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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء جمعية البنوك فـي فل�سطني املحرتمني،،،
حتية طيبة وبعد،،،
يطيب لنا �أن نقدم لكم التقريرال�سنوي جلمعية البنوك فـي فل�سطني ،الذي يت�ضمن ن�شاطات و�إجنازات اجلمعية
خالل العام  ،2011وبياناتها املالية املدققة لل�سنة املنتهية فـي  ،2011/12/31بالإ�ضافة �إىل تقرير مدققي
احل�سابات حول نتائج فح�صهم لتلك البيانات.
�شهد العام  2011حت�سناً طفـيفاً فـي بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية ،مقابل الرتاجع فـي بع�ضها الآخر ،والذي ميكن مالحظته
من منو الناجت املحلي الإجمايل مبعدل  ،% 9.3وانخفا�ض معدالت البطالة �إىل  ،% 23.7وفـي املقابل انخفا�ض قيمة
التحويالت اجلارية املقبو�ضة من اخلارج مبعدل  ،% 26.3وارتفاع العجز فـي امليزان التجاري مبعدل  ،% 6.3وعلى
�صعيد القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني ،فقد �شهد حت�سن ًا ملمو�س ًا خالل العام � ،2010إذ منت املوجودات مبعدل % 9
لتتجاوز  8.6مليار دوالر ،ومنت ودائع العمالء مبعدل  % 8لتتجاوز  6.8مليار دوالر ،كما منت الت�سهيالت االئتمانية
املمنوحة مبعدل  % 29لتتجاوز  2.9مليار دوالر ولتتجاوز ن�سبتها من ودائع العمالء .% 42
حققت اجلمعية خالل العام  2011مزيد من الإجنازات التي تدعم م�سريتها نحو حتقيق الأهداف التي حددها
نظامها الأ�سا�سي ،وما ا�ستوجبته التطورات وامل�ستجدات التي �شهدها العمل امل�صرفـي حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا ،وقد
ا�ستمرت بانتهاج �أ�سلوبها املعتمد على التخطيط للربامج وال�سيا�سات التي تدعم م�سريتها بخطوات واثقة مع تنوع
الن�شاطات وجماالت العمل وفق �أهداف وبرامج حمددة ،و�إننا ن�أمل ونحن جنتاز العام � 2010أن نكون �أكرث قدرة
على مواجهة ال�صعاب والتحديات خالل العام القادم ،متطلعني �إىل ا�ستمرار تعاونكم وتقدمي �آرائكم ووجهات
نظركم ،ملا فـيه دعم اجلمعية ومتكينها من موا�صلة م�سريتها.
مع االحرتام والتقدير،،
مازن �أبو حمدان
رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة المدير العام
ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء جمعية البنوك فـي فل�سطني املحرتمني
حتية طيبة وبعد،،،
ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر جلمعية البنوك فـي فل�سطني ،الذي يقدم �أعمال و�إجن��ازات
اجلمعية خالل العام  2011ب�شكل �شامل وموجز فـي �آن واحد.
ا�ستمرت اجلمعية با�ستكمال حماور عملها :احل�شد و الت�أييد ،الدرا�سات ،الإ�صدارات ،الن�شاطات ،والرتويج
لل�صناعة امل�صرفـية ،التزام ًا بتكري�س دورها كونها منرب ًا �إعالمي ًا ومنارة املعرفة امل�صرفـية لأع�ضائها ،لالرتقاء
بال�صناعة امل�صرفـية فـي فل�سطني.
قامت اجلمعية خالل العام  2011بالعمل على حزمة من املحاور و املجاالت التي ت�شكل اهتمام ًا م�شرتك ًا للبنوك
الأع�ضاء ،حيث قامت بجلب احل�شد والت�أييد لـ  9ق�ضايا تهم القطاع امل�صرفـي ،و�إعداد  12درا�سة حتليلية تواكب
�أهم الق�ضايا امل�صرفـية ،ون�شر � 12إ�صدار ًا متنوع ًا ،وتنفـيذ  59ن�شاط ًا خمتلف ًا ،جميعها تخدم القطاع امل�صرفـي
الفل�سطيني وتتبع �أبرز تطوراته.
والبد من الإ�شارة �إىل �أهمية التعاون امل�شرتك بني اجلمعية و�سلطة النقد الفل�سطينية� ،إذ حر�صت اجلمعية على
تفعيل العمل على الأمور اللوج�ستية بني الطرفـني لتح�سني �إجراءات العمل ،ولبحث الق�ضايا امل�صرفـية التي تتعلق
بالتعليمات ال�صادرة للو�صول �إىل تفاهمات حولها ،الأمر الذي يعزز مكانة اجلمعية كونها بيت ًا للبنوك العاملة
فـي فل�سطني.
مع االحرتام والتقدير،،
نبيل �أبو دياب
املدير العام
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التطورات االقتصادية
�شهد االقت�صاد الفل�سطيني حت�سن ًا فـي �أدائ��ه خالل
ال�ع��ام  ،2011وفـيما يلي تف�صيل لأداء االقت�صاد
الفل�سطيني للعام  2011مقارنة مع العام :2010

واالت�صاالت بن�سبة ( ،)%5و�ساهم قطاع اخلدمات
بن�سبة ( )%20من الناجت املحلي الإج �م��ايل ،بينما
�ساهم قطاع الإدارة العامة والدفاع بن�سبة ( )%14من
الإجمايل ،وقطاع التعدين وال�صناعة التحويلة واملياه
والكهرباء بن�سبة ( ،)%12يليه قطاع الإن�شاءات بن�سبة
(.)%11

ارتفع الناجت املحلي الإج�م��ايل بالأ�سعار الثابتة فـي
الأرا�ضي الفل�سطينية خالل العام  2011مبقدار 611
مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%11لتبلغ القيمة ال�سنوية
 6.3مليار دوالر ،حيث ارتفع فـي ال�ضفة الغربية بن�سبة
( )%6وفـي قطاع غ��زة بن�سبة ( .)%27كما ارتفع
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل مبقدار 111
دوالر وبن�سبة ( )%7لتبلغ القيمة ال�سنوية فـي الأرا�ضي
الفل�سطينية  1,613دوالر للفرد الواحد.

معدالت البطالة

الناتج المحلي اإلجمالي

انخف�ضت ن�سبة البطالة فـي الأرا�ضي الفل�سطينية خالل
العام  2011لت�شكل ( )%21من �إجمايل القوى العاملة،
ليبلغ عدد القوى العاملة التي تعاين من البطالة 222
�أل��ف ،حيث ارتفعت ن�سبة البطالة فـي ال�ضفة الغربية
لت�شكل ( )%17من القوى العاملة ،فـي حني انخف�ضت
فـي قطاع غزة لت�شكل ( )%29من القوى العاملة.

القيمة المضافة للقطاعات اإلقتصادية

العاملون فـي األراضي الفلسطينية

ارتفعت القيمة امل�ضافة لكافة القطاعات االقت�صادية
خالل العام  2011بن�سب متفاوتة ،حيث ارتفعت لقطاع
الإن���ش��اءات بن�سبة ( ،)%32ولقطاع الإدارة العامة
والدفاع بن�سبة ( ،)%13ولقطاع التعدين وال�صناعة
التحويلية واملياه والكهرباء بن�سبة ( ،)%12كما ارتفعت
لقطاع ال��زراع��ة و�صيد الأ��س�م��اك بن�سبة (،)%11
ولقطاعي اخلدمات والتجارة بن�سبة ( ،)%8ولقطاع
الو�ساطة املالية بن�سبة ( )%7ولقطاع النقل والتخزين

ارتفع عدد العاملني فـي الأرا�ضي الفل�سطينية خالل
العام  2011بن�سبة ( )%11ليبلغ عدد العاملني 828
�ألف عامل للعام  ،2011حيث انخف�ض عدد العاملني
فـي ال�ضفة الغربية لي�شكل ( )%60من �إجمايل عدد
العاملني ،كما انخف�ض عدد العاملني فـي امل�ستوطنات
و�إ�سرائيل لي�شكل ( ،)%10فـي حني ارتفع فـي قطاع
غزة لي�شكل (.)%30
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الميزان التجاري السلعي

ارتفع العجز فـي امليزان التجاري ال�سلعي خالل العام
 2011مبقدار  350مليون دوالر وبن�سبة (،)%10
ليبلغ  3.7مليار دوالر للعام  ،2011حيث ارتفع حجم
ال�صادرات بن�سبة ( )%32لتبلغ  758مليون دوالر،
�شكلت ال�صادرات �إىل �إ�سرائيل ( )%90من �إجمايل
ال�صادرات ،فـي حني ارتفع حجم ال��واردات بن�سبة
( )%13لتبلغ  4.5مليار دوالر� ،شكلت الواردات من
�إ�سرائيل ( )%68من �إجمايل الواردات.
الرقم القياسي ألسعار المستهلك

ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك خالل العام
 2011بن�سبة ( )%3ليبلغ  132.72للعام ،2011
مقابل  129للعام .2010
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التطورات المصرفـية
بلغ عدد البنوك العاملة فـي فل�سطني  18بنك ًا 8 ،منها
حملية و� 8أردنية وبنك عربي واحد و�آخر �أجنبي ،وفـي
ما يلي تف�صيل لأهم التطورات امل�صرفـية للعام 2011
مقارنة مع العام :2010
الموجودات

ارتفع حجم �صافـي م��وج��ودات البنوك العاملة فـي
فل�سطني مبقدار  502مليون دوالر وبن�سبة ()%6
لتبلغ قيمتها نهاية العام  9.1مليار دوالر� ،شكلت
الأر�صدة ( )%41من �صافـي املوجودات ،فـي حني
�شكل �صافـي الت�سهيالت ( )%38منها.
الموجودات السائلة
انخف�ض حجم املوجودات ال�سائلة خالل العام 2011

مبقدار  265مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%6لتبلغ قيتها
نهاية العام  4.2مليار دوالر ،حيث انخف�ضت الأر�صدة
لدى �سلطة النقد مبقدار  147مليون دوالر وبن�سبة
( ،)%13كما انخف�ضت الأر�صدة لدى البنوك خارج
فل�سطني مبقدار  156مليون دوالر ( ،)%6وانخف�ضت
النقدية مبقدار 46مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%8فـي
حني ارتفع حجم الأر�صدة لدى البنوك داخل فل�سطني
مبقدار  84مليون دوالر (.)%33
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التسهيالت االئتمانية
ارتفع حجم الت�سهيالت االئتمانية خالل العام 2011

مبقدار  665مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%23لتبلغ
قميتها نهاية العام  3.6مليار دوالر ،حيث ارتفعت
الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص مبقدار 402
مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%20كما ارتفعت الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع ال�ع��ام مب�ق��دار  263مليون دوالر
وبن�سبة (.)%31
االستثمارات
انخف�ض حجم ا�ستثمارات البنوك خالل العام 2011

مبقدار  213مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%61لتبلغ
قيتها نهاية العام  137مليون دوالر ،حيث انخف�ض
اال�ستثمار فـي ح�ص�ص الأقلية مبقدار  211مليون
دوالر وبن�سبة ( ،)%68كما انخف�ض اال�ستثمار
فـي ال�شركات التابعة مبقدار  2مليون دوالر وبن�سبة
( ،)%12فـي حني ارتفع اال�ستثمار فـي ال�شركات
ال�شقيقة مبقدار � 134ألف دوالر وبن�سبة (.)%1
ودائع العمالء

ارتفع حجم ودائع العمالء خالل العام  2011مبقدار
 170مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%3لتبلغ قيمتها نهاية
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ال�ع��ام  7مليار دوالر ،حيث ارتفعت ودائ��ع القطاع
اخلا�ص مبقدار  268مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%4فـي
حني انخف�ضت ودائع القطاع العام مبقدار  98مليون
دوالر وبن�سبة (.)%14
ودائع البنوك وسلطة النقد

ارتفع حجم ودائع البنوك و�سلطة النقد خالل العام
 2011مبقدار  213مليون دوالر وبن�سبة (،)%49
لتبلغ قيمتها نهاية العام  646مليون دوالر ،حيث
ارتفعت ودائ��ع البنوك خ��ارج فل�سطني مبقدار 107
مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%190كما ارتفعت ودائع
البنوك داخ��ل فل�سطني مب�ق��دار  100مليون دوالر
وبن�سبة ( ،)%49وارتفعت ودائع �سلطة النقد مبقدار
 6مليون دوالر (.)%3
حقوق الملكية

ارتفع حجم حقوق امللكية خالل العام  2011مبقدار
 85مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%8لتبلغ قيمتها نهاية
العام  1.2مليار دوالر ،حيث ارتفع حجم ر�أ�س املال
املدفوع مبقدار  65مليون دوالر وبن�سبة (.)%8
األرباح

انخف�ض حجم �أرب ��اح البنوك خ�لال ال�ع��ام
مبقدار  16مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%11لتبلغ قيمتها
للعام  2011ما يقارب  127مليون دوالر.
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الشيكات المقدمة للتقاص

ارتفعت قيمة ال�شيكات املقدمة للتقا�ص خالل العام
 2011مبقدار  2.3مليار دوالر وبن�سبة (،)%25
كما ارتفع عددها مبقدار � 426أل��ف �شيك وبن�سبة
( .)%12لتبلغ قيمتها للعام  2011ما يقارب 12
مليار دوالر بعدد مقداره  4مليون �شيك.
الشيكات المرتجعة

ارتفعت قيمة ال�شيكات املرجتعة خالل العام
مبقدار  160مليون دوالر وبن�سبة ( ،)%27كما ارتفع
عددها مبقدار � 113ألف �شيك وبن�سبة ( ،)%30لتبلغ
قيمتها للعام  2011ما يقارب  758مليون دوالر بعدد
مقداره � 488ألف �شيك .وقد ارتفعت ن�سبة ال�شيكات
املرجتعة من �شيكات املقا�صة لتبلغ ( )%6من حيث
القيمة و ( )%12من حيث العدد ،مقارنة مع العام
.2010
2011

الحواالت الداخلية

ارتفعت قيمة احل ��واالت ال�شخ�صية املتبادلة بني
البنوك خالل العام  2011مبقدار  1.2مليار دوالر
وبن�سبة ( ،)%26فـي حني انخف�ض عددها مبقدار 9
�آالف حوالة وبن�سبة ( )%7لتبلغ قيمتها للعام 2011
ما يقارب  5.8مليار دوالر بعدد مقداره � 132ألف
حوالة.
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الحواالت الخارجية الواردة

ارتفعت قيمة احل��واالت ال ��واردة من اخل��ارج خالل
العام  2011مبقدار  73مليون دوالر وبن�سبة (،)%1
كما ارتفع عددها مبقدار � 35أل��ف حوالة وبن�سبة
( ،)%24لتبلغ قيمة احلواالت الواردة للعام  2011ما
يقارب  6.7مليار دوالر بعدد مقداره � 181ألف حوالة.
الحواالت الخارجية الصادرة

ارتفعت قيمة احلواالت ال�صادرة �إىل اخلارج خالل
ال �ع��ام  2011مب �ق��دار  646م�ل�ي��ون دوالر وبن�سبة
( ،)%14كما ارتفع عددها مبقدار � 18ألف حوالة
وبن�سبة ( ،)%15لتبلغ قيمة احلواالت ال�صادرة �إىل
اخلارج للعام  2011ما يقارب  5.4مليار دوالر بعدد
مقداره � 144ألف حوالة.
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الـتـقـرير اإلداري

مازن �أبو حمدان
رئي�س جمل�س الإدارة

نبيل �أبو دياب
املدير
التنفـيذي

لمحة عامة
جمعية البنوك فـي فل�سطني هي م�ؤ�س�سة �أهلية غري ربحية ،مت ت�أ�سي�سها عام  ،1998وهي م�سجلة فـي وزارة
الداخلية حتت رقم  ،RA-225-Cمببادرة من البنوك العاملة فـي فل�سطني لتمثل القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني
ولرتعى م�صاحله.
ن�سعى فـي جمعية البنوك �إىل خلق ر�ؤية جماعية للقطاع امل�صرفـي الفل�سطيني تنبثق عنها الر�ؤى الفردية للبنوك،
كما نعمل على الإرتقاء بال�صناعة امل�صرفـية فـي فل�سطني.
نهتم فـي بحث ودرا�سة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك لأع�ضائنا ،وتقدمي امل�ساعدة التقنية فـي جمال بناء
وتنمية قدرات موظفـي القطاع امل�صرفـي ملواكبة �آخر م�ستجدات العمل امل�صرفـي من خالل التعاون والتن�سيق مع
اجلهات ذات ال�صلة �أو من خالل توفـري املعلومات ورفد املعرفة التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم فـي تطوير ال�صناعة
امل�صرفـية ،بوا�سطة تنفـيذ الدرا�سات و�إ�صدار الن�شرات ،وعقد الندوات وور�ش العمل .كما ونبادر �إىل التوا�صل
مع امل�ؤ�س�سات املماثلة فـي اخلارج لال�ستفادة من التجارب واخلربات املتقدمة.
ن�ؤمن فـي جمعية البنوك ب�أهمية العالقة املتميزة مع �سلطة النقد الفل�سطينية من �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة
للنظام امل�صرفـي الفل�سطيني ،ونعمل على التعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتطبيق مبد�أ ال�شراكة
مع القطاع العام وخلق بيئة ا�ستثمارية م�ساندة.
�إن القطاع امل�صرفـي ي�شكل ع�صب االقت�صاد و�إن وجود �صناعة م�صرفـية قوية وم�ستدامة هي بحد ذاتها املحرك
الرئي�سي وحجر الزاوية للتنمية االقت�صادية ،لذا ف�إننا فـي جمعية البنوك فـي فل�سطني ملتزمون بالقيام بدور
ن�شط وفعال فـي متكني قطاعنا امل�صرفـي ،وبالتايل تنمية اقت�صادنا الفل�سطيني على الرغم من ال�صعوبات
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
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أهداف الجمعية
ن�صت املادة رقم ( )6من النظام الأ�سا�سي جلمعية البنوك فـي فل�سطني ،على �أن تهدف اجلمعية �إىل مايلي:
ّ
•التعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة فـي القطاعني العام واخلا�ص ،فـي كل من �ش�أنه خدمة االقت�صاد الوطني
وتعزيزه.
•رعاية م�صالح اجلمعية والأع�ضاء وتوثيق التعاون فـيما بينهم.
•بحث الق�ضايا امل�شرتكة واملتعلقة مبختلف �أوجه ن�شاطات الأع�ضاء و�إيجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل التي
تواجههم.
•تبادل املعلومات واخل�برات فـي كل من �ش�أنه رفع م�ستوى العمل امل�صرفـي وخدمة الأه��داف امل�شرتكة
للأع�ضاء.
•تطوير �أ�ساليب �أداء اخلدمات امل�صرفـية وحتديثها.
•العمل على ت�سوية اخلالفات بني �أع�ضاءها �أو بني الأع�ضاء وغريهم عند تقدمي طلب خطي من قبل
املتنازعني �إليها.
•تر�سيخ مفاهيم العمل امل�صرفـي و�أعرافه واتباع نظم و�إجراءات موحدة لهذه الغاية.
•تعزيز التعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية ،وذلك لتنفـيذ خمططات ال�سيا�سة النقدية وامل�صرفـية التي
ت�ضعها ،و�إبداء وجهة النظر ب�ش�أنها عند االقت�ضاء وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�شاور معها فـي جميع
الق�ضايا التي تهم اجلهاز امل�صرفـي وتهدف لرفع كفاءته و�أدائه املتطور.
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نســعـى لخلـــق رؤيــة جــماعية
للقطــاع المصــرفـي الفلسطيني
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البنوك العاملة فـي فلسطين
البنك العربي
بنك فل�سطني
بنك القاهرة عمان
بنك الأردن
بنك القد�س
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
البنك الإ�سالمي العربي
بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
بنك الإ�ستثمار الفل�سطيني
البنك الأهلي الأردين
البنك التجاري الفل�سطيني
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك التجاري الأردين
البنك الأردين الكويتي
بنك الإحتاد
بنك  HSBCال�شرق الأو�سط املحدود
البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
امل�ؤ�س�سة امل�صرفـية الفل�سطينية *

�أردين
فل�سطيني
�أردين
�أردين
فل�سطيني
�أردين
فل�سطيني
فل�سطيني
فل�سطيني
فل�سطيني
�أردين
فل�سطيني
م�صري
�أردين
�أردين
�أردين
بريطاين
فل�سطيني
فل�سطيني

* ع�ضو منت�سب.
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أعضاء مجلس اإلدارة
مازن �أبو حمدان
جوزيف ن�سنا�س
جوين زيدان
حممد نبيل حمدان
حممود التكروري
ن�ضال الربغوثي
�سامي ال�صعيدي
�أحمد احلاج ح�سن
عزام ال�شوا
ريا�ض �أبو �شحادة

رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�أمني ال�سر
�أمني ال�صندوق
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو مراقب

البنك العربي
بنك القاهرة عمان
بنك الأردن
بنك اال�ستثمار الفل�سطيني
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
البنك الإ�سالمي العربي
بنك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
بنك القد�س
�سلطة النقد الفل�سطينية

كما فـي 2011/12/31
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اإلدارة التنفـيذية
نبيل �أبو دياب

املدير العام

�آالء �شرك�سي

الدرا�سات

منتهى نور

الإدارة

		
ورود زبن

املحا�سبة

كما فـي 2011/12/31
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مجاالت العمل
عملت جمعية البنوك فـي فل�سطني على جمموعة من
املجاالت التي تهم القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني وكان
�أهمها:
القوانين واألنظمة والتعليمات المصرفـية

�شاركت اجلمعية من خالل عدة اجتماعات فـي �صياغة
بع�ض القوانني والأنظمة والتعليمات اخلا�صة بالقطاع
امل�صرفـي الفل�سطيني ،حيث �شاركت فـي مناق�شة ق�ضايا
تتعلق بالت�سويات ال�ضريبية و�آليات تنفـيذ قانون �ضريبة
الدخل رقم  8للعام  ،2011وناق�شت م�شروع قانون ت�سوية
املدفوعات الوطني ،ومو�ضوع ت�سعري الر�سوم اخلا�صة
بنظام “براق”  ،كما �ساهمت اجلمعية مبناق�شة عدد
من التعليمات؛ كتلك املتعلقة ب ��إدارة خماطر االئتمان
وال �ف��وائ��د وال �ع �م��والت املعلقة وخم�ص�صات ال��دي��ون
امل�شكوك فـي حت�صيلها ،وموا�ضيع التعيني والنقل
والإجراءات الت�أديبية واال�ستقالة واحل�ساب الأ�سا�سي/
ح�ساب لكل م��واط��ن� ،إ�ضافة �إىل تعميم “اختبارات
االجهاد املايل” و “حقوق العمالء االئتمانية”.
البيئة القانونية

و�ساهمت اجلمعية فـي مناق�شة �آل�ي��ات تنفـيذ قانون
�ضريبة الدخل رقم  8ل�سنة  2011ال�صادر عن دائرة
�ضريبة الدخل فـي وزارة املالية ،من خالل االجتماع
الت�شاوري ال��ذي عقدته للمدارء املاليني ل��دى البنوك
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العاملة فـي فل�سطني وممثلني عن �سلطة النقد ووزارة
املالية .وناق�شت خالل االجتماع الت�شاوري ملدراء البنوك
الإجراءات املتخذة �ضد بنك فل�سطني وم�ؤ�س�سات �أخرى
فـي قطاع غ��زة بخ�صو�ص �ضريبة ال��دخ��ل املفرو�ضة
عليهم ،و� �ش��ارك��ت مبناق�شة م���ش��روع ق��ان��ون ت�سوية
املدفوعات الوطني� .إ�ضافة �إىل اجتماعات جلنة �صياغة
النظام الأ�سا�سي اجلديد والذي مت اعتماده نهاية العام.
الصيرفة اإلسالمية

حت��دث��ت اجلمعية م��ن خ�لال ع��دة م�ق��االت مت ت�شرها
فـي املجلة الدورية عن موا�ضيع ذات �صلة بال�صريفة
الإ�سالمية؛ كخ�صائ�ص املنتجات املالية الإ�سالمية من
حيث اعتمادها على عن�صر الإباحة ال�شرعية والتوازن
واحل��اج��ة احلقيقية ،و�أ�سباب �سيطرة املرابحة على
حجمم التمويل املقدم من امل�صارف الإ�سالمية ،كما
�سلطت ال�ضوء على مفهوم و�أهمية الت�سويق فـي البنوك
الإ��س�لام�ي��ة .وق��د مت امل�شاركة فـي مناق�شة مو�ضوع
ال�صريفة الإ�سالمية خالل اخللوة التي نظمتها �سلطة
النقد لو�ضع خطة ا�سرتاتيجة للأعوام القادمة.
إدارة المخاطر

ناق�شت اجلمعية مالحظات البنوك على تعليمات �سلطة
النقد بخ�صو�ص �إدارة خماطر االئتمان ،و�شاركت فـي
امل�ؤمتر امل�صرفـي العربي للعام  2011بعنوان “ر�ؤية
جديدة للإ�صالح االقت�صادي” وال��ذي تناول �أ�ساليب
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�إدارة املخاطر لدى امل�صارف العربية .وحتدثت اجلمعية
فـي جملتها ال��دوري��ة ع��ن �أن���واع امل�خ��اط��ر االئتمانية
التي تواجه البنوك ،وعن �إدارة املخاطر الناجتة عن
العمليات امل�صرفـية الإلكرتونية كاملخاطر الت�شغيلية
والقانونية وخماطر ال�سمعة ،وحتدثت عن اختبارات
الأو�ضاع ال�ضاغطة ودوره��ا فـي تعزيز �إدارة املخاطر
لدى البنوك .كما ناق�شت مو�ضوع �إدارة املخاطر خالل
خلوة �سلطة النقد.
تسويق مصرفـي

تناولت اجلمعية عدة موا�ضيع خا�صة بالت�سويق امل�صرفـي
باعتباره من �أهم الو�سائل التي متكن البنك من حتقيق
�أه��داف��ه ،حيث قدمت جمموعة من التعريفات ملفهوم
الت�سويق امل�صرفـي ،وتطرقت �إىل الأ�ساليب الع�شرة
لإي�ج��اد الزبائن وم�ه��ارات البيع ال��واج��ب توفرها فـي
�صاحب املن�ش�أة� ،إ�ضافة �إىل تركيز التناف�س على ر�ضا
العميل نظر ًا لت�شابه املنتجات واخلدمات امل�صرفـية
املقدمة له ،وذلك من خالل تعزيز العالقة بني املوظف
والعميل وت�سهيل التعامالت البنكية عليه.
االئتمان المصرفـي

ناق�شت اجلمعية مو�ضوع القرو�ض اخلا�صة مبوظفـي
القطاع العام خالل االجتماع الذي عقدته مع جمموعة
من امل��دراء العامني والإقليميني للبنوك وممثلني عن
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�سلطة النقد ،كما عقدت اجلمعية ور�شة عمل عن واقع
قرو�ض الإ�سكان والرهن العقاري فـي فل�سطني بالتعاون
مع �سلطة النقد� ،إ�ضافة �إىل ور�شة تدريبية مل�شروع
الإ�سكان التمويلي الذي �أقامته �سلطة النقد وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية  ،IFCوحتدثت فـي جملتها الدورية
عن مو�ضوع �أزمة االئتمان� ،أو ما ي�سمى ب�أزمة ال�سيولة
التي تتعر�ض لها البنوك ،حيث تطرقت لأهم م�سبباتها
و�آث ��اره ��ا ع�ل��ى ال �� �س��وق .ك�م��ا حت��دث��ت ع��ن ا��س�ت�خ��دام
التكنولوجيا فـي عمليات التقييم االئتماين للمقرت�ضني.
مسؤولية اجتماعية

عقدت اجلمعية امللتقى الفل�سطيني الثاين للم�س�ؤولية
االجتماعية  ،2011وك��رم��ت بنك فل�سطني احلائز
على املرتبة الأوىل من حيث قيمة امل�ساهمة فـي جمال
امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2010وال�ت��ي
بلغت  1.5مليون دوالر �أمريكي ،وا�ستعر�ضت البنوك
م�ساهماتها فـي جمال امل�س�ؤولية االجتماعية حيث بلغ
�إجمايل القيمة  3.6مليون دوالر خالل العام ،2010
كما �أ�صدرت اجلمعية الكتيب ال�سنوي «الدور االجتماعي
للبنوك � ،»2010إ��ض��اف��ة �إىل ع�ضوية اجلمعية فـي
جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية وحثها الدائم للبنوك على
امل�ساهمة فـي دع��م �صندوق الرئي�س مل�ساعدة الطلبة
الفل�سطينيني فـي لبنان و�صندوق الكرامة الوطني،
كما حثت اجلمعية البنوك على تقدمي امل�ساعدة املالية
ل�صالح جمعية جبع اخل�يري��ة وب��رن��ام��ج �صيف جنني
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الثقافـي  .2011وعقدت ور�شة عمل حول علوم الدفاع
امل��دين .وطرحت فـي جملتها الدورية دواف��ع ممار�سة
امل�س�ؤولية االجتماعية و�أهم فوائدها� ،إ�ضافة �إىل طرح
بع�ض الأ��س�ئ�ل��ة اال��س�تر��ش��ادي��ة ملعرفة م��دى ممار�سة
البنك للم�س�ؤولية االجتماعية ،وتناولت مو�ضوع مبادرة
اال�ستثمار امل�س�ؤول والتي ت�ضم قائمة من الإجراءات التي
تدمج ق�ضايا احلوكمة بالق�ضايا البيئية واالجتماعية
عند اتخاذ القرارات.
الخدمات المصرفـية اإللكترونية

عقدت جمعية البنوك بالتعاون مع برنامج ال�شوربنك
ال��دويل حلقة بحث عن م�ستقبل اخلدمات امل�صرفـية
الإلكرتونية ،وباعتبارها ع�ضو ًا فـي اللجنة املكلفة لإن�شاء
�شركة اخلدمات امل�صرفـية؛ قامت بعقد عدة اجتماعات
ت�شاورية ملناق�شة ج��دوى امل���ش��روع ،انتهت بالتو�صية
ب�إن�شاء �شركة خ��دم��ات م�صرفـية ،كما ناق�شت �آلية
�إن�شائها والبنوك التي ترغب فـي امل�شاركة.
الموارد البشرية

ناق�شت اجلمعية احتياجات التوظيف والتدريب فـي
القطاع امل�صرفـي مع مدراء املوارد الب�شرية فـي البنوك
من خالل ور�شة عمل بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
للتعليم من �أجل التوظيف .و�ضمن اهتمامها بالعن�صر
الب�شري ،قامت بتوزيع ا�ستبيان حول مميزات الرواتب
و�آخر لر�صد واقع موظفـي القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني،
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واخل��روج بنتائج تفـيد املوظف والبنك على حد �سواء،
كما �أقامت احلفل التكرميي للموظفـني املتميزين للعام
 ،2010وناق�شت مو�ضوع التعيني والنقل والإج��راءات
الت�أديبية واال�ستقالة اخلا�ص باملوظفـني .و�ضمن املجلة
الدورية عر�ضت الهوية امل�صرفـية للموظفـني فـي دوائر
االمتثال والت�سويق والتدقيق الداخلي ،وطرحت مو�ضوع ًا
متعلق ًا باخلطوات التي جتعل املوظفـني يقدمون �أف�ضل
ما لديهم� ،إ�ضافة �إىل العنا�صر الالزم توافراها لتحقيق
معادلة حت�سني وتطوير الأداء الب�شري.
الحوكمة

ا�ست�ضافت اجلمعية اللجنة الت�أ�سي�سية ملعهد حوكمة
فـي فل�سطني ملناق�شة م�شروع �إن�شاء املعهد مع ممثلي
اللجنة و ممثلي القطاع امل�صرفـي ،كما تطرقت فـي
جملتها ال��دوري��ة �إىل ال�ق��واع��د ال�ث�لاث للحوكمة فـي
فل�سطني؛ القواعد التي ت�ستند �إىل ن�صو�ص ت�شريعية
�صريحة ،والقواعد التي تن�سجم مع املمار�سات الدولية
فـي جم��ال حوكمة ال�شركات دون �أن تتعار�ض مع �أي
ن�ص ت�شريعي �صريح وتلك التي تن�سجم مع املمار�سات
الدولية فـي جمال حوكمة ال�شركات لكنها تتعار�ض مع
ن�صو�ص ت�شريعية �صريحة ،كما طرحت مو�ضوع اجتماع
الهيئة العامة باعتباره �أحد �أهم اجلوانب التي عاجلتها
مدونة قواعد حوكمة ال�شركات ،وتناولت �أهمية احلوكمة
فـي ال�شركات و�ضرورة الإلتزام بالإف�صاح عايل اجلودة
وزيادة ال�شفافـية عند �إعداد التقارير املالية.
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غسيل األموال

تناولت جملة البنوك فـي فل�سطني مو�ضوع مكافحة
الف�ساد و�ضرورة الإلتزام بالأخالق املهنية والتناف�س
الأخ�لاق��ي لتحقيق النجاح ،وتناولت كذلك مو�ضوع
الرقابة امل�صرفـية على عمليات غ�سيل الأموال وم�صادر
الأم��وال القذرة �إ�ضافة �إىل امل�ؤ�شرات امل�صرفـية التي
تدل على عمليات غ�سيل الأموال.
التدقيق الداخلي

رئي�س جمل�س الإدارة .ويذكر اعتماد ع�ضوية مدير عام
اجلمعية فـي الفريق الفني ملنح �شهادة النزاهة لل�شركات
امل�ساهمة العامة.
بازل

تناولت اجلمعية مو�ضوع ب��ازل كونة �أح��د �أه��م حماور
عملية �إدارة املخاطر فـي البنوك ،حيث تطرقت �إىل
م�شروع اتفاق بازل  3و�أثره على امل�صارف فـي فل�سطني
وتناولت الإجراءات التي اتخذتها �سلطة النقد من رفع
كفاية ر�أ���س امل��ال فـي البنوك الوطنية وال��واف��دة .كما
�شاركت اجلمعية بامل�ؤمتر امل�صرفـي العربي للعام 2011
بعنوان “ر�ؤية جديدة للإ�صالح االقت�صادي” والذي
ناق�ش مقررات جلنة بازل .3

تناولت املجلة مو�ضوع التدقيق الداخلي فـي البنوك
و�أثره على احلوكمة ،و�ضرورة مراجعة �سيا�سات البنوك
املتعلقة بالتدقيق الداخلي من حيث النظرة واال�ستقاللية
وتوفـري الكوادر امل�ؤهلة علمي ًا وعملي ًا لتفادي الوقوع فـي
م�شاكل مالية.

المشاريع الصغيرة

رك��زت اجلمعية على �أهمية النزاهة املهنية فـي بيئة
الأعمال ،وتناولت مو�ضوع مدونة �سلوك العاملني فـي
القطاع اخلا�ص باعتباره املحرك لعملية التنمية والذي
�أع ��ده ك��ل م��ن االئ �ت�لاف م��ن �أج��ل ال�ن��زاه��ة وامل�ساءلة
(�أم� ��ان) وم��رك��ز ال�ت�ج��ارة الفل�سطيني (ب ��ال تريد)
وبالتعاون مع �أع�ضاء املجل�س التن�سيقي مل�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص .كما تناولت موا�ضيع الر�شرة وامللكية الفكرية
وم �ب��د�أ التناف�س النزيه وت���ض��ارب امل�صالح و�صفات

تناولت املجلة املحددات التي يجب �أن ت�ضعها م�ؤ�س�سات
التمويل والإق��را���ض وعلى ر�أ�سها البنوك قبل اتخاذ
�أي ق��رار بتمويل امل�شاريع ال�صغرية ،و�أهمها؛ البدء
بامل�شروع لأ��س�ب��اب خاطئة ونق�ص التخطيط و�سوء
الإدارة و�سوء تقدير ر�أ�س املال و�سوء اختيار املوقع ،كما
تناولت التعريف الوطني الذي اعتمدته وزارة االقت�صاد
للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة على
�أ�سا�س ث�لاث معايري �أ�سا�سية؛ حجم العمالة وحجم
الأعمال ال�سنوي ور�أ�س املال امل�سجل.

ميثاق سلوكيات العمل المصرفـي
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محاور العمل
ركزت اجلمعية خالل العام  2011فـي عملها على
جمموعة من املحاور �أهمها:

الحشد والتأييد
�شاركت اجلمعية كونها متثل البنوك العاملة فـي
فل�سطني ،فـي �صياغة عدة ق�ضايا ذات �صلة بالقطاع
امل�صرفـي الفل�سطيني:
شركة الخدمات المصرفـية

ع�ق��دت اجلمعية ع��دة اج�ت�م��اع��ات للجنة املكلفة
بدرا�سة ج��دوى �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
كونها ع�ضو ًا فـي ه��ذه اللجنة ،ومت تكليف خرباء
من ال�شوربنك بتنفـيذ هذه الدرا�سة والتي �أو�صت
بجدوى �إن�شاء �شركة خدمات م�صرفـية فـي فل�سطني،
وبح�سب نتائج درا�سة اجل��دوى ف�إن التكلفة الأولية
املتوقعة هي ثالثة ماليني دوالرت�ساهم فـيها البنوك
العاملة فـي فل�سطني ،وقد مت التباحث ب�آلية �إن�شاء
هذه ال�شركة وحتديد البنوك التي ترغب بامل�شاركة
وحجم تلك امل�شاركة.
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م��ش��روع إن��ش��اء معهد ح��وك��م��ة فـي
فلسطين

عقدت اجلمعية اجتماع ًا ت�شاوري ًا لأع�ضاء اللجنة
الت�أ�سي�سية ملعهد احلوكمة لغر�ض درا��س��ة ق�ضايا
متعلقة مب�شروع �إن�شاء معهد حوكمة فـي فل�سطني،
نظمه مركز تطوير القطاع اخلا�ص ،بح�ضور خرباء
من م�ؤ�س�سة  CIPEوممثلني عن اللجنة.
تعليمات سلطة النقد

ق��ام��ت اجلمعية خ�ل�ال ال �ع��ام بعقد االج�ت�م��اع��ات
الت�شاورية مع البنوك ملناق�شة م�سودات تعليمات
�سلطة النقد فـي خمتلف الق�ضايا ،و�إبداء املالحظات
ليتم مناف�شتها عند �إ�صدار التعليمات من قبل �سلطة
النقد.
اعتماد نظام أساسي جديد

ع�ق��دت اجلمعية ع��دة اج�ت�م��اع��ات للجنة �صياغة
النظام الأ�سا�سي ،انتهت باعتماد نظام �أ�سا�سي
جديد للجمعية من قبل الهيئة العامة خالل اجتماعها
غري العادي ،يت�ضمن رفع ن�سبة و�سقف اال�شرتاكات
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ال�سنوية للبنوك والتي ت�ساهم فـي رفع الإيرادات ،ما
ينعك�س على الأن�شطة التي تقوم بها اجلمعية خلدمة
القطاع امل�صرفـي ،كما مت مناق�شة دوري��ة الرئا�سة
ومدة الدورة و�آلية االنتخاب.

فـي القطاع ،حيث مت ت�شكيل وفد من جمعية البنوك
واملجل�س التن�سيقي ملخاطبة اجلهات املعنية والت�أكيد
على دور البنوك فـي حتريك عجلة االقت�صاد فـي
القطاع واملطالبة بوقف االعتداءات ب�شكل نهائي.

ضريبة الدخل

نظام المدفوعات الوطني “براق”

ناف�شت اجلمعية عدة موا�ضيع متعلقة بقانون �ضريبة
الدخل رق��م  2011/8ال�صادر عن دائ��رة �ضريبة
ال��دخ��ل فـي وزارة امل��ال�ي��ة ،حيث ع�ق��دت اجتماع ًا
ت�شاوري ًا م��ع امل ��دراء املاليني ل��دى البنوك العاملة
فـي فل�سطني وممثلني ع��ن �سلطة النقد ووزارة
املالية ،ملناق�شة ق�ضايا متعقلة بالت�سويات ال�ضريبية
و�آخرملناق�شة �آل�ي��ة تنفـيذ ال�ق��ان��ون اجل��دي��د ،كما
اجتمعت مع مدراء البنوك التي لديها فروع فـي قطاع
غزة ملناق�شة مو�ضوع الإج��راءات املتخذة �ضد بنك
فل�سطني وم�ؤ�س�سات �أخ��رى فـي القطاع بخ�صو�ص
ال�ضريبة املفرو�ضة عليهم.

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جمل�س املدفوعات
الوطني فـي اجتماعات املجل�س ،حيث ناق�شت م�شروع
قانون ت�سوية املدفوعات الوطني فـي اجتماع املجموعة
االقت�صادية للخطة الت�شريعية للحكومة ،كما ناق�شت
مو�ضوع ت�سعري الر�سوم اخلا�ص بالنظام.

االعتداء على البنوك فـي قطاع غزة

ناق�شت اجلمعية مو�ضوع االعتداء على البنوك التي
لديها ف��روع فـي قطاع غ��زة ،بعد حادثة االعتداء
التي تعر�ض لها ف��رع بنك اال�ستثمار الفل�سطيني
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الدراسات والتقارير
قامت اجلمعية خ�لال العام  2011ب��إجن��از ع��دد من
الدرا�سات امل�صرفـية والتقارير املالية:
الصناعة المصرفـية

قامت اجلمعية بتحليل نتائج ال�صناعة امل�صرفـية للعام
 ،2010ت�ضمنت حتلي ًال لأهم بنود امليزانية العمومية
املجمعة وق��ائ�م��ة ال��دخ��ل املجمعة� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أه��م
امل�ؤ�شرات املالية .مع �إجراء مقارنة مع العام .2009
البنوك المحلية

قامت اجلمعية بتحليل بنود امليزانية العمومية للبنوك
املحلية خ�لال ف�ترة � 5سنوات ،ور�صد التغريات التي
طر�أت عليها ،حيث تناولت مو�ضوع املوجودات ،حقوق
امللكية ،الت�سهيالت االئتمانية وودائع العمالء.
البنوك الوافدة

قامت اجلمعية بتحليل بنود امليزانية العمومية للبنوك
الوافدة خالل فرتة � 5سنوات ،ور�صد التغريات التي
طر�أت عليها ،حيث تناولت مو�ضوع املوجودات ،حقوق
امللكية ،الت�سهيالت االئتمانية وودائع العمالء.
البنوك اإلسالمية

قامت اجلمعية بتحليل بنود امليزانية العمومية للبنوك
الإ�سالمية خالل فرتة � 5سنوات  ،ور�صد التغريات التي
طر�أت عليها ،حيث تناولت مو�ضوع املوجودات ،حقوق
امللكية ،الت�سهيالت االئتمانية وودائع العمالء.
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ودائع العمالء

تناولت اجلمعية مو�ضوع ودائ��ع العمالء كونه م�صدر
التمويل الرئي�سي للبنوك ،حيث ر�صدت حجم ودائ��ع
العمالء خالل فرتة � 5سنوات ،وتطرقت �إليها من حيث
ال�ن��وع ،املنطقة اجلغرافـية ،اجلهة امل��ودع��ة والعملة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل حتليل ودائ���ع ال�ع�م�لاء للبنوك املحلية
والإ�سالمية والوافدة.
التسهيالت االئتمانية

تناولت اجلمعية مو�ضوع الت�سهيالت االئتمانية كونه
�أه��م بنود امل��وج��ودات ،حيث ر�صدت قيمة الت�سهيالت
االئتمانية خ�لال ف�ترة � 5سنوات ،وتطرقت �إليها من
حيث النوع ،املنطقة اجلغرافـية ،اجلهة املمنوحة ،العملة
والقطاعات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل حتليل الت�سهيالت
االئتمانية للبنوك املحلية والإ�سالمية والوافدة.
الشيكات

تناولت اجلمعية مو�ضوع ال�شيكات ،و�سلطت ال�ضوء
على �شيكات املقا�صة وال�شيكات املرجتعة ،حيث ر�صدت
حركتها خالل فرتة � 5سنوات� ،إ�ضافة �إىل توزيعها على
العمالت الرئي�سية من حيث العدد والقيمة ،كما تناولت
مو�ضوع ال�شيكات امل�سحوبة مع البنوك الإ�سرائيلية.
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الحواالت

تناولت اجلمعية مو�ضوع احل��واالت من حيث االجت��اه
العام حلركة احلواالت الداخلية خالل فرتة � 5سنوات
وتوزيعها ح�سب العملة ،كما �سلطت ال�ضوء على االجتاه
العام حلركة احلواالت اخلارجية واملتبادلة مع �إ�سرائيل
من حيث العدد والقيمة.
الجهاز الوظيفـي

�أعدت اجلمعية درا�سة حول موظفـي البنوك العاملة فـي
فل�سطني ،ت�ضمنت توزيعهم ح�سب امل�ستوى الوظيفـي،
وامل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة ،العمر ،اجلن�س ،املنطقة
اجلغرافـية ،نوع وت�سجيل البنك والدوران الوظيفـي.
مميزات الرواتب

�أعدت اجلمعية درا�سة حول مميزات الرواتب فـي البنوك
العاملة فـي فل�سطني ،ت�ضمنت موا�ضيع التكرار ال�سنوي
للرواتب ،تثبيت �سعر ال�صرف ،ع�لاوة غ�لاء املعي�شة
ومعاجلتها �سنوي ًا ،الزيادة الدورية ال�سنوية ونظام ت�أمني
�صحي و�صندوق ادخار و�إقرا�ض خا�ص باملوظفـني.
التوزيع الجغرافـي لعدد السكان والفروع
وأجهزة الصراف اآللي وحجم ودائع العمالء
واالئتمان

�أع��دت اجلمعية تقرير ًا يبني التوزيع اجلغرافـي لعدد
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ال�سكان ،الفروع � ،أجهزة ال�صراف الآيل ،حجم ودائع
العمالء واالئتمان� .إ�ضافة �إىل �إجراء مقارنة جغرافـية
ح�سب م�ؤ�شرات احلجم؛ االئتمان /فرع ،ودائع العمالء/
ف��رع ،وم��ؤ��ش��رات الكثافة امل�صرفـية؛ ال�سكان /فرع،
ال�سكان� /صراف �آيل.
مقارنة بيانات وحصص البنوك العاملة
فـي فلسطين

�أج��رت اجلمعية مقارنة �سنوية ون�صف �سنوية للبنوك
العاملة فـي فل�سطني ،ح�سب �أهم بنود امليزانية العمومية
وقائمة الدخل و�أهم امل�ؤ�شرات املالية.
مقارنة أداء القطاع المصرفـي الفلسطيني
مع القطاع المصرفـي األردني

�أع� ��دت اجل�م�ع�ي��ة م �ق��ارن��ة ع��ام��ة ل�ل�ق�ط��اع امل�صرفـي
الفل�سطيني مع نظريه الأردين للعام  ،2010من حيث
�أه��م بنود امليزانية وقائمة الدخل وامل�ؤ�شرات املالية،
�إ�ضافة �إىل ن�سب النمو للقطاعني خالل فرتة � 5سنوات.
مقارنة أداء البنوك االردنية العاملة فـي
فلسطين مع أدائها فـي األردن

�أع��دت اجلمعية مقارنة فردية لأداء وح�ص�ص البنوك
الأردنية العاملة فـي فل�سطني مع �أدائها فـي الأردن ح�سب
�أهم امل�ؤ�شرات املالية.
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اإلصدارات
قامت اجلمعية خالل العام  2011بن�شر عدد من
الإ�صدارات تناولت موا�ضيع تخ�ص العمل امل�صرفـي:
مجلة «البنوك فـي فلسطين»

�أ� �ص��درت اجلمعية � 4أع ��داد م��ن جملتها ال��دوري��ة
«البنوك فـي فل�سطني» ،والتي تتكون من  5حماور
رئي�سية؛ ج��ديل� ،إخ�ب��اري ،بحثي ،علوم م�صرفـية
ومتفرقات .وتت�ضمن املجلة مقابالت �شخ�صية مع
عدد من ال�شخ�صيات امل�صرفـية حول �أهم م�ستجدات
ال�ساحة امل�صرفـية.
نشرة «المؤشر المصرفـي»

�أ� �ص��درت اجلمعية � 4أع ��داد م��ن الن�شرة الربعية
«امل�ؤ�شر امل�صرفـي» ،والتي ت�سلط ال�ضوء على �أهم
بنود امليزانية العمومية وقائمة الدخل �إ�ضافة �إىل
حركة ال�شيكات واحل��واالت فـي القطاع امل�صرفـي
الفل�سطيني ،وت��رف��ق ال�ن���ش��رة ب �ـ «ب�ط��اق��ة بيانات
م�صرفـية» والتي ت�شكل ملخ�ص ًا �سهل اال�ستخدام
لن�شرة امل�ؤ�شر امل�صرفـي.
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كتاب «الوضع المالي للبنوك »2010

�أ��ص��درت اجلمعية الكتاب ال�سنوي «الو�ضع املايل
للبنوك  ،»2010وال��ذي يعر�ض امليزانية العمومية
وقائمة الدخل �إ�ضافة �إىل بع�ض امل�ؤ�شرات املالية،
لل�صناعة امل�صرفـية ولكل بنك من البنوك العاملة فـي
فل�سطني ،مع �إجراء مقارنة �سنوية مع العام ال�سابق
وعلى م��دى � 5سنوات �أخ��رى .كما يعر�ض الكتاب
معلومات عامة عن البنوك ب�شكل فردي .ويرافق هذا
الإ�صدار ن�شرة “�صفحة احلقائق  ”2010وبطاقة
“حقائق م�صرفـية  ،”2010والتي تت�ضمن ملخ�ص ًا
لأه��م ب�ي��ان��ات امليزانية العمومية وق��ائ�م��ة الدخل
لل�صناعة امل�صرفـية وللبنوك العاملة فـيها؛ �إ�ضافة
�إىل بيانات حول عدد الفروع واملكاتب ،املوظفـني،
�أج �ه��زة ال���ص��راف الآيل� ،إ��ض��اف��ة �إىل املدفوعات
والبطاقات الإلكرتونية واحل�سابات امل�صرفـية.
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كتاب «دراسات مصرفـية »2010

�أ�� �ص ��درت اجل�م�ع�ي��ة ال �ك �ت��اب ال���س�ن��وي “درا�سات
م�صرفـية  ،”2010وال��ذي يتكون من  9درا�سات
م�صرفـية حول ال�صناعة امل�صرفـية والبنوك املحلية
وال��واف��دة والإ� �س�لام �ي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل الت�سهيالت
االئتمانية وودائ ��ع العمالء ،ومو�ضوعي ال�شيكات
واحلواالت ،واجلهاز الوظيفـي.

من الأن�شطة والفعاليات .كما يت�ضمن الكتيب تقرير
مدققي احل�سابات للبيانات املالية.

كتيب «الدور االجتماعي للبنوك »2010

�أ�صدرت اجلمعية الكتيب ال�سنوي “الدور االجتماعي
للبنوك  ،”2010والذي يت�ضمن م�ساهمات البنوك
فـي جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،موزعة على عدة
جم ��االت؛ التنمية ،الإغ��اث��ة ،التعليم ،الطفولة،
الثقافة ،ال�صحة ،الريا�ضة ،البيئة ،ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
كتيب «التقرير السنوي »2010

�أع��دت اجلمعية «التقرير ال�سنوي  ،»2010والذي
يت�ضمن التقرير الإداري ،مبين ًا جماالت وحماور عمل
اجلمعية خالل العام ،حيث ناق�شت عدة موا�ضيع
تهم ال�ساحة امل�صرفـية ،وقامت ب�إعداد الدرا�سات
والتقارير املالية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركتها فـي عدد
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اإلصدارات
 تفاوت ملحوظ فـي أحجام الفروعبني احملافظات الفلسطينية

أكثر من ثلثي النمو المتحقق
خالل العام  2010كان لصالح
البنوك الخمسة الكبرى.

 حتسن مميزات الرواتب لدى البنوكالعاملة فـي فلسطني
العــدد  ، 45اآذار 2011

العدد  ،46حزيران 2011

علي فرعون  -مدير دائرة عالقات الجمهور و انضباط السوق :

إنشاء الدائرة يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح
نحو شراكة مالية متكاملة...

أثر إصدار السندات التجارية
على القطاع المصرفي الفلسطيني

سيناريوهات مختلفة و استراتيجيات مشتركة
جعفر هديب  -املدير العام للهيئة العامة لتشجيع االستثمار :
قانون االستثمار املعدل تضمن حزمة حوافز تشجيعية و إعفاءات ضريبية
«محمد ياسر» األسمر  -املدير العام للبنك األردني الكويتي :
للبنك توجهات و استراتيجيات واضحة لتعزيز التواجد فـي فلسطني
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تسهيالت القطاع العام و موظفيه ...
خارج إطار المألوف
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 ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ودائعالعمالء إلى ()% 50
 ارتفاع عدد البنوك التي بلغ رأسمالها 50مليون دوالر على األقل إلى  11بنكًا
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باسل طه  -المدير العام  -معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية
معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية يسعى إلى إصدار شهادة
الماجستير فـي العلوم المالية والمصرفية
لجنة مستقلة للنظر في تظلم المصارف والجهات الخاضعة لرقابة
سلطة النقد ...خطوة وقائية ام عالجية ؟
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الدور االجتماعي للبنـوك

2010

الـتـقـرير الســنوي

2010

النشاطات
قامت اجلمعية خالل العام  2011مبجموعة من الن�شاطات:
اجتماعات
اجتماع ًا للجنة �صياغة النظام الأ�سا�سي
2011/01/11
االجتماع الدوري العادي ملجل�س الإدارة
2011/01/30
اجتماع ًا ت�شاوري ًا لتجنيب البنوك االعتداءات فـي قطاع غزة
2011/03/03
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة م�سودة تعميم «اختبارات االجهاد املايل»
2011/03/06
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملدراء العمليات فـي البنوك ملناق�شة موا�ضيع ذات عالقة بال�شيكات
2011/03/29
اجتماع ًا ت�شاوري ًا للمدراء املاليني ملناق�شة ق�ضايا تتعلق بالت�سويات ال�ضريبية
2011/04/10
عدة اجتماعات ت�شاورية ملناق�شة جدوى �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
2011/04/21
اجتماع ًا ت�شاوري ًا للجنة املكلفة بدرا�سة جدوى �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
2011/04/24
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة مالحظات البنوك حول الت�سويات ال�ضريبية
2011/04/26
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة م�سودة تعليمات «حقوق العمالء االئتمانية»
2011/04/27
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة م�سودة تعميم «اختبارات االجهاد املايل»
2011/05/02
اجتماع ًا ت�شاوري ًا مع م�شروع تطوير امل�ؤ�س�سات املالية MFI
2011/05/04
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة �آلية �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
2011/05/10
اجتماع ًا ت�شاوي ًا ملناق�شة ق�ضايا تتعلق بامل�س�ؤولية االجتماعية للبنوك
2011/05/24
االجتماع الدوري العادي ملجل�س الإدارة
2011/06/15
اجتماع ًا ملناق�شة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص �إدارة خماطر االئتمان 2011/06/15
اجتماع ًا ت�شاوري ًا مع ممثلي �سلطة النقد ملناق�شة تعزيز التمكني املايل لدى كافة فئات املجتمع 2011/06/22
اجتماع ًا ت�شاوي ًا ملناق�شة القرو�ض اخلا�صة مبوظفـي القطاع العام
2011/07/04
2011/07/13
اجتماع ًا للجنة �صياغة النظام الأ�سا�سي
اجتماع ًا ت�شاوي ًا ملناق�شة ت�سعري الر�سوم اخلا�صة بنظام املدفوعات الوطني «براق»
2011/07/20
ً
اجتماعا ملناق�شة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص �إدارة خماطر االئتمان 2011/07/31
اجتماع ت�شاوري ًا ملناق�شة نتائج درا�سة جدوى �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
2011/08/09
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اجتماع ًا ملناق�شة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص الر�سوم والعموالت
اجتماع ًا ملناق�شة مالحظات البنوك على تعليمات �سلطة النقد بخ�صو�ص النقل والإجراءات
الت�أديبية واال�ستقالة
2011/10/19
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة م�سودة تعليمات «احل�ساب الأ�سا�سي /ح�ساب لكل مواطن»
2011/10/26
اجتماع جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملدراء اخلزينة ملناق�شة توحيد �سعر �صرف رواتب موظفـي القطاع العام فـي غزة 2011/10/30
2011/11/29
اجتماع ًا ت�شاوي ًا ملناق�شة �آليات تنفـيذ قانون �ضريبة الدخل رقم  8ل�سنة 2011
2011/11/29
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملدراء البنوك ملناق�شة مو�ضوع بنك فل�سطني
2011/11/30
اجتماع ًا للجنة �صياغة النظام الأ�سا�سي
2011/12/01
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة توجهات �سلطة النقد بن�شر الوعي املايل لدى الأطفال
2011/12/14
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة م�سودة التعليمات ال�صادرة عن دائرة �ضريبة الدخل
2011/12/15
اجتماع ًا ت�شاوري ًا ملناق�شة �آلية �إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية
2011/12/20
اجتماع الهيئة العامة العادي و الغري عادي
2011/09/08
2011/09/12

فعاليات
حلقة نقا�ش حول م�شاركة البنوك فـي املعار�ض الرتويجية
احتفال تكرمي للموظفـني املتميزين لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني
اعتماد ع�ضوية مدير عام اجلمعية فـي الفريق الفني ملنح �شهادة النزاهة لل�شركات امل�ساهمة
العامة
ور�شة عمل ملدراء الت�سهيالت ملناق�شة م�سودة دليل الراغبني بامتالك م�سكن فـي فل�سطني
والتي �أعدتها م�ؤ�س�سة CHF
ور�شة عمل حول علوم الدفاع املدين
ور�شة عمل حول حتقيق توجه �سلطة النقد فـي �إن�شاء ح�ساب لكل مواطن
ور�شة عمل بالتعاون مع ال�شوربنك بعنوان «ت�ضافر جهود البنوك للحلول التكنولوجية»
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2011/06/26
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حلقة بحث عن م�ستقبل اخلدمات امل�صرفـية الإلكرتونية بالتعاون مع برنامج ال�شوربنك الدويل
ور�شة عمل ملناق�شة احتياجات التوظيف مع مدراء املوارد الب�شرية بالتعاون مع  EFEمن �أجل
التوظيف
زيارة مركز عالقات اجلمهور التابع ل�سلطة النقد
امللتقى امل�صرفـي الثاين للم�س�ؤولية االجتماعية 2011

2011/06/27
2011/10/24
2011/10/25
2011/12/12

امل�شاركات
اجتماع حل�ضور العر�ض ال��ذي �سيقدمه حمافظ البنك املركزي الفنلندي حول التوقعات 2011/01/20
االقت�صادية الوروبا والتحديات فـي اال�سواق املالية
امل�شاركة فـي حفل افتتاح فرع بنك القاهرة عمان اجلديد  -فرع االر�سال
2011/01/26
امل�شاركة فـي اجتماع جلنة ال�سيا�سات العمالية
2011/01/31
امل�ستقبل»
آفاق
�
و
الراهن
الو�ضع
ـي
ف
امل�صر
امل�شاركة فـي خلوة �سلطة النقد «القطاع
2011/02/28-26
امل�شاركة فـي الور�شة التدريبية مل�شروع الإ�سكان التمويلي
2011/03/07
امل�شاركة فـي اجتماع جلنة متابعة نظام تقاعد القطاع غري احلكومي
2011/03/10
امل�شاركة فـي «منتدى عمان امل�صرفـي»
2011/03/21-20
البنوك
مع
النقد
ل�سلطة
الت�شاوري
امل�شاركة بو�ضع �أجندة االجتماع
2011/03/23
امل�شاركة فـي مقابلة تلفزيونية �ضمن حملة التوعية املالية وامل�صرفـية
2011/03/24
امل�شاركة فـي مناق�شة م�شروع قانون ت�سوية املدفوعات الوطني
2011/03/30
امل�شاركة فـي امل�ؤمتر امل�صرفـي العربي للعام « 2011ر�ؤية جديدة للإ�صالح االقت�صادي»
2011/04/20-18
امل�شاركة فـي االجتماع الأول للفريق الوطني املكلف بالتح�ضري لالنظمام ملنظمة التجارة العاملية 2011/05/10
امل�شاركة فـي حلقة نقا�ش حول امل�شاريع امل�صرفـية ال�صغرية واملتو�سطة
2011/05/11
امل�شاركة فـي حفل مرا�سم �إ�شاحة ال�ستار عن حجر الأ�سا�س ملبنى احتاد املقاولني
2011/06/08
اجتماع �أع�ضاء جمل�س معهد احلوكمة
2011/06/12
اجتماع بخ�صو�ص التقاعد غري احلكومي
2011/06/14
امل�شاركة فـي ور�شة عمل عن واقع متويل قطاع قرو�ض الإ�سكان والرهن العقاري فـي فل�سطني
2011/07/13
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امل�شاركة فـي اجتماعات وا�شنطن
امل�شاركة فـي امل�ؤمتر امل�صرفـي العربي ال�سنوي «م�ستقبل العامل العربي فـي ظل التحوالت
الراهنة»
لقاءات
لقا ًء ت�شاوري ًا للجنة الت�أ�سي�سية ملعهد احلوكمة فـي فل�سطني
لقا ًء �صحفـي ًا حلث املواطنني على عدم كتابة �شعارات على العملة

2011/09/23-22
2011/11/25-24

2011/02/21
2011/03/06

مقابالت
مقابلة مع ال�سيد جعفر هديب مدير عام الهيئة العامة لت�شجيع اال�ستثمار
مقابلة مع ال�سيد حممد يا�سر مدير عام البنك الأردين الكويتي
مقابلة مع ال�سيد علي فرعون مدير دائرة عالقات اجلمهور وان�ضباط ال�سوق فـي �سلطة النقد
مقابلة مع ال�سيد ريا�ض عواد م�شرف دائرة نظم املدفوعات فـي �سلطة النقد
مقابلة مع ال�سيد با�سل طه مدير عام معهد فل�سطني للدرا�سات املالية وامل�صرفـية
ريبورتاجات
�سيناريوهات م�ستقبل اجلهاز امل�صرفـي والأولويات اال�سرتاتيجية املحورية امل�شرتكة
�أثر �إ�صدار ال�سندات التجارية على القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني
�شركة اخلدمات امل�صرفـية� :ضرورة �أم ترف؟
ت�شكيل جلنة م�ستقلة للنظر فـي تظلم امل�صارف واجلهات اخلا�ضعة لرقابة �سلطة النقد :خطوة وقائية �أم
عالجية؟
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العضوية والتمثيل
بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية اجلمعية فـي :هيئة �سوق ر�أ�س
املال � ،صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ،املجل�س
اال�ست�شاري للإح�صاءات الر�سمية واحتاد امل�صارف
العربية ،عملت على متثيل البنوك الأع�ضاء من خالل
ع�ضويتها فـي:
لجنة المسؤولية االجتماعية

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جلنة امل�س�ؤولية
االجتماعية فـي كافة اجتماعات اللجنة ،ملناق�شة
�أم��ور تتعلق بامللتقى امل�صرفـي الثاين للم�س�ؤولية
االج�ت�م��اع�ي��ة  ،2011م���ش��روع ذوي االح�ت�ي��اج��ات
اخلا�صة «م���ش��روع غ��زة» وامل�ساهمة فـي �صندوق
الرئي�س لدعم الطلبة الفل�سطينيني فـي لبنان.
لجنة إنشاء شركة الخدمات المصرفـية

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي اللجنة املكلفة
ب��إن���ش��اء ��ش��رك��ة اخل��دم��ات امل�صرفـية ف�ـ��ي كافة
اجتماعات اللجنة مع البنوك وممثلي �سلطة النقد
وخ�براء من ال�شوربنك �إنرتنا�شونال ،كما �أجنزت
درا�سة اجل��دوى بالتعاون مع خرباء من ال�شوربنك
�إنرتنا�شونال.
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لجنة إنشاء معهد حوكمة فـي فلسطين

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جلنة �إن�شاء معهد
حوكمة فـي فل�سطني فـي اجتماعات اللجنة الت�أ�سي�سية
للمعهد ،ملناق�شة ق�ضايا تتعلق بامل�شروع.
مجلس المدفوعات الوطني «براق»

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جمل�س املدفوعات
الوطني «ب��راق» باجتماعات املجل�س ،التي ناف�شت
مو�ضوع ت�سعري الر�سوم اخلا�ص بالنظام� ،إ�ضافة �إىل
مناق�شة م�شورع قانون ت�سوية املدفوعات الوطني.
لجنة متابعة نظام التقاعد

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جلنة متابعة
نظام التقاعد غري احلكومي فـي اجتماعات اللجنة،
ملناق�شة م�سودة نظام التقاعد غري احلكومي ،املذكرة
التف�سريية واخلطوات امل�ستقبلية.
الفريق الفني االستشاري لالنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي الفريق الفني
اال�ست�شاري لالنظمام �إىل منظمة التجارة العاملية
باالجتماع الأول للفريق ،بهدف حتديد اال�صالحات
املطلوبة فـي ال�سيا�سات والبنية القانونية ،وحت�سني
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البنية التحتية الإداري��ة والتن�سيق ما بني ال��وزارات
والقطاع اخلا�ص.

فريق العمل التحضيري لتطوير الشروط
المرجعية للجنة الثالثية

اللجنة الوطنية لألجور ولجنة السياسات
العمالية

مت اع �ت �م��اد ع���ض��وي��ة اجل�م�ع�ي��ة ف �ـ��ي ف��ري��ق العمل
ال�ت�ح���ض�يري ل�ت�ط��وي��ر ال �� �ش��روط امل��رج�ع�ي��ة للجنة
الثالثية ،والتي ت�ؤكد على �أهمية احلوار االجتماعي.

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي اللجنة الوطنية
ل�ل�أج��ور وجلنة ال�سيا�سات العمالية فـي مناق�شة
درا� �س��ة ع��ن «�أو���ض��اع وب��رام��ج ال�ع�م��ل ال�لائ��ق فـي
فل�سطني» ،من حيث مفهوم العمل الالئق وحمدداته
فـي الأرا�ضي الفل�سطينية.
مجلس صندوق درء المخاطر والتأمين
الزراعي

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جمل�س �صندوق
درء املخاطر وال�ت��أم�ين ال��زراع��ي فـي اجتماعات
املجل�س ملناق�شة عدة ق�ضايا متعلقة باملجل�س.
الفريق الفني لمنح شهادة النزاهة
للشركات المساهمة العامة

مت اعتماد ع�ضوية اجلمعية فـي الفريق الوطني
ملنح �شهادة النزاهة لل�شركات امل�ساهمة العامة،
والذي يهدف �إىل تر�سيخ مفهوم النزاهة فـي العمل،
للم�ساهمة فـي تنمية القطاع اخلا�ص.
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التعاون مع المؤسسات
تعاونت اجلمعية مع عدة م�ؤ�س�سات حملية ،عربية
و�أجنيبة خلدمة القطاع امل�صرفـي.

المؤسسات المحلية

صندوق تطوير وإقراض البلديات

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جمل�س �إدارة
�صندوق تطوير و�إقرا�ض البلديات ،فـي اجتماعات
املجل�س خالل العام.

تعاونت اجلمعية مع امل�ؤ�س�سات املحلية التالية:

بورصة فلسطين

سلطة النقد الفلسطينية

خ�ص�صت اجلمعية م�ساحة فـي جملتها ال��دوري��ة
لعر�ض �أخبار البور�صة وم�ستجداتها ،ولعر�ض بيانات
التبادل الربعية ،ومت تبادل الإ�صدارات بني الطرفـني.

ت�ع��اون��ت اجلمعية م��ع �سلطة ال�ن�ق��د الفل�سطينية
لتنظيم امللتقى الفل�سطيني ال �ث��اين للم�س�ؤولية
االجتماعية  ،2011وفـي مناق�شة درا��س��ة ج��دوى
�إن�شاء �شركة اخلدمات امل�صرفـية ،وفـي ور�شة عمل
عن واقع متويل قرو�ض الإ�سكان والرهن العقاري فـي
فل�سطني .و�شاركت فـي اجتماعات جمل�س املدفوعات
الوطني “براق” ،وفـي اخللوة التي �أعدتها �سلطة
النقد لتطوير ا�سرتاتيجية اجلهاز امل�صرفـي خالل
اخلم�س �سنوات القادمة ،كما �ساهمت اجلمعية من
خالل عدة اجتماعات ت�شاورية فـي مناق�شة م�سودات
تعليمات �سلطة النقد .وخ�ص�صت اجلمعية م�ساحة
فـي املجلة لعر�ض �أهم �أخبار ال�سلطة وم�ستجداتها.
هيئة سوق رأس المال

�شاركت اجلمعية فـي اجتماعات جمل�س �إدارة هيئة
�سوق ر�أ�س املال كونها ع�ضو ًا ممث ًال للبنوك العاملة
فـي فل�سطني.
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معهد فلسطين ل��ل��دراس��ات المالية
والمصرفـية

تعاونت اجلمعية م��ع املعهد م��ن خ�لال امل�شاركة
بح�ضور ور�شة عمل بعنوان «االجتاهات احلديثة
فـي اال�ستثمار» التي �أعدها املعهد �إ�ضافة �إىل ور�شة
عمل حول االمتثال وغ�سيل الأموال فـي القطاعني
املايل وامل�صرفـي .وقد خ�ص�صت اجلمعية م�ساحة
فـي جملتها ال��دوري��ة لعر�ض �أه��م �أخ�ب��ار املعهد
وال�برام��ج التدريبة التي يقوم بها ،كما التحق
موظفو وح��دة الدرا�سات ب��دورة تدريبية �أعدها
املعهد بعنوان « حتليل مايل با�ستخدام الإك�سل»،
اتحاد المقاولين

متثل التعاون بني اجلمعية واحتاد املقاولني من خالل
دع��وة البنوك وممثلني عن االحت��اد لعقد اجتماع،
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ملناق�شة بع�ض الق�ضايا التي تهم االحتاد� ،إ�ضافة �إىل
امل�شاركة فـي حفل �إ�شاحة ال�ستار عن حجر الأ�سا�س
ملبنى االحتاد.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

خ�ص�صت اجلمعية م�ساحة فـي جملتها ال��دوري��ة
لعر�ض �أه��م امل�ؤ�شرات االقت�صادية ال�صادرة عن
اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�سطيني.
المديرية العامة للدفاع المدني

تعاونت اجلمعية مع املديرية العامة للدفاع املدين
بعقد ور�شة عمل حول علوم الدفاع امل��دين ،بهدف
التعرف على �شروط ال�سالمة والوقاية من احلوادث.
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع
الخاص

�شاركت اجلمعية كونها ع�ضو ًا فـي جلنتي ال�سيا�سات
العمالية واللجنة الوطنية للأجور فـي مناق�شة درا�سة
عن «�أو�ضاع وبرامج العمل الالئق فـي فل�سطني» ،كما
�شكلت حلقة الو�صل بني املجل�س والبنوك العاملة فـي
فل�سطني من خالل تعميم الإعالنات ال�صادرة عن
املجل�س.
مركز تطوير القطاع الخاص

التف�سريية واخل �ط��وات امل�ستقبيلية لنظام تقاعد
القطاع غري احلكومي.
الوزارات الوطنية

تعاونت اجلمعية مع وزارة االقت�صاد من خالل حث
البنوك العاملة فـي فل�سطني للتربع ل�صالح �صندوق
الكرامة الوطني ،وامل�شاركة فـي اجتماع الفريق
الوطني املكلف بالتح�ضري لالن�ضمام ملنظمة التجارة
العاملية ،بهدف و�ضع ا�سرتاتيجيات خللق بيئة جتارية
م�ستقرة .كما ناق�شت اجلمعية قانون �ضريبة الدخل
اجلديد ال�صادر عن وزارة املالية ومثلث حلقة الو�صل
بني الوزارة والبنوك لطرح مالحظاتهم على القانون
اجلديد .كما �شارك مدير عام اجلمعية فـي اجتماع
الهيئة الإدارية ملجل�س �صندوق درء املخاطر والت�أمني
الزراعي التابع لوزارة الزراعة كونه ع�ضو ًا فـيها.
المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل
التوظيف

ع �ق��دت جمعية ال �ب �ن��وك ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ة
الفل�سطينية للتعليم من �أجل التوظيف ور�شة عمل
ملناق�شة احتياجات التوظيف والتدريب مع م��دراء
املوارد الب�شرية للبنوك.

�شاركت اجلمعية فـي اجتماع متابعة نظام تقاعد
ال �ق �ط��اع غ�ير احل �ك��وم��ي ،وال� ��ذي ت �ن��اول امل��ذك��رة
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المؤسسات العربية
تعاونت اجلمعية مع عدد من امل�ؤ�س�سات العربية كان
�أهمها:
جمعية البنوك فـي األردن

تعاونت اجلمعية مع جمعية البنوك فـي الأردن من
خالل توفـري البيانات الالزمة لإعداد مقارنة لأداء
القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني ون�ظ�يره الأردين،
�أ�ضافة �إىل مقارنة �أداء البنوك الأردنية العاملة فـي
فل�سطني مع �أدائ�ه��ا فـي الأردن ،ومت ن�شر التقرير
فـي املجلة الدورية ال�صادرة عن جمعية البنوك فـي
فل�سطني� .إ�ضافة �إىل امل�شاركة فـي منتدى عمان
امل�صرفـي الذي نظمته جمعية البنوك فـي الأردن.
كما متثل التعاون بتبادل الإ�صدارات بني الطرفـني.

االتحاد الدولي للمصرفـيين العرب

�شاركت اجلمعية فـي امل ��ؤمت��ر امل�صرفـي العربي
ال�سنوي  2011بعنوان «م�ستقبل ال�ع��امل فـي ظل
التحوالت الراهنة» ال��ذي نظمه االحت��اد بالتعاون
م��ع احت��اد امل�صرفـيني ال�ع��رب� ،إ�ضافة �إىل تبادل
الإ�صدارات بني الطرفـني.

اتحاد المصارف العربية

�شاركت اجلمعية فـي امل ��ؤمت��ر امل�صرفـي العربي
ال�سنوي  2011والقمة امل�صرفـية العربية الدولية،
�إ�ضافة �إىل تبادل الإ�صدارات بني الطرفـني.

42

ال� � �ت� � �ق�� ��ري�� ��ر ال � �� � �س � �ن� ��وي

2011

المؤسسات الدولية
تعاونت اجلمعية مع ع��دد من امل�ؤ�س�سات الدولية
�أهمها:
مشروع ESAF

�شاركت اجلمعية فـي لقاء خا�ص بحملة التوعية
املالية بعنوان “التوعية املالية و�آف��اق امل�ستقبل”،
كما ح�ضر مدير عام اجلمعية حفل �إط�لاق اللجنة
الوطنية حلماية امل�ستهلك للقطاع املايل.

مؤسسة التعاون اإلسكاني CHF

تعاونت اجلمعية مع م�ؤ�س�سة التعاون الإ�سكاين من
خالل عقد ور�شة عمل مل��دراء الت�سهيالت ملناق�شة
م�سودة دليل الراغبني بامتالك م�سكن فـي فل�سطني
والتي �أعدتها م�ؤ�س�سة � ،CHFإ�ضافة �إىل امل�شاركة
فـي حلقة نقا�ش حول امل�شاريع امل�صرفـية ال�صغرية
واملتو�سطة.

مشروع تطوير المؤسسات المالية MFI

عقدت اجلمعية بالتعاون مع م�شروع تطوير امل�ؤ�س�سات
املالية  MFIاجتماع ًا ت���ش��اوري� ًا ملناق�شة مو�ضوع
م�ساعدات البنوك املحلية فـي ا�ستكمال متطلبات
احل�صول على �شهادة قانون “باتريوت �آكت”.
برنامج Shorebank International

تعاونت اجلمعية مع برنامج �شوربنك �إنرتنا�شونال
فـي تنفـيذ درا� �س��ة ج��دوى �إن���ش��اء �شركة خدمات
م�صرفـية فـي فل�سطني ومناق�شة ه��ذه النتائج مع
البنوك� ،إ�ضافة �إىل عقد حلقة بحث حول م�ستقبل
اخلدمات امل�صرفـية الإلكرتونية فـي فل�سطني� ،إ�ضافة
�إىل ور�شة عمل حول “ت�ضافر جهود البنوك للحلول
التكنولوجية”.
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الـتـقـرير المالي

مقارنة الميزانية بالموازنة

إجمالي اإليرادات

$390,366

$391,106

امليزانية

املوازنة *

* مت التعديل على قوائم املوازنة لتتوافق مع منهجية املدقق اخلارجي املتبعة فـي �إعداد امليزانية.
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إجمالي المصاريف

$359,971
$307,186

امليزانية
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االستدامة المالية

مقارنة إجمالي اإليرادات و إجمالي المصاريف

$390,366
$307,186

�إجمايل الإيرادات
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�إجمايل امل�صاريف
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مقارنة البندين األساسيين من اإليرادات و المصاريف

$301,574

$77,617

ا�شرتاكات الأع�ضاء
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والعمومية
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تقرير مدققي الحسابات
البيانات المالية

للسنة المنتهية فـي  31كانون أول 2011

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة أعضاء جمعية البنوك فـي فلسطين
التقريـر حـول البيانـات املاليـة
لقـد قمنـا بتدقيـق البيانـات املاليـة املرفقـة جلمعية البنوك فـي فل�سطني (فـيما يلي «اجلمعية») امل�ؤلفـة مـن بيان املركز املايل كمـا فـي 31
كانـون الأول  2011وبيانات الن�شاطات والتغريات فـي �صافـي املوجودات والتدفقـات النقديـة لل�سنـة املنتهيـة فـي ذلك التاريخ وملخـ�ص عـن
ال�سيا�سـات املحا�سبيـة الـهامـة ومالحظـات �إي�ضاحيـة �أخـرى.
م�س�ؤوليـة االدارة عـن البيانـات املاليـة
�إن االدارة م�س�ؤولـة عـن الإعـداد والعـر�ض العـادل لهـذه البيانـات املاليـة وفقـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر املاليـة .تت�ضمـن هـذه امل�س�ؤوليـة ت�صميـم
وتطبيـق واملحافظـة علـى نظـام رقابة داخلـي يتنا�سـب مـع الإعـداد والعـر�ض العـادل لبيانـات ماليـة خاليـة مـن �أخطـاء جوهرية� ،سـواء تلـك الناجتـة
عـن احتيال �أو عن خط�أ ،انتقـاء وتطبيـق �سيا�سـات حما�سبيـة مالئمـة ،و�إجـراء تقديـرات حما�سبيـة تكـون معقولـة ن�سبـة للظـروف الراهنـة.
م�س�ؤوليـة مدقـق احل�سابـات
�إن م�س�ؤوليتنـا هـي �إبـداء الـر�أي حـول هـذه البيانـات املاليـة ا�ستنـادا الـى التدقيـق الـذي قمنـا بـه .لقـد �أجرينـا تدقيقنـا وفقـا ملعايري التدقيـق
الدوليـة� .إن هـذه املعايري ت�ستدعـي م ّنـا مراعـاة متطلبـات �آداب املهنـة وتنظيـم وت�أديـة التدقيـق للو�صـول الـى ت�أكيد معقـول حـول مـا �إذا كانـت
البيانـات املاليـة خاليـة مـن �أيـة �أخطـاء جوهريـة.
ينطـوي التدقيـق علـى القيـام ب�إجـراءات للح�صـول علـى �إثباتـات التدقيـق بخ�صـو�ص املبالـغ والإف�صاحـات فـي البيانـات املاليـة� .إن الإجـراءات
املعتمـدة ت�ستنـد الـى تقييـم املدقـق ،مبـا فـي ذلـك تقييـم خماطـر وجـود �أخطـاء جوهرية فـي البيانـات املاليـة� ،سـواء كانـت ناجتـة عـن احتيال
�أو عن خط�أ .وفـي تقييـم املخاطـر ،ي�أخـذ املدقـق بالإعتبـار نظـام الرقابة الداخلـي ذي ال�صلـة ب�إعـداد وعـر�ض عـادل للبيانـات املاليـة مـن
قبـل اجلمعية بـهدف تنظيـم �إجـراءات تدقيـق مالئمـة وفقـا للظـروف الراهنـة ،وليـ�س بـهدف �إبـداء الـر�أي فـي فعال ّيـة نظـام الرقابة الداخلـي
للجمعية .كمـا يت�ضمـن التدقيـق تقييـم مالئمـة ال�سيا�سـات املحا�سبيـة امل�ستخدمـة وعدالـة التقديـرات املجـراة مـن قبـل الإدارة ،وكذلـك
تقييـم عـام لعـر�ض البيانـات املاليـة.
باعتقادنـا �إن الإثباتـات التـي ح�صلنـا عليهـا مـن جـراء التدقيـق هـي كافـية ومنا�سبـة لتوفـري الأ�سـا�س لإبـداء ر�أينـا.
الـر�أي
بر�أينـا� ،إن البيانـات املاليـة تظهـر ب�صـورة عادلـة مـن كافـة النواحـي اجلوهريـة الو�ضـع املالـي جلمعية البنوك فـي فل�سطني لل�سنة املنتهية
بتاريخ  31كانـون الأول  2011ونتائج ن�شاطاتها وتدفقاتـها النقدية لل�سنـة املنتهيـة فـي ذلك التاريـخ وفقـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر املاليـة.

رام اهلل� 28 ،شباط 2012
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بيان المركز المالي
(جميع املبالغ بالدوالر األمريكي)

املوجودات
املوجودات غري املتداولة

ممتلكات و�أجهزة ،بال�صافـي
موجودات مقيدة الإ�ستعمال

جمموع املوجودات غري املتداولة

�إي�ضاح
)(4
)(5

2011

65,436
73,811
139,247

2010

33,621
63,495
97,116

املوجودات املتداولة

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى
الذمم املدينة
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات

)(6
)(7

166
19,204
743,680
763,050
902,297

216
18,949
689,061
708,226
805,342

�صافـي املوجودات واملطلوبات

�صافـي املوجودات
�صافـي املوجودات غري مقيدة اال�ستعمال

752,603
752,603

جمموع �صافـي املوجودات

669,423
669,423

املطلوبات غري املتداولة

خم�ص�ص اجازات املوظفـني
�صندوق ادخار املوظفـني
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

جمموع املطلوبات غري املتداولة

)(8
)(9
)(10

10,196
73,811
61,341
145,348

12,884
63,495
47,815
124,194

املطلوبات املتداولة

م�ستحقات و �أر�صدة دائنة �أخرى

جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات و�صافـي املوجودات

()11

4,346
4,346
902,297

11,725
11,725
805,342

 �إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية فـي ال�صفحات من ( )51-40ت�شكل جزءا ال يتجز�أ منها.ج��م��ع��ي��ة ال � �ب � �ن� ��وك ف� �ـ ��ي ف �ل �� �س �ـ �ـ �ط�ين
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بيان النشاطات والتغيرات فـي صافـي الموجودات
(جميع املبالغ بالدوالر األمريكي)

التغريات فـي املوجودات غري مقيدة الإ�ستعمال:
املنح ،الإيرادات والعوائد

ايرادات ا�شرتاكات االع�ضاء
ايرادات اال�صدارات
منح وتربعات
�إيرادات �أخرى ,بال�صافـي

�إجمايل املنح غري مقيدة الإ�ستعمال ،والإيرادات والعوائد

�إي�ضاح
)(12
)(13
)(14
)(15

2011

301,574
69,063
19,729
390,366

2010

297,831
64,765
59, 550
7,471
429,617

امل�صاريف

امل�صاريف الإدارية والعمومية
الرواتب وامل�صاريف املتعلقة بها
م�صاريف الربامج
م�صاريف اال�صدارات

�إجمايل امل�صاريف واخل�سائر
الزيادة فـي �صافـي املوجودات غري مقيدة الإ�ستعمال

)(16
)(17
)(18
)(19

التغريات فـي �صافـي املوجودات لل�سنة
�صافـي املوجودات ،بداية ال�سنة
�صافـي املوجودات ،نهاية ال�سنة

77,617
207,546
22,023
307,186
83,180

79,096
199,938
55,235
38,251
372,520
57,097

83,180
669,423
752,603

57,097
612,326
669,423

� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية فـي ال�صفحات من ( )51-40ت�شكل جزءا ال يتجز�أ منها.

54

ال� � �ت� � �ق�� ��ري�� ��ر ال � �� � �س � �ن� ��وي

2011

بيان التدفقات النقدية
(جميع املبالغ بالدوالر األمريكي)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
التغريات فـي �صافـي املوجودات لل�سنة
تعديالت

ا�ستهالكات
�أرباح من بيع ممتلكات و�أجهزة
�صندوق ادخار املوظفـني
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

تعديالت لت�سوية التغريات فـي �صافـي املوجودات مع �صافـي التدفقات
النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية:

ذمم مدينة
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى
خم�ص�ص اجازات املوظفـني
م�ستحقات و �أر�صدة دائنة �أخرى
املدفوع للموظفـني من �صندوق االدخار
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة  -مدفوعات

�صافـي التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

العائد من بيع ممتلكات و�أجهزة
�شراء ممتلكات و�أجهزة

�صافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

موجودات مقيدة اال�ستعمال

�صافـي التدفقات النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�شطة التمويلية

الزيادة فـي النقد و�أ�شباه النقد
النقد و�أ�شباه النقد بداية ال�سنة

النقد و�أ�شباه النقد نهاية ال�سنة

ج��م��ع��ي��ة ال � �ب � �ن� ��وك ف� �ـ ��ي ف �ل �� �س �ـ �ـ �ط�ين
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2010

83,180

57,097

17,939
)(6,000
20,010
18,426

11,231
21,825
15,731

)(255
50
)(2,688
)(7,379
)(9,694
)(4,900
108,689

)(9,474
)(34
9,079
105,455

6,000
)(49,754
)(43,754

)(673
)(673

)(10,316
)(10,316

)(21,825
)(21,825

54,619
689,061
743,680

82,957
606,104
689,061
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االيضاحات للبيانات المالية
(جميع املبالغ بالدوالر األمريكي)

�إي�ضاح ( )1عام
جمعية البنوك فـي فل�سطني هي جمعية �أهلية غري حكومية م�ستقلة ت�أ�س�ست فـي عام  1998مببادرة من البنوك العاملة فـي فل�سطني لتمثل
القطاع امل�صرفـي الفل�سطيني ولرتعى م�صاحله .لقد مت ت�سجيل اجلمعية فـي وزارة الداخلية حتت رقم .RA-225-C
تعمل اجلمعية لتحقيق الأهداف التالية:
•التعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة فـي القطاعني العام واخلا�ص فـي كل ما من �ش�أنه خدمة االقت�صاد الوطني وتعزيزه،
•رعاية م�صالح اجلمعية واالع�ضاء وتوثيق التعاون فـيما بينهم،
•بحث الق�ضايا امل�شرتكة واملتعلقة ملختلف اوجه ن�شاطات االع�ضاء وايجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل التي تواجههم،
•تطوير ا�ساليب اداء اخلدمات امل�صرفـية وحتديثها،
•تعزيز التعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية وذلك لتنفـيذ خمططات ال�سيا�سة النقدية وامل�صرفـية التي ت�ضعها وابداء وجهة النظر ب�ش�أنها
عند االقت�ضاء وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�شاور معها فـي جميع الق�ضايا التي تهم اجلهاز امل�صرفـي،
•العمل على ت�سوية اخلالفات بني اع�ضائها او بني اع�ضائها وغريهم عند تقدمي طلب خطي من املتنازعني اليها.
�إي�ضاح (� )2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
يتم حت�ضري البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .وذلك بناء على مبد�أ التكلفه التاريخيه .مت عر�ض البيانات املاليه بالدوالر
االمريكي.ال حتتوي املعايري الدولية للتقارير املالية حالي ًا على متطلبات حمددة خا�صة بامل�ؤ�س�سات غري الهادفة للربح وذلك فـيما يتعلق
بال�سيا�سات املالية �أو عر�ض البيانات املالية.
وفـيما يلي ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية للجمعية:
التغري فـي ال�سيا�سات املحا�سبية:
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك امل�ستخدمة فـي ال�سنة ال�سابقة اال �إذا ذكر عك�س ذلك.
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املمتلكات والأجهزة:
تظهر املمتلكات واالجهزة ح�سب التكلفة التاريخية بعد تنزيل الإ�ستهالك املرتاكم ،ويتم احت�ساب اال�ستهالك مبوجب طريقة الق�سط الثابت
بناء َا على العمر الإنتاجي املتوقع لهذه املوجودات با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
الأثاث املكتبي
الأجهزة املكتبية
�سيارات
�أنظمة وبرامج

%
30 -10
50 -10
20
20

ت�شمل تكلفة املمتلكات واالجهزة جميع النفقات التي تتكبدها اجلمعية من �أجل جعل املوجودات جاهزة للإ�ستعمال .يتم ر�سملة النفقات
الالحقة فقط عندما تزيد هذه النفقات املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية لهذه ملوجودات ،جميع النفقات الأخرى يتم الإعرتاف بها فـي بيان
الن�شاطات عند حدوثها.
ذمم م�ستحقة القب�ض من مانحني:
ت�سجل الذمم م�ستحقة القب�ض من مانحني بقيمة التعهد الأ�صلي خم�صوما منها �أية مبالغ م�ستلمة باال�ضافة اىل مبالغ مل تقب�ض.
النقد و�أ�شباه النقد:
ي�شمل هذا البند النقد و�أ�شباه النقد ،النقد لدى البنوك والنقد فـي ال�صندوق.
�إنخفا�ض قيمة املوجودات:
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات ومقارنتها مع القيمة املتوقع �إ�سرتدادها ،وذلك لفح�ص �أي هبوط فـي قيمتها نتيجة �أي �أحداث قد
تعطي م�ؤ�شرا على عدم �إ�سرتجاع قيمتها .فـي حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ،وعندما ت�صبح القيمة الدفرتية �أقل من القيمة املتوقع �إ�سرتدادها،
فانه يتم تنزيل القيمة الدفرتية �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها ويتم �إظهار الفرق فـي بيان الن�شاطات والتغري فـي �صافـي املوجودات.
�صافـي املوجودات:
مت ت�صنيف �صافـي املوجودات للجمعية كما يلي:
•�صافـي املوجودات غري مقيدة الإ�ستعمال – وهي �صافـي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية ،والتي ال تخ�ضع للقيود املفرو�ضة من قبل
املانح حيث يتم ت�سجيل �صافـي املوجودات التي �سيتم حتريرها فـي نف�س الفرتة كموجودات غري مقيدة اال�ستعمال.
•�صافـي املوجودات مقيدة الإ�ستعمال م�ؤقتا – وهي �صافـي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية والتي تكون خا�ضعة للقيود املفرو�ضة
من قبل املانح ،والتي تتحرر من القيود �إما مبرور وقت حمدد �أو حتقق املتطلبات املفرو�ضة من قبل املانح.
•�صافـي املوجودات مقيدة الإ�ستعمال دائما – وهي �صافـي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية التي تخ�ضع للقيود املفرو�ضة من قبل
املانح ب�شكل دائم كما بتاريخ البيانات املالية ال يوجد �صافـي موجودات مقيدة اال�ستعمال م�ؤقت ًا �أو دائم ًا.
ج��م��ع��ي��ة ال � �ب � �ن� ��وك ف� �ـ ��ي ف �ل �� �س �ـ �ـ �ط�ين
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خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة:
َ
يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة �إ�ستنادا لقانون العمل الفل�سطيني املعمول به وذلك باحت�ساب راتب �شهر واحد عن كل �سنة
خدمة لكل موظف �إ�ستنادا على �أخر راتب ا�ستحقه املوظف.
�صندوق ادخار املوظفـني:
�صندوق ادخار املوظفـني ي�شمل م�ساهمة اجلمعية بن�سبة  % 10من الراتب اال�سا�سي لكل موظف و م�ساهمة املوظف بن�سبة .% 5
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى :
يتم ت�سجيل امل�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى جلميع املبالغ التي �سوف يتم دفعها فـي امل�ستقبل جلميع ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة من موردين
�سواء مت �إ�ستالم الفاتورة �أم ال .باال�ضافة اىل �أنها ت�شمل م�صاريف غري مدفوعة كما فـي نهاية ال�سنة.
حتقق الإيرادات:
يتم ت�سجيل املنح عندما يقوم املانح بتقدمي تعهدات ل�صرفها� .إن املبالغ املتعلقة بال�سنة ومل يتم قب�ضها مت ت�سجيلها كذمم م�ستحقة القب�ض
من مانحني .بالن�سبة لاليرادات التي تخ�ص ر�سوم الع�ضوية يتم ت�سجيلها كذمم م�ستحقة من االع�ضاء عند بداية ال�سنة .حيث يتم احت�ساب
ر�سوم الع�ضوية واال�شرتاك فـي اجلمعية كمايلي:
 -1مبلغ  3,000دوالر امريكي ر�سوم االنت�ساب للجمعية يدفع مرة واحدة
 -2مبلغ  2,000دوالر امريكي ر�سوم ا�شرتاك �سنوي ثابت يدفع فـي بداية كل �سنة مالية
 -3ر�سوم ا�شرتاك متغري يدفع كل �سنة مالية على ا�سا�س  % 0.005من جمموع موجودات البنك فـي فل�سطني كما فـي ميزانية  12/31من
العام ال�سابق وبحد �أعلى  30,000دوالر امريكي وحد �أدنى  2,000دوالر امريكي والتي متثل ر�سوم اال�شرتاك ال�سنوية الثابتة كما هو
مو�ضح فـي البند �أعاله.
ت�سجيل امل�صاريف:
يتم ت�سجيل امل�صاريف حال حدوثها �إعتمادا على مبد�أ اال�ستحقاق.
ترجمة العمالت الأجنبية:
�إن البيانات املالية املرفقة تظهر بالدوالر الأمريكي ويتم ا�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد فـي تاريخ كل عملية لرتجمة العمليات بالعمالت
الأجنبية �إىل الدوالر .كما ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية �إىل الدوالر با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
البيانات املالية ويتم ت�سجيل �أي فروقات فـي بيان الن�شاطات .وفـيما يلي �أ�سعار �صرف العمالت الأ�سا�سية مقابل الدوالر الأمريكي كما فـي
 31كانون �أول  2011و 2010على التوايل:
العملة
2010
2011
ال�شيكل
3.565
3.803
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�إي�ضاح (� )3إدارة املخاطر
خماطــر االئتمـــــان:
تتمثل فـي عدم قدرة الغري على ت�سديد التزاماتهم للجمعية وتق�سم هذه املخاطر �إىل ما يلي:
�أ -املوجودات امل�ؤكد ا�سرتدادها وال يوجد خطر ائتمان عليها:
البيان
النقد و�أ�شباه النقد
ذمم مدينة

جودة االئتمان
عايل
عايل

املبلغ
743,680
19,204

•متتلك اجلمعية مبلغ  743,650دوالر �أمريكي كنقد موجود لدى البنك و 30دوالر �أمريكي كنقد فـي ال�صندوق كما متتلك اجلمعية
 73,811دوالر �إمريكي فـي ح�ساب بنكي خا�ص ل�صندوق االدخار.
•متتلك اجلمعية مبلغ  19,204دوالر �أمريكي كذمم م�ستحقة القب�ض من بنوك وم�ؤ�س�سات ،حيث تقوم اجلمعية ببع�ض االج��راءات
لتح�صيل هذه املبالغ وذلك عن طريق ار�سال مطالبات مالية واملتابعة امل�ستمرة لهذه الذمم.
ب -ال يوجد �أي موجودات م�ستحق ا�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد وال يوجد خطر ائتمان عليها ،كما �أنه ال يوجد �أي موجودات م�ستحق ا�سرتدادها
ومل ت�سرتد بعد ويوجد خطر ائتمان كما فـي  31كانون �أول . 2011
خماطــر ال�سيولة:
ً
تتمثل فـي عدم قدرة اجلمعية على الوفاء بالتزاماتها املالية .وتقدر الإدارة املبالغ التي �سيتم دفعها نقدا عن الأر�صدة الدائنة ح�سب اجلدول
التايل:
البيـــــــان
ذمم دائنة
�أتعاب تدقيق م�ستحقة
�شيكات اجلة (غري م�سحوبة)

املبلغ

العمــــــــــــــــــــــــر
�شهر 6-0

831

831

2,290

2,290

1,225

1,225

4,346

4,346

�شهر

12-6

-

تتوقع الإدارة دفع مبلغ  4,346دوالر �أمريكي خالل الن�صف الأول من العام  2012و�سوف ي�ستخدم النقد املتوفر فـي اجلمعية ل�سداد هذه الديون.
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خماطــر ال�سوق:
تتمثل هذه املخاطر ب�شكل رئي�سي من خماطر التغري فـي القيمة العادلة �أو القيمة امل�ستقبلية للتدفقات النقدية للأدوات املالية نتيجة التغري
فـي �أ�سعار ال�سوق.
خماطر �أ�سعار ال�صرف هي من �أهم خماطر ال�سوق التي تتعر�ض لها اجلمعية .خماطر �أ�سعار ال�صرف هي املخاطر الناجتة عن التغري فـي
القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة التغري فـي �أ�سعار ال�صرف.
�إن �أهم العمالت التي تتعامل بها اجلمعية هي الدوالر الأمريكي ،وال�شيكل الإ�سرائيلي  .كان �سعر �صرف ال�شيكل مقابل الدوالر فـي نهاية عام
 2011ي�ساوي  3.803مقابل  3.565فـي نهاية عام  .2010وكان معدل �سعر ال�صرف لعام  2011هو  3.665مقابل  3.733فـي عام .2010
من خالل درا�سة هذه التغريات فـي �أ�سعار ال�صرف ف�أن هذه التغريات �أدت �إىل حتقيق �صافـي خ�سارة بقيمة  578دوالر �أمريكي كما هو
مو�ضح فـي بيان الن�شاطات.
�إي�ضاح ( )4ممتلكات و�أجهزة ،بال�صافـي
تفا�صيل البند:
للعام 2011
التكلفة

الإ�ضافات

الر�صيد بداية ال�سنة

اال�ستبعادات

الر�صيد نهاية ال�سنة

الأثاث املكتبي
الأجهزة املكتبية
�سيارات
برامج وانظمة
جملة اجلمعية  -امتياز

18,912

11٫677

-

30,589

51,963

1,077

-

53,040

26,303

37٫000

26٫303

37,000

11,100

-

-

11,100

45,000

-

-

45,000

جمموع التكلفة

153,278

49,754

26,303

176,729

اال�ستهالك املرتاكم

الأثاث املكتبي
الأجهزة املكتبية
�سيارات
برامج وانظمة
جملة اجلمعية – امتياز

17,787

847

-

18,634

26,127

8,552

-

34,679

26,303

6,320

26,303

6,320

4,440

2,220

-

6,660

45,000

-

-

45,000

جمموع اال�ستهالك املرتاكم

119,657

17,939

26,303

111,293

�صافـي القيمة الدفرتية

33,621
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للعام 2010

الر�صيد بداية ال�سنة

الإ�ضافات

اال�ستبعادات

الر�صيد نهاية ال�سنة

التكلفة

الأثاث املكتبي

18,912

-

-

18,912

الأجهزة املكتبية

51,290

673

-

51,963

�سيارات
برامج وانظمة
جملة اجلمعية – امتياز

26,303

-

-

26,303

11,100

-

45,000

-

جمموع التكلفة

152,605

673

-

11,100
45,000
153,278

اال�ستهالك املرتاكم

الأثاث املكتبي
الأجهزة املكتبية
�سيارات
برامج وانظمة

17,263

524

-

17,787

17,640

8,487

-

26,127

26,303

-

2٫220

2,220

جملة اجلمعية – امتياز

45,000

-

جمموع اال�ستهالك املرتاكم

108,426

11,231

�صافـي القيمة الدفرتية

44,179

-

26,303
4,440
45,000
119,657
33,621

�إي�ضاح ( )5موجودات مقيدة اال�ستعمال
ميثل هذا املبلغ النقد املحتفظ به من قبل اجلمعية فـي احدى ح�ساباتها البنكية لغر�ض خم�ص�ص �صندوق ادخار املوظفـني.
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�إي�ضاح ( )6الذمم املدينة
تفا�صيل البند:
ذمم مدينة *
�شيكات بر�سم التح�صيل

2011
19,204
19,204

2010
18,387
562
18,949

* تفا�صيل الذمم املدينة كمايلي:
البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
البنك اال�سالمي العربي
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
بنك اال�ستثمار الفل�سطيني
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل
بنك االردن
بنك فل�سطني املحدود
ريت�ش لالت�صاالت
انرت تريد
الوطنية لالوراق املالية
تر�ست العاملية للتامني
ال�شركة العاملية املتحدة للت�أمني
بنك القد�س
بنك القاهرة عمان
بنك الرفاه
وا�صل للخدمات الوج�ستية
مطعم دارنا
�شركة الت�أمني الوطنية
�شركة الإت�صاالت الفل�سطينية

62

2011
12,000
808
829
796
800
528
535
806
872
531
699
19,204

2010
8,000
842
562
562
562
562
561
561
562
562
562
562
561
561
561
561
561
561
561
18,387
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�إي�ضاح ( )7النقد و�أ�شباه النقد
تفا�صيل البند:
النقد فـي ال�صندوق
النقد فـي البنوك
وديعة ق�صرية الأجل

2011
30
90,311
653,339
743,680

2010
525
13,783
674,753
689,061

�إي�ضاح ( )8خم�ص�ص اجازات املوظفـني
تفا�صيل البند:
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
ي�ضاف :املخ�ص�ص لل�سنة
يطرح  :دفعات وتعديالت خالل ال�سنة
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة

2011
12,884
2,688
10,196

2010
12,884
12,884

�إي�ضاح (� )9صندوق ادخار املوظفـني
تفا�صيل البند:
2011
63,495

2010
41,670

املخ�ص�ص لل�سنة -م�ساهمة اجلمعية % 10
املخ�ص�ص لل�سنة -م�ساهمة املوظفـني % 5

13,340
6,670

14,550
7,275

دفعات خالل ال�سنة

9,694
73,811

63,495

الر�صيد فـي بداية ال�سنة
ي�ضاف اليه:
يطرح منه:

الر�صيد فـي نهاية ال�سنة

�إي�ضاح ( )10خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
تفا�صيل البند:
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
ي�ضاف :املخ�ص�ص لل�سنة
يطرح  :دفعات خالل ال�سنة
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة
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2011
47,815
18,426
4,900
61,341

2010
32,084
15,731
47,815
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�إي�ضاح ( )11م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
تفا�صيل البند:
2011
831
2,290
1,225
4,346

ذمم دائنة
�أتعاب تدقيق م�ستحقة
�شيكات اجلة (غري م�سحوبة)
�إي�ضاح ( )12ايرادات ا�شرتاكات االع�ضاء
تفا�صيل البند:
البنك
البنك اال�سالمي العربي
البنك االهلي االردين
البنك الأردين الكويتي
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
البنك التجاري الأردين
البنك التجاري الفل�سطيني
البنك العربي
البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
البنك العقاري امل�صري العربي
بنك االحتاد
بنك اال�ستثمار الفل�سطيني
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل
بنك االق�صى اال�سالمي
بنك الأردن
بنك الرفاه
بنك القاهرة عمان
بنك القد�س
بنك فل�سطني
بنك فل�سطني الدويل
بنك HSBC
امل�ؤ�س�سة امل�صرفـية الفل�سطينية
املجموع الكلي

64

ر�سوم اال�شرتاك
املتغري 2011

2010
1,500
2,290
7,935
11,725

املجموع

املجموع

ر�سوم اال�شرتاك
الثابت 2011

2011

2010

14,286

2,000

16,286

16,702

11,691

2,000

13,691

12,571

4,859

2,000

6,859

6,502

17,874

2,000

19,874

16,945

5,568

2,000

7,568

7,071

8,575

2,000

10,575

8,640

30,000

2,000

32,000

32,000

2,000

2,000

4,000

4,000

7,437

2,000

9,437

9,309

3,107

2,000

5,107

4,949

13,336

2,000

15,336

14,273

21,130

2,000

23,130

22,370

-

-

-

5,291

29,629

2,000

31,629

30,933

7,907

2,000

9,907

10,138

30,000

2,000

32,000

32,000

21,327

2,000

23,327

18,751

30,000

2,000

32,000

32,000

-

-

-

5,033

2,848

2,000

4,848

4,282

2,000

2,000

4,000

4,071

263,574

38,000

301,574

297,831
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�إي�ضاح ( )13ايرادات اال�صدارات
ميثل هذا املبلغ االيرادات التي حتققها اجلمعية من ا�شرتاكات البنوك وامل�ؤ�س�سات االخرى باال�صدارات التي ت�صدرها اجلمعية ب�شكل �سنوي
وهي ت�شمل :ا�صدارات جملة البنوك وامل�ؤ�شر امل�صرفـي والو�ضع املايل للبنوك ون�شرة الدرا�سات امل�صرفـية واالعالنات فـي كل من املجلة
والو�ضع املايل.
�إي�ضاح ( )14منح وتربعات
تفا�صيل البند:
ايرادات م�شروع ESAF -

ايرادات م�ؤمتر البنوك

2011
-

2010
39,550
20,000
59,550

�إي�ضاح ( )15ايرادات �أخرى ،بال�صافـي
تفا�صيل البند:
ايرادات فوائد بنكية
فروقات عملة
اخرى
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2011
13,729
6,000
19,729

2010
7,009
462
7,471

�إي�ضاح ( )16امل�صاريف الإدارية والعمومية
تفا�صيل البند:
قرطا�سية وم�ستلزمات
كهرباء وماء
برق ،بريد وهاتف
م�صاريف �سيارات
ايجار مكتب
�ضيافة وتنظيف
م�صاريف �صيانة
حمروقات
نقل وموا�صالت
ا�ست�شارات قانونية وادارية
اتعاب تدقيق
ترجمة
م�صاريف �سفر
م�صاريف تدريب وور�ش عمل
ا�شرتاكات جمالت و �صحف
�إعالنات ومطبوعات
ا�شرتاكات ع�ضوية
متفرقات
ا�ستهالكات
م�صروف ديون معدومة
فوائد وعموالت بنكية
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2011
2,033
2,674
3,677
2,391
12,000
3,019
2,477
2,559
1,463
3,667
2,290
8,683
4,594
1,257
3,164
1,599
1,165
17,958
947
77,617

2010
2,938
2,698
4,750
2,129
12,000
2,506
2,787
977
2,379
5,500
2,290
401
5,025
2,990
1,138
6,389
2,743
730
11,231
7,033
462
79,096
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�إي�ضاح ( )17الرواتب وامل�صاريف املتعلقة بها
تفا�صيل البند:
رواتب و�أجور
تعوي�ض نهاية اخلدمة
�صندوق ادخار املوظفـني
ت�أمني �صحي
ت�أمني ا�صابات عمل

2011
173,620
22,780
7,820
2,617
709
207,546

2010
165,418
15,731
14,550
3,416
823
199,938

�إي�ضاح ( )18م�صاريف الربامج
تفا�صيل البند:
م�صاريف م�شروع ESAF -

م�صاريف م�ؤمتر البنوك

2011
-

2010
39,550
15,685
55,235

�إي�ضاح ( )19م�صاريف اال�صدارات
ميثل هذا املبلغ جميع التكاليف الالزمة العداد اال�صدارات التي ت�صدرها اجلمعية ب�شكل �سنوي وهي ت�شمل :ا�صدارات جملة البنوك وامل�ؤ�شر
امل�صرفـي والو�ضع املايل للبنوك ون�شرة الدرا�سات امل�صرفـية.
�إي�ضاح (� )20أطراف ذات عالقة
ميثل هذا البند املعامالت التي متت مع �أطراف ذات عالقة باجلمعية من م�ؤ�س�سات ،مدراء و�أمناء وغريهم والتي ت�ستطيع اجلمعية الت�أثري
عليها ب�شكل ملمو�س .واالطراف ذات العالقة باجلمعية هم �أع�ضاء اجلمعية والذين يقومون بدفع ا�شرتاك ع�ضوية ب�شكل �سنوي للجمعية كما
هو مبني باالي�ضاح رقم (.)12

ج��م��ع��ي��ة ال � �ب � �ن� ��وك ف� �ـ ��ي ف �ل �� �س �ـ �ـ �ط�ين

67

مالحظات

68

ال� � �ت� � �ق�� ��ري�� ��ر ال � �� � �س � �ن� ��وي

2011

�ص.ب 4117 :رام اهلل  -فل�س ــطني
هــاتــف+ 970 2 2414555 :
فاك ــ�س+ 970 2 2414559 :
موقع �إلكرتوينwww.abp.ps :
بريـد �إلكرتوينresearch@abp.ps :

