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ح�سرات ال�سادة اأع�ساء جمعية البنوك ف�ي فل�سطن املحرتمن،،،

حتية طيبة وبعد،،،

يطيب لنا اأن نقدم لكم التقريرال�سنوي جلمعية البنوك ف�ي فل�سطن، الذي يت�سمن ن�ساطات واإجنازات اجلمعية 
مدققي  تقرير  اإىل  بالإ�سافة   ،2011/12/31 ف�ي  املنتهية  لل�سنة  املدققة  املالية  وبياناتها   ،2011 العام  خالل 

احل�سابات حول نتائج فح�سهم لتلك البيانات.

�سهد العام 2011 حت�سناً طف�يفاً ف�ي بع�س املوؤ�سرات القت�سادية، مقابل الرتاجع ف�ي بع�سها الآخر، والذي ميكن مالحظته 
%، وف�ي املقابل انخفا�س قيمة   23.7 %، وانخفا�س معدلت البطالة اإىل   9.3 من منو الناجت املحلي الإجمايل مبعدل 
%، وعلى   6.3 %، وارتفاع العجز ف�ي امليزان التجاري مبعدل   26.3 التحويالت اجلارية املقبو�سة من اخلارج مبعدل 
�سعيد القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني، فقد �سهد حت�سنًا ملمو�سًا خالل العام 2010، اإذ منت املوجودات مبعدل 9 % 
لتتجاوز 8.6 مليار دولر، ومنت ودائع العمالء مبعدل 8 % لتتجاوز 6.8 مليار دولر، كما منت الت�سهيالت الئتمانية 

املمنوحة مبعدل 29 % لتتجاوز 2.9 مليار دولر ولتتجاوز ن�سبتها من ودائع العمالء 42 %.

2011 مزيد من الإجنازات التي تدعم م�سريتها نحو حتقيق الأهداف التي حددها  حققت اجلمعية خالل العام 
العمل امل�سرف�ي حمليًا وعربيًا ودوليًا، وقد  التي �سهدها  التطورات وامل�ستجدات  ا�ستوجبته  الأ�سا�سي، وما  نظامها 
ا�ستمرت بانتهاج اأ�سلوبها املعتمد على التخطيط للربامج وال�سيا�سات التي تدعم م�سريتها بخطوات واثقة مع تنوع 
الن�ساطات وجمالت العمل وفق اأهداف وبرامج حمددة، واإننا ناأمل ونحن جنتاز العام 2010 اأن نكون اأكرث قدرة 
ووجهات  اآرائكم  وتقدمي  تعاونكم  ا�ستمرار  اإىل  متطلعن  القادم،  العام  خالل  والتحديات  ال�سعاب  مواجهة  على 

نظركم، ملا ف�يه دعم اجلمعية ومتكينها من موا�سلة م�سريتها.

مع الحرتام والتقدير،،

مازن اأبو حمدان

رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ح�سرات ال�سادة اأع�ساء جمعية البنوك ف�ي فل�سطن املحرتمن

حتية طيبة وبعد،،،

واإجن��ازات  اأعمال  يقدم  الذي  فل�سطن،  ف�ي  البنوك  جلمعية  ع�سر  الثاين  ال�سنوي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين 
اجلمعية خالل العام 2011 ب�سكل �سامل وموجز ف�ي اآن واحد.

والرتويج  الن�ساطات،  الإ�سدارات،  الدرا�سات،  التاأييد،  و  احل�سد  عملها:  حماور  با�ستكمال  اجلمعية  ا�ستمرت 
لل�سناعة امل�سرف�ية، التزامًا بتكري�س دورها كونها منربًا اإعالميًا ومنارة املعرفة امل�سرف�ية لأع�سائها، لالرتقاء 

بال�سناعة امل�سرف�ية ف�ي فل�سطن.

قامت اجلمعية خالل العام 2011 بالعمل على حزمة من املحاور و املجالت التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا للبنوك 
الأع�ساء، حيث قامت بجلب احل�سد والتاأييد ل� 9 ق�سايا تهم القطاع امل�سرف�ي، واإعداد 12 درا�سة حتليلية تواكب 
اأهم الق�سايا امل�سرف�ية، ون�سر 12 اإ�سدارًا متنوعًا، وتنف�يذ 59 ن�ساطًا خمتلفًا، جميعها تخدم القطاع امل�سرف�ي 

الفل�سطيني وتتبع اأبرز تطوراته.

ولبد من الإ�سارة اإىل اأهمية التعاون امل�سرتك بن اجلمعية و�سلطة النقد الفل�سطينية، اإذ حر�ست اجلمعية على 
تفعيل العمل على الأمور اللوج�ستية بن الطرف�ن لتح�سن اإجراءات العمل، ولبحث الق�سايا امل�سرف�ية التي تتعلق 
بالتعليمات ال�سادرة للو�سول اإىل تفاهمات حولها، الأمر الذي يعزز مكانة اجلمعية كونها بيتًا للبنوك العاملة 

ف�ي فل�سطن.

مع الحرتام والتقدير،،

نبيل اأبو دياب

املدير العام

كلمة المدير العام
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التطورات االقتصادية 
خالل  اأدائ��ه  ف�ي  حت�سنًا  الفل�سطيني  القت�ساد  �سهد 
القت�ساد  لأداء  تف�سيل  يلي  وف�يما   ،2011 ال��ع��ام 

الفل�سطيني للعام 2011 مقارنة مع العام 2010:

الناتج المحلي اإلجمالي
ف�ي  الثابتة  بالأ�سعار  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  ارتفع 
 611 2011 مبقدار  العام  الفل�سطينية خالل  الأرا�سي 
ال�سنوية  القيمة  لتبلغ   ،)%11( وبن�سبة  دولر  مليون 
6.3 مليار دولر، حيث ارتفع ف�ي ال�سفة الغربية بن�سبة 

ارتفع  كما   .)%27( بن�سبة  غ��زة  قطاع  وف�ي   )%6(
 111 الإجمايل مبقدار  الناجت املحلي  الفرد من  ن�سيب 
دولر وبن�سبة )7%( لتبلغ القيمة ال�سنوية ف�ي الأرا�سي 

الفل�سطينية 1,613 دولر للفرد الواحد.

القيمة المضافة للقطاعات اإلقتصادية
القت�سادية  القطاعات  لكافة  امل�سافة  القيمة  ارتفعت 
خالل العام 2011 بن�سب متفاوتة، حيث ارتفعت لقطاع 
العامة  الإدارة  ولقطاع   ،)%32( بن�سبة  الإن�����س��اءات 
وال�سناعة  التعدين  ولقطاع   ،)%13( بن�سبة  والدفاع 
التحويلية واملياه والكهرباء بن�سبة )12%(، كما ارتفعت 
 ،)%11( بن�سبة  الأ���س��م��اك  و�سيد  ال��زراع��ة  لقطاع 
ولقطاع   ،)%8( بن�سبة  والتجارة  اخلدمات  ولقطاعي 
الو�ساطة املالية بن�سبة )7%( ولقطاع النقل والتخزين 

اخلدمات  قطاع  و�ساهم   ،)%5( بن�سبة  والت�سالت 
بينما  الإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من   )%20( بن�سبة 
�ساهم قطاع الإدارة العامة والدفاع بن�سبة )14%( من 
واملياه  التحويلة  وال�سناعة  التعدين  وقطاع  الإجمايل، 
والكهرباء بن�سبة )12%(، يليه قطاع  الإن�ساءات بن�سبة 

.)%11(

معدالت البطالة
انخف�ست ن�سبة البطالة ف�ي الأرا�سي الفل�سطينية خالل 
العام 2011 لت�سكل )21%( من اإجمايل القوى العاملة، 
 222 البطالة  تعاين من  التي  العاملة  القوى  ليبلغ عدد 
الغربية  ال�سفة  ف�ي  البطالة  ن�سبة  ارتفعت  حيث  األ��ف، 
لت�سكل )17%( من القوى العاملة، ف�ي حن انخف�ست 

ف�ي قطاع غزة لت�سكل )29%( من القوى العاملة.

العاملون فـي األراضي الفلسطينية
خالل  الفل�سطينية  الأرا�سي  ف�ي  العاملن  عدد  ارتفع 
 828 العاملن  ليبلغ عدد  2011 بن�سبة )%11(  العام 
العاملن  عدد  انخف�س  حيث   ،2011 للعام  عامل  األف 
عدد  اإجمايل  من   )%60( لي�سكل  الغربية  ال�سفة  ف�ي 
امل�ستوطنات  ف�ي  العاملن  عدد  انخف�س  كما  العاملن، 
قطاع  ف�ي  ارتفع  حن  ف�ي   ،)%10( لي�سكل  واإ�سرائيل 

غزة لي�سكل )%30(.
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الميزان التجاري السلعي
ارتفع العجز ف�ي امليزان التجاري ال�سلعي خالل العام 
 ،)%10( وبن�سبة  دولر  مليون   350 مبقدار   2011

ليبلغ 3.7 مليار دولر للعام 2011، حيث ارتفع حجم 
دولر،  مليون   758 لتبلغ   )%32( بن�سبة  ال�سادرات 
�سكلت ال�سادرات اإىل اإ�سرائيل )90%( من اإجمايل 
بن�سبة  ال���واردات  حجم  ارتفع  حن  ف�ي  ال�سادرات، 
4.5 مليار دولر، �سكلت الواردات من  )13%( لتبلغ 

اإ�سرائيل )68%( من اإجمايل الواردات.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك
العام  خالل  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  ارتفع 
 ،2011 للعام   132.72 ليبلغ   )%3( بن�سبة   2011

مقابل 129 للعام 2010.
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التطورات المصرفـية 
بلغ عدد البنوك العاملة ف�ي فل�سطن 18 بنكًا، 8 منها 
حملية و8 اأردنية وبنك عربي واحد واآخر اأجنبي، وف�ي 
ما يلي تف�سيل لأهم التطورات امل�سرف�ية للعام 2011 

مقارنة مع العام 2010:

الموجودات
ف�ي  العاملة  البنوك  م��وج��ودات  �ساف�ي  حجم  ارتفع 
 )%6( وبن�سبة  دولر  مليون   502 مبقدار  فل�سطن 
�سكلت  دولر،  مليار   9.1 العام  نهاية  قيمتها  لتبلغ 
حن  ف�ي  املوجودات،  �ساف�ي  من   )%41( الأر�سدة 

�سكل �ساف�ي الت�سهيالت )38%( منها.

الموجودات السائلة
انخف�س حجم املوجودات ال�سائلة خالل العام 2011 
مبقدار 265 مليون دولر وبن�سبة )6%(، لتبلغ قيتها 
نهاية العام  4.2 مليار دولر، حيث انخف�ست الأر�سدة 
وبن�سبة  دولر  مليون   147 مبقدار  النقد  �سلطة  لدى 
)13%(، كما انخف�ست الأر�سدة لدى البنوك خارج 
فل�سطن مبقدار 156 مليون دولر )6%(، وانخف�ست 
ف�ي  وبن�سبة )%8(،  دولر  مليون  النقدية مبقدار46 
حن ارتفع حجم الأر�سدة لدى البنوك داخل فل�سطن 

مبقدار 84 مليون دولر )%33(.

التسهيالت االئتمانية
ارتفع حجم الت�سهيالت الئتمانية خالل العام 2011 
لتبلغ   ،)%23( وبن�سبة  دولر  مليون   665 مبقدار 
ارتفعت  حيث  دولر،  مليار   3.6 العام  نهاية  قميتها 
 402 مبقدار  اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�سهيالت 
مليون دولر وبن�سبة )20%(، كما ارتفعت الت�سهيالت 
دولر  مليون   263 مب��ق��دار  ال��ع��ام  للقطاع  املمنوحة 

وبن�سبة )%31(.

االستثمارات
انخف�س حجم ا�ستثمارات البنوك خالل العام 2011 
لتبلغ   ،)%61( وبن�سبة  دولر  مليون   213 مبقدار 
انخف�س  حيث  دولر،  مليون   137 العام  نهاية  قيتها 
مليون   211 مبقدار  الأقلية  ح�س�س  ف�ي  ال�ستثمار 
ال�ستثمار  انخف�س  كما   ،)%68( وبن�سبة  دولر 
وبن�سبة  دولر  مليون   2 مبقدار  التابعة  ال�سركات  ف�ي 
ال�سركات  ف�ي  ال�ستثمار  ارتفع  حن  ف�ي   ،)%12(

ال�سقيقة مبقدار 134 األف دولر وبن�سبة )%1(.

ودائع العمالء
 ارتفع حجم ودائع العمالء خالل العام 2011 مبقدار 
170 مليون دولر وبن�سبة )3%(، لتبلغ قيمتها نهاية 
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القطاع  ودائ���ع  ارتفعت  حيث  دولر،  مليار   7 ال��ع��ام 
اخلا�س مبقدار 268 مليون دولر وبن�سبة )4%(، ف�ي 
حن انخف�ست ودائع القطاع العام مبقدار 98 مليون 

دولر وبن�سبة )%14(.

ودائع البنوك وسلطة النقد
العام  النقد خالل  و�سلطة  البنوك  ودائع  ارتفع حجم 
 ،)%49( وبن�سبة  دولر  مليون   213 مبقدار   2011

حيث  دولر،  مليون   646 العام  نهاية  قيمتها  لتبلغ 
 107 مبقدار  فل�سطن  خ��ارج  البنوك  ودائ��ع  ارتفعت 
ودائع  ارتفعت  كما   ،)%190( وبن�سبة  دولر  مليون 
دولر  مليون   100 مب��ق��دار  فل�سطن  داخ��ل  البنوك 
وبن�سبة )49%(، وارتفعت ودائع �سلطة النقد مبقدار 

6 مليون دولر )%3(.

حقوق الملكية
2011 مبقدار  ارتفع حجم حقوق امللكية خالل العام 
نهاية  قيمتها  لتبلغ   ،)%8( وبن�سبة  دولر  مليون   85

املال  راأ�س  ارتفع حجم  دولر، حيث  مليار   1.2 العام 
املدفوع مبقدار 65 مليون دولر وبن�سبة )%8(. 

األرباح
 2011 ال��ع��ام  خ��الل  البنوك  اأرب���اح  حجم  انخف�س 
مبقدار 16 مليون دولر وبن�سبة )11%(، لتبلغ قيمتها 

للعام 2011 ما يقارب 127 مليون دولر. 

الشيكات المقدمة للتقاص
العام  خالل  للتقا�س  املقدمة  ال�سيكات  قيمة  ارتفعت 
 ،)%25( وبن�سبة  دولر  مليار   2.3 مبقدار   2011

وبن�سبة  �سيك  األ��ف   426 مبقدار  عددها  ارتفع  كما 
 12 يقارب  ما   2011 للعام  قيمتها  لتبلغ   .)%12(

مليار دولر بعدد مقداره 4 مليون �سيك.

الشيكات المرتجعة 
 2011 العام  خالل  املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  ارتفعت 
مبقدار 160 مليون دولر وبن�سبة )27%(، كما ارتفع 
عددها مبقدار 113 األف �سيك وبن�سبة )30%(، لتبلغ 
قيمتها للعام 2011 ما يقارب 758 مليون دولر بعدد 
مقداره 488 األف �سيك. وقد ارتفعت ن�سبة ال�سيكات 
املرجتعة من �سيكات املقا�سة لتبلغ  )6%( من حيث 
العام  العدد، مقارنة مع  و )12%( من حيث  القيمة 

.2010

الحواالت الداخلية
بن  املتبادلة  ال�سخ�سية  احل���والت  قيمة  ارتفعت 
دولر  مليار   1.2 مبقدار   2011 العام  خالل  البنوك 
وبن�سبة )26%(، ف�ي حن انخف�س عددها مبقدار 9 
اآلف حوالة وبن�سبة )7%( لتبلغ قيمتها للعام 2011 
األف   132 مقداره  بعدد  دولر  مليار   5.8 يقارب  ما 

حوالة.
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الحواالت الخارجية الواردة
خالل  اخل��ارج  من  ال���واردة  احل���والت  قيمة  ارتفعت 
العام 2011 مبقدار 73 مليون دولر وبن�سبة )%1(، 
وبن�سبة  حوالة  األ��ف   35 مبقدار  عددها  ارتفع  كما 
)24%(، لتبلغ قيمة احلوالت الواردة للعام 2011 ما 
يقارب 6.7 مليار دولر بعدد مقداره 181 األف حوالة.

الحواالت الخارجية الصادرة
خالل  اخلارج  اإىل  ال�سادرة  احلوالت  قيمة  ارتفعت 
وبن�سبة  دولر  م��ل��ي��ون   646 مب��ق��دار   2011 ال��ع��ام 
حوالة  األف   18 مبقدار  عددها  ارتفع  كما   ،)%14(
وبن�سبة )15%(، لتبلغ قيمة احلوالت ال�سادرة اإىل 
5.4 مليار دولر بعدد  2011 ما يقارب  اخلارج للعام 

مقداره 144 األف حوالة.
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الـتـقـرير اإلداري

مازن اأبو حمدان       
رئي�س جمل�س الإدارة

نبيل اأبو دياب
املدير 

التنف�يذي
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وزارة  ف�ي  م�سجلة  وهي   ،1998 عام  تاأ�سي�سها  ربحية، مت  اأهلية غري  موؤ�س�سة  فل�سطن هي  ف�ي  البنوك  جمعية 
الداخلية حتت رقم RA-225-C، مببادرة من البنوك العاملة ف�ي فل�سطن لتمثل القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني 

ولرتعى م�ساحله. 

ن�سعى ف�ي جمعية البنوك اإىل خلق روؤية جماعية للقطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني تنبثق عنها الروؤى الفردية للبنوك، 
كما نعمل على الإرتقاء بال�سناعة امل�سرف�ية ف�ي فل�سطن.

بناء  جمال  ف�ي  التقنية  امل�ساعدة  وتقدمي  لأع�سائنا،  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  ودرا�سة  بحث  ف�ي  نهتم 
وتنمية قدرات موظف�ي القطاع امل�سرف�ي ملواكبة اآخر م�ستجدات العمل امل�سرف�ي من خالل التعاون والتن�سيق مع 
اجلهات ذات ال�سلة اأو من خالل توف�ري املعلومات ورفد املعرفة التي من �ساأنها اأن ت�ساهم ف�ي تطوير ال�سناعة 
امل�سرف�ية، بوا�سطة تنف�يذ الدرا�سات واإ�سدار الن�سرات، وعقد الندوات وور�س العمل. كما ونبادر اإىل التوا�سل 

مع املوؤ�س�سات املماثلة ف�ي اخلارج لال�ستفادة من التجارب واخلربات املتقدمة.

نوؤمن ف�ي جمعية البنوك باأهمية العالقة املتميزة مع �سلطة النقد الفل�سطينية من اأجل حتقيق الأهداف امل�سرتكة 
للنظام امل�سرف�ي الفل�سطيني، ونعمل على التعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س لتطبيق مبداأ ال�سراكة 

مع القطاع العام وخلق بيئة ا�ستثمارية م�ساندة.

اإن القطاع امل�سرف�ي ي�سكل ع�سب القت�ساد واإن وجود �سناعة م�سرف�ية قوية وم�ستدامة هي بحد ذاتها املحرك 
الرئي�سي وحجر الزاوية للتنمية القت�سادية، لذا فاإننا ف�ي جمعية البنوك ف�ي فل�سطن ملتزمون بالقيام بدور 
ال�سعوبات  من  الرغم  على  الفل�سطيني  اقت�سادنا  تنمية  وبالتايل  امل�سرف�ي،  قطاعنا  متكن  ف�ي  وفعال  ن�سط 

ال�سيا�سية والقت�سادية.

لمحة عامة 
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ت املادة رقم )6( من النظام الأ�سا�سي جلمعية البنوك ف�ي فل�سطن، على اأن تهدف اجلمعية اإىل مايلي: ن�سّ

• التعاون مع املوؤ�س�سات ذات العالقة ف�ي القطاعن العام واخلا�س، ف�ي كل من �ساأنه خدمة القت�ساد الوطني 	
وتعزيزه.

• رعاية م�سالح اجلمعية والأع�ساء وتوثيق التعاون ف�يما بينهم.	

• بحث الق�سايا امل�سرتكة واملتعلقة مبختلف اأوجه ن�ساطات الأع�ساء واإيجاد احللول املنا�سبة للم�ساكل التي 	
تواجههم.

• امل�سرتكة 	 الأه��داف  وخدمة  امل�سرف�ي  العمل  م�ستوى  رفع  �ساأنه  من  كل  ف�ي  واخل��ربات  املعلومات  تبادل 
لالأع�ساء.

• تطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرف�ية وحتديثها.	

• قبل 	 من  خطي  طلب  تقدمي  عند  وغريهم  الأع�ساء  بن  اأو  اأع�ساءها  بن  اخلالفات  ت�سوية  على  العمل 
املتنازعن اإليها.

• تر�سيخ مفاهيم العمل امل�سرف�ي واأعرافه واتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية. 	

• التي 	 وامل�سرف�ية  النقدية  ال�سيا�سة  لتنف�يذ خمططات  وذلك  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  مع  التعاون  تعزيز 
ت�سعها، واإبداء وجهة النظر ب�ساأنها عند القت�ساء وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�ساور معها ف�ي جميع 

الق�سايا التي تهم اجلهاز امل�سرف�ي وتهدف لرفع كفاءته واأدائه املتطور.

أهداف الجمعية
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 نســعـى لخلـــق رؤيــة جــماعية
 للقطــاع المصــرفـي الفلسطيني
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البنوك العاملة فـي فلسطين

* ع�سو منت�سب.

اأردينالبنك العربي
فل�سطينيبنك فل�سطن

اأردينبنك القاهرة عمان
اأردينبنك الأردن
فل�سطينيبنك القد�س

اأردينبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
فل�سطينيالبنك الإ�سالمي الفل�سطيني

فل�سطينيالبنك الإ�سالمي العربي
فل�سطينيبنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

فل�سطينيبنك الإ�ستثمار الفل�سطيني
اأردينالبنك الأهلي الأردين

فل�سطينيالبنك التجاري الفل�سطيني
م�سري البنك العقاري امل�سري العربي

اأردينالبنك التجاري الأردين
اأردين البنك الأردين الكويتي 

اأردينبنك الإحتاد
بريطاينبنك HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود
فل�سطينيالبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

فل�سطيني املوؤ�س�سة امل�سرف�ية الفل�سطينية *
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أعضاء مجلس اإلدارة

البنك العربي رئي�س جمل�س الإدارة مازن اأبو حمدان       
بنك القاهرة عمان نائب رئي�س جمل�س الإدارة جوزيف ن�سنا�س      

بنك الأردن اأمن ال�سر           جوين زيدان  
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني اأمن ال�سندوق         حممد نبيل حمدان 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ع�سو              حممود التكروري
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني ع�سو ن�سال الربغوثي

البنك الإ�سالمي العربي ع�سو �سامي ال�سعيدي
بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية ع�سو اأحمد احلاج ح�سن 

بنك القد�س ع�سو عزام ال�سوا
�سلطة النقد الفل�سطينية ع�سو مراقب ريا�س اأبو �سحادة

كما ف�ي 2011/12/31



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

املدير العام نبيل اأبو دياب  

الدرا�سات اآلء �سرك�سي  

الإدارة منتهى نور  

املحا�سبة  ورود زبن  

كما ف�ي 2011/12/31

اإلدارة التنفـيذية
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مجاالت العمل

من  جمموعة  على  فل�سطن  ف�ي  البنوك  جمعية  عملت 
وكان  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  القطاع  تهم  التي  املجالت 

اأهمها:

القوانين واألنظمة والتعليمات المصرفـية
�ساركت اجلمعية من خالل عدة اجتماعات ف�ي �سياغة 
بالقطاع  اخلا�سة  والتعليمات  والأنظمة  القوانن  بع�س 
امل�سرف�ي الفل�سطيني، حيث �ساركت ف�ي مناق�سة ق�سايا 
تتعلق بالت�سويات ال�سريبية واآليات تنف�يذ قانون �سريبة 
الدخل رقم 8 للعام 2011، وناق�ست م�سروع قانون ت�سوية 
اخلا�سة  الر�سوم  ت�سعري  ومو�سوع  الوطني،  املدفوعات 
عدد  مبناق�سة  اجلمعية  �ساهمت  كما  “براق” ،  بنظام 
الئتمان  خماطر  ب��اإدارة  املتعلقة  كتلك  التعليمات؛  من 
ال��دي��ون  وخم�س�سات  املعلقة  وال��ع��م��ولت  وال��ف��وائ��د 
والنقل  التعين  وموا�سيع  حت�سيلها،  ف�ي  امل�سكوك 
الأ�سا�سي/  واحل�ساب  وال�ستقالة  التاأديبية  والإجراءات 
“اختبارات  تعميم  اإىل  اإ�سافة  م��واط��ن،  لكل  ح�ساب 

الجهاد املايل” و “حقوق العمالء الئتمانية”.
البيئة القانونية

قانون  تنف�يذ  اآل��ي��ات  مناق�سة  ف�ي  اجلمعية  و�ساهمت 
دائرة  ال�سادر عن   2011 ل�سنة   8 رقم  الدخل  �سريبة 
الجتماع  خالل  من  املالية،  وزارة  ف�ي  الدخل  �سريبة 
البنوك  ل��دى  املالين  للمدارء  عقدته  ال��ذي  الت�ساوري 

ووزارة  النقد  �سلطة  عن  وممثلن  فل�سطن  ف�ي  العاملة 
املالية. وناق�ست خالل الجتماع الت�ساوري ملدراء البنوك 
الإجراءات املتخذة �سد بنك فل�سطن وموؤ�س�سات اأخرى 
املفرو�سة  ال��دخ��ل  �سريبة  بخ�سو�س  غ��زة  قطاع  ف�ي 
ت�سوية  ق��ان��ون  م�����س��روع  مبناق�سة  و���س��ارك��ت  عليهم، 
املدفوعات الوطني. اإ�سافة اإىل اجتماعات جلنة �سياغة 
النظام الأ�سا�سي اجلديد والذي مت اعتماده نهاية العام.

الصيرفة اإلسالمية
ت�سرها  مت  م��ق��الت  ع��دة  خ��الل  م��ن  اجلمعية  حت��دث��ت 
بال�سريفة  �سلة  ذات  موا�سيع  عن  الدورية  املجلة  ف�ي 
الإ�سالمية من  املالية  املنتجات  الإ�سالمية؛ كخ�سائ�س 
والتوازن  ال�سرعية  الإباحة  اعتمادها على عن�سر  حيث 
على  املرابحة  �سيطرة  واأ�سباب  احلقيقية،  واحل��اج��ة 
كما  الإ�سالمية،  امل�سارف  من  املقدم  التمويل  حجمم 
�سلطت ال�سوء على مفهوم واأهمية الت�سويق ف�ي البنوك 
مو�سوع  مناق�سة  ف�ي  امل�ساركة  مت  وق��د  الإ���س��الم��ي��ة. 
�سلطة  نظمتها  التي  اخللوة  خالل  الإ�سالمية  ال�سريفة 

النقد لو�سع خطة ا�سرتاتيجة لالأعوام القادمة.
إدارة المخاطر

ناق�ست اجلمعية مالحظات البنوك على تعليمات �سلطة 
ف�ي  و�ساركت  الئتمان،  خماطر  اإدارة  بخ�سو�س  النقد 
“روؤية  بعنوان   2011 للعام  العربي  امل�سرف�ي  املوؤمتر 
اأ�ساليب  تناول  وال��ذي  القت�سادي”  لالإ�سالح  جديدة 
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اإدارة املخاطر لدى امل�سارف العربية. وحتدثت اجلمعية 
الئتمانية  امل��خ��اط��ر  اأن����واع  ع��ن  ال��دوري��ة  جملتها  ف�ي 
عن  الناجتة  املخاطر  اإدارة  وعن  البنوك،  تواجه  التي 
الت�سغيلية  كاملخاطر  الإلكرتونية  امل�سرف�ية  العمليات 
اختبارات  عن  وحتدثت  ال�سمعة،  وخماطر  والقانونية 
املخاطر  اإدارة  تعزيز  ف�ي  ودوره��ا  ال�ساغطة  الأو�ساع 
اإدارة املخاطر خالل  لدى البنوك. كما ناق�ست مو�سوع 

خلوة �سلطة النقد.
تسويق مصرفـي

تناولت اجلمعية عدة موا�سيع خا�سة بالت�سويق امل�سرف�ي 
باعتباره من اأهم الو�سائل التي متكن البنك من حتقيق 
ملفهوم  التعريفات  من  جمموعة  قدمت  حيث  اأه��داف��ه، 
الع�سرة  الأ�ساليب  اإىل  وتطرقت  امل�سرف�ي،  الت�سويق 
ف�ي  توفرها  ال��واج��ب  البيع  وم��ه��ارات  الزبائن  لإي��ج��اد 
ر�سا  على  التناف�س  تركيز  اإىل  اإ�سافة  املن�ساأة،  �ساحب 
امل�سرف�ية  واخلدمات  املنتجات  لت�سابه  نظرًا  العميل 
املقدمة له، وذلك من خالل تعزيز العالقة بن املوظف 

والعميل وت�سهيل التعامالت البنكية عليه.

االئتمان المصرفـي
مبوظف�ي  اخلا�سة  القرو�س  مو�سوع  اجلمعية  ناق�ست 
القطاع العام خالل الجتماع الذي عقدته مع جمموعة 
عن  وممثلن  للبنوك  والإقليمين  العامن  امل��دراء  من 

�سلطة النقد، كما عقدت اجلمعية ور�سة عمل عن واقع 
قرو�س الإ�سكان والرهن العقاري ف�ي فل�سطن بالتعاون 
مل�سروع  تدريبية  ور�سة  اإىل  اإ�سافة  النقد،  �سلطة  مع 
وموؤ�س�سة  النقد  �سلطة  اأقامته  الذي  التمويلي  الإ�سكان 
الدورية  جملتها  ف�ي  وحتدثت   ،IFC الدولية  التمويل 
ال�سيولة  باأزمة  ي�سمى  اأو ما  اأزمة الئتمان،  عن مو�سوع 
التي تتعر�س لها البنوك، حيث تطرقت لأهم م�سبباتها 
واآث���اره���ا ع��ل��ى ال�����س��وق. ك��م��ا حت��دث��ت ع��ن ا���س��ت��خ��دام 
التكنولوجيا ف�ي عمليات التقييم الئتماين للمقرت�سن.

مسؤولية اجتماعية
للم�سوؤولية  الثاين  الفل�سطيني  امللتقى  اجلمعية  عقدت 
احلائز  فل�سطن  بنك  وك��رم��ت   ،2011 الجتماعية 
ف�ي جمال  امل�ساهمة  قيمة  الأوىل من حيث  املرتبة  على 
وال��ت��ي   ،2010 ال��ع��ام  امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة خ���الل 
البنوك  وا�ستعر�ست  اأمريكي،  دولر  مليون   1.5 بلغت 
بلغ  حيث  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  ف�ي  م�ساهماتها 
 ،2010 العام  خالل  دولر  مليون   3.6 القيمة  اإجمايل 
كما اأ�سدرت اجلمعية الكتيب ال�سنوي »الدور الجتماعي 
ف�ي  اجلمعية  ع�سوية  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،»2010 للبنوك 
على  للبنوك  الدائم  وحثها  الجتماعية  امل�سوؤولية  جلنة 
الطلبة  مل�ساعدة  الرئي�س  �سندوق  دع��م  ف�ي  امل�ساهمة 
الوطني،  الكرامة  و�سندوق  لبنان  ف�ي  الفل�سطينين 
املالية  امل�ساعدة  تقدمي  البنوك على  كما حثت اجلمعية 
جنن  �سيف  وب��رن��ام��ج  اخل��ريي��ة  جبع  جمعية  ل�سالح 
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الدفاع  علوم  ور�سة عمل حول  وعقدت   .2011 الثقاف�ي 
ممار�سة  دواف��ع  الدورية  جملتها  ف�ي  وطرحت  امل��دين. 
طرح  اإىل  اإ�سافة  فوائدها،  واأهم  الجتماعية  امل�سوؤولية 
ممار�سة  م��دى  ملعرفة  ال���س��رت���س��ادي��ة  الأ���س��ئ��ل��ة  بع�س 
مبادرة  مو�سوع  وتناولت  الجتماعية،  للم�سوؤولية  البنك 
ال�ستثمار امل�سوؤول والتي ت�سم قائمة من الإجراءات التي 
والجتماعية  البيئية  بالق�سايا  احلوكمة  ق�سايا  تدمج 

عند اتخاذ القرارات.
الخدمات المصرفـية اإللكترونية

ال�سوربنك  برنامج  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  عقدت 
امل�سرف�ية  اخلدمات  م�ستقبل  عن  بحث  حلقة  ال��دويل 
الإلكرتونية، وباعتبارها ع�سوًا ف�ي اللجنة املكلفة لإن�ساء 
�سركة اخلدمات امل�سرف�ية؛ قامت بعقد عدة اجتماعات 
بالتو�سية  انتهت  امل�����س��روع،  ج��دوى  ملناق�سة  ت�ساورية 
اآلية  ناق�ست  كما  م�سرف�ية،  خ��دم��ات  �سركة  باإن�ساء 

اإن�سائها والبنوك التي ترغب ف�ي امل�ساركة.
الموارد البشرية

ف�ي  والتدريب  التوظيف  احتياجات  اجلمعية  ناق�ست 
القطاع امل�سرف�ي مع مدراء املوارد الب�سرية ف�ي البنوك 
من خالل ور�سة عمل بالتعاون مع املوؤ�س�سة الفل�سطينية 
بالعن�سر  اهتمامها  و�سمن  التوظيف.  اأجل  من  للتعليم 
الرواتب  ا�ستبيان حول مميزات  بتوزيع  الب�سري، قامت 
واآخر لر�سد واقع موظف�ي القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني، 

�سواء،  حد  على  والبنك  املوظف  تف�يد  بنتائج  واخل��روج 
اأقامت احلفل التكرميي للموظف�ن املتميزين للعام  كما 
والإج��راءات  والنقل  التعين  مو�سوع  وناق�ست   ،2010

املجلة  باملوظف�ن. و�سمن  وال�ستقالة اخلا�س  التاأديبية 
الدورية عر�ست الهوية امل�سرف�ية للموظف�ن ف�ي دوائر 
المتثال والت�سويق والتدقيق الداخلي، وطرحت مو�سوعًا 
اأف�سل  يقدمون  املوظف�ن  جتعل  التي  باخلطوات  متعلقًا 
ما لديهم، اإ�سافة اإىل العنا�سر الالزم توافراها لتحقيق 

معادلة حت�سن وتطوير الأداء الب�سري. 
الحوكمة

حوكمة  ملعهد  التاأ�سي�سية  اللجنة  اجلمعية  ا�ست�سافت   
ممثلي  مع  املعهد  اإن�ساء  م�سروع  ملناق�سة  فل�سطن  ف�ي 
ف�ي  تطرقت  كما  امل�سرف�ي،  القطاع  ممثلي  و  اللجنة 
ف�ي  للحوكمة  ال��ث��الث  ال��ق��واع��د  اإىل  ال��دوري��ة  جملتها 
ت�سريعية  ن�سو�س  اإىل  ت�ستند  التي  القواعد  فل�سطن؛ 
الدولية  املمار�سات  تن�سجم مع  التي  والقواعد  �سريحة، 
اأي  مع  تتعار�س  اأن  دون  ال�سركات  حوكمة  جم��ال  ف�ي 
املمار�سات  مع  تن�سجم  التي  وتلك  ت�سريعي �سريح  ن�س 
مع  تتعار�س  لكنها  ال�سركات  ف�ي جمال حوكمة  الدولية 
ن�سو�س ت�سريعية �سريحة، كما طرحت مو�سوع اجتماع 
الهيئة العامة باعتباره اأحد اأهم اجلوانب  التي عاجلتها 
مدونة قواعد حوكمة ال�سركات، وتناولت اأهمية احلوكمة 
ف�ي ال�سركات و�سرورة الإلتزام بالإف�ساح عايل اجلودة 

وزيادة ال�سفاف�ية عند اإعداد التقارير املالية.
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غسيل األموال
مكافحة  مو�سوع  فل�سطن  ف�ي  البنوك  جملة  تناولت 
والتناف�س  املهنية  بالأخالق  الإلتزام  و�سرورة  الف�ساد 
مو�سوع  كذلك  وتناولت  النجاح،  لتحقيق  الأخ��الق��ي 
الرقابة امل�سرف�ية على عمليات غ�سيل الأموال وم�سادر 
التي  امل�سرف�ية  املوؤ�سرات  اإىل  اإ�سافة  القذرة  الأم��وال 

تدل على عمليات غ�سيل الأموال.
التدقيق الداخلي

البنوك  ف�ي  الداخلي  التدقيق  مو�سوع  املجلة  تناولت 
واأثره على احلوكمة، و�سرورة مراجعة �سيا�سات البنوك 
املتعلقة بالتدقيق الداخلي من حيث النظرة وال�ستقاللية 
وتوف�ري الكوادر املوؤهلة علميًا وعمليًا لتفادي الوقوع ف�ي 

م�ساكل مالية.
ميثاق سلوكيات العمل المصرفـي

بيئة  ف�ي  املهنية  النزاهة  اأهمية  على  اجلمعية  رك��زت 
ف�ي  العاملن  �سلوك  مدونة  مو�سوع  وتناولت  الأعمال، 
التنمية والذي  القطاع اخلا�س باعتباره املحرك لعملية 
اأع���ده ك��ل م��ن الئ��ت��الف م��ن اأج��ل ال��ن��زاه��ة وامل�ساءلة 
تريد(  )ب���ال  الفل�سطيني  ال��ت��ج��ارة  وم��رك��ز  )اأم����ان( 
وبالتعاون مع اأع�ساء املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 
الفكرية  وامللكية  الر�سرة  تناولت موا�سيع  كما  اخلا�س. 
و�سفات  امل�سالح  وت�����س��ارب  النزيه  التناف�س  وم��ب��داأ 

رئي�س جمل�س الإدارة. ويذكر اعتماد ع�سوية مدير عام 
اجلمعية ف�ي الفريق الفني ملنح �سهادة النزاهة لل�سركات 

امل�ساهمة العامة.
بازل

حماور  اأه��م  اأح��د  كونة  ب��ازل  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
اإىل  تطرقت  حيث  البنوك،  ف�ي  املخاطر  اإدارة  عملية 
م�سروع اتفاق بازل 3 واأثره على امل�سارف ف�ي فل�سطن 
وتناولت الإجراءات التي اتخذتها �سلطة النقد من رفع 
كما  وال��واف��دة.  الوطنية  البنوك  ف�ي  امل��ال  راأ���س  كفاية 
�ساركت اجلمعية باملوؤمتر امل�سرف�ي العربي للعام 2011 
والذي  القت�سادي”  لالإ�سالح  جديدة  “روؤية  بعنوان 

ناق�س مقررات جلنة بازل 3.
المشاريع الصغيرة

تناولت املجلة املحددات التي يجب اأن ت�سعها موؤ�س�سات 
اتخاذ  قبل  البنوك  راأ�سها  وعلى  والإق��را���س  التمويل 
البدء  واأهمها؛  ال�سغرية،  امل�ساريع  بتمويل  ق��رار  اأي 
و�سوء  التخطيط  ونق�س  خاطئة  لأ���س��ب��اب  بامل�سروع 
الإدارة و�سوء تقدير راأ�س املال و�سوء اختيار املوقع، كما 
تناولت التعريف الوطني الذي اعتمدته وزارة القت�ساد 
للموؤ�س�سات املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة على 
وحجم  العمالة  حجم  اأ�سا�سية؛  معايري  ث��الث  اأ�سا�س 

الأعمال ال�سنوي وراأ�س املال امل�سجل.



262011 ال������ت������ق������ري������ر ال���������س����ن����وي

محاور العمل

على  عملها  ف�ي   2011 العام  خالل  اجلمعية  ركزت 
جمموعة من املحاور اأهمها:

الحشد والتأييد
ف�ي  العاملة  البنوك  متثل  كونها  اجلمعية  �ساركت 
فل�سطن، ف�ي �سياغة عدة  ق�سايا ذات �سلة بالقطاع 

امل�سرف�ي الفل�سطيني: 

شركة الخدمات المصرفـية

املكلفة  للجنة  اج��ت��م��اع��ات  ع���دة  اجلمعية  ع��ق��دت 
امل�سرف�ية  اخلدمات  �سركة  اإن�ساء  ج��دوى  بدرا�سة 
خرباء  تكليف  ومت  اللجنة،  ه��ذه  ف�ي  ع�سوًا  كونها 
اأو�ست  والتي  الدرا�سة  هذه  بتنف�يذ  ال�سوربنك  من 
بجدوى اإن�ساء �سركة خدمات م�سرف�ية ف�ي فل�سطن، 
الأولية  التكلفة  فاإن  اجل��دوى  درا�سة  نتائج  وبح�سب 
املتوقعة هي ثالثة مالين دولرت�ساهم ف�يها البنوك 
اإن�ساء  باآلية  التباحث  مت  وقد  فل�سطن،  ف�ي  العاملة 
بامل�ساركة  ترغب  التي  البنوك  وحتديد  ال�سركة  هذه 

وحجم تلك امل�ساركة.

فـي  حــوكــمــة  معهد  ــاء  ــش إن ــروع  ــش م
فلسطين

اللجنة  لأع�ساء  ت�ساوريًا  اجتماعًا  اجلمعية  عقدت 
ق�سايا  درا���س��ة  لغر�س  احلوكمة  ملعهد  التاأ�سي�سية 
فل�سطن،  ف�ي  حوكمة  معهد  اإن�ساء  مب�سروع  متعلقة 
نظمه مركز تطوير القطاع اخلا�س، بح�سور خرباء 

من موؤ�س�سة CIPE وممثلن عن اللجنة.

تعليمات سلطة النقد

الج��ت��م��اع��ات  بعقد  ال��ع��ام  خ���الل  اجلمعية  ق��ام��ت 
تعليمات  م�سودات  ملناق�سة  البنوك  مع  الت�ساورية 
�سلطة النقد ف�ي خمتلف الق�سايا، واإبداء املالحظات 
ليتم مناف�ستها عند اإ�سدار التعليمات من قبل �سلطة 

النقد.

اعتماد نظام أساسي جديد 

�سياغة  للجنة  اج��ت��م��اع��ات  ع��دة  اجلمعية  ع��ق��دت 
اأ�سا�سي  نظام  باعتماد  انتهت  الأ�سا�سي،  النظام 
جديد للجمعية من قبل الهيئة العامة خالل اجتماعها 
ن�سبة و�سقف ال�سرتاكات  يت�سمن رفع  العادي،  غري 
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ال�سنوية للبنوك والتي ت�ساهم ف�ي رفع الإيرادات، ما 
ينعك�س على الأن�سطة التي تقوم بها اجلمعية خلدمة 
الرئا�سة  دوري��ة  مناق�سة  مت  كما  امل�سرف�ي،  القطاع 

ومدة الدورة واآلية النتخاب.

ضريبة الدخل

ناف�ست اجلمعية عدة موا�سيع متعلقة بقانون �سريبة 
�سريبة  دائ��رة  عن  ال�سادر   2011/8 رق��م  الدخل 
اجتماعًا  ع��ق��دت  حيث  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ف�ي  ال��دخ��ل 
العاملة  البنوك  ل��دى  املالين  امل���دراء  م��ع  ت�ساوريًا 
ووزارة  النقد  �سلطة  ع��ن  وممثلن  فل�سطن  ف�ي 
ال�سريبية  بالت�سويات  ملناق�سة ق�سايا متعقلة  املالية، 
كما  اجل��دي��د،  ال��ق��ان��ون  تنف�يذ  اآل��ي��ة  واآخرملناق�سة 
اجتمعت مع مدراء البنوك التي لديها فروع ف�ي قطاع 
بنك  �سد  املتخذة  الإج��راءات  مو�سوع  ملناق�سة  غزة 
بخ�سو�س  القطاع  ف�ي  اأخ��رى  وموؤ�س�سات  فل�سطن 

ال�سريبة املفرو�سة عليهم.

 االعتداء على البنوك فـي قطاع غزة

التي  البنوك  ناق�ست اجلمعية مو�سوع العتداء على 
العتداء  حادثة  بعد  غ��زة،  قطاع  ف�ي  ف��روع  لديها 
الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  ف��رع  لها  تعر�س  التي 

ف�ي القطاع، حيث مت ت�سكيل وفد من جمعية البنوك 
واملجل�س التن�سيقي ملخاطبة اجلهات املعنية والتاأكيد 
ف�ي  القت�ساد  عجلة  حتريك  ف�ي  البنوك  دور  على 

القطاع واملطالبة بوقف العتداءات ب�سكل نهائي.

نظام المدفوعات الوطني “براق”

�ساركت اجلمعية كونها ع�سوًا ف�ي جمل�س املدفوعات 
الوطني ف�ي اجتماعات املجل�س، حيث ناق�ست م�سروع 
قانون ت�سوية املدفوعات الوطني ف�ي اجتماع املجموعة 
القت�سادية للخطة الت�سريعية للحكومة، كما ناق�ست 

مو�سوع ت�سعري الر�سوم اخلا�س بالنظام.
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من  ع��دد  ب��اإجن��از   2011 العام  خ��الل  اجلمعية  قامت 
الدرا�سات امل�سرف�ية والتقارير املالية:

الصناعة المصرفـية
قامت اجلمعية بتحليل نتائج ال�سناعة امل�سرف�ية للعام 
العمومية  امليزانية  بنود  لأهم  حتلياًل  ت�سمنت   ،2010

اأه��م  اإىل  اإ���س��اف��ة  املجمعة،  ال��دخ��ل  وق��ائ��م��ة  املجمعة 
املوؤ�سرات املالية. مع اإجراء مقارنة مع العام 2009.

البنوك المحلية
للبنوك  العمومية  امليزانية  بنود  بتحليل  اجلمعية  قامت 
التي  التغريات  ور�سد  �سنوات،   5 ف��رتة  خ��الل  املحلية 
حقوق  املوجودات،  مو�سوع  تناولت  حيث  عليها،  طراأت 

امللكية، الت�سهيالت الئتمانية وودائع العمالء. 
البنوك الوافدة

للبنوك  العمومية  امليزانية  بنود  بتحليل  اجلمعية  قامت 
التي  التغريات  ور�سد  �سنوات،   5 فرتة  خالل  الوافدة 
حقوق  املوجودات،  مو�سوع  تناولت  حيث  عليها،  طراأت 

امللكية، الت�سهيالت الئتمانية وودائع العمالء. 
البنوك اإلسالمية

للبنوك  العمومية  امليزانية  بنود  بتحليل  اجلمعية  قامت 
الإ�سالمية خالل فرتة 5 �سنوات ، ور�سد التغريات التي 
حقوق  املوجودات،  مو�سوع  تناولت  حيث  عليها،  طراأت 

امللكية، الت�سهيالت الئتمانية وودائع العمالء. 

ودائع العمالء
م�سدر  كونه  العمالء  ودائ��ع  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
ودائ��ع  حجم  ر�سدت  حيث  للبنوك،  الرئي�سي  التمويل 
العمالء خالل فرتة 5 �سنوات، وتطرقت اإليها من حيث 
والعملة،  امل��ودع��ة  اجلهة  اجلغراف�ية،  املنطقة  ال��ن��وع، 
املحلية  للبنوك  ال��ع��م��الء  ودائ����ع  حتليل  اإىل  اإ���س��اف��ة 

والإ�سالمية والوافدة.
التسهيالت االئتمانية

كونه  الئتمانية  الت�سهيالت  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
الت�سهيالت  قيمة  ر�سدت  حيث  امل��وج��ودات،  بنود  اأه��م 
من  اإليها  وتطرقت  �سنوات،   5 ف��رتة  خ��الل  الئتمانية 
حيث النوع، املنطقة اجلغراف�ية، اجلهة املمنوحة، العملة 
والقطاعات القت�سادية، اإ�سافة اإىل حتليل الت�سهيالت 

الئتمانية للبنوك املحلية والإ�سالمية والوافدة.
الشيكات

ال�سوء  و�سلطت  ال�سيكات،  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
على �سيكات املقا�سة وال�سيكات املرجتعة، حيث ر�سدت 
حركتها خالل فرتة 5 �سنوات، اإ�سافة اإىل توزيعها على 
العمالت الرئي�سية من حيث العدد والقيمة، كما تناولت 

مو�سوع ال�سيكات امل�سحوبة مع البنوك الإ�سرائيلية.

الدراسات والتقارير
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الحواالت
الجت��اه  حيث  من  احل���والت  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
�سنوات   5 الداخلية خالل فرتة  العام حلركة احلوالت 
وتوزيعها ح�سب العملة، كما �سلطت ال�سوء على الجتاه 
العام حلركة احلوالت اخلارجية واملتبادلة مع اإ�سرائيل 

من حيث العدد والقيمة.
الجهاز الوظيفـي

اأعدت اجلمعية درا�سة حول موظف�ي البنوك العاملة ف�ي 
الوظيف�ي،  امل�ستوى  ح�سب  توزيعهم  ت�سمنت  فل�سطن، 
واملوؤهل العلمي، �سنوات اخلربة، العمر، اجلن�س، املنطقة 

اجلغراف�ية، نوع وت�سجيل البنك والدوران الوظيف�ي.
مميزات الرواتب

اأعدت اجلمعية درا�سة حول مميزات الرواتب ف�ي البنوك 
العاملة ف�ي فل�سطن، ت�سمنت موا�سيع التكرار ال�سنوي 
املعي�سة  غ��الء  ع��الوة  ال�سرف،  �سعر  تثبيت  للرواتب، 
ومعاجلتها �سنويًا، الزيادة الدورية ال�سنوية ونظام تاأمن 

�سحي و�سندوق ادخار واإقرا�س خا�س باملوظف�ن.
والفروع  السكان  لعدد  الجغرافـي  التوزيع 
وأجهزة الصراف اآللي وحجم ودائع العمالء 

واالئتمان
لعدد  اجلغراف�ي  التوزيع  يبن  تقريرًا  اجلمعية  اأع��دت 

ودائع  الآيل، حجم  ال�سراف  اأجهزة   ، الفروع  ال�سكان، 
اإجراء مقارنة جغراف�ية  اإىل  اإ�سافة  العمالء والئتمان. 
ح�سب موؤ�سرات احلجم؛ الئتمان/ فرع، ودائع العمالء/ 
فرع،  ال�سكان/  امل�سرف�ية؛  الكثافة  وم��وؤ���س��رات  ف��رع، 

ال�سكان/ �سراف اآيل.
العاملة  البنوك  وحصص  بيانات  مقارنة 

فـي فلسطين
للبنوك  �سنوية  ون�سف  �سنوية  مقارنة  اجلمعية  اأج��رت 
العاملة ف�ي فل�سطن، ح�سب اأهم بنود امليزانية العمومية 

وقائمة الدخل واأهم املوؤ�سرات املالية.
مقارنة أداء القطاع المصرفـي الفلسطيني 

مع القطاع المصرفـي األردني
امل�سرف�ي  ل��ل��ق��ط��اع  ع��ام��ة  م��ق��ارن��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأع����دت 
حيث  من   ،2010 للعام  الأردين  نظريه  مع  الفل�سطيني 
املالية،  واملوؤ�سرات  الدخل  وقائمة  امليزانية  بنود  اأه��م 
اإ�سافة اإىل ن�سب النمو للقطاعن خالل فرتة 5 �سنوات.

فـي  العاملة  االردنية  البنوك  أداء  مقارنة 
فلسطين مع أدائها فـي األردن

البنوك  وح�س�س  لأداء  فردية  مقارنة  اجلمعية  اأع��دت 
الأردنية العاملة ف�ي فل�سطن مع اأدائها ف�ي الأردن ح�سب 

اأهم املوؤ�سرات املالية.
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اإلصدارات

من  عدد  بن�سر   2011 العام  خالل  اجلمعية  قامت 
الإ�سدارات تناولت موا�سيع تخ�س العمل امل�سرف�ي:

مجلة »البنوك فـي فلسطين«

ال��دوري��ة  جملتها  م��ن  اأع���داد   4 اجلمعية  اأ���س��درت 
حماور   5 من  تتكون  والتي  فل�سطن«،  ف�ي  »البنوك 
م�سرف�ية  علوم  بحثي،  اإخ��ب��اري،  ج��ديل،  رئي�سية؛ 
مع  �سخ�سية  مقابالت  املجلة  وتت�سمن  ومتفرقات. 
عدد من ال�سخ�سيات امل�سرف�ية حول اأهم م�ستجدات 

ال�ساحة امل�سرف�ية.

نشرة »المؤشر المصرفـي«

الربعية  الن�سرة  م��ن  اأع���داد   4 اجلمعية  اأ���س��درت 
اأهم  على  ال�سوء  ت�سلط  والتي  امل�سرف�ي«،  »املوؤ�سر 
اإىل  اإ�سافة  الدخل  وقائمة  العمومية  امليزانية  بنود 
امل�سرف�ي  القطاع  ف�ي  واحل���والت  ال�سيكات  حركة 
بيانات  »ب��ط��اق��ة  ب���  ال��ن�����س��رة  وت��رف��ق  الفل�سطيني، 
ال�ستخدام  �سهل  ملخ�سًا  ت�سكل  والتي  م�سرف�ية« 

لن�سرة املوؤ�سر امل�سرف�ي.

كتاب »الوضع المالي للبنوك 2010«

املايل  »الو�سع  ال�سنوي  الكتاب  اجلمعية  اأ���س��درت 
العمومية  امليزانية  يعر�س  وال��ذي   ،»2010 للبنوك 
املالية،  املوؤ�سرات  بع�س  اإىل  اإ�سافة  الدخل  وقائمة 
لل�سناعة امل�سرف�ية ولكل بنك من البنوك العاملة ف�ي 
فل�سطن، مع اإجراء مقارنة �سنوية مع العام ال�سابق 
الكتاب  يعر�س  كما  اأخ���رى.  �سنوات   5 م��دى  وعلى 
معلومات عامة عن البنوك ب�سكل فردي. ويرافق هذا 
وبطاقة   ”2010 احلقائق  “�سفحة  ن�سرة  الإ�سدار 
2010”، والتي تت�سمن ملخ�سًا  “حقائق م�سرف�ية 
الدخل  وق��ائ��م��ة  العمومية  امليزانية  ب��ي��ان��ات  لأه���م 
اإ�سافة  ف�يها؛  العاملة  وللبنوك  امل�سرف�ية  لل�سناعة 
املوظف�ن،  واملكاتب،  الفروع  عدد  حول  بيانات  اإىل 
املدفوعات  اإىل  اإ���س��اف��ة  الآيل،  ال�����س��راف  اأج��ه��زة 

والبطاقات الإلكرتونية واحل�سابات امل�سرف�ية.



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

كتاب »دراسات مصرفـية 2010«

“درا�سات  ال�����س��ن��وي  ال��ك��ت��اب  اجل��م��ع��ي��ة  اأ����س���درت 
درا�سات   9 من  يتكون  وال��ذي   ،”2010 م�سرف�ية 
م�سرف�ية حول ال�سناعة امل�سرف�ية والبنوك املحلية 
الت�سهيالت  اإىل  اإ���س��اف��ة  والإ���س��الم��ي��ة،  وال���واف���دة 
ال�سيكات  ومو�سوعي  العمالء،  وودائ���ع  الئتمانية 

واحلوالت، واجلهاز الوظيف�ي.

كتيب »الدور االجتماعي للبنوك 2010«

اأ�سدرت اجلمعية الكتيب ال�سنوي “الدور الجتماعي 
البنوك  م�ساهمات  يت�سمن  والذي  للبنوك 2010”، 
عدة  على  موزعة  الجتماعية،  امل�سوؤولية  جمال  ف�ي 
الطفولة،  التعليم،  الإغ���اث���ة،  التنمية،  جم���الت؛ 
الثقافة، ال�سحة، الريا�سة، البيئة، ذوي الحتياجات 

اخلا�سة.

كتيب »التقرير السنوي 2010«

والذي   ،»2010 ال�سنوي  »التقرير  اجلمعية  اأع��دت 
يت�سمن التقرير الإداري، مبينًا جمالت وحماور عمل 
موا�سيع  عدة  ناق�ست  حيث  العام،  خالل  اجلمعية 
الدرا�سات  باإعداد  وقامت  امل�سرف�ية،  ال�ساحة  تهم 
عدد  ف�ي  م�ساركتها  اإىل  اإ�سافة  املالية،  والتقارير 

من الأن�سطة والفعاليات. كما يت�سمن الكتيب تقرير 
مدققي احل�سابات للبيانات املالية.
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علي	فرعون	-	مدير	دائرة	عالقات	الجمهور	و	انضباط	السوق	:	
إنشاء الدائرة يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح

نحو شراكة مالية متكاملة...

تسهيالت	القطاع	العام	و	موظفيه	...
خارج	إطار	المألوف

المتحقق  النمو  ثلثي  من  أكثر 
لصالح  كان   2010 العام  خالل 

البنوك الخمسة الكبرى.

2011 حزيران	 	،46 العدد	

أثر	إصدار	السندات	التجارية
على	القطاع	المصرفي	الفلسطيني

نظام أساسي محدث
 يواكب التطورات الحالية و يلبي االحتياجات المستقبلية

العدد 48، كانون أول 2011

- ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ودائع 
العمالء إلى )50 %(

 50 رأسمالها  بلغ  التي  البنوك  عدد  ارتفاع   -
مليون دوالر على األقل إلى 11 بنكًا

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 ؟

المصـــــــارف المحليـة 

المصـــــارف الـــوافـدة

مقارنــة )محلية - وافدة(

ودائــــــــع العـمـــــالء

التســـهيالت االئتمانية

مقارنة )الودائع  - التسهيالت   (

المصـــــارف  اإلسالمـية

الـوظــيفي الجــهـــــاز 
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النشاطات

قامت اجلمعية خالل العام 2011 مبجموعة من الن�ساطات:

اجتماعات
2011/01/11 اجتماعًا للجنة �سياغة النظام الأ�سا�سي
2011/01/30 الجتماع الدوري العادي ملجل�س الإدارة
2011/03/03 اجتماعًا ت�ساوريًا لتجنيب البنوك العتداءات ف�ي قطاع غزة 
2011/03/06 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م�سودة تعميم »اختبارات الجهاد املايل«
2011/03/29 اجتماعًا ت�ساوريًا ملدراء العمليات ف�ي البنوك ملناق�سة موا�سيع ذات عالقة بال�سيكات
2011/04/10 اجتماعًا ت�ساوريًا للمدراء املالين ملناق�سة ق�سايا تتعلق بالت�سويات ال�سريبية
2011/04/21 عدة اجتماعات ت�ساورية ملناق�سة جدوى اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية 
2011/04/24 اجتماعًا ت�ساوريًا للجنة املكلفة بدرا�سة جدوى اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية 
2011/04/26 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة مالحظات البنوك حول الت�سويات ال�سريبية
2011/04/27 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م�سودة تعليمات »حقوق العمالء الئتمانية«
2011/05/02 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م�سودة تعميم »اختبارات الجهاد املايل«
2011/05/04 MFI اجتماعًا ت�ساوريًا مع م�سروع تطوير املوؤ�س�سات املالية
2011/05/10 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة اآلية اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية
2011/05/24 اجتماعًا ت�ساويًا ملناق�سة ق�سايا تتعلق بامل�سوؤولية الجتماعية للبنوك
2011/06/15 الجتماع الدوري العادي ملجل�س الإدارة
2011/06/15 اجتماعًا ملناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�سو�س اإدارة خماطر الئتمان
2011/06/22 اجتماعًا ت�ساوريًا مع ممثلي �سلطة النقد ملناق�سة تعزيز التمكن املايل لدى كافة فئات املجتمع
2011/07/04 اجتماعًا ت�ساويًا ملناق�سة القرو�س اخلا�سة مبوظف�ي القطاع العام
2011/07/13 اجتماعًا للجنة �سياغة النظام الأ�سا�سي
2011/07/20 اجتماعًا ت�ساويًا ملناق�سة ت�سعري الر�سوم اخلا�سة بنظام املدفوعات الوطني »براق«
2011/07/31 اجتماعًا ملناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�سو�س اإدارة خماطر الئتمان
2011/08/09 اجتماع ت�ساوريًا ملناق�سة نتائج درا�سة جدوى اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية
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2011/09/08 اجتماعًا ملناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات �سلطة النقد بخ�سو�س الر�سوم والعمولت
2011/09/12 والإجراءات  النقل  بخ�سو�س  النقد  �سلطة  تعليمات  على  البنوك  ملناق�سة مالحظات  اجتماعًا 

التاأديبية وال�ستقالة
2011/10/19 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م�سودة تعليمات »احل�ساب الأ�سا�سي/  ح�ساب لكل مواطن«
2011/10/26 اجتماع جلنة امل�سوؤولية الجتماعية
2011/10/30 اجتماعًا ت�ساوريًا ملدراء اخلزينة ملناق�سة توحيد �سعر �سرف رواتب موظف�ي القطاع العام ف�ي غزة
2011/11/29 اجتماعًا ت�ساويًا ملناق�سة اآليات تنف�يذ قانون �سريبة الدخل رقم 8 ل�سنة 2011
2011/11/29 اجتماعًا ت�ساوريًا ملدراء البنوك ملناق�سة مو�سوع بنك فل�سطن
2011/11/30 اجتماعًا للجنة �سياغة النظام الأ�سا�سي
2011/12/01 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة توجهات �سلطة النقد بن�سر الوعي املايل لدى الأطفال
2011/12/14 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م�سودة التعليمات ال�سادرة عن دائرة �سريبة الدخل 
2011/12/15 اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة اآلية اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية
2011/12/20 اجتماع  الهيئة العامة العادي و الغري عادي  

2011/02/07 حلقة نقا�س حول م�ساركة البنوك ف�ي املعار�س الرتويجية
2011/03/17 احتفال تكرمي للموظف�ن املتميزين لدى البنوك العاملة ف�ي فل�سطن
2011/04/25 اعتماد ع�سوية مدير عام اجلمعية ف�ي الفريق الفني ملنح �سهادة النزاهة لل�سركات امل�ساهمة 

العامة
2011/06/20 فل�سطن  ف�ي  م�سكن  بامتالك  الراغبن  دليل  م�سودة  ملناق�سة  الت�سهيالت  ملدراء  عمل  ور�سة 

CHF والتي اأعدتها موؤ�س�سة
2011/06/21 ور�سة عمل حول علوم الدفاع املدين 
2011/06/22 ور�سة عمل حول حتقيق توجه �سلطة النقد ف�ي اإن�ساء ح�ساب لكل مواطن
2011/06/26 ور�سة عمل بالتعاون مع ال�سوربنك بعنوان »ت�سافر جهود البنوك للحلول التكنولوجية«

فعاليات
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2011/06/27 حلقة بحث عن م�ستقبل اخلدمات امل�سرف�ية الإلكرتونية بالتعاون مع برنامج ال�سوربنك الدويل
2011/10/24 ور�سة عمل ملناق�سة احتياجات التوظيف مع مدراء املوارد الب�سرية بالتعاون مع EFE من اأجل 

التوظيف
2011/10/25 زيارة مركز عالقات اجلمهور التابع ل�سلطة النقد
2011/12/12 امللتقى امل�سرف�ي الثاين للم�سوؤولية الجتماعية 2011

امل�ساركات
2011/01/20 التوقعات  حول  الفنلندي   املركزي  البنك  حمافظ  �سيقدمه  ال��ذي  العر�س  حل�سور  اجتماع 

القت�سادية لوروبا والتحديات ف�ي ال�سواق املالية
2011/01/26 امل�ساركة ف�ي حفل افتتاح فرع بنك القاهرة عمان اجلديد - فرع الر�سال 
2011/01/31 امل�ساركة ف�ي اجتماع جلنة ال�سيا�سات العمالية

2011/02/28-26 امل�ساركة ف�ي خلوة �سلطة النقد »القطاع امل�سرف�ي الو�سع الراهن واآفاق امل�ستقبل«
2011/03/07 امل�ساركة ف�ي الور�سة التدريبية مل�سروع الإ�سكان التمويلي
2011/03/10 امل�ساركة ف�ي اجتماع جلنة متابعة نظام تقاعد القطاع غري احلكومي

2011/03/21-20 امل�ساركة ف�ي »منتدى عمان امل�سرف�ي«
2011/03/23 امل�ساركة بو�سع اأجندة الجتماع الت�ساوري ل�سلطة النقد مع البنوك
2011/03/24 امل�ساركة ف�ي مقابلة تلفزيونية �سمن حملة التوعية املالية وامل�سرف�ية
2011/03/30 امل�ساركة ف�ي مناق�سة م�سروع قانون ت�سوية املدفوعات الوطني

2011/04/20-18 امل�ساركة ف�ي املوؤمتر امل�سرف�ي العربي للعام 2011 »روؤية جديدة لالإ�سالح القت�سادي«
2011/05/10 امل�ساركة ف�ي الجتماع الأول للفريق الوطني املكلف بالتح�سري لالنظمام ملنظمة التجارة العاملية
2011/05/11 امل�ساركة ف�ي حلقة نقا�س حول امل�ساريع امل�سرف�ية ال�سغرية واملتو�سطة
2011/06/08 امل�ساركة ف�ي حفل مرا�سم اإ�ساحة ال�ستار عن حجر الأ�سا�س ملبنى احتاد املقاولن
2011/06/12 اجتماع اأع�ساء جمل�س معهد احلوكمة

2011/06/14 اجتماع بخ�سو�س التقاعد غري احلكومي
2011/07/13 امل�ساركة ف�ي ور�سة عمل عن واقع متويل قطاع قرو�س الإ�سكان والرهن العقاري ف�ي فل�سطن
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لقاءات

2011/09/23-22 امل�ساركة ف�ي اجتماعات وا�سنطن
2011/11/25-24 التحولت  ظل  ف�ي  العربي  العامل  »م�ستقبل  ال�سنوي  العربي  امل�سرف�ي  املوؤمتر  ف�ي  امل�ساركة 

الراهنة«

2011/02/21 لقاًء ت�ساوريًا للجنة التاأ�سي�سية ملعهد احلوكمة ف�ي فل�سطن
2011/03/06 لقاًء �سحف�يًا حلث املواطنن على عدم كتابة �سعارات على العملة

�سيناريوهات م�ستقبل اجلهاز امل�سرف�ي والأولويات ال�سرتاتيجية املحورية امل�سرتكة
اأثر اإ�سدار ال�سندات التجارية على القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني

�سركة اخلدمات امل�سرف�ية: �سرورة اأم ترف؟
اأم  وقائية  خطوة  النقد:  �سلطة  لرقابة  اخلا�سعة  واجلهات  امل�سارف  تظلم  ف�ي  للنظر  م�ستقلة  جلنة  ت�سكيل 

عالجية؟

ريبورتاجات

مقابلة مع ال�سيد جعفر هديب مدير عام الهيئة العامة لت�سجيع ال�ستثمار
مقابلة مع ال�سيد حممد يا�سر مدير عام البنك الأردين الكويتي 

مقابلة مع ال�سيد علي فرعون مدير دائرة عالقات اجلمهور وان�سباط ال�سوق ف�ي �سلطة النقد
مقابلة مع ال�سيد ريا�س عواد م�سرف دائرة نظم املدفوعات ف�ي �سلطة النقد

مقابلة مع ال�سيد با�سل طه مدير عام معهد فل�سطن للدرا�سات املالية وامل�سرف�ية

مقابالت
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بالإ�سافة اإىل ع�سوية اجلمعية ف�ي: هيئة �سوق راأ�س 
املجل�س  البلديات،  واإقرا�س  تطوير  �سندوق   ، املال 
ال�ست�ساري لالإح�ساءات الر�سمية واحتاد امل�سارف 
العربية، عملت على متثيل البنوك الأع�ساء من خالل 

ع�سويتها ف�ي:

لجنة المسؤولية االجتماعية

امل�سوؤولية  جلنة  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
ملناق�سة  اللجنة،  اجتماعات  كافة  ف�ي  الجتماعية 
للم�سوؤولية  الثاين  امل�سرف�ي  بامللتقى  تتعلق  اأم��ور 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م�����س��روع   ،2011 الج��ت��م��اع��ي��ة 
�سندوق  ف�ي  وامل�ساهمة  غ���زة«  »م�����س��روع  اخلا�سة 

الرئي�س لدعم الطلبة الفل�سطينين ف�ي لبنان.

لجنة إنشاء شركة الخدمات المصرفـية 

املكلفة  اللجنة  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
كافة  ف�����ي  امل�سرف�ية  اخل���دم���ات  ���س��رك��ة  ب��اإن�����س��اء 
النقد  �سلطة  وممثلي  البنوك  مع  اللجنة  اجتماعات 
اأجنزت  كما  اإنرتنا�سونال،  ال�سوربنك  من  وخ��رباء 
ال�سوربنك  من  خرباء  مع  بالتعاون  اجل��دوى  درا�سة 

اإنرتنا�سونال.

لجنة إنشاء معهد حوكمة فـي فلسطين

�ساركت اجلمعية كونها ع�سوًا ف�ي جلنة اإن�ساء معهد 
حوكمة ف�ي فل�سطن ف�ي اجتماعات اللجنة التاأ�سي�سية 

للمعهد، ملناق�سة ق�سايا تتعلق بامل�سروع.

مجلس المدفوعات الوطني »براق«

�ساركت اجلمعية كونها ع�سوًا ف�ي جمل�س املدفوعات 
ناف�ست   التي  املجل�س،  باجتماعات  »ب��راق«  الوطني 
مو�سوع ت�سعري الر�سوم اخلا�س بالنظام، اإ�سافة اإىل 

مناق�سة م�سورع قانون ت�سوية املدفوعات الوطني.

لجنة متابعة نظام التقاعد

متابعة  جلنة  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
نظام التقاعد غري احلكومي ف�ي اجتماعات اللجنة، 
ملناق�سة م�سودة نظام التقاعد غري احلكومي، املذكرة 

التف�سريية واخلطوات امل�ستقبلية.

الفريق الفني االستشاري لالنضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية

الفني  الفريق  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  لالنظمام  ال�ست�ساري 
ال�سالحات  للفريق، بهدف حتديد  الأول  بالجتماع 
وحت�سن  القانونية،  والبنية  ال�سيا�سات  ف�ي  املطلوبة 

العضوية والتمثيل



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

ال��وزارات  بن  ما  والتن�سيق  الإداري��ة  التحتية  البنية 
والقطاع اخلا�س.

اللجنة الوطنية لألجور ولجنة السياسات 
العمالية

الوطنية  اللجنة  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
مناق�سة  ف�ي  العمالية  ال�سيا�سات  وجلنة  ل��الأج��ور 
درا���س��ة ع��ن »اأو����س���اع وب��رام��ج ال��ع��م��ل ال��الئ��ق ف�ي 
فل�سطن«، من حيث مفهوم العمل الالئق وحمدداته 

ف�ي الأرا�سي الفل�سطينية.

والتأمين  المخاطر  درء  صندوق  مجلس 
الزراعي

�سندوق  جمل�س  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
اجتماعات  ف�ي  ال��زراع��ي  وال��ت��اأم��ن  املخاطر  درء 

املجل�س ملناق�سة عدة ق�سايا متعلقة باملجل�س.

النزاهة  شهادة  لمنح  الفني  الفريق 
للشركات المساهمة العامة

الوطني  الفريق  ف�ي  اجلمعية  ع�سوية  اعتماد  مت 
العامة،  امل�ساهمة  لل�سركات  النزاهة  �سهادة  ملنح 
والذي يهدف اإىل تر�سيخ مفهوم النزاهة ف�ي العمل، 

للم�ساهمة ف�ي تنمية القطاع اخلا�س.

فريق العمل التحضيري لتطوير الشروط 
المرجعية للجنة الثالثية

العمل  ف��ري��ق  ف�����ي  اع��ت��م��اد ع�����س��وي��ة اجل��م��ع��ي��ة  مت 
امل��رج��ع��ي��ة للجنة  ال�����س��روط  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح�����س��ريي 

الثالثية، والتي توؤكد على اأهمية احلوار الجتماعي.
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عربية  حملية،  موؤ�س�سات  عدة  مع  اجلمعية  تعاونت 
واأجنيبة خلدمة القطاع امل�سرف�ي.

المؤسسات المحلية
تعاونت اجلمعية مع املوؤ�س�سات املحلية التالية:

سلطة النقد الفلسطينية
الفل�سطينية  ال��ن��ق��د  �سلطة  م��ع  اجلمعية  ت��ع��اون��ت 
للم�سوؤولية  ال��ث��اين  الفل�سطيني  امللتقى  لتنظيم 
ج��دوى  درا���س��ة  مناق�سة  وف�ي   ،2011 الجتماعية 
ور�سة عمل  وف�ي  امل�سرف�ية،  �سركة اخلدمات  اإن�ساء 
عن واقع متويل قرو�س الإ�سكان والرهن العقاري ف�ي 
فل�سطن. و�ساركت ف�ي اجتماعات جمل�س املدفوعات 
�سلطة  اأعدتها  التي  اخللوة  وف�ي  “براق”،  الوطني 
خالل  امل�سرف�ي  اجلهاز  ا�سرتاتيجية  لتطوير  النقد 
�ساهمت اجلمعية من  القادمة، كما  �سنوات  اخلم�س 
خالل عدة اجتماعات ت�ساورية ف�ي مناق�سة م�سودات 
م�ساحة  اجلمعية  وخ�س�ست  النقد.  �سلطة  تعليمات 

ف�ي املجلة لعر�س اأهم اأخبار ال�سلطة وم�ستجداتها.
هيئة سوق رأس المال

هيئة  اإدارة  اجتماعات جمل�س  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
العاملة  للبنوك  املال كونها ع�سوًا ممثاًل  راأ�س  �سوق 

ف�ي فل�سطن.

صندوق تطوير وإقراض البلديات
اإدارة  جمل�س  ف�ي  ع�سوًا  كونها  اجلمعية  �ساركت 
اجتماعات  ف�ي  البلديات،  واإقرا�س  تطوير  �سندوق 

املجل�س خالل العام.
بورصة فلسطين

ال��دوري��ة  جملتها  ف�ي  م�ساحة  اجلمعية  خ�س�ست 
لعر�س اأخبار البور�سة وم�ستجداتها، ولعر�س بيانات 
التبادل الربعية، ومت تبادل الإ�سدارات بن الطرف�ن.

المالية  ــلــدراســات  ل فلسطين  معهد 
والمصرفـية

امل�ساركة  خ��الل  م��ن  املعهد  م��ع  اجلمعية  تعاونت 
احلديثة  »الجتاهات  بعنوان  عمل  ور�سة  بح�سور 
ف�ي ال�ستثمار« التي اأعدها املعهد اإ�سافة اإىل ور�سة 
القطاعن  ف�ي  الأموال  المتثال وغ�سيل  عمل حول 
املايل وامل�سرف�ي. وقد خ�س�ست اجلمعية  م�ساحة 
املعهد  اأخ��ب��ار  اأه��م  لعر�س  ال��دوري��ة  جملتها  ف�ي 
التحق  كما  بها،  يقوم  التي  التدريبة  وال��ربام��ج 
اأعدها  تدريبية  ب��دورة  الدرا�سات  وح��دة  موظفو 

املعهد بعنوان » حتليل مايل با�ستخدام الإك�سل«، 
اتحاد المقاولين

متثل التعاون بن اجلمعية واحتاد املقاولن من خالل 
اجتماع،  لعقد  الحت��اد  عن  وممثلن  البنوك  دع��وة 

التعاون مع المؤسسات
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ملناق�سة بع�س الق�سايا التي تهم الحتاد، اإ�سافة اإىل 
امل�ساركة ف�ي حفل اإ�ساحة ال�ستار عن حجر الأ�سا�س 

ملبنى الحتاد.
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ال��دوري��ة  جملتها  ف�ي  م�ساحة  اجلمعية  خ�س�ست 
عن  ال�سادرة  القت�سادية  املوؤ�سرات  اأه��م  لعر�س 

اجلهاز املركزي لالح�ساء الفل�سطيني.
المديرية العامة للدفاع المدني

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

الخاص
�ساركت اجلمعية كونها ع�سوًا ف�ي جلنتي ال�سيا�سات 
العمالية واللجنة الوطنية لالأجور ف�ي مناق�سة درا�سة 
عن »اأو�ساع وبرامج العمل الالئق ف�ي فل�سطن«، كما 
�سكلت حلقة الو�سل بن املجل�س والبنوك العاملة ف�ي 
عن  ال�سادرة  الإعالنات  تعميم  خالل  من  فل�سطن 

املجل�س.
مركز تطوير القطاع الخاص

تقاعد  نظام  متابعة  اجتماع  ف�ي  اجلمعية  �ساركت   
ال��ق��ط��اع غ��ري احل��ك��وم��ي، وال����ذي ت��ن��اول امل��ذك��رة 

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

تعاونت اجلمعية مع وزارة القت�ساد من خالل حث 
للتربع ل�سالح �سندوق  العاملة ف�ي فل�سطن  البنوك 
الفريق  اجتماع  ف�ي  وامل�ساركة  الوطني،  الكرامة 
الوطني املكلف بالتح�سري لالن�سمام ملنظمة التجارة 
العاملية، بهدف و�سع ا�سرتاتيجيات خللق بيئة جتارية 
م�ستقرة. كما ناق�ست اجلمعية قانون �سريبة الدخل 
اجلديد ال�سادر عن وزارة املالية ومثلث حلقة الو�سل 
بن الوزارة والبنوك لطرح مالحظاتهم على القانون 
اجلديد. كما �سارك مدير عام اجلمعية ف�ي اجتماع  
الهيئة الإدارية ملجل�س �سندوق درء املخاطر والتاأمن 

الزراعي التابع لوزارة الزراعة كونه ع�سوًا ف�يها. 
المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل 

التوظيف
امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ب��ن��وك  ع��ق��دت جمعية 
عمل  ور�سة  التوظيف  اأجل  من  للتعليم  الفل�سطينية 
م��دراء  مع  والتدريب  التوظيف  احتياجات  ملناق�سة 

املوارد الب�سرية للبنوك.
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المؤسسات العربية

تعاونت اجلمعية مع عدد من املوؤ�س�سات العربية كان 
اأهمها: 

جمعية البنوك فـي األردن
من  الأردن  ف�ي  البنوك  جمعية  مع  اجلمعية  تعاونت 
لأداء  مقارنة  لإعداد  الالزمة  البيانات  توف�ري  خالل 
الأردين،  ون��ظ��ريه  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  القطاع 
اأ�سافة اإىل مقارنة اأداء البنوك الأردنية العاملة ف�ي 
التقرير  ن�سر  ومت  الأردن،  ف�ي  اأدائ��ه��ا  مع  فل�سطن 
ف�ي املجلة الدورية ال�سادرة عن جمعية البنوك ف�ي 
عمان  منتدى  ف�ي  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة  فل�سطن. 
الأردن.  ف�ي  البنوك  جمعية  نظمته  الذي  امل�سرف�ي 

كما متثل التعاون بتبادل الإ�سدارات بن الطرف�ن.
اتحاد المصارف العربية

العربي  امل�سرف�ي  امل��وؤمت��ر  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
الدولية،  العربية  امل�سرف�ية  والقمة   2011 ال�سنوي 

اإ�سافة اإىل تبادل الإ�سدارات بن الطرف�ن.

االتحاد الدولي للمصرفـيين العرب
العربي  امل�سرف�ي  امل��وؤمت��ر  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
ظل  ف�ي  ال��ع��امل  »م�ستقبل  بعنوان   2011 ال�سنوي 
بالتعاون  الحت��اد  نظمه  ال��ذي  الراهنة«  التحولت 
تبادل  اإىل  اإ�سافة  ال��ع��رب،  امل�سرف�ين  احت��اد  م��ع 

الإ�سدارات بن الطرف�ن.
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المؤسسات الدولية

الدولية  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع  اجلمعية  تعاونت 
اأهمها:

ESAF مشروع
التوعية  بحملة  خا�س  لقاء  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
امل�ستقبل”،  واآف��اق  املالية  “التوعية  بعنوان  املالية 
اللجنة  اإط��الق  حفل  اجلمعية  عام  مدير  ح�سر  كما 

الوطنية حلماية امل�ستهلك للقطاع املايل.
MFI مشروع تطوير المؤسسات المالية

عقدت اجلمعية بالتعاون مع م�سروع تطوير املوؤ�س�سات 
مو�سوع  ملناق�سة  ت�����س��اوري��ًا  اجتماعًا   MFI املالية 
متطلبات  ا�ستكمال  ف�ي  املحلية  البنوك  م�ساعدات 

احل�سول على �سهادة قانون “باتريوت اآكت”.
Shorebank International برنامج

اإنرتنا�سونال  �سوربنك  برنامج  مع  اجلمعية  تعاونت 
خدمات  �سركة  اإن�����س��اء  ج���دوى  درا���س��ة  تنف�يذ  ف�ي 
مع  النتائج  ه��ذه  ومناق�سة  فل�سطن  ف�ي  م�سرف�ية 
م�ستقبل  حول  بحث  حلقة  عقد  اإىل  اإ�سافة  البنوك، 
اخلدمات امل�سرف�ية الإلكرتونية ف�ي فل�سطن، اإ�سافة 
للحلول  البنوك  “ت�سافر جهود  ور�سة عمل حول  اإىل 

التكنولوجية”.

CHF مؤسسة التعاون اإلسكاني
من  الإ�سكاين  التعاون  موؤ�س�سة  مع  اجلمعية  تعاونت 
ملناق�سة  الت�سهيالت  مل��دراء  عمل  ور�سة  عقد  خالل 
م�سودة دليل الراغبن بامتالك م�سكن ف�ي فل�سطن 
امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة   ،CHF موؤ�س�سة  اأعدتها  والتي 
ال�سغرية  امل�سرف�ية  امل�ساريع  حول  نقا�س  حلقة  ف�ي 

واملتو�سطة.





الـتـقـرير المالي
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املوازنة * امليزانية

إجمالي اإليرادات

مقارنة الميزانية بالموازنة 

$390,366$391,106

* مت التعديل على قوائم املوازنة لتتوافق مع  منهجية املدقق اخلارجي املتبعة ف�ي اإعداد امليزانية.
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$307,186

$359,971

املوازنة * امليزانية

إجمالي المصاريف
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االستدامة المالية

اإجمايل امل�ساريف اإجمايل الإيرادات

مقارنة إجمالي اإليرادات و إجمالي المصاريف

$390,366

$307,186
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$301,574

$77,617

ا�سرتاكات الأع�ساء

مقارنة البندين األساسيين من اإليرادات و المصاريف

امل�ساريف الإدارية 
والعمومية





 تقرير مدققي الحسابات
البيانات المالية

للسنة المنتهية فـي 31 كانون أول 2011
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة أعضاء جمعية البنوك فـي فلسطين

التقري�ر ح�ول البيان�ات املالي�ة
لق�د قمن�ا بتدقي�ق البيان�ات املالي�ة املرفق�ة جلمعية البنوك ف�ي فل�سطن )ف�يما يلي »اجلمعية«( املوؤلف�ة م�ن بيان املركز املايل كم�ا ف�ي 31 
كان�ون الأول 2011 وبيانات الن�ساطات والتغريات ف�ي �ساف�ي املوجودات والتدفق�ات النقدي�ة لل�سن�ة املنتهي�ة ف�ي ذلك التاريخ وملخ��س ع�ن 

ال�سيا�س�ات املحا�سبي�ة ال�هام�ة ومالحظ�ات اإي�ساحي�ة اأخ�رى.
م�سوؤولي�ة الدارة ع�ن البيان�ات املالي�ة

اإن الدارة م�سوؤول�ة ع�ن الإع�داد والع�ر�س الع�ادل له�ذه البيان�ات املالي�ة وفق�ا للمعايي�ر الدولي�ة للتقاري�ر املالي�ة. تت�سم�ن ه�ذه امل�سوؤولي�ة ت�سمي�م 
وتطبي�ق واملحافظ�ة عل�ى نظ�ام رقابة داخل�ي يتنا�س�ب م�ع الإع�داد والع�ر�س الع�ادل لبيان�ات مالي�ة خالي�ة م�ن اأخط�اء جوهرية، �س�واء تل�ك الناجت�ة 

ع�ن احتيال اأو عن خطاأ، انتق�اء وتطبي�ق �سيا�س�ات حما�سبي�ة مالئم�ة، واإج�راء تقدي�رات حما�سبي�ة تك�ون معقول�ة ن�سب�ة للظ�روف الراهن�ة.
م�سوؤولي�ة مدق�ق احل�ساب�ات

اإن م�سوؤوليتن�ا ه�ي اإب�داء ال�راأي ح�ول ه�ذه البيان�ات املالي�ة ا�ستن�ادا ال�ى التدقي�ق ال�ذي قمن�ا ب�ه. لق�د اأجرين�ا تدقيقن�ا وفق�ا ملعايري التدقي�ق 
الدولي�ة. اإن ه�ذه املعايري ت�ستدع�ي مّن�ا مراع�اة متطلب�ات اآداب املهن�ة وتنظي�م وتاأدي�ة التدقي�ق للو�س�ول ال�ى تاأكيد معق�ول ح�ول م�ا اإذا كان�ت 

البيان�ات املالي�ة خالي�ة م�ن اأي�ة اأخط�اء جوهري�ة.
ينط�وي التدقي�ق عل�ى القي�ام باإج�راءات للح�س�ول عل�ى اإثبات�ات التدقي�ق بخ�س�و�س املبال�غ والإف�ساح�ات ف�ي البيان�ات املالي�ة. اإن الإج�راءات 
املعتم�دة ت�ستن�د ال�ى تقيي�م املدق�ق، مب�ا ف�ي ذل�ك تقيي�م خماط�ر وج�ود اأخط�اء جوهرية ف�ي البيان�ات املالي�ة، �س�واء كان�ت ناجت�ة ع�ن احتيال 
اأو عن خطاأ. وف�ي تقيي�م املخاط�ر، ياأخ�ذ املدق�ق بالإعتب�ار نظ�ام الرقابة الداخل�ي ذي ال�سل�ة باإع�داد وع�ر�س ع�ادل للبيان�ات املالي�ة م�ن 
قب�ل اجلمعية ب�هدف تنظي�م اإج�راءات تدقي�ق مالئم�ة وفق�ا للظ�روف الراهن�ة، ولي��س ب�هدف اإب�داء ال�راأي ف�ي فعالّي�ة نظ�ام الرقابة الداخل�ي 
وكذل�ك  الإدارة،  قب�ل  م�ن  املج�راة  التقدي�رات  وعدال�ة  امل�ستخدم�ة  املحا�سبي�ة  ال�سيا�س�ات  تقيي�م مالئم�ة  التدقي�ق  يت�سم�ن  كم�ا  للجمعية. 

تقيي�م ع�ام لع�ر�س البيان�ات املالي�ة.
باعتقادن�ا اإن الإثبات�ات الت�ي ح�سلن�ا عليه�ا م�ن ج�راء التدقي�ق ه�ي كاف�ية ومنا�سب�ة لتوف�ري الأ�س�ا�س لإب�داء راأين�ا.

ال�راأي
براأين�ا، اإن البيان�ات املالي�ة تظه�ر ب�س�ورة عادل�ة م�ن كاف�ة النواح�ي اجلوهري�ة الو�س�ع املال�ي جلمعية البنوك ف�ي فل�سطن لل�سنة املنتهية 
بتاريخ 31 كان�ون الأول 2011 ونتائج ن�ساطاتها وتدفقات�ها النقدية لل�سن�ة املنتهي�ة ف�ي ذلك التاري�خ وفق�ا للمعايي�ر الدولي�ة للتقاري�ر املالي�ة.

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

 2010 2011 اإي�ساح
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
33,621 65,436 )4( ممتلكات واأجهزة، بال�ساف�ي
63,495 73,811 )5( موجودات مقيدة الإ�ستعمال
97,116 139,247 جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
216 166 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى

18,949 19,204 )6( الذمم املدينة
689,061 743,680 )7( النقد واأ�سباه النقد
708,226 763,050 جمموع املوجودات املتداولة
805,342 902,297 جمموع املوجودات

�صافـي املوجودات واملطلوبات
�ساف�ي املوجودات

669,423 752,603  �ساف�ي املوجودات غري مقيدة ال�ستعمال
669,423 752,603 جمموع �صافـي املوجودات

املطلوبات غري املتداولة
12,884 10,196 )8( خم�س�س اجازات املوظف�ن
63,495 73,811 )9( �سندوق ادخار املوظف�ن
47,815 61,341 )10( خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

124,194 145,348 جمموع املطلوبات غري  املتداولة

املطلوبات املتداولة 
11,725 4,346 )11( م�ستحقات و اأر�سدة دائنة اأخرى  
11,725 4,346 جمموع املطلوبات املتداولة

805,342 902,297 جمموع املطلوبات و�صافـي املوجودات

- اإن الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ف�ي ال�سفحات من )40-51(  ت�سكل جزءا ل يتجزاأ منها.
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بيان النشاطات والتغيرات فـي صافـي الموجودات
بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

 2010 2011 اإي�ساح
التغريات فـي املوجودات غري مقيدة الإ�صتعمال:

املنح، الإيرادات والعوائد
297,831 301,574 )12( ايرادات ا�سرتاكات الع�ساء

64,765 69,063 )13( ايرادات ال�سدارات
59, 550 - )14( منح وتربعات

7,471 19,729 )15( اإيرادات اأخرى، بال�ساف�ي
429,617 390,366 اإجمايل املنح غري مقيدة الإ�صتعمال، والإيرادات والعوائد

امل�صاريف 
79,096 77,617 )16( امل�ساريف الإدارية والعمومية

199,938 207,546 )17( الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها
55,235 - )18( م�ساريف الربامج
38,251 22,023 )19( م�ساريف ال�سدارات

372,520 307,186 اإجمايل امل�صاريف واخل�صائر
57,097 83,180 الزيادة فـي �صافـي املوجودات غري مقيدة الإ�صتعمال

57,097 83,180 التغريات ف�ي �ساف�ي املوجودات لل�سنة
612,326 669,423 �ساف�ي املوجودات، بداية ال�سنة
669,423 752,603 �صافـي املوجودات، نهاية ال�صنة

- اإن الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ف�ي ال�سفحات من )40-51(  ت�سكل جزءا ل يتجزاأ منها.
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بيان التدفقات النقدية
بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

2011 2010
التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية

83,18057,097 التغريات ف�ي �ساف�ي املوجودات لل�سنة

تعديالت 
17,93911,231ا�ستهالكات

-)6,000(اأرباح من بيع ممتلكات واأجهزة
20,01021,825�سندوق ادخار املوظف�ن 

18,42615,731خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

تعديالت لت�صوية التغريات فـي �صافـي املوجودات مع �صافـي التدفقات
النقدية الناجتة عن الأن�صطة الت�صغيلية: 

)9,474()255(ذمم مدينة
)34(50م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى

-)2,688(خم�س�س اجازات املوظف�ن
9,079)7,379(م�ستحقات و اأر�سدة دائنة اأخرى  

-)9,694(املدفوع للموظف�ن من �سندوق الدخار
-)4,900(خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة - مدفوعات

108,689105,455�صافـي التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الأن�صطة ال�صتثمارية
-6,000العائد من بيع ممتلكات واأجهزة

)673()49,754(�سراء ممتلكات واأجهزة 

(673)(43,754)�صافـي التدفقات النقدية امل�صتخدمة فـي الأن�صطة ال�صتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية
)21,825()10,316(موجودات مقيدة ال�ستعمال 

(21,825)(10,316)�صافـي التدفقات النقدية امل�صتخدمة فـي الأن�صطة التمويلية

54,61982,957الزيادة ف�ي النقد واأ�سباه النقد

689,061606,104النقد واأ�سباه النقد بداية ال�سنة

743,680689,061النقد واأ�صباه النقد نهاية ال�صنة
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االيضاحات للبيانات المالية
بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

اإي�ساح )1( عام 
جمعية البنوك ف�ي فل�سطن هي جمعية اأهلية غري حكومية م�ستقلة تاأ�س�ست ف�ي عام 1998 مببادرة من البنوك العاملة ف�ي فل�سطن لتمثل 

.RA-225-C القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني ولرتعى م�ساحله. لقد مت ت�سجيل اجلمعية ف�ي وزارة الداخلية حتت رقم

تعمل اجلمعية لتحقيق الأهداف التالية:
• التعاون مع املوؤ�س�سات ذات العالقة ف�ي القطاعن العام واخلا�س ف�ي كل ما من �ساأنه خدمة القت�ساد الوطني وتعزيزه،	
• رعاية م�سالح اجلمعية والع�ساء وتوثيق التعاون ف�يما بينهم،	
• بحث الق�سايا امل�سرتكة واملتعلقة ملختلف اوجه ن�ساطات الع�ساء وايجاد احللول املنا�سبة للم�ساكل التي تواجههم،	
• تطوير ا�ساليب اداء اخلدمات امل�سرف�ية وحتديثها،	
• تعزيز التعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية وذلك لتنف�يذ خمططات ال�سيا�سة النقدية وامل�سرف�ية التي ت�سعها وابداء وجهة النظر ب�ساأنها 	

عند القت�ساء وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�ساور معها ف�ي جميع الق�سايا التي تهم اجلهاز امل�سرف�ي،
• العمل على ت�سوية اخلالفات بن اع�سائها او بن اع�سائها وغريهم عند تقدمي طلب خطي من املتنازعن اليها. 	

اإي�ساح )2( اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية            
يتم حت�سري البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية. وذلك بناء على مبداأ التكلفه التاريخيه. مت عر�س البيانات املاليه بالدولر 
يتعلق  ف�يما  وذلك  للربح  الهادفة  غري  باملوؤ�س�سات  خا�سة  حمددة  متطلبات  على  حاليًا  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  حتتوي  المريكي.ل 

بال�سيا�سات املالية اأو عر�س البيانات املالية. 

وف�يما يلي ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية للجمعية: 

التغري  فـي ال�صيا�صات املحا�صبية:
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك امل�ستخدمة ف�ي ال�سنة ال�سابقة ال اإذا ذكر عك�س ذلك.
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املمتلكات والأجهزة:
تظهر املمتلكات والجهزة ح�سب التكلفة التاريخية بعد تنزيل الإ�ستهالك املرتاكم، ويتم احت�ساب ال�ستهالك مبوجب طريقة الق�سط الثابت 

بناءَا على العمر الإنتاجي املتوقع لهذه املوجودات با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية: 

 %
10- 30الأثاث املكتبي

10- 50الأجهزة املكتبية

20 �سيارات

20اأنظمة وبرامج

النفقات  ر�سملة  يتم  لالإ�ستعمال.  املوجودات جاهزة  اأجل جعل  من  اجلمعية  تتكبدها  التي  النفقات  والجهزة جميع  املمتلكات  تكلفة  ت�سمل 
الالحقة فقط عندما تزيد هذه النفقات املنافع القت�سادية امل�ستقبلية لهذه ملوجودات، جميع النفقات الأخرى يتم الإعرتاف بها ف�ي بيان 

الن�ساطات عند حدوثها.

ذمم م�صتحقة القب�ض من مانحني:
ت�سجل الذمم م�ستحقة القب�س من مانحن بقيمة التعهد الأ�سلي خم�سوما منها اأية مبالغ م�ستلمة بال�سافة اىل مبالغ مل تقب�س.

النقد واأ�صباه النقد:
ي�سمل هذا البند النقد واأ�سباه النقد، النقد لدى البنوك والنقد ف�ي ال�سندوق.

اإنخفا�ض قيمة املوجودات:
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات ومقارنتها مع القيمة املتوقع اإ�سرتدادها، وذلك لفح�س اأي هبوط ف�ي قيمتها نتيجة اأي اأحداث قد 
تعطي موؤ�سرا على عدم اإ�سرتجاع قيمتها. ف�ي حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات، وعندما ت�سبح القيمة الدفرتية اأقل من القيمة املتوقع اإ�سرتدادها، 

فانه يتم تنزيل القيمة الدفرتية اإىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها ويتم اإظهار الفرق ف�ي بيان الن�ساطات والتغري ف�ي �ساف�ي املوجودات.

�صافـي املوجودات:
مت ت�سنيف �ساف�ي املوجودات للجمعية كما يلي:

• �ساف�ي املوجودات غري مقيدة الإ�ستعمال – وهي �ساف�ي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية، والتي ل تخ�سع للقيود املفرو�سة من قبل 	
املانح حيث يتم ت�سجيل �ساف�ي املوجودات التي �سيتم حتريرها ف�ي نف�س الفرتة كموجودات غري مقيدة ال�ستعمال.

• �ساف�ي املوجودات مقيدة الإ�ستعمال موؤقتا – وهي �ساف�ي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية والتي تكون خا�سعة للقيود املفرو�سة 	
من قبل املانح، والتي تتحرر من القيود اإما مبرور وقت حمدد اأو حتقق املتطلبات املفرو�سة من قبل املانح. 

• �ساف�ي املوجودات مقيدة الإ�ستعمال دائما – وهي �ساف�ي املوجودات امل�ستخدمة من قبل اجلمعية التي تخ�سع للقيود املفرو�سة من قبل 	
املانح ب�سكل دائم كما بتاريخ البيانات املالية ل يوجد �ساف�ي موجودات مقيدة ال�ستعمال موؤقتًا اأو دائمًا.



2011 ال������ت������ق������ري������ر ال���������س����ن����وي

خم�ص�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة:
اإ�ستنادَا لقانون العمل الفل�سطيني املعمول به وذلك باحت�ساب راتب �سهر واحد عن كل �سنة  يتم احت�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

خدمة لكل موظف اإ�ستنادا على اأخر راتب ا�ستحقه املوظف.

�صندوق ادخار املوظفـني:
�سندوق ادخار املوظف�ن ي�سمل م�ساهمة اجلمعية بن�سبة 10 % من الراتب ال�سا�سي لكل موظف و م�ساهمة املوظف بن�سبة 5 %.

م�صتحقات واأر�صدة دائنة اأخرى :
يتم ت�سجيل امل�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى جلميع املبالغ التي �سوف يتم دفعها ف�ي امل�ستقبل جلميع ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة من موردين 

�سواء مت اإ�ستالم الفاتورة اأم ل. بال�سافة اىل اأنها ت�سمل م�ساريف غري مدفوعة كما ف�ي نهاية ال�سنة. 

حتقق الإيرادات:
يتم ت�سجيل املنح عندما يقوم املانح بتقدمي تعهدات ل�سرفها. اإن املبالغ املتعلقة بال�سنة ومل يتم قب�سها مت ت�سجيلها كذمم م�ستحقة القب�س 
من مانحن. بالن�سبة لاليرادات التي تخ�س ر�سوم الع�سوية يتم ت�سجيلها كذمم م�ستحقة من الع�ساء عند بداية ال�سنة. حيث يتم احت�ساب 

ر�سوم الع�سوية وال�سرتاك ف�ي اجلمعية كمايلي:
1- مبلغ 3,000 دولر امريكي ر�سوم النت�ساب للجمعية يدفع مرة واحدة

2- مبلغ 2,000 دولر امريكي ر�سوم ا�سرتاك �سنوي ثابت يدفع ف�ي بداية كل �سنة مالية
3- ر�سوم ا�سرتاك متغري يدفع كل �سنة مالية على ا�سا�س 0.005 % من جمموع موجودات البنك ف�ي فل�سطن كما ف�ي ميزانية 12/31  من 
العام ال�سابق وبحد اأعلى 30,000 دولر امريكي وحد اأدنى 2,000  دولر امريكي والتي متثل ر�سوم ال�سرتاك ال�سنوية الثابتة كما هو 

مو�سح ف�ي البند اأعاله.

ت�صجيل امل�صاريف:
يتم ت�سجيل امل�ساريف حال حدوثها اإعتمادا على مبداأ ال�ستحقاق. 

ترجمة العمالت الأجنبية:
اإن البيانات املالية املرفقة تظهر بالدولر الأمريكي ويتم ا�ستخدام �سعر ال�سرف ال�سائد ف�ي تاريخ كل عملية لرتجمة العمليات بالعمالت 
الأجنبية اإىل الدولر. كما ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية اإىل الدولر با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ 
البيانات املالية ويتم ت�سجيل اأي فروقات ف�ي بيان الن�ساطات. وف�يما يلي اأ�سعار �سرف العمالت الأ�سا�سية مقابل الدولر الأمريكي كما ف�ي 

31 كانون اأول 2011 و2010 على التوايل:

2010 2011العملة

3.8033.565ال�سيكل
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اإي�ساح )3( اإدارة املخاطر

خماطــر الئتمـــــان: 
تتمثل ف�ي عدم قدرة الغري على ت�سديد التزاماتهم للجمعية وتق�سم هذه املخاطر اإىل ما يلي:

اأ- املوجودات املوؤكد ا�سرتدادها ول يوجد خطر ائتمان عليها:

جودة الئتماناملبلغالبيان
عايل743,680النقد واأ�سباه النقد

عايل19,204ذمم مدينة

• 743,650 دولر اأمريكي كنقد موجود لدى البنك و30 دولر اأمريكي كنقد ف�ي ال�سندوق كما متتلك اجلمعية 	 متتلك اجلمعية مبلغ  
73,811 دولر اإمريكي ف�ي ح�ساب بنكي خا�س ل�سندوق الدخار.

• الج��راءات 	 ببع�س  اجلمعية  تقوم  حيث  وموؤ�س�سات،  بنوك  من  القب�س  م�ستحقة  كذمم  اأمريكي  دولر   19,204 مبلغ  اجلمعية  متتلك 
لتح�سيل هذه املبالغ وذلك عن طريق ار�سال مطالبات مالية واملتابعة امل�ستمرة لهذه الذمم.

ب- ل يوجد اأي موجودات م�ستحق ا�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد ول يوجد خطر ائتمان عليها، كما اأنه ل يوجد اأي موجودات م�ستحق ا�سرتدادها 
ومل ت�سرتد بعد ويوجد خطر ائتمان كما ف�ي 31 كانون اأول 2011 . 

خماطــر ال�صيولة:
تتمثل ف�ي عدم قدرة اجلمعية على الوفاء بالتزاماتها املالية. وتقدر الإدارة املبالغ التي �سيتم دفعها نقدًا عن الأر�سدة الدائنة ح�سب اجلدول 

التايل:

العم������������������������رالبي�������ان
�سهر 6-12�سهر 0-6املبلغ

-831831 ذمم دائنة
2,2902,290اأتعاب تدقيق م�ستحقة

-1,2251,225�سيكات اجلة )غري م�سحوبة(
4,3464,346-

 تتوقع الإدارة دفع مبلغ 4,346 دولر اأمريكي خالل الن�سف الأول من العام 2012 و�سوف ي�ستخدم النقد املتوفر ف�ي اجلمعية ل�سداد هذه الديون.
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خماطــر ال�صوق:
تتمثل هذه املخاطر ب�سكل رئي�سي من خماطر التغري ف�ي القيمة العادلة اأو القيمة امل�ستقبلية للتدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة التغري 

ف�ي اأ�سعار ال�سوق.
خماطر اأ�سعار ال�سرف هي من اأهم خماطر ال�سوق التي تتعر�س لها اجلمعية. خماطر اأ�سعار ال�سرف هي املخاطر الناجتة عن التغري ف�ي 

القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية نتيجة التغري ف�ي اأ�سعار ال�سرف.
اإن اأهم العمالت التي تتعامل بها اجلمعية هي الدولر الأمريكي، وال�سيكل الإ�سرائيلي . كان �سعر �سرف ال�سيكل مقابل الدولر ف�ي نهاية عام 
2011 ي�ساوي 3.803 مقابل 3.565 ف�ي نهاية عام 2010. وكان معدل �سعر ال�سرف لعام 2011 هو 3.665 مقابل 3.733 ف�ي عام 2010. 

دولر اأمريكي كما هو   578 من خالل درا�سة هذه التغريات ف�ي اأ�سعار ال�سرف فاأن هذه التغريات اأدت اإىل حتقيق �ساف�ي خ�سارة بقيمة  
مو�سح ف�ي بيان الن�ساطات.  

اإي�ساح )4( ممتلكات واأجهزة، بال�ساف�ي
تفا�سيل البند: 

للعام 2011
الر�سيد نهاية ال�سنة ال�ستبعادات الإ�سافات الر�سيد بداية ال�سنة

التكلفة
 الأثاث املكتبي 18,912 11٫677   - 30,589
53,040 -   1,077 51,963 الأجهزة املكتبية
�سيارات 26,303 37٫000   26٫303 37,000
برامج وانظمة 11,100 -   - 11,100
جملة اجلمعية - امتياز 45,000 -   - 45,000

جمموع التكلفة 153,278 49,754 26,303 176,729

ال�صتهالك املرتاكم
18,634 -   847 17,787  الأثاث املكتبي
34,679 -   8,552 26,127 الأجهزة املكتبية

6,320 26,303    6,320 26,303 �سيارات
6,660 -   2,220 4,440 برامج وانظمة

45,000 -   - 45,000 جملة اجلمعية – امتياز

111,293   26,303   17,939 119,657 جمموع ال�صتهالك املرتاكم

65,436   33,621 �صافـي القيمة الدفرتية
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للعام 2010

الر�سيد نهاية ال�سنة ال�ستبعادات الإ�سافات الر�سيد بداية ال�سنة
التكلفة

18,912 - -  الأثاث املكتبي 18,912

51,963 - 673 الأجهزة املكتبية 51,290

�سيارات 26,303   -   - 26,303
11,100 

                       
-   

برامج وانظمة 11,100   -
45,000 

                       
-   

جملة اجلمعية – امتياز 45,000   -
153,278 - 673 152,605 جمموع التكلفة

ال�صتهالك املرتاكم

17,787                -  الأثاث املكتبي 17,263 524
26,127 - الأجهزة املكتبية 17,640 8,487
26,303 

                       
-   

�سيارات 26,303   -
4,440   

                       
-   

برامج وانظمة   2٫220 2,220

45,000
                      

-   
 - 45,000 جملة اجلمعية – امتياز

119,657 - 11,231 108,426 جمموع ال�صتهالك املرتاكم
33,621 44,179 �صافـي القيمة الدفرتية

 
اإي�ساح )5( موجودات مقيدة ال�ستعمال

ميثل هذا املبلغ النقد املحتفظ به من قبل اجلمعية ف�ي احدى ح�ساباتها البنكية لغر�س خم�س�س �سندوق ادخار املوظف�ن.
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اإي�ساح )6( الذمم املدينة

تفا�سيل البند:

20112010
19,20418,387 ذمم مدينة

562-�سيكات بر�سم التح�سيل

19,20418,949

* تفا�سيل الذمم املدينة كمايلي:

20112010
12,0008,000البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

842-البنك ال�سالمي العربي
808562البنك الأهلي الأردين

562-البنك العقاري امل�سري العربي
562-بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

829562بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
796561بنك الردن

800561بنك فل�سطن املحدود
562-ريت�س لالت�سالت

528562انرت تريد
562-الوطنية لالوراق املالية
535562تر�ست العاملية للتامن

561-ال�سركة العاملية املتحدة للتاأمن
561-بنك القد�س

806561بنك القاهرة عمان
-872بنك الرفاه

561-وا�سل للخدمات الوج�ستية
531561مطعم دارنا

699561�سركة التاأمن الوطنية
561-�سركة الإت�سالت الفل�سطينية

19,20418,387

*
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اإي�ساح )7( النقد واأ�سباه النقد
تفا�سيل البند:

20112010
30525النقد ف�ي ال�سندوق

90,31113,783النقد ف�ي البنوك
653,339674,753 وديعة ق�سرية الأجل

743,680689,061

اإي�ساح )8( خم�س�س اجازات املوظف�ن
تفا�سيل البند: 

20112010

12,88412,884الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

--ي�ساف: املخ�س�س لل�سنة

-2,688يطرح : دفعات وتعديالت خالل ال�سنة

10,19612,884  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة

اإي�ساح )9( �سندوق ادخار املوظف�ن
تفا�سيل البند:

20112010

63,49541,670الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

ي�صاف اليه:
13,34014,550 املخ�س�س لل�سنة- م�ساهمة اجلمعية 10 %

6,6707,275املخ�س�س لل�سنة- م�ساهمة املوظف�ن 5 %

يطرح منه:
-9,694 دفعات خالل ال�سنة

73,81163,495  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة

اإي�ساح )10( خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة
تفا�سيل البند:

20112010

47,81532,084الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

18,42615,731ي�ساف: املخ�س�س لل�سنة

-4,900يطرح : دفعات خالل ال�سنة

61,34147,815  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة
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اإي�ساح )11( م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى  
تفا�سيل البند:

20112010

8311,500ذمم دائنة  

2,2902,290 اأتعاب تدقيق م�ستحقة

1,2257,935 �سيكات اجلة )غري م�سحوبة(  

4,34611,725

اإي�ساح )12( ايرادات ا�سرتاكات الع�ساء
تفا�سيل البند: 

  ر�سوم ال�سرتاكالبنك
املتغري 2011

  ر�سوم ال�سرتاك
الثابت 2011

املجموع
 2011

املجموع
 2010

16,702 16,286 2,000 14,286البنك ال�سالمي العربي

12,571 13,691 2,000 11,691البنك الهلي الردين

6,502 6,859 2,000 4,859البنك الأردين الكويتي

16,945 19,874 2,000 17,874البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

7,071 7,568 2,000 5,568البنك التجاري الأردين

8,640 10,575 2,000 8,575البنك التجاري الفل�سطيني

32,000 32,000 2,000 30,000البنك العربي

4,000 4,000 2,000 2,000البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

9,309 9,437 2,000 7,437البنك العقاري امل�سري العربي

4,949 5,107 2,000 3,107 بنك الحتاد

14,273 15,336 2,000 13,336بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

22,370 23,130 2,000 21,130بنك ال�سكان للتجارة والتمويل

5,291---بنك الق�سى ال�سالمي

30,933 31,629 2,000 29,629بنك الأردن

10,138 9,907 2,000 7,907بنك الرفاه

32,000 32,000 2,000 30,000بنك القاهرة عمان

18,751 23,327 2,000 21,327 بنك القد�س

32,000 32,000 2,000 30,000 بنك فل�سطن

5,033---بنك فل�سطن الدويل

HSBC 4,282 4,848 2,000 2,848بنك

4,071 4,000 2,000 2,000املوؤ�س�سة امل�سرف�ية الفل�سطينية

 297,831 301,574 38,000 263,574 املجموع الكلي
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اإي�ساح )13( ايرادات ال�سدارات 

ميثل هذا املبلغ اليرادات التي حتققها اجلمعية من ا�سرتاكات البنوك واملوؤ�س�سات الخرى بال�سدارات التي ت�سدرها اجلمعية ب�سكل �سنوي 
املجلة  من  كل  ف�ي  والعالنات  امل�سرف�ية  الدرا�سات  ون�سرة  للبنوك  املايل  والو�سع  امل�سرف�ي  واملوؤ�سر  البنوك  ا�سدارات جملة  ت�سمل:  وهي 

والو�سع املايل.

اإي�ساح )14( منح وتربعات

تفا�سيل البند:
20112010

ESAF - 39,550- ايرادات م�سروع

20,000-ايرادات موؤمتر البنوك

-59,550

اإي�ساح )15( ايرادات اأخرى، بال�ساف�ي

تفا�سيل البند:
20112010

13,7297,009ايرادات فوائد بنكية 

462-فروقات عملة
-6,000اخرى

19,7297,471
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اإي�ساح )16( امل�ساريف الإدارية والعمومية

تفا�سيل البند:
20112010

2,0332,938قرطا�سية وم�ستلزمات

2,6742,698 كهرباء وماء
3,6774,750برق، بريد وهاتف
2,3912,129م�ساريف �سيارات

12,00012,000ايجار مكتب
3,0192,506�سيافة وتنظيف 
2,4772,787م�ساريف �سيانة

2,559977حمروقات
1,4632,379نقل وموا�سالت

3,6675,500ا�ست�سارات قانونية وادارية
2,2902,290اتعاب تدقيق

401-ترجمة
8,6835,025م�ساريف �سفر

4,5942,990م�ساريف تدريب وور�س عمل
1,2571,138 ا�سرتاكات جمالت و �سحف

3,1646,389اإعالنات ومطبوعات
1,5992,743ا�سرتاكات ع�سوية

1,165730متفرقات
17,95811,231ا�ستهالكات

7,033- م�سروف ديون معدومة
947462فوائد وعمولت بنكية

77,61779,096
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اإي�ساح )17( الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها
تفا�سيل البند: 

20112010
173,620165,418رواتب واأجور

22,78015,731تعوي�س نهاية اخلدمة
7,82014,550�سندوق ادخار املوظف�ن

2,6173,416تاأمن �سحي
709823تاأمن ا�سابات عمل

207,546199,938

اإي�ساح )18( م�ساريف الربامج
تفا�سيل البند:

20112010

ESAF - 39,550-  م�ساريف م�سروع

15,685-م�ساريف موؤمتر البنوك

-55,235

اإي�ساح )19( م�ساريف ال�سدارات 
ميثل هذا املبلغ جميع التكاليف الالزمة لعداد ال�سدارات التي ت�سدرها اجلمعية ب�سكل �سنوي وهي ت�سمل :ا�سدارات جملة البنوك واملوؤ�سر 

امل�سرف�ي والو�سع املايل للبنوك ون�سرة الدرا�سات امل�سرف�ية. 

اإي�ساح )20( اأطراف ذات عالقة
ميثل هذا البند املعامالت التي متت مع اأطراف ذات عالقة باجلمعية من موؤ�س�سات، مدراء واأمناء وغريهم والتي ت�ستطيع اجلمعية التاأثري 
عليها ب�سكل ملمو�س. والطراف ذات العالقة باجلمعية هم اأع�ساء اجلمعية والذين يقومون بدفع ا�سرتاك ع�سوية ب�سكل �سنوي للجمعية كما 

هو مبن بالي�ساح رقم )12(.
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