع
اإلجمالي
دوالر أمريكي

222.386.292

-

222.386.292

242.291.192

-

242.291.192

48.282.220

-

48.282.220

101.792.071

-

101.792.071

10.053.793

-

10.053.793

9.022.642

-

9.022.642

681.564.002

-

681.564.002

560.923.314

-

560.923.314

-

6.271.545

6.271.545

-

7.886.925

7.886.925

-

32.989.262
17.800.433
18.727.642

32.989.262
17.800.433
18.727.642

-

26.250.000
16.693.998
17.977.747

26.250.000
16.693.998
17.977.747

-

1.315.297

1.315.297

-

303.672

303.672

-

2.238.434

2.238.434

-

2.085.772

2.085.772

11.781.224
974.067.531

958.626
7.934.057
88.235.296

958.626
19.715.281
1.062.302.827

45.011.590
959.040.809

1.004.604
9.860.169
82.062.887

1.004.604
54.871.759
1.041.103.696

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة المستحقة

بنود خارج قائمة المركز المالي5
تمويبلت ائتمانية غير مباشرة

بنود قائمة الدخل5
عوائد وأجور مقبوضة
عوائد وأجور مدفوعة

طبيعة العبلقة
أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجمس اإلدارة
أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

2018
دوالر أمريكي
30.861.060
16.532.335

188.571

2017
دوالر أمريكي
4.330.715

24.822.044

185.000

2.676.774

100.000

2018
دوالر أمريكي
1.182.388
434.368

2017
دوالر أمريكي
132.849
330.122



تشكل التمويبلت الممنوحة المباشرة لجيات ذات عبلقة كما في  31كانون األول  2018و 2017ما نسبتو %4.53



تشكل التمويبلت الممنوحة المباشرة لجيات ذات عبلقة كما في  31كانون األول  2018و 2017ما نسبتو %29.58



يتراوح معدل األرباح عمى التمويبلت الممنوحة بعممة الدوالر األمريكي لجيات ذات عبلقة خبلل  2018بين  %1.80إلى

و %0.77من صافي التمويبلت الممنوحة ،عمى التوالي.

 .40توزيعات أرباح نقدية

و % 4.31من قاعدة رأسمال البنك ،عمى التوالي.
.%7.00

فيما يمي ممخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العميا:

مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة *

مصاريف سفر وتنقل أعضاء مجمس اإلدارة *

2018
دوالر أمريكي
188.571

2017
دوالر أمريكي
185.000

802.655

589.194

232.202

حصة اإلدارة العميا من الرواتب والمصاريف المتعمقة بيا

63.157

حصة اإلدارة العميا من تعويض نياية الخدمة

220.227
38.997

أقرت الييئة العامة لمبنك في جمستيا التي انعقدت بتاريخ  27آذار  2018توزيع أرباح نقدية عمى المساىمين بنسبة  %12من

القيمة االسمية لمسيم بإجمالي مبمغ  6.000.000دوالر أمريكي عن نتائج أعمال البنك لعام . 2017
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 .41التركز في الموجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي

* فيما يمي تفاصيل مكافآت ومصاريف سفر وتنقبلت أعضاء مجمس اإلدارة عن عامي  2018و:2017
2018
دوالر أمريكي

68.535
44.643
44.810
28.786
50.000
31.643
34.643
36.000
31.143
35.500
15.070
420.773

عاطف عبلونة
فيصل الشوا
شادي الخطيب
سام بحور
رشدي الغبلييني
ماىر فرح
سممان قميمة
محمد أبو رمضان
خالد عنبتاوي
محمد نصر
ىيثم بركات
باسم عبد الحميم
ىيثم مسروجي
فادي قطان
نسرين مصمح

2017
دوالر أمريكي

62.310
40.667
40.500
37.000
35.500
28.000
27.500
26.500
26.000
25.000
20.500
10.750
9.500
8.500
7.000
405.227

توزيع الموجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقاً لمتوزيع الجغرافي كما يمي:
داخل فمسطين

األردن

نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إستثمارات لدى بنوك اسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل
حقوق الممكية
موجودات مالية بالكمفة المطفأة

222.386.292
9.350.662
680.337.074

9.924.461
1.226.928

5.991.550
-

ممتمكات ومعدات

18.727.642

 13كانون االول 1033

إستثمارات عقارية

مشاريع تحت التنفيذ

قام البنك بوضع سياسة واضحة في تحديد ومنح المكافآت المالية حيث تيدف ىذه السياسة إلى حوكمة وضبط وتوزيع المكافاّت

بشكل عادل ومنصف لمجميع وذلك ضمن تعميمات واضحة ومحددة استنادًا إلى مستوى أداء الموظفين وكذلك المخاطر
الموجودة في البنك ووفقًا لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية .

17.800.433
1.315.297

موجودات ضريبية مؤجمة

2.238.434

موجودات أخرى

19.715.281
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-

-

-

18.727.642

-

مجموع الموجودات

978.821.291

11.151.389

10.260.170

-

بنود خارج قائمة المركز المالي
إعتمادات مستندية
سحوبات مقبولة

صندوق ىدايا حسابات التوفير

سقوف تمويبلت ائتمانية مباشرة غير
مستغمة

16.078.150
68.673

561.800
74.493.361
-

101.462.154

التقريـــر الســـنوي 2018

-

-

279.995
32.989.262

6.271.545
32.989.262

موجودات غير ممموسة

عقود مشتريات

55

6.311.379
-

22.695.718
10.053.793
-

222.386.292
48.282.220
10.053.793
681.564.002

958.626

كفاالت بنكية

سياسة منح المكافآت والحوافز

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إسرائيل

دوالر أمريكي

دول أخرى

دوالر أمريكي

المجموع

دوالر أمريكي

-

-

-

-

17.800.433

-

1.315.297

-

958.626

6.311.379

66.018.768

1.062.302.827

-

-

10.260.170

-

68.673

-

-

-

2.238.434

-

19.715.281

-

16.078.150

-

561.800

-

74.493.361

-

-

-

-

-

-

-

101.462.154
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داخل فمسطين

األردن

إسرائيل

دول أخرى

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية

242.291.192

-

-

-

242.291.192

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

9.082.679

19.674.451

9.356.673

63.678.268

101.792.071

إستثمارات لدى بنوك اسالمية

-

-

-

9.022.642

9.022.642

تمويالت ائتمانية مباشرة

559.038.489

49.466

1.539.364

295.995

560.923.314

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
7.604.330

-

-

282.595

7.886.925

حقوق الممكية
موجودات مالية بالكمفة المطفأة

-

-

-

26.250.000

26.250.000

إستثمارات عقارية

16.693.998

-

-

-

16.693.998

ممتمكات ومعدات

17.977.747

-

-

-

17.977.747

مشاريع تحت التنفيذ

303.672

-

-

-

303.672

موجودات ضريبية مؤجمة

2.085.772

-

-

-

2.085.772

موجودات غير ممموسة

1.004.604

-

-

-

1.004.604

موجودات أخرى

54.871.759

-

-

-

54.871.759

مجموع الموجودات

910.954.242

19.723.917

10.896.037

99.529.500

1.041.103.696

بنود خارج قائمة المركز المالي
إعتمادات مستندية

4.474.270

-

-

-

4.474.270

كفاالت بنكية

10.483.739

-

-

-

10.483.739

سحوبات مقبولة

73.025

-

-

-

73.025

صندوق هدايا حسابات التوفير

641.950

-

-

-

641.950

-

-

-

-

51.809.856

-

-

202.523

-

-

243.157.553

-

-

310.842.916

سقوف تمويالت ائتمانية مباشرة غير مستغمة 51.809.856
عقود مشتريات

202.523

عقود المواعدات

243.157.553

-

310.842.916

-

2018

2017

مطموبات

مطموبات

واستثمارات مطمقة

بنود خارج

واستثمارات مطمقة

بنود خارج

موجودات

وحقوق الممكية

المركز المالي

موجودات

وحقوق الممكية

المركز المالي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حسب القطاع
األفراد

227.207.627

708.306.616

608.488

274.120.955

660.944.738

117.234.196

شركات ومؤسسات

458.261.832

247.603.869

100.853.666

286.802.359

236.957.778

192.966.770

أخرى

57.883.462

20.138.440

-

75.206.034

22.673.723

641.950

المجموع

1.062.302.827

1.062.302.827

101.462.154

1.041.103.696

1.041.103.696

310.842.916

خزينة

.3

318.949.906

86.253.902

-

404.974.348

120.527.457

-

إدارة المخاطر

عممية إدارة المخاطر

يعتبر مجمس إدارة البنك ىو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر ،باإلضافة إلى ذلك يوجد عدة جيات مسؤولة عن عممية إدارة

مخاطر البنك في كل دائرة .تقع مسؤولية تطوير استراتيجية المخاطر والحدود المسموح بيا إقرار خطط وسياسات البنك المتعمقة

بإدارة المخاطر عمى لجنة المخاطر والحوكمة واإلمتثال المنبثقة عن مجمس إدارة البنك.

قام البنك بوضع السياسات واإلجراءات الكفيمة بالسيطرة عمى المخاطر ،والتخفيف من آثارىا قدر اإلمكان ،وتقوم دائرة إدارة

المخاطر في البنك بمراقبة فعالية إدارة المخاطر بشكل شيري.

يقوم البنك باإلفصاح عن معمومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم طبيعة ودرجة المخاطر التي يتعرض ليا البنك
والناشئة عن األدوات المالية كما بتاريخ القوائم المالية وىي كما يمي:
أو ًال 5مخاطر اإلئتمان5
مخاطر اإلئتمان ىي المخاطر التي قد تنجم عن تخمف أو عجز الطرف اآلخر لؤلداة المالية عن الوفاء بالتزاماتو تجاه البنك
مما يؤدي إلى حدوث خسائر .يعمل البنك عمى إدارة مخاطر اإلئتمان من خبلل إعداد دراسة تمويمية تتضمن التركز عمى
التدفق النقدي والسداد ،ووضع سقوف لمبالغ التمويبلت (فرد أو مؤسسة) لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك
عمى مراقبة مخاطر اإلئتمان ويعمل باستمرار عمى تقييم الوضع اإلئتماني لمعمبلء ،إضافة إلى حصول البنك عمى ضمانات
مناسبة من العمبلء.

إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والعوائد المعمقة وقبل الضمانات ومخففات
المخاطر)

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

76.738.463
48.282.220
10.053.793
681.564.002
32.989.262
14.450.350

77.645.094
101.792.071
9.022.642
560.923.314
26.250.000
50.664.139

بنود قائمة المركز المالي
أرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إستثمارات لدى بنوك إسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
موجودات أخرى
مجموع بنود قائمة المركز المالي

864.078.090

بنود خارج قائمة المركز المالي
إعتمادات مستندية
كفاالت بنكية
سحوبات مقبولة
صندوق ىدايا حسابات التوفير
سقوف تمويبلت ائتمانية مباشرة غير مستغمة

10.260.170
16.078.150
68.673
561.800
74.493.361

101.462.154

عقود مشتريات
عقود المواعدات
مجموع بنود خارج قائمة المركز المالي

826.297.260

4.474.270
10.483.739
73.025
641.950
51.809.856

202.523
243.157.553
310.842.916

تتم إدارة المخاطر المتعمقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها .لذا قام البنك
بتحديد الموجودات التي قد تتأثر نتيجة لحدوث المخاطر بكافة أنواعها (مخاطر التشغيل واإلئتمان والسوق) .يتم توزيع المهام
والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بإدارة المخاطر عمى الموظفين ومن خالل كافة المستويات اإلدارية في البنك.
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التعرضات األخرى

كفاالت بنكية

إعتمادات مستندية

المجموع

موجودات مالية أخرى

موجودات مالية بالكمفة المطفأة

لمحكومة والقطاع العام

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لؤلفراد

التمويبلت االئتمانية:

إستثمارات لدى بنوك إسبلمية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أرصدة لدى سمطة النقد

المالي:

التعرض االئتماني المرتبط لبنود داخل قائمة المركز

14.450.350

75.123.834

16.078.150

10.260.170

871.397.344

34.513.425

46.616.735

320.326.513

86.832.004

231.263.997

12.372.559

48.283.298

76.738.463

دوالر أمريكي

التعرض

إجمالي قيمة

-

28.158.350

9.817.531

674.560

29.211.255

-

-

15.437.831

5.459.323

8.314.101

-

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

7.461.635

-

-

3.943.393

1.394.513

2.123.729

-

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

61

312.019.995

-

-

164.899.180

58.313.753

88.807.062

-

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

20.338.760

-

-

10.748.814

3.801.133

5.788.813

-

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

95.600.903

-

-

58.755.978

9.635.017

27.209.908

-

-

-

دوالر أمريكي

إسرائيل

6.311.379

تأمينات نقدية

أسيم متداولة

سيارات وآالت

-

-

-

-

87.416.926

-

46.507.919

21.630.530

7.641.341

11.637.136

-

-

-

دوالر أمريكي

أخرى

المجموع

710.522.732

150.535.336

3.020.022

864.078.090

826.297.260

دول أخرى

46.006.353

19.732.420

-

65.738.773

99.246.905

القيمة العادلة لمضمانات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

28.158.350

9.817.531

674.560

552.049.474

-

46.507.919

275.415.726

86.245.080

143.880.749

-

-

-

دوالر أمريكي

الضمانات

إجمالي قيمة

34.513.425

108.816

1.524.163

46.965.484

6.260.619

9.585.610

319.347.870

14.450.350

11.669

14.287

5.305

7.319.254

-

44.910.787

108.816

1.439.927

586.924

1.633.042
293.462

87.383.248

12.372.559

2.318.766

1.078

76.738.463

48.283.298

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بعد الضمانات

صافي التعرض

المتوقعة

االئتمانية

الخسارة
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-

-

6.311.379

10.896.037

-

-

11.151.389

19.733.917

األردن

المرحمة ()1

المرحمة ()2

المرحمة ()3

2018

2017

مقبولة

المجموع

710.522.732

150.535.336

3.020.022

864.078.090

826.297.260

عقارية

ب -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  33كانون األول :1032

كفاالت بنكية

موجودات مالية أخرى

14.450.350

-

-

14.450.350

50.664.139
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130.802.916

3.020.022
11.151.389

14.750.917

104.311.600

تمويالت استهالكية

780.876.549

داخل فمسطين

23.843.840

130.092.973

4.981.503

األراضي

104.080.266

696.420.401
647.053.611

27.155.122

عقارات وانشاءات

26.550.000
المطفأة

-

135.074.476

626.967

100.010.683

تجارة بالجممة والمفرق

98.063.169

القطاع الخدماتي

18.238.345

602.452

126.706.480

26.093.345

بنوك ومؤسسات مالية

43.670.516

11.393.882

263.065

188.159.807
موجودات مالية بالكمفة

131.862.355

104.829.736

55.327.463

42.121.118

الصناعة والزراعة

51.205.727

قطاع عام

32.989.262

123.626.616

25.585.228

590.720

124.239.117

83.488.587

46.399.103

50.287.356
46.399.103

-

101.371.450

16.731.499

936.818

68.874.044

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
-

128.155.440

55.198.451

المرحمة ()1

المرحمة ()2

المرحمة ()3

2018

2017
-

-

ج -القيمة العادلة لمضمانات إلجمالي التعرضات االئتمانية5

أ -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  33كانون األول :1032

الضمانات

دوالر أمريكي

1.491.270

الضمانات

دوالر أمريكي

2.642.524

أخرى

دوالر أمريكي

وآالت

دوالر أمريكي

أسيم متداولة

دوالر أمريكي

عقارية

دوالر أمريكي

تأمينات نقدية

دوالر أمريكي

التعرض

دوالر أمريكي

4.133.794
لؤلفراد

الشركات الكبرى

التمويبلت االئتمانية:

4.184.397

إجمالي قيمة

صافي

التعرض بعد

الخسارة

سيارات

القيمة العادلة لمضمانات

د -القيمة العادلة لمضمانات لمتعرضات المدرجة ضمن المرحمة الثالثة5

409.288

3.643.850

إجمالي قيمة

1.636.702

4.896

580.437

11.962.041

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التعرض االئتماني المرتبط لبنود داخل قائمة المركز المالي:

2.535

593.999

-

2.401.235

994.621

2.307.462

-

1.931

19.846

441.749

-

11.283

3.342.862

6.345.399
المجموع

االئتمانية

المتوقعة

دوالر أمريكي

315.847

2.425.977

841.535

305.557

4.466

معدالت البطالة

()%

2018

السيناريو العادي

80

0.30

السيناريو األفضل

10

3.10

السيناريو المستخدم

السيناريو العادي

السيناريو األفضل
السيناريو األسوء

الكمي )(%

()3.60

10
80

6.80

10

18.10

()1.20

10

فيما يمي أثر عوامل االقتصاد الكمي عمى األحداث المستقبمية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كمـا فـي  13كـانون األول

51033

عوامل االقتصاد الكمي
الناتج المحمي اإلجمالي

السيناريو المستخدم
السيناريو العادي

السيناريو األفضل
السيناريو األسوء

معدالت البطالة

نسبة التغيير في

الوزن المرجح لكل

عوامل االقتصاد

سيناريو

الكمي )(%

()%

2019

80

0.40

10

()1.52

10

2.32

السيناريو العادي

80

0.97

السيناريو األفضل

10

()5.37

السيناريو األسوء

التصنيف االئتماني

1.055.594

2018

من  -Aإلى AAA

2017

16.000.000

من  -Bإلى +BBB

دوالر أمريكي

14.512.497

15.989.262

11.283

الوزن المرجح لكل

السيناريو األسوء
11.737.503

دوالر أمريكي

الناتج المحمي اإلجمالي

غير مصنف

ه -تصنيف الموجودات المالية بالكمفة المطفأة حسب درجة المخاطر

عوامل االقتصاد الكمي

نسبة التغيير في
عوامل االقتصاد

سيناريو

1.000.000

الجدول التالي يبين تصنيف الموجودات المالية بالكمفة المطفأة حسب درجة المخاطر باستخدام التصنيف االئتماني لوكاالت التصنيف االئتمانية العالمية:

51033

-

1.217.873

فيما يمي أثر عوامل االقتصاد الكمي عمى األحداث المستقبمية المتوقعة باستخدام أكثر مـن سـيناريو كمـا فـي  3كـانون الثـاني

المجموع

59.189

التعثر.

32.989.262

8.411.363

والسيناريو األسوء) .ويرتبط كل منيا بأوزان مختمفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة عند

26.250.000

3.550.678

عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار ثبلثة سيناريوىات (السيناريو العادي ،السيناريو األفضل،

62

680.593

عوامل االقتصاد الكمي ،األحداث المستقبمية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو5

10

7.31
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ثانياً 5مخاطر التغير في أسعار األسهم5

فيما يمي صافي مراكز العمبلت األجنبية الرئيسية لدى البنك:

تنتج مخاطر أسعار األسيم عن التغير في القيمة العادلة لبلستثمارات في األسيم .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسيم

مسأو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.

2018
الزيادة في

األثر عمى

قائمة الدخل

حقوق الممكية

المؤشر

()%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()%

بورصة فمسطين

10

-

304.654

10

المؤشر

دينار أردني

شيقل إسرائيمي

عمبلت أخرى

34.275.633
18.454.742

133.096.748

134.171.308
23.255.081
216.214.429

1.359.425
4.676.252

169.806.366
46.386.075

3.046.544
1.129.671

-

279.995
-

3.326.539
1.129.671

مجموع الموجودات

190.663.235

383.766.673

15.141.215

589.571.123

المطموبات
ودائع سمطة النقد الفمسطينية

-

الموجودات

2017
األثر عمى

 13كانون األول 1033

األثر عمى
حقوق

الزيادة في
المؤشر

األثر عمى

قائمة الدخل

الممكية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

-

322.990

ثالثاً 5مخاطر العمبلت5
مخــاطر العمــبلت األجنبيــة ىــي مخــاطر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــبلت األجنبيــة .يعتبــر الــدوالر

األمريكــي العممــة األســاس لمبنــك ،يقــوم مجمــس اإلدارة بتحديــد العمــبلت المقبــول أخــذ م اركــز بيــا ووضــع حــدود لممركــز المــالي لكــل

المعادل بالدوالر

نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق
الممكية

إستثمارات عقارية
موجودات أخرى

659.897

10.125.855

43.850.324

8.788.198

37.345

4.574.200

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
حسابات العمبلء الجارية
تأمينات نقدية

42.072.384
9.108.237

9.148.772
116.936.041
12.985.353

2.508.471
376.415

بمركز العمبلت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

مجموع المطموبات

53.165.170

185.665.927

7.653.764

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر الدينار
األردني غير جوىري عمى القوائم المالية لمبنك.

مجموع المطموبات وحسابات اإلستثمارات المطمقة

عممة لدى البنك سـنوياً ،يـتم مراقبـة مركـز العمـبلت األجنبيـة بشـكل يـومي بحيـث يـتم التحقـق مـن عـدم وجـود أيـة تجـاوزات فـي ىـذه

المراكز قد تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعمـى مـن المسـتوى المقبـول ،كمـا يـتم إتبـاع اسـتراتيجيات لمتحـوط ولمتأكـد مـن اإلحتفـاظ

إن أثر النقص المتوقع في أسعار الصرف مسأو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
2018
الزيادة في
سعر صرف العممة
العممة
شيقل إسرائيمي
عمبلت أخرى

()%
10
10

األثر عمى
قائمة الدخل
دوالر
أمريكي
()79.243
31.029

األثر عمى
حقوق الممكية

الزيادة في
سعر صرف العممة

دوالر أمريكي
-

()%
10
10

2017
األثر عمى
قائمة
الدخل
دوالر
أمريكي
8.266
25.474

مطموبات أخرى

حسابات اإلستثمارات المطمقة لمعمبلء
لمعمبلء

صافي التركز داخل المركز المالي
إلتزامات محتممة خارج المركز المالي

2.745.437

1.984.549

139.562.148

198.893.176

192.727.318

384.559.103
()792.430

()2.064.083
699.763

دوالر أمريكي
-

7.177.160
14.830.924
310.291

13.578.169

األثر عمى
حقوق الممكية

194.678

8.840.048

المجموع

358.099.375

10.823.097

48.424.524

9.148.772
161.516.896
22.470.005
4.924.664

246.484.861
345.632.484
592.117.345

()2.546.222
23.117.980

المعادل بالدوالر
عمبلت أخرى

المجموع

 13كانون األول 1032
مجموع الموجودات

173.036.692

396.961.063

17.080.978

587.078.733

مجموع المطموبات

48.994.926

245.587.134

9.641.188

304.223.248

حسابات اإلستثمارات المطمقة لمعمبلء

124.232.897

151.291.271

7.185.055

282.709.223

82.658

254.735

146.262

16.568.056

3.952.828

21.093.868

صافي التركز داخل المركز المالي
إلتزامات محتممة خارج المركز المالي

شيقل إسرائيمي

دينار أردني

()191.131
572.984

رابعاً 5مخاطر السيولة5
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك عمى توفير التمويل البلزم لتأدية إلتزاماتو في تواريخ إستحقاقيا ،ولمحد من ىذه المخاطر تقوم اإلدارة
بتنويع مصادر التمويل وادارة الموجودات والمطموبات ومواءمة آجاليا واإلحتفاظ برصيد ٍ
كاف من النقد وما في حكمو.

64

139

B

I

A

التقريـــر الســـنوي 2018

65

140

141
التقريـــر الســـنوي 2018

B
I
A

142

من سنة إلى
 3سنوات
دوالر أمريكي

142.390.493
12.750.000
155.140.493

10.214.512
10.214.512
-

من  6أشير
إلى سنة
دوالر أمريكي

93.939.246
6.936.152
2.550.665
103.426.063

6.738.818
31.388
3.656.128
10.426.334
231.660.933
242.087.267
()138.661.204
()380.968.134

7.051.107
2.163.029
44.187.519
3.358.392
56.760.047

4.574.200
3.169.832
3.986.828
11.730.860
173.745.700
185.476.560
()128.716.513
()242.306.930

15.196.937
7.890.764
59.502.774
7.273.223
89.863.698

25.000.014
4.268.486
1.786.328
31.054.828
115.830.467
146.885.295
()57.021.597
()113.590.417

222.386.292
26.034.176
30.083.723
1.593.291
280.097.482

48.424.600
8.255.088
219.916.030
2.155.351
278.751.069
57.915.233
336.666.302
()56.568.820
()56.568.820

أقل من شير
دوالر أمريكي

أكثر
من  3سنوات
دوالر أمريكي
311.460.247
13.303.110
324.763.357

24.449.455
24.449.455
10.214.512
144.925.981
()236.042.153

من شير إلى
 3أشير
دوالر أمريكي

بدون
استحقاق
دوالر أمريكي
6.271.545
17.800.433
18.727.642
1.315.297
2.238.434
958.626
4.939.710
52.251.687

4.812.693
2.315.916
7.128.609
75.000.000
6.250.000
5.636.886
7.515.767
4.113.369
6.350.092
()1.788.287
6.317.000
109.394.827
24.449.455
300.313.902
64.271.749

من  3أشير إلى
 6أشير
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي
222.386.292
48.282.220
10.053.793
681.564.002
6.271.545
32.989.262
17.800.433
18.727.642
1.315.297
2.238.434
958.626
19.715.281
1.062.302.827

48.424.600
37.829.302
219.916.030
48.841.103
4.812.693
31.388
2.315.916
11.584.635
373.755.667
579.152.333
75.000.000
6.250.000
5.636.886
7.515.767
4.113.369
6.350.092
()1.788.287
6.317.000
109.394.827
116.523.436
()64.271.749
-
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دوالر أمريكي

أقل من شير

دوالر أمريكي

من شير إلى
 3أشير

دوالر أمريكي

من  3أشير إلى
 6أشير

دوالر أمريكي

من  6أشير
إلى سنة

دوالر أمريكي

من سنة إلى
 3سنوات

دوالر أمريكي

أكثر
من  3سنوات

دوالر أمريكي

بدون
استحقاق

دوالر أمريكي

المجموع

1.062.302.827
-

بناء عمى الفترات المتبقية عمى استحقاقاتيا كما في  31كانون األول  2018و:2017
فيما يمي تفاصيل استحقاقات موجودات ومطموبات البنك ً
 13كانون األول 1033
الموجودات
نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إستثمارات لدى بنوك إسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
إستثمارات عقارية
ممتمكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات ضريبية مؤجمة
موجودات غير ممموسة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
وحقوق الممكية
المطموبات
ودائع سمطة النقد الفمسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
حسابات العمبلء الجارية
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطموبات ضريبية مؤجمة
مطموبات أخرى
مجموع المطموبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
حقوق ممكية حممة األسهم
رأس المال المدفوع
عبلوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي التقمبات الدورية
إحتياطي اإلستثمارات العقارية
التغير المتراكم في القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الممكية
مجموع المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المطمقة وحقوق الممكية
فجوة اإلستحقاق
الفجوة التراكمية

 13كانون األول 1032
الموجودات
نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إستثمارات لدى بنوك إسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية
موجودات مالية بالكمفة المطفأة
إستثمارات عقارية
ممتمكات ومعدات
موجودات ضريبية مؤجمة
موجودات غير ممموسة
موجودات أخرى

مجموع الموجودات
المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
وحقوق الممكية
المطموبات
ودائع سمطة النقد الفمسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
حسابات العمبلء الجارية
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطموبات ضريبية مؤجمة
مطموبات أخرى

171.470.223
62.343.234
43.874.839
27.280.072
304.968.368

37.335.000
58.748.502
248.047.517
8.280.610

14.607.966
3.000.000
44.068.070
4.161.504
65.837.540

6.410.437
7.699.507

6.807.353
29.909.641
1.483.222
38.200.216

2.990.964
-

18.033.518
6.022.642
65.707.491
1.000.000
826.243
20.727.316

112.317.210

17.547.620
451.697
18.033.518

مجموع المطموبات

9.374.344
-

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطمقة
-

4.207.715
2.034.194
-

37.335.000
65.158.939
248.047.517
57.364.074
4.207.715
451.697
2.034.194
34.013.635
485.495.010

-

75.000.000
6.250.000
4.926.554
8.684.566
4.113.369
5.577.667
()840.181
3.283.940
106.995.915

113.237.824

75.000.000
6.250.000
4.926.554
8.684.566
4.113.369
5.577.667
()840.181
3.283.940

106.995.915

1.041.103.696

269.515.505
-

-

-

2.979.868

-

-

27.451.146
-

178.729.986

352.411.629
186.732.176

14.109.944
48.013.139

-

-

-

2.990.964
72.019.709

حقوق ممكية حممة األسهم
رأس المال المدفوع
عبلوة إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي التقمبات الدورية
إحتياطي اإلستثمارات العقارية
التغير المتراكم في القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق الممكية

مجموع المطموبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المطمقة وحقوق الممكية
الفجوة التراكمية

فجوة اإلستحقاق

()226.173.247

()135.004.580

()12.803.887

36.032.835
-

531.141.615

()226.173.247

92.146.622
13.500.000
949.397

106.596.019

9.374.344

200.842.120

()361.177.827

285.216.651
11.750.000
296.966.651

27.451.146

51.004.103

()373.981.714

4.264.666

70.820.969
7.886.925
15.867.755
18.281.419
2.085.772
1.004.604
270.248

116.217.692

6.241.909

108.052.544
()369.717.048

97.221.675

242.291.192
101.792.071
9.022.642
560.923.314
7.886.925
26.250.000
16.693.998
18.281.419
2.085.772
1.004.604
54.871.759

1.041.103.696

448.612.771

9.374.344

()272.495.373

-

27.451.146

()2.979.868
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يبين الجدول التالي أرصدة المطموبات المالية غير المخصومة لمبنك كما في  31كانون األول  2018و 2017حسب فترة

االستحقاق التعاقدي:

نسبة تغطية السيولة
شهر فأقل
دوالر
أمريكي

 33كانون األول 1032
المطموبات:
ودائع سمطة النقد الفمسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطموبات أخرى
مجموع المطموبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المطمقة
مجموع المطموبات وحقوق أصحاب
اإلستثمار المطمق
مجوع الموجودات حسب استحقاقها
المتوقع

48.424.600

أكثر من شهر
إلى
 3شهور

أكثر من  3شهور إلى 6
شهور

أكثر من 6
شهور
حتى سنة

أكثر مـن سنة
حتى 3
سنوات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

143

B

I

A

دوالر
أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة لمسنة المنتيية في  31كانون األول :2018

-

-

-

-

-

-

48.424.600

8.255.088

25.000.014

4.574.200

-

-

-

-

37.829.302

226.513.511

-

-

-

-

-

-

226.513.511

-

4.396.541

3.264.927

6.940.983

10.520.947

25.182.939

-

50.306.337

-

-

-

-

-

-

4.812.693

4.812.693

-

-

-

31.388

-

-

-

31.388

2.155.351

-

1.786.328

-

3.986.828

-

3.656.128

-

-

2.315.916

2.315.916

285.348.550

31.182.883

11.825.955

10.628.499

10.520.947

25.182.939

7.128.609

381.818.382

مجموع األصول عالية الجودة

59.652.690

119.305.381

178.958.071

231.660.933

238.610.761

-

-

579.152.333

ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم5

345.001.240

150.488.264

190.784.026

249.239.260

10.520.947

25.182.939

7.128.609

978.345.285

280.097.482

89.863.698

56.760.047

103.426.063

155.140.493

52.251.687 324.763.357

-

أكثر من  6شهور
أكثر من شهر إلى
أكثر من  3شهور إلى  6شهور
حتى سنة
 3شهور
شهر فأقل
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
 33كانون األول  1037دوالر أمريكي
المطموبات:
ودائع سمطة النقد
الفمسطينية
37.335.000
ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية
6.410.437
58.748.502
ودائع العمالء
- 255.488.943
تأمينات نقدية
18.074.049
3.080.693
قرض مساند
مخصصات متنوعة
451.697
مخصصات الضرائب
مطموبات أخرى
18.033.518
7.699.507
8.280.610
مجموع المطموبات
36.559.264
3.080.693
14.109.944 359.853.055
حقوق أصحاب
حسابات اإلستثمار
المطمقة
74.180.300
49.453.533
192.334.141 184.091.886
مجموع المطموبات
وحقوق أصحاب
المطمق
اإلستثمار
110.739.564
52.534.226
206.444.085 543.944.941
مجوع الموجودات
حسب استحقاقها
المتوقع
112.317.210
38.200.216
65.837.540 304.968.368

التقريـــر الســـنوي 2018

أكثـر من 3
سنوات

بــدون
استحقـاق

المجمـوع

تــم خــبلل عــام  2018اصــدار تعميمــات ســمطة النقــد الفمســطينية رقــم ( )2018/4بشــأن تطبيــق نســبة تغطيــة الســيولة ،والتــي تعتبــر
أداة مــن أدوات اإلصــبلحات الكميــة المقــررة مــن قبــل لجنــة بــازل لمرقابــة المصــرفية ،بحيــث يجــب أال تقــل ىــذه النســبة فــي جميــع
األحوال عن .%100

-

-

القيمة قبل تطبيق
نسب الخصم /

البند

11.584.635

1.062.302.827

أكثر مـن سنة أكثـر من 3
بــدون استحقـاق
سنوات
حتى  3سنوات
دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
المجمـوع

-

-

-

-

-

-

65.158.939

9.655.574

-

28.274.680

-

-

التدفقات

التدفقات (المتوسط)
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

706.048.522

259.183.371
60.714.643

الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لؤلشخاص االعتبارين من غير
عمبلء التجزئة ومؤسسات صغيرة الحجم5

126.225.881

أ -الودائع التشغيمية

101.888.965

ب -الودائع غير التشغيمية

934.163.368

الودائع والتمويل المضمون

خطوط االئتمان والسيولة الممزمة غير القابمة لئللغاء وعمى الخطوط القابمة
37.335.000

نسب الخصم /
(المتوسط)

272.132.905

أ -الودائع األقل استق ار ًار

القيمة بعد تطبيق

لئللغاء خبلل فترة  10يوم
إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

31.556.470
64.816.401
157.087.514

163.210.440

29.600.726

1.097.373.809

186.688.240

255.488.943

اإلقراض المضمون

48.390.084

24.195.042

-

-

4.207.715

4.207.715

-

-

-

451.697

إجمالي التدفقات النقدية الداخمة

48.390.084

24.195.042

-

-

2.034.194

2.034.194

-

-

-

34.013.635

59.084.996

صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديبلت

162.493.198

9.655.574

28.274.680

6.241.909

457.775.119

مجموع االصول عالية الجودة بعد التعديبلت

259.183.371

-

-

-

500.059.860

نسبة تغطية السيولة ()%

9.655.574

28.274.680

6.241.909

957.834.979

106.596.019

296.966.651

116.217.692

1.041.103.696

162.493.198

صافي التدفقات النقدية الخارجة بعد التعديبلت

%160
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 .41قياس القيمة العادلة

تــم اصــدار تعميمــات ســمطة النقــد الفمســطينية رقــم ( )2018/5بشــأن تطبيــق نســبة صــافي التمويــل المســتقر ،يبــين الجــدول أدنــا
احتساب نسبة صافي التمويل المستقر لمسنة المنتهية في  31كانون األول :2018
البند

145
التقريـــر الســـنوي 2018

B

2018

دوالر أمريكي

رأس المال الرقابي
ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استق ار اًر)
التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون

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

القروض
أدوات الدين المصدرة أو المضمونة من المؤسسات المالية والبنوك

االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعال

القروض غير المنتظمة
جميع األصول األخرى
تسهيالت االئتمان والسيولة غير القابمة لإللغاء والقابمة لإللغاء المشروطة
التزامات التمويل المستقبمية المحتممة األخرى
إجمالي التمويل المستقر المطموب

نسبة صافي التمويل المستقر

I
A

103.821.546

729.177.931

70.930.472

إجمالي التمويل المستقر المتاح

903.929.499

األصول السائمة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة

252.496
7.822.523

13.163.531
529.534.933

5.464.771

642.070

2.106.937

56.790.225
3.724.668

1.348.440
620.850.594
%146



تاريخ التقييم

 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2018

تاريخ التقييم

 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2017

يقوم البنك باختيار األساليب والمدخبلت والتي ستستخدم لمتقييم في كل حالة.

71

المجموع

دوالر أمريكي

3.046.544
3.225.001
32.989.262
17.800.433

المجموع

دوالر أمريكي

3.229.901
4.657.024

أسعار التداول في
اسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دوالر أمريكي

3.046.544
32.989.262
-

أسعار التداول في
اسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دوالر أمريكي

3.229.901
-

قياس القيمة العادلة بإستخدام

دوالر أمريكي

معطيات جوىرية
يمكن مبلحظتيا
(المستوى الثاني)

قياس القيمة العادلة بإستخدام

دوالر أمريكي

معطيات جوىرية
يمكن مبلحظتيا
(المستوى الثاني)

-

معطيات جوىرية ال
يمكن مبلحظتيا
(المستوى الثالث)
دوالر أمريكي

3.225.001
17.800.433

معطيات جوىرية ال
يمكن مبلحظتيا
(المستوى الثالث)
دوالر أمريكي

4.657.024
16.693.998

يتم تكميف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوىرية مثل اإلستثمارات العقارية و اإلستثمار في موجودات مالية غير مدرجة بالسوق المالي .بعد النقاش مع ىؤالء المخمنين الخارجيين،

حساسية المعطيات التي ال يمكن مبلحظتيا (المستوى الثالث):

26.265.105
26.265.105
 31كانون األول 2017
موجودات مالية بالكمفة المطفأة مفصح عنيا (إيضاح )8
16.693.998
 31كانون األول 2017
إستثمارات عقارية (ايضاح )9
لم يتم خبلل العام إجراء تحويبلت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويبلت من والى المستوى الثالث.

موجودات مالية بالقيمة العادلة5
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية (ايضاح :)7
مدرجة
غير مدرجة

فيما يمي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسمسل اليرمي لمموجودات والمطموبات كما في  31كانون األول :2017

موجودات مالية بالكمفة المطفأة مفصح عنيا (إيضاح )8
إستثمارات عقارية (ايضاح )9

موجودات مالية بالقيمة العادلة5
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية (ايضاح :)7
مدرجة
غير مدرجة

يمثل الجدول التالي التسمسل اليرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطموبات البنك .فيما يمي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسمسل اليرمي لمموجودات كما في  31كانون األول
:2018

نسبة صافي التمويل المستقر
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يمثل الجدول التالي مقارنة لمقيم الدفترية والقيم العادلة لؤلدوات المالية كما في  31كانون األول  2018و:2017
2018

موجودات مالية

نقد وأرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إستثمارات لدى بنوك اسبلمية
تمويبلت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خبلل
حقوق الممكية:
أسيم مدرجة
أسيم غير مدرجة

دوالر أمريكي

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

222.386.292
48.282.220

242.291.192
101.792.071

222.386.292
48.282.220

242.291.192
101.792.071

3.046.544
3.225.001

3.229.901
4.657.024

3.046.544
3.225.001

3.229.901
4.657.024

10.053.793
681.564.002

موجودات مالية بالكمفة المطفأة
موجودات مالية أخرى

مطموبات مالية
ودائع سمطة النقد الفمسطينية

48.424.600

1.015.997.464

9.022.642
560.923.314

26.250.000
50.664.139

998.830.283

37.335.000

10.053.793
681.564.002

33.649.047
14.450.350

1.016.657.249

48.424.600

26.265.105
50.664.139

998.845.388

37.335.000

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
حسابات العمبلء الجارية
تأمينات نقدية

37.829.302
219.916.030
48.841.103

65.158.939
248.047.517
57.364.074

37.829.302
219.916.030
48.841.103

مجموع المطموبات

366.595.670

441.919.165

366.595.670

441.919.165

579.152.233

485.495.010

579.152.233

485.495.010

مطموبات مالية أخرى

حسابات اإلستثمار المطمقة

11.584.635

34.013.635

حسابات األفراد :يشمل متابعة حسابات العمالء األفراد الجارية ومنحهم التمويالت االئتمانية وخدمات أخرى.
حسابات الشركات والمؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتمويالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يمي معمومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

9.022.642
560.923.314

65.158.939
248.047.517
57.364.074

11.584.635

معمومات عن قطاعات أعمال

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

دوالر أمريكي

32.989.262
14.450.350

مجموع الموجودات

القيمة الدفترية

2017

2018

القيمة العادلة

التحميل القطاعي

34.013.635

تم إظيار القيم العادلة لمموجودات والمطموبات المالية وفقاً لمقيم التي يمكن أن تتم بيا عمميات التبادل بين جيات معنية بذلك،

باستثناء عمميات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة لمنقد واألرصدة لدى سمطة النقد الفمسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية واإلستثمارات لدى

البنوك اإلسبلمية والموجودات المالية بالكمفة المطفأة والموجودات المالية األخرى وودائع سمطة النقد الفمسطينية وودائع البنوك

والمؤسسات المصرفية وحسابات العمبلء الجارية والتأمينات النقدية والمطموبات المالية األخرى ىي مقاربة بشكل كبير لقيميا
الدفترية.

تم تحديد القيمة العادلة لمموجودات المالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية التي ليا أسعار سوقية وفقًا ألسعار تداوليا في

تاريخ القوائم المالية.

إجمالي اإليرادات

مخصص تدني تمويالت ائتمانية مشكوك في
تحصيمها

األفراد
دوالر أمريكي

الشركات
والمؤسسات
دوالر أمريكي

الخزينة
دوالر أمريكي

أخرى
دوالر أمريكي

18.382.616

15.318.575

4.431.964

5.834.634

43.967.789

362.780

544.171

-

-

906.951

نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب
ربح السنة

معمومات أخرى
إجمالي موجودات القطاع

إجمالي مطموبات القطاع وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثمار المطمقة

44.874.740
()35.116.271
9.758.469
()2.655.149
7.103.320
227.207.627

458.261.832

700.811.751

147.097.715

318.949.906
85.978.157

57.883.462

1.062.302.827

19.020.377

952.908.000

مصاريف رأسمالية

5.433.022

إستهالكات واطفاءات

إجمالي اإليرادات

مخصص تدني تمويالت ائتمانية مشكوك في
تحصيمها

نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب
ربح السنة

معمومات أخرى
إجمالي موجودات القطاع

2018
دوالر أمريكي

2.896.152

األفراد
دوالر أمريكي
17.630.849
()79.308

الشركات
والمؤسسات
دوالر أمريكي
13.662.052
()64.888

الخزينة
دوالر أمريكي
5.901.831
-

أخرى
دوالر أمريكي
755.626
-

2017
دوالر أمريكي
37.950.358
()144.196
37.806.162
()28.806.332
8.999.830
()2.596.906
6.402.924

274.120.955

86.802.359

404.974.348

75.206.034

1.041.103.696

563.557.056

227.349.545

120.527.457

22.673.723

934.107.781

تم إظيار الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خبلل حقوق الممكية التي ال يوجد ليا أسعار سوقية بالكمفة بعد تنزيل خسائر

إجمالي مطموبات القطاع وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثمار المطمقة

تختمف جوىرياً عن قيمتيا الظاىرة في القوائم المالية.

مصاريف رأسمالية

7.656.022

إستهالكات واطفاءات

2.194.315

التدني لعدم القدرة عمى تحديد قيمتيا العادلة بشكل موثوق .في رأي اإلدارة فإن القيمة العادلة لؤلوراق المالية غير المدرجة ال

تم تحديد القيمة العادلة لمتمويبلت االئتمانية من خبلل دراسة المتغيرات المختمفة مثل أسعار العوائد وعوامل المخاطر وقدرة

المدين .ال تختمف القيمة الدفترية لمتمويبلت االئتمانية عن قيمتيا العادلة كما في  31كانون األول .2018

بناء عمى التدفقات النقدية المتوقعة بإستخدام نفس أسعار العائد لبنوك
تم تقدير القيمة العادلة لمموجودات المالية بالكمفة المطفأة ً
تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
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معمومات التوزيع الجغرافي

ب .

يمثل ىذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاتو بشكل رئيسي في فمسطين والتي تمثل األعمال
المحمية وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.
فيما يمي توزيع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية لمبنك حسب القطاع الجغرافي:
2018

محمي

2017

2018

دولي

2017

2018

المجموع

2017

إجمالي اإليرادات

دوالر أمريكي
42.011.075

دوالر أمريكي
36.027.367

دوالر أمريكي
1.956.714

دوالر أمريكي
1.922.991

دوالر أمريكي
43.967.789

دوالر أمريكي
37.950.358

مجموع الموجودات

982.444.444

910.954.242

79.858.383

130.149.454

1.062.302.827

1.041.103.696

مصاريف رأسمالية

5.433.022

7.656.022

-

-

5.433.022

7.656.022

 .43إدارة رأس المال
ويعظم حقوق الممكية.
إن اليدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك ىو الحفاظ عمى نسب رأسمال مبلئمة بشكل يدعم نشاط البنك ُ
يقوم البنك بإدارة ىيكمة رأس المال واجراء التعديبلت البلزمة عمييا في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل .لم يقم
البنك بإجراء أية تعديبلت عمى األىداف والسياسات المتعمقة بييكمة رأس المال خبلل السنة الحالية ،باستثناء قيام البنك بزيادة
رأس المال المدفوع بمبمغ  25.000.000دوالر أمريكي خبلل عام .2017
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعميمات سمطة النقد الفمسطينية المستندة لمقررات بازل ،وفيما يمي نسبة كفاية رأس
المال مقارنة بالنسبة لمسنة السابقة:
2018
المبمغ

رأس المال التنظيمي
رأس المال األساسي

دوالر أمريكي

103.821.546
92.546.230

نسبتو إلى
الموجودات
%

9.77
8.71

2017

نسبتو
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

المبمغ

15.42
13.74

100.372.294
88.390.090

%

دوالر أمريكي

نسبتو إلى
الموجودات
%

9.64
8.49

نسبتو
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر
%

15.94
14.50

 .44القضايا المقامة عمى البنك
بمغ عدد القضايا المقامة عمى البنك ( )18و( )16قضايا كما في  31كانون األول  2018و ،2017عمى التوالي وذلك ضمن
النشاط الطبيعي لمبنك .بمغت قيمة القضايا المقامة عمى البنك  793.915دوالر أمريكي و 784.556دوالر أمريكي كما في
 31كانون األول  2018و ،2017عمى التوالي .وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنو لن يترتب عمى البنك أية إلتزامات باستثناء
ما تم تخصيصو لمواجية تمك القضايا.
 .10تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمارس البنك أنشطتو في فمسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة البنك
ألنشطتو وقد يؤثر سمباً عمى أدائو.
 .13أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية كما في  31كانون األول  2017لتتناسب مع عرض أرصدة القوائم المالية كما في
 31كانون األول .2018
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