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بسم هللا الرحمن الرحيم

 “ يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله

وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون “

البقرة: 279-278
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البنك الوطني اإلسالمي هو شركة فلسـطينية تأسسـت بموجب قانون الشـركات الفلســطيني لســنة 1929م 

وتعديالته كشـــركة (عامة محدودة األسهم ) وسجلت تحت رقم( 563201581) ، ورخص لها بالعمل بموجب 

قرار مجلس الوزراء الفلسـطيني الصـادر في جلســته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 2008/11/25 م للعمل في مجال 

العمل المصرفي.

وقــــد بدأ البنك رحـــــلته بفــــتح باب االكـــتتاب في 15 مارس 2009 م ، ومـــن ثم فتح أبوابه للجمــــهور فــــــي

21 إبـــــــــريل 2009 م، ومنذ ذلك الوقت فإن البنك فـــــــــي نمو متـــــــــزايد ويحقق إنجازات عديدة فقد فاق إقبال 

الجمهور من تجار ومؤسسات وأفراد وموظفين كل التوقعات.

 ويقوم البنك بممارسة أعماله المصـرفية والمالية وتقديم خدماته وفقًا ألحكام الشــريعة اإلسالمية الغراء من 

خالل فروع البنك في القطاع  وكادر موظفيه المؤهل والمدرب مصرفيًا وشرعيًا.

نبذة عن البنك



     الرؤية:

تقديم نموذج مميز في العمل المصـــــــــــــــــرفي وفقًا ألحكام الشـــــــــــــــــريعة اإلسالمية الغراء 

والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني.  

     الرسالة: 

تقديم كافة الخدمات والبرامج المصـــــــرفية بأفضــــــــل المواصفات وفقًا ألحكام الشــــــــريعة 

اإلسالمية الســمحاء، وتحقيق معدالت منافســة للعائد للمســتثمرين بأفضـــل المواصفات 

وفق أحدث التقنيات العالمية والطواقم البشرية المتميزة. 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة





الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين أما بعد 

حضرات اإلخوة واألخوات / المساهمين          حفظهم هللا   

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يســعدني أن أرحب بكم جميعًا باسمي ونيابة عن اإلخوة أعضــاء مجلس اإلدارة وأتقدم إليكم بجزيل الشــكر على تلبية دعوتنا 

لحضــور اجتماع الهيئة العامة الســادس ، لنعرض على حضــراتكم التقرير الســنوي الســادس ، عن أعمال البنك للعام المنصـــرم 

2014 ، حيث تعتبر هذه الفترة حافلة بالتحديات والصعوبات لكثير من القطاعات االقتصادية في قطاع غزة .

ففي عام 2014 استمر البنك في مسيرته الطيبة على الرغم مما تشهده المنطقة من أزمات وحصـار وإغالق مما كان له أثار 

سيئة على النمو االقتصـــــادي ، فقد استمر البنك في تنويع وتوزيع الخدمات المصـــــرفية المقدمة ، وقد اتســـــم عام 2014 

 e-banking  بتمــــيز البنك بتقــــديم الخـــدمات المصـــرفية اإللكـــترونية متمـــثلة فـــي خدمـــات االنترنت البنـــكي

sms وخدمات

أما على صعـــيد المؤشـــرات المالية ففي عام 2014 بلغت موجـــودات البنك أكـــثر مـــن 76 مليون دوالر وبنســــبة نمـــو

1.5% تقريبًا عن العام 2013، وقد ارتفعت ودائع العمالء بكافة أشكالها إلى أكثر من 50 مليون دوالر أي بنســــــــــــــــــبة زيادة 

ونمو بلغت تقريبًا 8.8% ، وقد بلغت أرصـــــــــــــــدة توظيفات األموال في البنك للعام 2014 قرابة 58 مليون دوالر ، في حين 

بلغت حقوق المساهمين في البنك للعام 2014 أكثر من 19 مليون دوالر .

إن ما تضـــــــــــمنه هذا التقرير من نجاح وتميز هو حصــــــــــــيلة ستة سنوات من الجد والعطاء متحملين األعباء الثقيلة ومواجهين 

التحديات الكبيرة وذلك من أجل خدمة الوطن والمواطن .

وما كان هذا االنجاز إال توفيقًا من هللا تعالي ، وثمرة دعم متواصل من المؤمنين بفكر هذه المؤسســــة ومنهج عملها ونتاج 

عملها ونتاج جهد كبير ومتميز من إدارة البنك التنفيذية والعاملين فيها ، وجزى هللا الجميع خير الجزاء .

ونعدكم أيها المســـاهمين الكرام أن نســـتمر بالســــير على هذا النهج القويم ، خادمين لرسالة البنك ومســــاهمين في التنمية 

والنهوض بالعمل المصرفي اإلسالمي .

وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعونا أن الحمد � رب العالمين

د. إبراهيم سالم جابر

رئيس مجـلس اإلدارة 
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تقرير اإلدارة العامة





الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين أما بعد 

حضرات اإلخوة واألخوات / المساهمين          حفظهم هللا   

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                    

بالرغم من األحداث التي تحيط بمنطقتنا بشــــــكل عام ، وبما يجري على أرض غزة بشــــــكل خاص من حصــــــار وتأخر في اإلعمار 

وعدم انتظام الرواتب ، وعلى رغم كل ما يكتنف الظروف المحيطة من معوقات وصعوبات إال أن البنك استطاع بفضل هللا 

تعالى تحقيق معدالت نمو جيدة واســــــــــتقرار في عمله واســــــــــتمرارية في تقديم خدماته ، وأود أن أضـــــــــــع بين أيديكم أهم 

االنجازات التي تم تحقيقها في العام 2014 وما نتطلع إلى تحقيقه في المستقبل .

ً     أوال : الخدمات المصرفية :

استمر البنك الوطني في تقديم الخدمات المصــــــرفية المتميزة في العام 2014 ، فقد اتســــــم العام 2014 بتقديم وتطوير 

الخدمات والتقنيات المصرفية ، فقد كان أهم انجازات التقنيات المصرفية ما يلي :

أ. تطبيق نظام االنترنت البنكي  ، e-banking بحيث يســـــــــــتطيع العمالء الوصول إلى حســـــــــــاباتهم الخاصة وإجراء عمليات   

متعددة عليها ، ومن أي مكان أرادوا .

ب. الســــــرعة في تقديم الخدمات للعمالء بكفاءة  ودقة وذلك من خالل اتباع قاعدة بيانات مركزية لجميع الفروع ، والعمل   

على متابعة الفروع مركزيًا من قبل اإلدارة العامة .

ج. تقليل استخدام الورق من خالل أتمته المكاتب واالعتماد على البريد االلكتروني في المراسالت الداخلية وأرشـفة الوثائق   

إلكترونيُا .

د. االستمرار في تقديم الخدمات المصـرفية اإللكترونية مثل تسـديد فواتير الكهرباء والمياه والرسوم الجمركية والضـريبية ...   

إلخ .

.SMS ه. االستمرار في تطوير وتوسيع وتحسين خدمات الرسائل  

     ثانيا : التفرع :ً

خالل العام 2014 ، وحســــــــــــــــــــب خطة التفرع واالنتشـــــــــــــــــــــار للبنك الوطني اإلسالمي فقد تم افتتاح فرع الوسطى بتاريخ 

2014/6/25 وكذلك تم افتتاح مكتب رفح بتاريخ 2014/3/15

حيث بلغ عدد فروع البنك الوطني اإلسالمي 5 فروع منتشرة في أنحاء قطاع غزة .
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عدد الموظفين

200920102011201220132014

وكانت الشهادات العلمية التي يحملها الموظفين كالتالي :

المستوى

1244511العدد

ثانوية عامة فأقلدبلومبكالوريوسماجستير

     ثالثا : الجهاز الوظيفي :ً

مع نهاية عام 2014 بلغ عدد موظفي البنك 72 موظف ، وفيما يلي بيان عدد الموظفين خالل السنوات الستة األخيرة .

32

39

52

56

59

72

وخالل العام 2014، ومن خالل االهتمام برفع أداء وقدرات الموظفين قام البنك بإشــــــــــــراك معظم الموظفين في دورات 

تدريبية داخلية وخارجية وذلك لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم ، فقد بلغ عدد المشـــــــــاركين في الدورات 142موظف أي أن 

الموظف حصل على دورتين تدريبيتين خالل العام 2014.

حيث شملت الدورات كافة موظفي البنك من مختلف المســــــــتويات اإلدارية وقد غطت هذه الدورات مختلف األنشــــــــطة 

واألعمال المصرفية والمالية واإلدارية والتحليل المالي والدورات الشرعية وتحليل المخاطر .

و من ناحية اخرى، استمر البنك في تقديم خدمات التدريب المالي و المصـــرفي لطلبة المؤسســــات التعليمية ، حيث استفاد 

عشرات الطالب من برامج التدريب التي يقدمها البنك الوطني اإلسالمي .

     رابعا : الجوائز التشجيعية : ً

قام البنك الوطني في عام 2014 بإطالق حملة ( وفر و اربح بالحالل ) حيث قام البنك بتوزيع الكثير من الجوائز التشــــــــجيعية 

على حســـابات التوفير و تمثلت الجائزة الكبرى بســـيارة ، حيث تم الســــحب على سيارتين حتى اآلن ، و العديد من جوائز تغطية 

نفقات الحج و العمرة و مئات الجوائز العينية االخرى .

و حســــــب فتوى هيئة الرقابة الشــــــرعية ، فإن البنك يتحمل قيمة الجوائز جميعها من أموال المســـــــاهمين و ليس من أموال 

المودعين .



8

     خامسا : الدور االجتماعي للبنك :ً

استمر البنك الوطني االسالمي في العـــام 2014 القيام بالدور و المســـئولية االجتمـــاعية اتجاه الوطـــن و المـــــــواطن ،

و التفاعل مع األنشطة االجتماعية و قد قام البنك في عام 2014 بتقديم الدعم و الرعاية لبعض األنشطة االجتماعية مثل 

دعم و رعاية المؤتمرات العلمية و الندوات ، التبرعات لمؤسســـــات تعليمية و إغاثية و اجتماعية ، و تقديم قروض حســــــنة  و 

ذلك من خالل التعاون مع العديد من المؤسســـــــــــــــــات حيث بلغ قيمة القروض الحســـــــــــــــــنة المقدمة في عام 2014 مبلغ 

(1,573,239$) و قد استفاد منهم عدد 578 مواطن وقد تم منح هذه القروض لغايات معينة مثل :

 أ. قروض الزواج ، و ذلك من خالل اتفاقية موقعة مع صندوق دعم الشـــــــباب –  وزارة الشــــــــباب والرياضة ، حيث بلغت قيمة 

القروض الممنوحة مبلغ (292,000$) و عدد المستفيدين منها 146 شاب .

 ب. قروض المشــــاريع الصــــغيرة ، و ذلك من خالل اتفاقيات موقعة مع العديد من مؤسســـــات دعم المشـــــاريع الصـــــغيرة و 

الجمعيات الخيرية حيث بلغت هذه القروض (1,281,239$ ) و عدد المستفيدين منها 432 مواطن .

     سادسا : الوضع المالي للبنك :

على الرغم من الظروف الصــــعبة و الحصــــار الســـــياسي و االقتصـــــادي الذي يحياه قطاع غزة ، إال أن  مؤشرات األداء المالي 

للبنك للعام 2014 كانت جيدة و على النحو التالي :

أ. إجمالي الموجودات :  

بلغ اجمالي الموجودات في عام 2014 ما قيمته (76,110,932$) أي بزيادة بقيمة (1,101,758$) و بنســـــــــــــــــــبة نمو %1.5 

تقريبا .

وقد كانت نسبة نمو الموجودات في البنك خالل السنوات الخمسة األخيرة كما يلي :

الموجودات

20102011201220132014

(33,890,013)(50,264,824)(70,591,791)(75,009,174)(76,110,932)

$$$$$
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ب. إجمالي الودائع  :  

حيث بلغ مجموع الودائع  والتأمينات النقدية باختالف أنواعها ما قيمته (55,427,074$) أي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيادة قيمتها 

(2,570,299$) عن العام 2013 .

وقد كانت نسبة نمو الودائع في البنك خالل السنوات الخمسة األخيرة كما يلي :

ودائع الجمهور

20102011201220132014

(21,991,882)(35,773,240)(51,551,250)(52,856,775)(55,427,734)

$$$$$

ج.  االستثمارات و توظيف األموال : 

 بلغت اجمالي االســــــــــتثمارات و التمويالت في البنك في نهاية عام 2014 ما قيمته (61,454,325$) في حين بلغت عام 

2013 ما قيمته ($68,169,165) .

وقد كانت نسبة نمو االستثمارات وتوظيف األموال في البنك خالل السنوات الخمسة األخيرة كما يلي :

االستثمارات

20102011201220132014

(15,430,157)(28,847,523)(42,963,104)(68,169,165)(61,454,685)

$$$$$
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د. حقوق المساهمين  :

 بلغ إجمالي حقوق المســـــــــــــــــــاهمين في البنك نهاية عام 2014 ما قيمته (19,385,249$) في حين بلغت عام 2013 ما 

قيمته ($19,405,181) .

وقد كانت نسبة حقوق المساهمين في البنك خالل السنوات الخمسة األخيرة كما يلي :

حقوق الملكية

20102011201220132014

(11,372,669)(13,285,171)(17,928,390)(19,405,181)(19,385,249)

$$$$$

و ختامًا ، نتوجه إلى هللا تعالى بالحمد و الثناء على ما وفقنا إليه من انجازات و نشـــــــــــاطات في عام 2014 و نســـــــــــأله تعالى  

التوفيق و السداد .

 و نود أن نقدم جزيل شكرنا إلى الســــــادة / مســــــاهمي البنك الوطني االسالمي و إلى عمالئنا الكرام على ثقتهم بالبنك   و 

حرصهم على التعامل معنا  والشكر موصول إلى جميع األخوة الموظفين على ما قاموا به من أعمال خالل عام 2014 .

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين



ما يميز البنك الوطني اإلسالمي

اإللتزام الكامل بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.

إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية حقيقية في المجتمع بحيث

تتم جميع اإلستثمارات داخل قطاع غزة.

إرساء مبدأ المشاركة في األرباح والخسائر.

سهولة إجراءات التعامل معنا وتلبية إحتياجات العمالء بسرعة وسهولة.

كادر وظيفي مدرب ومأهل مصرفيا وشرعيا.

تحقيق عوائد مجزية لكل من المساهمين والمودعين حيث تعتبر توزيعات

البنك الوطني اإلسالمي األفضل بين البنوك اإلسالمية في فلسطين.

برامج خاصة لتمنية أصحاب الحرف والمهن الصغيرة.

مواكبة أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجيا المتقدمة.
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eservices.inb.ps

اإلنترنت البنكي
الموقع االكتروني

www.inb.ps SMS
الرسائل القصيرة

مجانًا

التطوير اإللكتروني

للبنك
الوطني اإلسالمي

اإلنترنت البنكي

قام البنك بإطالق خدمة اإلنترنت البنكي لجميع العمالء لتسهيل الوصول لبياناتهم المصرفية

خارج أوقات الدوام الرسمي ومن أي مكان يتواجدون فيه.

الموقع اإللكتروني

قام البنك بإطالق نسخة جديدة ومطورة للموقع اإللكتروني.

الرسائل القصيرة

قام البنك بتفعيل خدمة الرسائل القصيرة بشكل مجاني لجميع العمالء.



الخطة المستقبلية للبنك الوطني اإلسالمي للعام 2015

اإلستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها.

التوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة.

التوسع في منح تمويل لألفراد والشركات وبصيغ تمويل مختلفة.

طرح منتجات تمويلية جديدة تلبي إحتياجات المجتمع.
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رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د. عبد هللا إسماعيل أبو جربوع

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد � رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

وفقًا لخطاب التكليف المرفق صورة عنه ، يطيب لنا تقديم التقرير التالي :

لقد قامت هيئة الرقابة الشـــــــــــــرعية بمراجعة ومراقبة المبادئ المطبقة ، والعقود المتعلقة بالمعامالت التي طرحها البنك 

خالل الفترة المذكورة ، إلبداء رأي عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشــــــــــــــــــــــــــريعة اإلسالمية ، وكذلك بالفتاوى 

والقرارات واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من هيئة الرقابة الشـــــــــرعية ، وقد أصدرت الهيئة عددًا من الفتاوى وأجابت 

عن جميع المسائل والموضوعات التي أحالها إليها المسئولون في البنك .

وقد قامت الهيئة باعتماد الضوابط الشرعية لإلجراءات التنفيذية لتملك السلع وقبضها في المرابحة لآلمر بالشراء .

وأعادت دراســـة ســـياســــة توزيع األرباح المعتمدة في البنك واعتمدتها ، واعتمدت ضــــوابط إجراءات المرابحة الخارجية وفق 

مراحلها المتعددة.

وفي هذا النطاق تؤكد هيئة الرقابة الشـــــــــرعية بأن مســــــــــئولية التأكد من أن البنك يعمل وفقًا ألحكام ومبادئ الشــــــــــريعة 

اإلسالمية تقع على اإلدارة ، أما مسئوليتها فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات البنك .

ولقد شملت مراقبتنا فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة في البنك ، والتحقق من توافقها واألسس الشرعية المعتمدة .

وقد توصلنا لما يلي :

 أ- بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليها ، وأجرت التعديالت الالزمة عليها ، وجدت أن العقود والعمليات 

والمعامالت التي أبرمها البنك خالل الســـــــــنة المنتهية 2014م، والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشــــــــــريعة 

اإلسالمية .

 ب- اطلعت الهيئة على الميزانية العمومية -حســــــــاب األرباح والخســــــــائر -ووجدت أن توزيع األرباح وتحميل الخســـــــــارة على 

حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .

 ت- ال يوجد مانع شرعي من األخذ باألسلوب الذي اختاره مجلس إدارة البنك بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه.

وتشكر الهيئة المتعاملين مع البنك والمساهمين على حسن ثقتهم ، كما ونشكر إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم 

معها ، وجزى هللا الجميع خير الجزاء.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للعام 2014م

مقدم إلى مساهمي البنك الوطني اإلسالمي 

وهللا الهادي إلى سواء السبيل
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التقرير المالي
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مالحظات:



مالحظات:



مالحظات:



بالحاللوفر واربح

ألف مبارك للفائز الثانيألف مبارك للفائز األول

أكثر من 350 فائز في حمالت التوفير
والحملة مستمرة




