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التطورات المصرفـية 
بلغ عدد البنوك العاملة ف�ي فل�سطن 17 بنكًا، 7 منها حملية و8 اأردنية وبنك عربي واحد واآخر 

اأجنبي، وف�ي ما يلي تف�سيل لأهم التطورات امل�سرف�ية للعام 2012 مقارنة مع العام 2011:

الموجودات
وبن�سبة  دولر  مليون   687 فل�سطن مبقدار  ف�ي  العاملة  البنوك  موجودات  �ساف�ي  ارتفع حجم 
)8%( لتبلغ قيمتها نهاية العام 9.8 مليار دولر، �سكلت املوجودات ال�سائلة )45%( من �ساف�ي 

املوجودات، ف�ي حن �سكل �ساف�ي الت�سهيالت )42%( منها.

الموجودات السائلة
166 مليون دولر وبن�سبة )%4(،  2012 مبقدار  العام  ال�سائلة خالل  املوجودات  ارتفع حجم 
لتبلغ قيمتها نهاية العام  4.4 مليار دولر، حيث ارتفع النقد مبقدار 234 مليون دولر وبن�سبة 
)6%(،كما  وبن�سبة  دولر  مليون   58 مبقدار   النقد  �سلطة  لدى  الأر�سدة  وارتفعت   ،)%47(
ارتفعت الأر�سدة لدى البنوك ف�ي فل�سطن مبقدار 36 مليون دولر )11%(، ف�ي حن انخف�س 

حجم الأر�سدة لدى البنوك خارج فل�سطن مبقدار 163 مليون دولر )%7(.

التسهيالت االئتمانية
ارتفع حجم �ساف�ي الت�سهيالت الئتمانية خالل العام 2012 مبقدار 639 مليون دولر وبن�سبة 
)18%(، لتبلغ قيمتها نهاية العام 4.1 مليار دولر، حيث ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع 
333 مليون دولر وبن�سبة )14%(، كما ارتفعت الت�سهيالت املمنوحة للقطاع  اخلا�س مبقدار 

العام مبقدار 306 مليون دولر وبن�سبة )%28(.
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االستثمارات
ارتفع حجم ا�ستثمارات البنوك خالل العام 2012 مبقدار 5 مليون دولر وبن�سبة )4%(، لتبلغ 
 4 142 مليون دولر، حيث ارتفع ال�ستثمار ف�ي ال�سركات ال�سقيقة مبقدار  قيمتها نهاية العام 
مليون دولر وبن�سبة )17%(، كما ارتفع ال�ستثمار ف�ي ح�س�س الأقلية مبقدار 1 مليون دولر 
دولر  األف   448 مبقدار  التابعة  ال�سركات  ف�ي  ال�ستثمار  انخف�س  حن  ف�ي   ،)%1( وبن�سبة 

وبن�سبة )%4(.

ودائع العمالء
ارتفع حجم ودائع العمالء خالل العام 2012 مبقدار 512 مليون دولر وبن�سبة )7%(، لتبلغ 
مليون   476 القطاع اخلا�س مبقدار  ودائع  ارتفعت  دولر، حيث  مليار   7.5 العام  نهاية  قيمتها 
دولر وبن�سبة )7%(، كما ارتفعت ودائع القطاع العام مبقدار 36 مليون دولر وبن�سبة )%6(.

ودائع البنوك وسلطة النقد
وبن�سبة  دولر  مليون   79 مبقدار   2012 العام  خالل  النقد  و�سلطة  البنوك  ودائع  حجم  ارتفع 
)12%(، لتبلغ قيمتها نهاية العام 725 مليون دولر، حيث ارتفعت ودائع البنوك ف�ي فل�سطن 
مبقدار  فل�سطن  خارج  البنوك  ودائع  ارتفعت  كما   ،)%15( وبن�سبة  دولر  مليون   47 مبقدار 
38 مليون دولر وبن�سبة )23%(، ف�ي حن انخف�ست ودائع �سلطة النقد مبقدار 6 مليون دولر 

.)%3(
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حقوق الملكية
لتبلغ   ،)%6( وبن�سبة  دولر  مليون   74 مبقدار   2012 العام  خالل  امللكية  حقوق  حجم  ارتفع 
قيمتها نهاية العام 1.3 مليار دولر، حيث ارتفع حجم راأ�س املال املدفوع مبقدار 20 مليون دولر 

وبن�سبة )%2(. 

األرباح
لتبلغ  وبن�سبة )%3(،  4 مليون دولر  2012 مبقدار  العام  البنوك خالل  اأرباح  انخف�س حجم 

قيمتها للعام 2012 ما يقارب 123 مليون دولر. 

الشيكات المقدمة للتقاص
2.3 مليار دولر وبن�سبة  2012 مبقدار  انخف�ست قيمة ال�سيكات املقدمة للتقا�س خالل العام 
للعام  قيمتها  لتبلغ  وبن�سبة )%6(.  �سيك  األف   237 ارتفع عددها مبقدار  ف�ي حن   ،)%19(

2012 ما يقارب 10 مليار دولر بعدد مقداره 4 مليون �سيك.

الشيكات المرتجعة 
انخف�ست قيمة ال�سيكات املرجتعة خالل العام 2012 مبقدار 81 مليون دولر وبن�سبة )%11(، 
ف�ي حن ارتفع عددها مبقدار 31 األف �سيك وبن�سبة )6%(، لتبلغ قيمتها للعام 2012 ما يقارب 
677 مليون دولر بعدد مقداره 519 األف �سيك. وقد ارتفعت ن�سبة ال�سيكات املرجتعة من �سيكات 

املقا�سة لتبلغ  )7%( من حيث القيمة و )12%( من حيث العدد، مقارنة مع العام 2011.
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الحواالت الداخلية
انخف�ست قيمة احلوالت ال�سخ�سية املتبادلة بن البنوك خالل العام 2012 مبقدار 309 مليون 
لتبلغ   )%10( وبن�سبة  حوالة  األف   14 مبقدار  عددها  ارتفع  حن  ف�ي   ،)%5( وبن�سبة  دولر 

قيمتها للعام 2012 ما يقارب 5.5 مليار دولر بعدد مقداره 146 األف حوالة.

الحواالت الخارجية الواردة
انخف�ست قيمة احلوالت الواردة من اخلارج خالل العام 2012 مبقدار 83 مليون دولر وبن�سبة 
)1%(، ف�ي حن ارتفع عددها مبقدار 31 األف حوالة وبن�سبة )17%(، لتبلغ قيمة احلوالت 

الواردة للعام 2012 ما يقارب 6.6 مليار دولر بعدد مقداره 212 األف حوالة.

الحواالت الخارجية الصادرة
دولر  مليون   504 2012 مبقدار  العام  اإىل اخلارج خالل  ال�سادرة  قيمة احلوالت  انخف�ست 
قيمة  لتبلغ   ،)%4( وبن�سبة  حوالة  اآلف   6 مبقدار  عددها  ارتفع  حن  ف�ي   ،)%9( وبن�سبة 
احلوالت ال�سادرة اإىل اخلارج للعام 2012 ما يقارب 4.9 مليار دولر بعدد مقداره 150 األف 

حوالة.





الـتـقـرير اإلداري
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تاأ�س�ست جمعية البنوك ف�ي فل�سطن 1998، مببادرة من البنوك العاملة ف�ي فل�سطن كموؤ�س�سة غري 
ربحية متثل القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني وتعمل على رعاية م�ساحله.

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

نهتم ف�ي بحث ودرا�سة الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك لأع�سائنا، وتقدمي امل�ساعدة التقنية ف�ي جمال 
بناء 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، من خالل توف�ري املعلومات ورفد املعرفة التي من �ساأنها اأن ت�ساهم ف�ي 
تطوير ال�سناعة امل�سرف�ية، باإعداد 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 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  التعاون  على  ونعمل  الفل�سطيني،  امل�سرف�ي  للنظام  امل�سرتكة 

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 ن�سط وفعال ف�ي متكن قطاعنا امل�سرف�ي، وبالتايل تنمية اقت�سادنا الفل�سطيني على الرغم 

من ال�سعوبات ال�سيا�سية والقت�سادية.

لمحة عامة 
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رعاية م�سالح الأع�ساء والتن�سيق ف�يما بينهم حتقيقًا ملنفعتهم امل�سرتكة.

خدمة القت�ساد الوطني وتعزيزه.

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

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

أهداف الجمعية
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 نســعـى لخلـــق رؤيــة جــماعية
 للقطــاع المصــرفـي الفلسطيني
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البنوك األعضاء

اأردينالبنك العربي
فل�سطينيبنك فل�سطن

اأردينبنك القاهرة عمان
فل�سطينيبنك القد�س
اأردينبنك الأردن

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

فل�سطينيالبنك الإ�سالمي العربي
فل�سطينيالبنك الوطني

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

فل�سطينيالبنك التجاري الفل�سطيني
اأردينالبنك التجاري الأردين

م�سري البنك العقاري امل�سري العربي 
اأردينالبنك الأردين الكويتي

اأردينبنك الحتاد
بريطاين بنك  HSBC ال�سرق الأو�سط املحدود 

كما ف�ي 2012/12/31
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أعضاء مجلس اإلدارة

بنك القد�س رئي�س جمل�س الإدارة عزام ال�سوا       

بنك القاهرة عمان نائب رئي�س جمل�س الإدارة جوزيف ن�سنا�س      

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني اأمن ال�سر           ن�سال الربغوثي  

البنك التجاري الأردين اأمن ال�سندوق         ناجى املرداوي 

البنك العربي ع�سو              �سامل برقان

بنك الأردن ع�سو جونى زيدان

بنك فل�سطن ع�سو ها�سم ال�سوا

�سلطة النقد الفل�سطينية ع�سو مراقب ريا�س اأبو �سحادة

كما ف�ي 2012/12/31
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املدير العام نبيل اأبو دياب  

الإدارة واملحا�سبة ورود زبن    

الدرا�سات والأبحاث منتهى نور  

ال�سكرتاريا  لينا الطويل  

كما ف�ي 2012/12/31

اإلدارة التنفـيذية
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ملخص تنفـيذي

الحشد والتأييد
�سعت اجلمعية باعتبارها ممثلة عن القطاع امل�سرف�ي والناطقة بل�سانه، اإىل التاأثري وامل�ساهمة 
ف�ي خم�س ق�سايا تهم العمل امل�سرف�ي، فقد ا�ستطاعت تخف�ي�س الر�سوم التي ت�سمنتها م�سودة 
قانون  م�سروع  ف�ي  ال�سريبية  الن�سب  وتخف�ي�س  الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  قانون 
�سريبة الدخل، من خالل م�ساركتها ف�ي املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س. وقامت 
�ساركت اجلمعية  النقد، وقد  �سلطة  ال�سادرة عن  التعليمات  بو�سع مالحظاتها على م�سودات 
ف�ي مناق�سة تطورات م�سروع نظام املدفوعات"براق". ورعت عدة اجتماعات متابعة بخ�سو�س 

اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية الإلكرتونية. 

الدراسات واألبحاث
نفذت اجلمعية ثالث ع�شرة درا�سة م�سرف�ية تهم القطاع امل�سرف�ي، واأهم موا�سيع ال�ساحة امل�سرف�ية 
ف�ي فل�سطن، وهي: حتليل اأداء ال�سناعة امل�سرف�ية، وحتليل اأداء امل�سارف املحلية، حتليل اأداء امل�سارف 
امل�سارف،  لدى  املبا�سرة  الت�سهيالت  عن  حتليلية  ودرا�سة  الإ�سالمية،  امل�سارف  اأداء  حتليل  الوافدة، 
لدى  املبا�سرة  غري  الت�سهيالت  عن  حتليلية  درا�سة  امل�سارف،  لدى  العمالء  ودائع  عن  حتليلية  ودرا�سة 
درا�سة  امل�سارف،  لدى  احلوالت  عن  درا�سة  امل�سارف،  لدى  ال�سيكات  عن  حتليلية  درا�سة  امل�سارف، 
حول موظف�ي البنوك العاملة بفل�سطن، كما اأعدت اجلمعية تقريرًا يبن التوزيع اجلغراف�ي لعدد ال�سكان 
والفروع واأجهزة ال�سراف الآيل، واأجرت اجلمعية مقارنة �سنوية ون�سف �سنوية للبنوك العاملة بفل�سطن، 

ن�سعى ف�ي جمعية البنوك ف�ي فل�سطن خللق روؤية جماعية للقطاع امل�سرف�ي، تنبثق عنها الروؤى 
الفردية للبنوك، كما ونعمل على الرتقاء بال�سناعة امل�سرف�ية ف�ي فل�سطن، اإذ اإننا نراعي ف�ي 
كل عام الرتكيز على حزمة من املجالت التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا للبنوك، من خالل العمل 

على اأربعة حماور:
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امل�سرف�ين  للقطاعن  مقارنة  درا�سة  موجز  الأردن  ف�ي  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون  اجلمعية  ونفذت 
الفل�سطيني والأردين.

األنشطة والفعاليات
قامت اجلمعية بتنف�يذ اثنني وخم�شني ن�ساطًا متنوعًا، ما بن لقاءات وور�س عمل واجتماعات 
ت�ساورية، كما �ساركت ف�ي اأربعة ع�شر ن�ساطًا داخليًا وخارجيًا. و�ساهمت اجلمعية بعدة ن�ساطات 
للعام  وال�سباب  لالأطفال  الأول  امل�سرف�ي  الأ�سبوع  فعاليات  تنظيم  ف�ي  �ساركت  حيث  مهمة، 
الثالث  للعام  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  القطاع  ف�ي  املتميزين  املوظف�ن  وكرمت اجلمعية   ،2012

على التوايل.

العالقات العامة واإلعالم
ن�سرت اجلمعية  ثالثة ع�شر اإ�سدارًا م�سرف�يا متخ�س�سا، وهي: اأربعة اأعداد من جملة »البنوك 
 ،»2011 للبنوك  املايل  »الو�سع  وكتاب  امل�سرف�ي«،  »املوؤ�سر  من  اأعداد  واأربعة  فل�سطن«،  ف�ي 
و   »2011 للبنوك  »الدور الجتماعي  وكتاب   ،»2011 »درا�سات م�سرف�ية  اإىل كتيب  بالإ�سافة 

درا�سة »جدوى �سركة اخلدمات امل�سرف�ية«، و»التقرير ال�سنوي 2011«.
اإ�سدار  2012 باإ�سدار بطاقة »بيانات م�سرف�ية« التي ترافق  وا�ستمرت اجلمعية خالل العام 
املايل  الو�سع  كتاب  اإ�سدار  ترافق  التي  م�سرف�ية«  »حقائق  وبطاقة  امل�سرف�ي،  املوؤ�سر  ن�سرة 

للبنوك، وقامت اجلمعية باإطالق موقعها الإلكرتوين مبحتواه ال�سامل و�سكله اجلديد.
عملت جمعية البنوك ف�ي فل�سطن ف�ي �سبيل الرتقاء بال�سناعة امل�سرف�ية ف�ي فل�سطن على 
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اهتمامًا  ت�سكل  التي  املجالت  من  جمموعة 
م�سرتكًا للبنوك الأع�ساء:

مشاريع القوانين واألنظمة 
والتعليمات المصرفـية 

من  ع��دد  ف�ي  التاأثري  ف�ي  اجلمعية  �ساهمت 
وتخدم  البنوك  تهم  التي  والتعليمات  الأنظمة 
م�سودة  مناق�سة  ف�ي  �ساهمت  اإذ  م�ساحلها، 
الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  قانون 
البنوك  بن  والتن�سيق  الدخل  �سريبة  وقانون 
لتاأ�سي�س �سركة اخلدمات امل�سرف�ية بالإ�سافة 
اإىل تبني ودعم م�سروع تنموي ف�ي قطاع غزة.

الخدمات المصرفـية اإللكترونية 
رعت اجلمعية عدة اجتماعات متابعة بخ�سو�س 
الإلكرتونية،  امل�سرف�ية  اخلدمات  �سركة  اإن�ساء 
ون�سقت بن البنوك العاملة ف�ي فل�سطن لتاأ�سي�س 
هذه ال�سركة، والتي كانت بداية انطالقها نتاجا 
امل�سرتك  الجتماع  ف�ي  متت  التي  للتفاهمات 
تعترب  )التي  امل�سارف  النقد وجلنة  �سلطة  بن 
جمعية البنوك ركنا اأ�سا�سيا ف�يها( والذي عقد 

البنوك  جمعية  وعقدت   .2010/6/15 بتاريخ 
 2012 العام  خ��الل  الجتماعات  من  العديد 
عقدت  كما  ال�سركة،  اإن�����س��اء  مو�سوع  ملتابعة 
البنوك  مالحظات  ملناق�سة  اجتماعا  اجلمعية 
الآيل  ال�سراف  خدمة  تعليمات  م�سودة  على 

ال�سادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية.

العمليات المصرفـية
وممثلي  البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  اجلمعية  نظمت 
�سلطة النقد مت خالله مناق�سة خمزون ال�سيكات 
املعدل عملتها واملتعلق باختالف عملة ال�سحب عن 
اجتماع  وعقدت  ال�سيك،  على  املدونة  العملة  رمز 
ت�ساوري ملناق�سة احلد من ظاهرة اجلريو وحتديد 
�سقف �سحب لل�سيك الواحد، وعقدت اجتماع اآخر 
ملناق�سة مو�سوع اإدارة ح�سابات عمالء امل�سارف.

إدارة المخاطر 
ناق�ست اجلمعية على �سفحات جملتها مو�سوع 
الئتمان،  خماطر  عن  وحتدثت  املخاطر  اإدارة 
عن  وحتدثت  ال�سيولة  وخماطر  ال�سوق  خماطر 
املبادئ ال�ستة ع�سر لإدارة خماطر الئتمان التي 

و�سعتها جلنة بازل حول الإ�سراف امل�سرف�ي.

مجاالت العمل
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بازل
اأه��م  اأح��د  كونه  ب��ازل  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
حيث  البنوك،  ف�ي  املخاطر  اإدارة  عملية  حم��اور 
تطرقت اإىل القرتاحات الإ�سالحية ف�ي "بازل 3" 
وه��ى تعزيز احل��د الأدن��ى ملتطلبات راأ���س امل��ال و 
املخاطر  لإدارة  الرقابية  املراجعة  عمليات  تعزيز 
وتخطيط راأ�س املال باملوؤ�س�سات وتعزيز متطلبات 

املخاطر، الإف�ساح وان�سباط ال�سوق.

مكافحة غسيل األموال 
اأولت اجلمعية اهتمامًا مبو�سوع مكافحة غ�سيل 
الأموال باعتبار جرمية غ�سل الأموال من اأخطر 
على  ال�سلبية  النعكا�سات  ذات  املالية  اجلرائم 
اجلمعية  عممت  حيث  واملجتمع،  القت�ساد 
على البنوك الأع�ساء الربنامج التدريبي الذي 
ينظمه احتاد امل�سارف العربية وجمعية البنوك 
التنف�يذية  الإجراءات  الأردن حول مو�سوع  ف�ي 
ف�ي  وامل�ستجدات   "FATCA" قانون  لتطبيق 
التي  الأم���وال  غ�سل  ملكافحة  الدولية  املعايري 
اأقرتها ال�" FATF" مع الرتكيز على التو�سيات 

املتعلقة بالعقوبات املالية والتهرب ال�سريبي.

التسويق المصرفـي
امل�سرف�ي  الت�سويق  مو�سوع  اجلمعية  تناولت 
البنك  متكن  التي  الو�سائل  اأه��م  م��ن  باعتباره 
�سفحات  على  قدمت  حيث  اأهدافه،  حتقيق  من 
تبنى  مدى  عن  تتحدث  اأكادميية  ر�سالة  جملتها 
امل�سارف  ف�ي  الت�سويقية  ال�سرتاتيجية  مكونات 

العاملة ف�ي فل�سطن.

االئتمان المصرفـي
العام  املحا�سب  بن  اجتماعا  اجلمعية  عقدت 
البنوك  وم��دراء  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة 
ف�ي  ال��ت��ب��اح��ث  ب��ه��دف  فل�سطن  ف�����ي  ال��ع��ام��ل��ة 
املالية،  ل��وزارة  املقدمة  امل�سرف�ية  الت�سهيالت 
ومت مناق�سة جمموعة من الق�سايا املتعلقة بتلك 
عن  الدورية  جملتها  ف�ي  وحتدثت  الت�سهيالت، 
مو�سوع خماطر الئتمان الناجتة عن عدم قدرة 

الطرف الخر من �سداد التزاماته املالية.
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة
النقد  �سلطة  م��ع  بالتعاون  اجلمعية  �ساركت 
امل�سرف�ي  للموؤمتر  التح�سري  ف�ي  الفل�سطينية 
الرابع حيث �سيغطى هذا املوؤمتر مو�سوع »تعزيز 
وتطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة«، وعقدت 
نظر  »وجهة  عنوان  حتت  عمل  ور�سة  اجلمعية 
امل�ساريع  بقطاع  فل�سطن  ف�ي  العاملة  البنوك 
الور�سة  هذه  خمرجات  واملتو�سطة«  ال�سغرية 
�ستمثل حمتوى جل�سة احلوار التي �سوف تقدمها 
اجلمعية خالل املوؤمتر، والت�قت اجلمعية بخبرية 
 ،"JICA" من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل 
تعرفت ف�يه على املتطلبات الالزمة لدعم قطاع 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ف�ي فل�سطن.

البيئة القانونية 
واإب���داء  مناق�سة  ف�ي  ف��اع��ل  دور  للجمعية  ك��ان 
ال��دخ��ل حيث  �سريبة  ق��ان��ون  ح��ول  امل��الح��ظ��ات 
عملت اجلمعية من خالل دورها ف�ي جلنة احلوار 
القطاع  ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  املجل�س  خالل  من 
اخلا�س مع احلكومة على تخف�ي�س ن�سبة �سريبة 
الدخل من 30 % اىل 20 %، وناق�ست اجلمعية 
دائ��رة  ع��ن  ال�����س��ادرة  التعليمات  م�سودة  اأي�سًا 
والعمولت  الفوائد  بخ�سو�س  ال��دخ��ل  �سريبة 

ف�يها  امل�سكوك  ال��دي��ون  وخم�س�سات  املعلقة 
وناق�ست اي�سًا املادة 31 من القانون.

الصيرفة اإلسالمية
عر�ست اجلمعية على �سفحات جملتها متطلبات 
م�سوؤوليتها  اأداء  ف�ي  الإ�سالمية  البنوك  جن��اح 
اأن�سطة  جم��الت  اأه��م  اإح��دى  كونها  الجتماعية 
توؤدي  الذي  اجل�سر  اإنها  اإذ  الإ�سالمية،  البنوك 
من خالله البنوك الإ�سالمية واجبها نحو املجتمع 
للم�ساركة ف�ي مكافحة الفقر وتوزيع الرثوة، حيث 
للوفاء  منتجاتها  الإ�سالمية  البنوك  ت�ستخدم 
والقر�س  ال��ت��ربع  مثل  الجتماعية  مب�سوؤوليته 

احل�سن ومتويل احلرف ال�سغرية.

الموارد البشرية
الرواتب  مميزات  حول  درا�سة  اجلمعية  نفذت 
ف�ي  وبادرت  فل�سطن،  ف�ي  العاملة  البنوك  لدى 
ف�ي  املتميزين  للموظف�ن  تكرمي  حفل  تنظيم 
اهتمامها  منطلق  من  وذلك  امل�سرف�ي  القطاع 
امل�سرف�ي،  القطاع  ف�ي  الب�سري  العن�سر  ف�ي 
وعقدت اجتماعا ملناق�سة م�سودة تعليمات قواعد 
ممار�سات منح املكافاآت واحلوافز التي �سدرت 
و�سكلت جلنة من  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  عن 
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الواجب  العمل  خ��ط��وات  لو�سع  امل���وارد  م���دراء 
اتباعها لإعداد هذه ال�سيا�سات، ونظمت اجلمعية 
التقاعد  نظام  م�سروع  م�سودة  ملناق�سة  اجتماعًا 
غري احلكومي، وعقدت لقاء بن ممثلي البنوك 
ا�ستقطاب  ب��ه��دف  فل�سطن  اجن���از  وموؤ�س�سة 
طلبة  لتدريب  امل�سرف�ي  القطاع  من  متطوعن 

�سمن الربامج التي تنفذها املوؤ�س�سة.

الحوكمة 
الر�سيدة  احلوكمة  مفهوم  على  اجلمعية  رك��زت 
ملبادئها،  فل�سطن  ف�ي  ال��ب��ن��وك  تطبيق  وم���دى 
للحوكمة  الوطنية  اللجنة  اجتماع  ف�ي  و�ساركت 
ال����ذي ع��ق��د ف�����ي م��ق��ر ه��ي��ئ��ة ���س��وق راأ�����س امل��ال 
اىل  تطرقت  كما   ،07/10 بتاريخ  الفل�سطينية 
به  تتمتع  ان  يجب  ا�سا�سي  كمبداأ  احلوكمة  مبداأ 

موؤ�س�سات �سمان الودائع.

المسؤولية االجتماعية
باأهمية  منها  واإميانا  اجلمعية  دور  من  انطالقا 
العمل املجتمعي، �سكلت اجلمعية ف�ي العام 2010 
الوعي  ن�سر  بهدف  الجتماعية  للم�سوؤولية  جلنة 
العمل  اعتبار  اإىل  م�ستندة  املفهوم  ه��ذا  ح��ول 

اإلزام. واأ�سدرت اجلمعية  املجتمعي التزام ولي�س 
ال���دور  كتيب  متتالية  اأع����وام  ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى 
الريادي  ال��دور  يوثق  ال��ذي  للبنوك،  الجتماعي 
املجال،  هذا  ف�ي  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  للقطاع 
امل�سرف�ي  امللتقى  لعقد  التح�سري  ب�سدد  وه��ي 
الثالث للم�سوؤولية الجتماعية خالل العام 2013، 
جمال  ف�ي  البنوك  دور  تعزيز  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 
على  اجلمعية  وتعمل  كما   . الجتماعية  امل�سوؤولية 
خلق جو تناف�سي بن البنوك العاملة ف�ي فل�سطن 
البنك  فتكرم  املجتمعي  للعمل  حتف�يزها  بهدف 
املتميز من حيث قيمة م�ساهماته املجتمعية، كما 
�سندوق  ف�ي  البنوك  م�ساهمات  اجلمعية  ن�سقت 
لبنان،  ف�ي  الفل�سطينين  الطلبة  لدعم  الرئي�س 
الرئي�س  البنوك ل�سندوق  حيث جتاوزت تربعات 
حممود عبا�س لدعم الطلبة الفل�سطينين ف�ي لبنان 
اأكرث من ن�سف مليون دولر خالل ثالث �سنوات، 
حلملة  للتربع  الأع�ساء  البنوك  اجلمعية  وحثت 
اإغاثة اأهلنا ف�ي �سوريا الذين تدهورت اأو�ساعهم 
املعي�سية منذ ت�ساعد الأحداث ف�ي �سوريا، وقامت 
اجلمعية اأي�سًا من منطلق م�سوؤوليتها الجتماعية 
الإف��ط��ارات  بقيمة  بالتربع  البنوك  على  بتعميم 

الرم�سانية للجهات املحتاجة.
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ركزت اجلمعية خالل العام 2012 ف�ي عملها على جمموعة من املحاور اأهمها:

الحشد والتأييد

�سلة  ذات  ق�سايا  عدة  �سياغة  ف�ي  فل�سطن  ف�ي  العاملة  البنوك  كونها متثل  اجلمعية  �ساركت 
بالقطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني:

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

ا�ستطاعت اجلمعية باحل�سد والتاأييد على تخف�ي�س الر�سوم التي ت�سمنتها م�سودة قانون املوؤ�س�سة 
الفل�سطينية ل�سمان الودائع من 6 بالألف اىل 3 بالألف حيث اأعدت اجلمعية درا�سة تو�سيحية 
مل�سودة القانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع، والتي اأ�سدرتها �سلطة النقد الفل�سطينية 
حيث ا�ستملت الدرا�سة على العديد من املحاور، اأهمها: اإجراء مقارنة تف�سيلية ما بن املوؤ�س�سة 
على  ال�سبيهة  الأخ��رى  واملوؤ�س�سات  لها(  امل�سودة  توؤ�س�س  )التي  الودائع  ل�سمان  الفل�سطينية 
امل�ستوى العربي والدويل، وحتديد الآثار امل�ستقبلية املحتملة ف�ي حال اعتماد امل�سودة. وتقارنها 
بالتجارب العربية والدولية ال�سبيهة، وتو�سح الآثار املحتملة على البنوك العاملة ف�ي فل�سطن 
العام  خالل  ت�ساورية  اجتماعات  عدة  اجلمعية  عقدت  وقد  ر�سميا،  امل�سودة  اعتماد  حال  ف�ي 
2012 ملناق�سة امل�سودة ومت ار�سال ن�سخة من الدرا�سة اىل حمافظ �سلطة النقد وبعد الت�ساور 

من خالل جلنة الت�سال مع �سلطة النقد

شركة الخدمات المصرفـية

رعت اجلمعية عدة اجتماعات متابعة بخ�سو�س اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرف�ية الإلكرتونية، 

محاور العمل
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انطالقها  بداية  كانت  والتي  ال�سركة،  هذه  لتاأ�سي�س  فل�سطن  ف�ي  العاملة  البنوك  بن  ون�سقت 
نتاجا للتفاهمات التي متت ف�ي الجتماع امل�سرتك بن �سلطة النقد وجلنة امل�سارف )التي تعترب 
جمعية البنوك ركنا اأ�سا�سيا ف�يها( والذي عقد بتاريخ 2010/6/15. وعقدت اجلمعية العديد 

من الجتماعات خالل العام 2012 ملتابعة مو�سوع اإن�ساء ال�سركة.

تعليمات سلطة النقد

قامت اجلمعية وعلى مدار العام بتزويد البنوك مب�سودة التعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد 
وعقد الجتماعات الت�ساورية ملناق�سة املالحظات على هذه التعليمات قبل طرحها على ال�سلطة 

لالأخذ بها قبل ا�سدار التعليمات ب�سيغتها النهائية.

ضريبة الدخل

حيث  الدخل،  �سريبة  قانون  حول  املالحظات  واإب��داء  مناق�سة  ف�ي  فاعاًل  دورًا  للجمعية  كان 
عملت اجلمعية من خالل دورها ف�ي جلنة احلوار من خالل املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س مع احلكومة على تخف�ي�س ن�سبة �سريبة الدخل من 30 % اىل 20 %.

مجلس المدفوعات الوطني 

غري  البنوك  عن  ممثال  كونها  الوطني،  املدفوعات  جمل�س  اجتماعات  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
كما  "براق"،  املدفوعات  نظام  م�سروع  تطورات  اآخر  مناق�سة  مت  حيث  املجل�س  ف�ي  الأع�ساء 
النقد ت�سغيله، ومت مناق�سة  "املفتاح الوطني" التي تنوى �سلطة  مت مناق�سة املق�سم اللكرتوين 

التعميم اخلا�س بت�سوية احلوالت.
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قامت اجلمعية باإعداد وتنف�يذ )13( درا�سة م�سرف�ية حول اأهم املوا�سيع التي تهم القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني، 
واأهم م�ستجدات ال�ساحة امل�سرف�ية:

تحليل أداء الصناعة المصرفـية

بتحليل  قامت  حيث   2011 للعام  امل�سرف�ية  ال�سناعة  لنتائج  حتليلية  درا�سة  اجلمعية  نفذت 
البنود التف�سيلية ف�ي امليزانية العمومية وقائمة الدخل املجمعة ومقارنتها بالعام 2010 اإ�سافة 
اىل حتليل موؤ�سرات الأداء حول القدرة الت�سويقية وتوظيفات الأموال، وموؤ�سرات الربحية وكفاءة 

الت�سغيل.

تحليل أداء المصارف المحلية

�سلطت  اأعوام،  اأربعة  لأدائها على مدى  ف�ي درا�سة حتليلية  املحلية  امل�سارف  تناولت اجلمعية 
خاللها ال�سوء على التطورات والتغريات ف�ي اأهم بنود ميزانيتها العمومية املجمعة، موجوداتها، 
املمنوحة من  الئتمانية  والت�سهيالت  العمالء  ودائع  اإىل حتليل جانب  بالإ�سافة  امللكية،  حقوق 

قبلها.

تحليل أداء المصارف الوافدة

�سلطت  اأع��وام،  اأربعة  مدى  على  لأدائها  حتليلية  درا�سة  ف�ي  الوافدة  امل�سارف  اجلمعية  تناولت 
خاللها ال�سوء على التطورات والتغريات ف�ي اأهم بنود ميزانيتها العمومية املجمعة، موجوداتها، 
حقوق امللكية، بالإ�سافة اإىل حتليل جانب ودائع العمالء والت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من قبلها.

الدراسات واألبحاث
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تحليل أداء المصارف اإلسالمية

تناولت اجلمعية امل�سارف الإ�سالمية ف�ي درا�سة حتليلية لأدائها على مدى اأربعة اأعوام، �سلطت 
خاللها ال�سوء على التطورات والتغريات ف�ي اأهم بنود ميزانيتها العمومية املجمعة، موجوداتها، 

حقوق امللكية، بالإ�سافة اإىل حتليل جانب ودائع العمالء والتمويالت املمنوحة من قبلها.

ودائع العمالء

توزيعها  لها،  العام  الجتاه  امل�سارف،  لدى  العمالء  ودائع  درا�سة حتليلية عن  اجلمعية  نفذت 
اجلغراف�ي، وتوزيعها ح�سب النوع والعملة واجلهة املودعة، وح�سب ت�سنيف البنك والنوع.

التسهيالت المباشرة

لها،  العام  الجت��اه  امل�سارف،  لدى  املبا�سرة  الت�سهيالت  عن  حتليلية  درا�سة  اجلمعية  نفذت 
البنك  ت�سنيف  وح�سب  املمنوحة،  واجلهة  والعملة  النوع  ح�سب  وتوزيعها  اجلغراف�ي،  توزيعها 

والنوع وح�سب القطاعات القت�سادية.

التسهيالت غير المباشرة

توزيعها  لها،  العام  الجتاه  امل�سارف،  لدى  املبا�سرة  غري  الت�سهيالت  عن  حتليلية  درا�سة  اجلمعية  نفذت 
اجلغراف�ي، وتوزيعها ح�سب النوع، عدد وقيمة �سقوف الئتمان غري امل�ستغلة، عدد وقيمة الكفالت ال�سادرة، 

وعدد وقيمة العتمادات امل�ستندية.
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الشيكات

املقا�سة،  �سيكات  وقيمة  عدد  امل�سارف،  لدى  ال�سيكات  عن  حتليلية  درا�سة  اجلمعية  نفذت 
و�سيكات املقا�سة ح�سب العملة، وعدد وقيمة ال�سيكات املرجتعة، وعدد وقيمة ال�سيكات املرجتعة 

ح�سب العملة، وال�سيكات امل�سحوبة مع البنوك ال�سرائيلية عدد وقيمة.

الحواالت

من  الداخلية  احل��والت  منها  امل�سارف،  لدى  احل��والت  عن  حتليلية  درا�سة  اجلمعية   نفذت 
حيث العدد والقيمة وح�سب العملة، واحلوالت الواردة من اخلارج عددها وقيمتها، واحلوالت 

ال�سادرة نحو اخلارج عددها وقيمتها، واحلوالت املتبادلة مع اإ�سرائيل القيمة والعدد.

الجهاز الوظيفـي

اأعدت اجلمعية درا�سة حول موظف�ي البنوك العاملة ف�ي فل�سطن ت�سمنت توزيعهم ح�سب امل�ستوى 
الجتماعي،  النوع  اجلغراف�ي،  التوزيع  العمر،  العلمية،  املوؤهالت  اخلربة،  �سنوات  الوظيف�ي، 

الت�سنيف والدوران الوظيف�ي.

السكان والفروع وأجهزة الصراف اآللي وحجم ودائع  الجغرافـي لعدد  التوزيع 
العمالء واالئتمان

اأعدت اجلمعية تقريرًا يبن التوزيع اجلغراف�ي لعدد ال�سكان، الفروع، اأجهزة ال�سراف الآيل، 
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موؤ�سرات احلجم؛  مقارنة جغراف�ية ح�سب  اإجراء  اإىل  اإ�سافة  والئتمان.  العمالء  ودائع  حجم 
ال�سكان/  ال�سكان/ فرع،  امل�سرف�ية؛  الكثافة  وموؤ�سرات  العمالء/ فرع،  ودائع  الئتمان/ فرع، 

�سراف اآيل.

مقارنة بيانات وحصص البنوك العاملة فـي فلسطين

بنود  اأهم  ح�سب  فل�سطن،  ف�ي  العاملة  للبنوك  �سنوية  ون�سف  �سنوية  مقارنة  اجلمعية  اأجرت 
امليزانية العمومية وقائمة الدخل واأهم املوؤ�سرات املالية.

موجز دراسة مقارنة للقطاعيين المصرفـيين الفلسطيني واألردني

نفذت اجلمعية بالتعاون مع جمعية البنوك ف�ي الأردن موجز درا�سة مقارنة على امل�ستوى الكلي 
للقطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني والقطاع امل�سرف�ي الأردين، بالإ�سافة اإىل مقارنة على امل�ستوى 
اجلزئي لفروع البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�سطن ف�ي كل من فل�سطن والأردن، حيث ا�ستملت 

هذه الدرا�سات على مقارنات لالأحجام والأداء.
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النشاطات والفعاليات

قامت اجلمعية مبجموعة من الأن�سطة والفعاليات خالل العام 2012 تنوعت بن اجتماعات عادية وت�ساورية وور�س عمل ولقاءات:
اجتماعات

2012/02/14 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع جمل�س الدارة الدوري العادي 2012/1
2012/04/25 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع جمل�س الدارة الدوري العادي 2012/2
2012/05/17 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع اع�ساء جمل�س الدارة اجلديد املنتخب
2012/06/04 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع طارئ لأع�ساء املجل�س ملناق�سة م�سودة قانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع
2012/06/12 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع متابعة  طارئ لأع�ساء املجل�س ملناق�سة م�سودة قانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع
2012/09/30 اجتماع جمل�س ادارة اجتماع جمل�س الدارة الدوري العادي 2012/4
2012/05/16 اجتماع هيئة عامة اجتماع الهيئة العامة للجمعية
2012/06/06 اجتماع هيئة عامة اجتماع لأع�ساء الهيئة العامة ملناق�سة م�سودة قانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع )طارئ(

2012/01/03 اجتماع اجتماع مناق�سة م�سودة التعليمات ال�سادرة عن دائرة �سريبة الدخل بخ�سو�س الفوائد 
والعمولت املعلقة وخم�س�سات الديون امل�سكوك ف�يها

2012/01/08 لقاء عمل لقاء مع احتاد املقاولن الفل�سطينين لبحث اأمور تهم قطاع املقاولن
2012/01/11 اجتماع اجتماع للمدراء املالين لبحث تداعيات تعديل ال�سرائح ال�سريبية التي اقرها جمل�س الوزراء
2012/01/15 اجتماع متابعة اجتماع للمدراء العامون والقليميون بخ�سو�س �سركة اخلدمات امل�سرف�ية اللكرتونية
2012/01/17 اجتماع ت�ساوري اجتماع للمدراء العامون والقليميون مع حمافظ �سلطة النقد للت�ساور حول قانون ال�سريبة
2012/01/17 اجتماع اجتماع املتابعة اخلا�س بتاأ�سي�س �سركة اخلدمات امل�سرف�ية
2012/01/23 اجتماع مناق�سة توجهات �سلطة النقد بتنظيم عملية الت�سديد الآيل لفواتري اخلدمات العامة ال�سهرية للمواطنن
2012/01/25 اجتماع مناق�سة الي���وم امل�س��رف�ي لالأطف���ال - الول
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2012/02/16 اجتماع جلنة احلوار بخ�سو�س مو�سوع قانون �سريبة الدخل

2012/02/16 اجتماع مناق�سة الي���وم امل�س��رف�ي لالأطف���ال - الثاين

2012/02/23 اجتماع الحتفال التكرميي للموظف�ن املتميزين ف�ي القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني 2011

2012/02/26 اجتماع مناق�سة املالحظات على م�س��ودة تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية خدمة ال�سراف الآيل

2012/02/28 اجتماع مناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات قواعد ممار�سات منح املكافاآت واحلوافز

2012/03/06 اجتماع اجتماع ملدراء احلا�سوب وجلنة اأمن املعلومات اللكرتونية

2012/03/07 اجتماع م�سروع نظام تقاعد القطاع غري احلكومي 

2012/03/11 اجتماع اجتماع جلنة امن املعلومات اللكرتونية

2012/03/12 اجتماع مناق�سة الي���وم امل�س��رف�ي لالأطف���ال - الثالث

2012/03/14 اجتماع اجتماع متابعة املنهجيات الواجب اتباعها ف�ي اعداد قواعد ممار�سات منح املكافاآت واحلوافز

2012/03/19 اجتماع اجتماع مدراء احلا�سوب مع جلنة امن املعلومات اللكرتونية

2012/03/25 اجتماع اجتماع لإعداد اأ�س�س العمل للمنهجيات الواجب اتباعها ف�ي اإعداد قواعد ممار�سات منح املكافاآت واحلوافز

2012/01/30 اجتماع مناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات قواعد ممار�سات منح املكافاآت واحلوافز
2012/02/02 اجتماع اجتماع متابعة اآخر ل�سركة اخلدمات امل�سرف�ية اللكرتونية
2012/02/06 اجتماع اجتماع ملناق�سة املادة 31 من قانون �سريبة الدخل اخلا�سة بطلب �سهادة خ�سم م�سدر من املوؤجرين
2012/02/06 اجتماع اجتماع ملدراء دوائر احلا�سوب لنتخاب ممثلي البنوك ف�ي ع�سوية اللجنة املذكورة
2012/02/08 اجتماع مناق�سة خمزون ال�سيكات املعدل عملتها
2012/02/09 اجتماع مناق�سة املالحظات على قانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع
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2012/03/26 اجتماع مناق�سة الي���وم امل�س��رف�ي لالأطف���ال - الرابع تقييم النتائج

2012/04/02 اجتماع مناق�سة الي���وم امل�س��رف�ي لالأطف���ال - للبنوك ف�ي قطاع غزة

2012/04/08 اجتماع مناق�سة مالحظات البنوك على م�سودة تعليمات ادارة ح�سابات ال�سراف�ين

2012/04/16 اجتماع اجتماع للجنة اأمن املعلومات اللكرتونية

2012/04/17 اجتماع اجتماع بخ�سو�س تقرير التخمن املوحد الذي وردنا من هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية 

2012/04/23 اجتماع اجتماع ملناق�سة احلد من ظاهرة اجلريو وحتديد �سقف لل�سحب لل�سيك الواحد

2012/05/03 اجتماع اجتماع ت�ساوري مع املحا�سب العام للحكومة ملناق�سة قرو�س القطاع احلكومي

2012/05/06 اجتماع اجتماع ملناق�سة ادارة ح�سابات عمالء امل�سارف

2012/05/22 حفل حفل تكرمي رئي�س جمل�س الدارة ال�سابق ال�سيد مازن ابو حمدان

2012/06/11 حفل ع�ساء حفل ع�ساء على �سرف الدكتور جورج العبد م�ست�سار �سلطة النقد 

2012/06/14 اجتماع ت�ساوري اجتماع ت�ساوري لبحث اجلوانب القانونية اخلا�سة مبراقب ال�سركات واخت�سا�سه

2012/09/11 اجتماع اجتماع لتعرف على موؤ�س�سة اجناز فل�سطن وا�ستقطاب متطوعن من البنوك 

2012/09/17 اجتماع ت�ساوري اجتماع ت�ساوري لأع�ساء الهيئة العامة

2012/09/25 اجتماع ت�ساوري اجتماع مدراء الئتمان ملناق�سة وجهة نظر البنوك لقطاع امل�سارع ال�سغرية واملتو�سطة 

2012/09/26 ور�سة عمل اجتماع امل�ست�سارين القانونن مع ممثلن �سندوق النفقة الفل�سطيني

2012/10/02 اجتماع متابعة اجتماع متابعة ملدراء الئتمان ملناق�سة وجهة نظر البنوك بقطاع امل�ساريع ال�سغري واملتو�سطة 

2012/11/05 اجتماع IMF اجتماع �سندوق النقد الدويل

2012/11/06 اجتماع اجتماع للتح�سري لإطالق فعاليات الأ�سبوع امل�سرف�ي لالأطفال وال�سباب 2013
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2012/02/29-22-15 امل�ساركة ف�ي اجتماعات جلنة �سيا�سات الجور

2012/04/09 امل�ساركة ف�ي اجتماع جمل�س املدفوعات الوطني 

2012/04/12-11 امل�ساركة ف�ي املوؤمتر امل�سرف�ي العربي للعام 2012

2012/05/27 امل�ساركة ف�ي حفل اإطالق م�سروع التجمعات العنقودية ولقاءاته التعريف�ية الثالث

2012/06/12 امل�ساركة ف�ي املحا�سرة التي عقدتها �سلطة النقد بعنوان »ازمة اليورو امل�ستقبل والتحديات«

2012/07/18 امل�ساركة ف�ي يوم عمل ب�ساأن الو�ساطة والتحكيم ف�ي فل�سطن

2012/07/18 امل�ساركة ف�ي ور�سة عمل حول حتليل تقرير البنك الدويل

2012/07/23-22 امل�ساركة ف�ي ور�سة عمل حول ان�سمام فل�سطن ملنظمة التجارة العاملية

2012/08/15 امل�ساركة ف�ي الجتماع الول للفريق الوطني لل�سمان الجتماعي

2012/08/29 امل�ساركة ف�ي الجتماع الثالث ع�سر للمجل�س ال�ست�ساري لالإح�ساء ات الفل�سطينية 

2012/09/04 امل�ساركة ف�ي اجتماع جمل�س املدفوعات الوطني

2012/09/05 ح�سور عر�س ومناق�سة تقرير الأونكتاد

2012/11/19 امل�ساركة ف�ي الجتماع الت�ساوري الذي دعت اليه �سلطة النقد الفل�سطينية

2012/11/17-16 امل�ساركة ف�ي املوؤمتر امل�سرف�ي العربي ال�سنوي لعام 2012  

م�ساركات
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االصدارات
عدد  بن�سر   2012 العام  خالل  اجلمعية  قامت 
العمل  تخ�س  موا�سيع  تناولت  الإ���س��دارات  من 

امل�سرف�ي منها:

مجلة البنوك فـي فلسطين  

قامت اجلمعية من خالل جملة البنوك ف�ي 
ف�ي  امل�سرف�ية  لل�سناعة  بالرتويج  فل�سطن 
فل�سطن وعملت على عر�س وتتبع اإجنازات 
القطاع امل�سرف�ي، وتوا�سلت من خاللها مع 
والآراء  الأف��ك��ار  مل�ساركة  الأع�ساء  البنوك 
ال�ساحة  على  امل�ستجدة  الق�سايا  ولبحث 

امل�سرف�ية ف�ي فل�سطن.
دورية  اأع��داد  اأربعة  اجلمعية  اأ�سدرت  حيث 
 ،50  ،49( فل�سطن  ف�ي  البنوك  جملة  من 
حماور  خم�س  من  تتكون  والتي   .)52  ،51

علوم  ب��ح��ث��ي،  اإخ���ب���اري،  ج���ديل،  رئي�سية؛ 
املجلة  وتت�سمن  وم��ت��ف��رق��ات،  م�سرف�ية 
مقابالت �سخ�سية مع عدد من ال�سخ�سيات 
ال�ساحة  م�ستجدات  اأه��م  ح��ول  امل�سرف�ية 

امل�سرف�ية.

 العالقات العامة واالعالم

دراسات مصرفـية

كتابها  فل�سطن  ف�ي  البنوك  جمعية  اأ���س��درت 
وال���ذي   ،2011 م�سرف�ية  درا����س���ات  ال�����س��ن��وي 
موا�سيع  اأهم  عن  درا�سات حتليلية  ت�سع  يت�سمن 
القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني للعام 2011 حيث 
ال�سناعة امل�سرف�ية  اأداء  ال�سوء على  ت�سليط  مت 
وعلى اأداء امل�سارف املحلية والوافدة والإ�سالمية 
كل على حدا، اإ�سافة اإىل درا�سات ودائع العمالء 
املبا�سرة  املبا�سرة والت�سهيالت غري  والت�سهيالت 
اإىل  العمومية،  امليزانية  بنود  اأه��م  باعتبارها 
وانتهاء  واحل����والت،  ال�سيكات  درا�ستي  جانب 
القطاع  ف�����ي  الوظيف�ي  اجل��ه��از  ع��ن  مبلخ�س 

امل�سرف�ي الفل�سطيني.

الوضع المالي للبنوك 

»الو�سع  ال�سنوي  كتابها  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
توف�ري  اإىل  يهدف  وال��ذي   »2011 للبنوك  امل��ايل 
قراءة تف�سيلية لأداء القطاع امل�سرف�ي والبنوك 
للمعلومات  ع��ر���س  خ���الل  م��ن  ف�����ي��ه،  ال��ع��ام��ل��ة 
راأ�س  هيكل  موؤ�سرات  واحت�ساب  املالية  والبيانات 
احلجم،  وم��وؤ���س��رات  الربحية  ال�سيولة،  امل���ال، 
�ساف�ي  حيث  من  البنوك  اأداء  ر�سد  اإىل  اإ�سافة 
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ودائع  الئتمانية،  الت�سهيالت  املوجودات، �ساف�ي 
العمالء، حقوق امللكية والربح قبل ال�سريبة على 
كما  �سنوات،  خم�س  لفرتة  بيانية  ر���س��وم  �سكل 
ي�سمل الكتاب ترتيب البنوك ح�سب اأهم بياناتها 
بينها.  ف�يما  املقارنة  لغر�س  املالية  وموؤ�سراتها 
احلقائق  »�سفحة  ن�سرة  الإ���س��دار  ه��ذا  ويرافق 
 ،»2011 م�سرف�ية  »ح��ق��ائ��ق  وب��ط��اق��ة   »2011

»الو�سع  كتاب  بيانات  اأهم  على  حتتويان  واللتان 
�سهل  مرجعًا  لت�سكالن   »2011 للبنوك  امل��ايل 

ال�ستخدام عن واقع القطاع امل�سرف�ي.
وت�سري نتائج كتاب الو�سع املايل للقطاع امل�سرف�ي 
للعام 2011 اإىل منو �ساف�ي املوجودات ب� )%6( 
 ،)%24( ب�  الئتمانية  الت�سهيالت  �ساف�ي  ومنو 
راأ���س  ف�ي  ومن��و   ،)%3( ب�  العمالء  ودائ��ع  ومن��و 
املال املدفوع ب� )8%(، ف�ي حن انخف�س �ساف�ي 

الأرباح ب� )%7(. 

المؤشر المصرفـي

اأربعة   ،2012 ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  اأ���س��درت 
املوؤ�سر امل�سرف�ي ف�ي كل  اأعداد دورية من كتيب 
عدد منها يتم عمل درا�سة تر�سد قيمة جمموعة 
املتغريات املف�سلية لأهم بنود امليزانية العمومية 
امللكية،  وحقوق  واخل�سوم  الأ�سول  ف�ي  املتمثلة 

م�سافا اإليها ال�سيكات واحلوالت. بعد ر�سد قيم 
تلك البنود خالل الربع الذي يغطيه عدد املوؤ�سر، 
يتم مقارنته بنف�س الفرتة من العام الذي ي�سبقه، 
والتي  م�سرف�ية  بيانات  ببطاقة  الن�سرة  وترفق 
املوؤ�سر  لن�سرة  ال�ستخدام  �سهل  ملخ�سًا  ت�سكل 

امل�سرف�ي.

الدور االجتماعي للبنوك 2011

اأ����س���درت اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ت��ي��ب ال�����س��ن��وي »ال����دور 
الدور  والذي ي�سف   ،»2011 للبنوك  الجتماعي 
الجتماعي للبنوك 2011 وورد ف�يه اأن جمموع ما 
املجال  بهذا  فل�سطن  ف�ي  العاملة  البنوك  اأنفقته 
لدعم  وجهت  دولر  مليون   3,209,705 ي�ساوي 
عدة  على  م��وزع��ة  ال��ع��ام،  خ��الل  موؤ�س�سة   339

الطفولة،  التعليم،  الإغ��اث��ة،  التنمية،  جم��الت: 
ال��ث��ق��اف��ة، ال�����س��ح��ة، ال��ري��ا���س��ة، ال��ب��ي��ئ��ة، ذوي 

الحتياجات اخلا�سة. 

التقرير السنوي 2011

 2011 للعام  ال�سنوي  تقريرها  اجلمعية  اأع��دت 
والذي يهدف اإىل اإعطاء ملحة عن اأداء القت�ساد 
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الفل�سطيني ب�سكل عام والقطاع امل�سرف�ي ب�سكل 
خا�س، والتعريف باإجنازات اجلمعية للعام 2011 
وحماور العمل الرئي�سية اإ�سافة اإىل الو�سع املايل 
النقدية  وتدفقاتها  ن�ساطاتها  ونتائج  للجمعية 
لل�سنة املنتهية، حيث يت�سمن الكتيب ثالثة اأجزاء 
القت�سادية  التطورات  الأول:  اجل��زء  رئي�سية؛ 
الإداري،  التقرير  ال��ث��اين:  اجل��زء  وامل�سرف�ية، 
اجلمعية  اإجن����ازات  على  ال�سوء  ي�سلط  وال���ذي 
الثالث  يحتوي اجلزء  بينما   ،2011 العام  خالل 
املركز  بيان  على تقرير مدققي احل�سابات وعلى 
ف�ي  والتغريات  الن�ساطات  وبيان  للجمعية  املايل 
النقدية،  التدفقات  وب��ي��ان  امل��وج��ودات  �ساف�ي 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  عن  ملخ�س  اإىل  اإ�سافة 

واملالحظات الإي�ساحية للبيانات املالية.

مسؤولية مجتمعية

باأهمية  منها  واإميانا  اجلمعية  دور  من  انطالقا 
العام  ف�ي  اجلمعية  �سكلت  املجتمعي،  العمل 
ن�سر  بهدف  الجتماعية  للم�سوؤولية  جلنة   2010

اعتبار  اإىل  م�ستندة  املفهوم  ه��ذا  ح��ول  ال��وع��ي 
واأ�سدرت  اإل��زام.  ولي�س  التزام  املجتمعي  العمل 
كتيب  متتالية  اأع��وام  ثالثة  م��دار  على  اجلمعية 
ال��دور  ي��وث��ق  ال���ذي  للبنوك،  الجتماعي  ال���دور 

هذا  ف�ي  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  للقطاع  الريادي 
البنوك  م�ساهمات  اإج��م��ايل  بلغ  حيث  امل��ج��ال، 
الثالثة  خالل  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  ف�ي 
اأمريكي  دولر  مليون   7.5 مبلغ  املا�سية  اأع��وام 
���س��ري��ك من   760 ل�����س��ال��ح  ب��ه��ا  امل�����س��اه��م��ة  مت 
موؤ�س�سات املجتمع الأهلي. وتاأتي هذه الإ�سدارات 
للم�سوؤولية  امل�سرف�ي  امللتقى  عقد  مع  بالتزامن 
ملتقين وهي  الجتماعية، حيث عقدت اجلمعية 
الثالث  امل�سرف�ي  امللتقى  لعقد  التح�سري  ب�سدد 
للم�سوؤولية الجتماعية خالل العام 2013، وذلك 
امل�سوؤولية  ف�ي جمال  البنوك  دور  تعزيز  اأجل  من 
جو  خلق  على  اجلمعية  وتعمل  كما  الجتماعية. 
بهدف  فل�سطن  ف�ي  العاملة  البنوك  بن  تناف�سي 
املتميز  البنك  فتكرم  املجتمعي  للعمل  حتف�يزها 

من حيث قيمة م�ساهماته املجتمعية. 
وا�ستكمال لدور اجلمعية ف�ي دعم �سعبنا ف�ي الوطن 
�سعبنا،  لأبناء  التعليم  ب�سرورة  واإميانا  وال�ستات 
�سندوق  ف�ي  البنوك  م�ساهمات  اجلمعية  ن�سقت 
الرئي�س لدعم الطلبة الفل�سطينين ف�ي لبنان، حيث 
جتاوزت تربعات البنوك ل�سندوق الرئي�س حممود 
اأكرث  لبنان  ف�ي  الفل�سطينين  الطلبة  لدعم  عبا�س 

من ن�سف مليون دولر خالل ثالث �سنوات.
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حلملة  للتربع  الع�ساء  البنوك  اجلمعية  وحثت 
املعاناة  اأجل تخف�يف  �سوريا من  ف�ي  اأهلنا  اإغاثة 
الالجئن  مئات  احلملة  ه��ذه  وت�ستهدف  عنهم 
الفل�سطينين ف�ي �سوريا الذين تدهورت اأو�ساعهم 
املعي�سية منذ ت�ساعد الأحداث ف�ي �سوريا، وقامت 
اجلمعية اأي�سًا من منطلق م�سوؤوليتها الجتماعية 
الإفطارات  بقيمة  للتربع  البنوك  على  بالتعميم 

الرم�سانية للجهات املحتاجة.

األسبوع المصرفـي لألطفال  

ملدراء  ت�ساورية  اجتماعات  عدة  اجلمعية  عقدت 
لالأطفال  امل�سرف�ي  لالأ�سبوع  للتح�سري  الت�سويق 
مببادرة  امل�سرف�ي  النظام  اأحيا  حيث  وال�سباب، 
من �سلطة النقد بالتعاون مع اجلمعية وبالتن�سيق 
م�سرف�يًا  اأ�سبوعًا  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع 
ل��الأط��ف��ال وال�����س��ب��اب ف�����ي ال��ف��رتة م��ا ب��ن 18-
والتثقيف  التعليم  م�ستوى  لتعزيز   2012/3/22

ويعترب  وال�سباب،  الأطفال  جيل  لدى  امل�سرف�ي 
ملا  منوذجيًا  مثاًل  الأ�سبوع  ه��ذا  فعاليات  جن��اح 
وتكامل  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  م��ن  يكون  اأن  ميكن 

الأدوار بن مكونات النظام امل�سرف�ي.

التثقيف المصرفـي

الفل�سطينية  لل�سناعة  بالرتويج  اجلمعية  قامت 
من خالل تنف�يذ حملة التوعية املالية وامل�سرف�ية، 
اخلدمات  باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  ت�سعى  والتي 
كيف�ية  وت�ستعر�س  البنوك  تقدمها  التي  املالية 
تلك  ا�ستخدام  م��ن  الق�سوى  ال��ف��ائ��دة  حتقيق 

اخلدمات.

الموقع االلكتروني للجمعية

موقعها   2012 ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  اأطلقت 
اجلديد،  و�سكله  ال�سامل  مبحتواه  الل��ك��رتوين 
الأع�ساء  البنوك  احتياجات  ليلبي  ج��اء  وال��ذي 
وك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ح��ي��ث ���س��ي��وف��ر ه��ذا 
القطاع  عن  ومف�يدة  واف�ية  معلومات  املوقع 
تقدم  من  ي�سهده  وما  الفل�سطيني  امل�سرف�ي 
بال�سناعة  الرتقاء  ف�ي  ي�ساهم  واأن  وتطور، 
لالقت�ساد  خدمة  فل�سطن  ف�ي  امل�سرف�ية 

الفل�سطيني. 



إعادة تعيين الدكتور جهاد الوزير محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية

اختتام فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال

المكافآت والحوافز...

العدد 49، اآذار 2012

-  فرعًا بنكيًا لكل 19 ألف مواطن،
  و صرافًا آليًا لكل 11 ألف 

 
-  76 % من موظفي البنوك يتمتعون 

   بالراتب 16 و تثبيت سعر الصرف

ُّتحسن مميزات رواتب موظفـي البنوك

العدد 50، حزيران 2012

أحمـد عويضـة - الـرئيـس التنفـيذي لبـورصـة فلسطيـن:
بورصة فلسطين حافظت على مستوى أداء مستقر نسبيًا رغم التقلبات 
وطرح أسهم »السوق« للتداول بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين...

انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية البنوك

مقارنة نتائج العام 2011 مع 2010:
تغير محدود فـي بيانات البنوك وحصصها 
السوقية وترتيباتها، وفـي المعدل العام 

لمؤشرات الحجم والكفاءة

...ثمار التعاون

BSC

جوائز نصف 
سنوية

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط الحملة:

·         الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.
·         أن ال يقل الحد ا�دنى للرصيد اليومي خالل 6 شهور التي تجري فيها القرعة عن مبلغ $1000.

·         الحسابات المشاركة تخضع ¤لية توزيع ا�رباح المعتمدة لدى البنك

www.aibnk.com... نسعى لجعل الحياة أحلى

جوائز نصف 
سنوية

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط الحملة:

·         الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.
·         أن ال يقل الحد ا�دنى للرصيد اليومي خالل 6 شهور التي تجري فيها القرعة عن مبلغ $1000.

·         الحسابات المشاركة تخضع ¤لية توزيع ا�رباح المعتمدة لدى البنك

www.aibnk.com... نسعى لجعل الحياة أحلى

Bancassurance

نهاد أسعد - المدير العام لإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين:
التأمين المصرفـي يساهم فـي توسيع سوق التأمين و زيادة عدد المستفـيدين من خدماته

�لعدد 51، �أيلول 2012

التأمين المصرفي
البنوك:  شركاء أم وكالء

حسب بيانات عام 2011:
في  العاملة  االردنية  البنوك  حجم 
القطاع  من   % 60 تقارب  فلسطين 
تقارب  بينما  الفلسطيني،  المصرفي 
10 % من القطاع المصرفي األردني

الـفـلسطينـي الـمـصـرفي  القطـاع 
يـحـقـق مـعـدالت نـمـو أعـلـى مــن 
2011 العـام  األردنـي خـالل  نظيـره 

د. سمير حليلة - الرئيس التنفـيذي لشركة باديكو القابضة

فـي ظل إعادة النظر بالوضع السياسي واالقتصادي بشكل سنوي

ليس من الحكمة الدخول فـي استثمارات جديدة خالل السنة القادمة

�لعدد 52، كانون �أول 2012

حسب بيانات 2012/6/30:
التسهيالت االئتمانية         - ارتفاع نسبة 

إلى ودائع العمالء إلى 55 %.
البنوك  أرباح  صافـي  انخفاض   -

العاملة فـي فلسطين بنسبة 6 %.

عزام الشوا - رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين

جمعية البنوك فـي فلسطين صرح مصرفـي أفتخر برئاسته

األرقام التي حققها بنك القدس تشهد على إنجازاتي فـي البنك

نظام »اآليبان«.. 
إنجاز يضع دولة فلسطين فـي قائمة الدول األكثر تقدمًا على الصعيد المصرفـي

دراســات مصـرفـية
2011

المصارف  المحلية

ودائع العمالء

الشيكات

المصارف الوافدة 

التسهيالت المباشرة

الحواالت

المصارف اإلسالمية 

التسهيالت غير المباشرة

الصناعة المصرفـية

الوضـع المالي للبنـوك
2011

2011
2011 2011

2011
2011 201120112011 2011

2011 20112011

2011
2011

2011
2011

2011
2011

2011
2011

2011

20112011
20112011
2011

اإلصدارات



الدور االجتماعي للبنـوك
2011

المؤشــر المصرفـي
2012/9

المؤشــر المصرفـي
2011/12

المؤشــر المصرفـي
2012/6

المؤشــر المصرفـي
2012/3

الـتـقـرير الســنوي
2011
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الأع�ساء  البنوك  عملت اجلمعية على متثيل 
من خالل الع�سوية ف�ي:

هيئة سوق رأس المال 

�ساركت اجلمعية ب�سفتها ع�سوًا ف�ي جمل�س 
كافة  ف�����ي  امل����ال،  راأ�����س  ���س��وق  هيئة  اإدارة 
العام  خ��الل  الهيئة  ول��ق��اءات  اج��ت��م��اع��ات 
للبنوك  ور�سة م�سرتكة  2012، كما مت عقد 

بخ�سو�س  والهيئة  فل�سطن  ف�ي  العاملة 
تقرير التخمن املوحد.

صندوق تطوير وإقراض البلديات  

�ساركت اجلمعية ب�سفتها ع�سوًا ف�ي جمل�س 
اإدارة �سندوق تطوير واإقرا�س البلديات، ف�ي 
التي  ال�سندوق  ون�ساطات  اجتماعات  جميع 

عقدها خالل العام 2012.

مجلس المدفوعات الوطني 

جمل�س  اج��ت��م��اع��ات  ف�ي  اجلمعية  ���س��ارك��ت 

ب�سفتها  الفل�سطيني  الوطني  امل��دف��وع��ات 
املجل�س،  ف�ي  الأع�ساء  غري  للبنوك  ممثاًل 
حيث ان�سم خالل العام 2012 كل من البنك 
الإ�سالمي الفل�سطيني وبنك الإ�سكان للتجارة 
العربي  الإ�سالمي  البنك  عن  بدًل  والتمويل 
اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني  ال�ستثمار  وبنك 
ع�سوية كل من بنك فل�سطن، بنك القاهرة 

عمان، وبنك القد�س.

ــاري لــإحــصــاءات  ــش ــت الــمــجــلــس االس
الرسمية

للبنوك  التمثيلية  ب�سفتها  اجلمعية  �ساركت 
ع�سويتها  خالل  ومن  فل�سطن،  ف�ي  العاملة 
ف�����ي امل��ج��ل�����س ال���س��ت�����س��اري ل��الإح�����س��اءات 
لالإح�ساء  املركزي  للجهاز  التابع  الر�سمية 
خالل  املجل�س  باجتماعات  الفل�سطيني، 
العام 2012. كما حافظت على توا�سلها مع 
بتزويده  خا�سة  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 
املتعلقة  والقت�سادية  الإح�سائية  بالبيانات 
اجلمعية  تن�سرها  والتي  امل�سرف�ي،  بالقطاع 

خالل جملتها "البنوك ف�ي فل�سطن".

العضوية والتمثيل
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اتحاد المصارف العربية  

ما  امل�سرتكة  التعاونية  ال��ع��الق��ة  ا�ستمرت 
ب���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ن��وك واحت�����اد امل�����س��ارف 
العربية، خا�سة ما يتعلق بتبادل الإ�سدارات 
وال��ن�����س��رات، وامل�����س��ارك��ة ف�����ي ال��ف��ع��ال��ي��ات 
م�ساركة  امل�ساركات،  اأهم  ومن  واملوؤمترات. 
اجلمعية ف�ي املوؤمتر امل�سرف�ي العربي للعام 
2012 " حتديات الأمن القت�سادي العربي" 

 04/12-11 ب��ن  م��ا  امل��م��ت��دة  ال��ف��رتة  ف�����ي 
املوؤمتر  ف�ي  و�ساركت  ظبي  اأب��و  مدينة  ف�ي 
امل�سرف�ي العربي ال�سنوي لعام 2012 حتت 
مرحلة  ف�ي  القت�سادي  "ال�ستقرار  عنوان 
انعدام اليقن " ف�ي الفرتة 16-11/17 ف�ي 

بريوت.

لجنة السياسات العمالية 

جلنة  اجتماع  ف�ي  البنوك  جمعية  �ساركت 
عن  ممثال  ب�سفتها  العمالية  ال�سيا�سات 
جلنة  ف�����ي  فل�سطن  ف�����ي  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب��ن��وك 

ال�سيا�سات العمالية.

اللجنة الوطنيـــة لألجور

اللجنة  اجتماعات  ف�ي  اجلمعية  ���س��ارك��ت 
عن  ممثاًل  ع�سوًا  كونها  ل��الأج��ور  الوطنية 
مت  وال��ت��ي  فل�سطن،  ف�����ي  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب��ن��وك 
ت�سكيلها بناء على قرار جمل�س الوزراء بتاريخ 
الإنتاج  اأطراف  واملكونة من   2012/02/05

العمل،  اأ�سحاب  احلكومة،  ممثلو  الثالثة: 
على  للتوافق  العمالية؛  النقابية  والحت��ادات 
حتديد حد اأدنى لالأجور يتنا�سب مع الو�سع 

القت�سادي والجتماعي.

الفريق الفني االستشاري لالنضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية 

�ساركت اجلمعية خالل عام 2012 ب�سفتها 
ع�سوًا ف�ي الفريق الوطني لن�سمام فل�سطن 
عمل  ور���س��ة  ف�ي  العاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة 
لأع�ساء  الوطني  القت�ساد  وزارة  نظمتها 
الفريق الوطني والفني املخت�سن ف�ي اإجناز 
فل�سطن  لن�سمام  ال��الزم��ة  التح�سريات 

ملنظمة التجارة العاملية ب�سفة مراقب.
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النزاهة  شهادة  لمنح  الفني  الفريق 
للشركات المساهمة العامة  

�ساركت اجلمعية ف�ي اجتماعات الفريق الفني 
ملنح �سهادة النزاهة لل�سركات امل�ساهمة العامة 
كونها ممثاًل عن البنوك العاملة ف�ي فل�سطن. 
بالإ�سافة اإىل م�ساركتها ف�ي و�سع مالحظات 
ف�ي  ال�سرت�سادي  الدليل  على  واق��رتاح��ات 

تطبيق مدونة قواعد احلوكمة. 

لتطوير  التحضيري  العمل  فريق 
الشروط المرجعية للجنة الثالثية

العمل  فريق  ع�سوية  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
املرجعية  ال�����س��روط  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح�����س��ريي 
موؤ�س�سي  بناء  برنامج  واإعداد  الثالثية  للجنة 
وتنظيم  واحلكومة  والعمال  العمل  ملنظمات 

موؤمتر وطني للحوار الجتماعي.

الفريق الوطني للضمان االجتماعي 

�ساركت اجلمعية ف�ي اجتماع الفريق الوطني 
رعاية  حتت  عقد  ال��ذي  الجتماعي  لل�سمان 

الفريق  هذا  ت�سكيل  ال��وزراء، حيث مت  رئي�س 
بناًء على قرار جمل�س الوزراء لتقدمي مقرتح 
وفق  فل�سطن  ف�ي  الجتماعي  ال�سمان  ب�ساأن 

مرجعيات العمل املتوافق عليها وطنيًا.

هيكلية  دراســـة  مراجعــة  لجنة 
المجلس التنسيقي وتطوير عمله  

مراجع��ة  جلنة  اجتماع  ف�ي  اجلمعية  �ساركت 
درا�سة هيكلية املجل�س التن�سيقي وتطوير عمله 
الأعمال  رج��ال  جمعية  مقر  ف�ي  عقد  ال��ذي 

الفل�سطينين بتاريخ 3/19.

النقد  سلطة  مــع  ــال  ــص االت لجنة 
الفلسطينية 

ت��اب��ع��ت جل��ن��ة الت�������س���ال م���ع ���س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د 
2012 حيث مت  العام  الفل�سطينية عملها خالل 
خالل العام اإعادة ت�سكيل اللجنة بناًء على قرار 
جمل�س الدارة رقم 2012/02 ف�ي جل�سة جمل�س 
الإدارة التي عقدت بتاريخ 05/17، وقد مت عقد 
وذلك  النقد  �سلطة  حمافظ  مع  للجنة  اجتماع 
بتاريخ 5/23 لبحث اأمور تهم القطاع امل�سرف�ي.



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

لجنة الحوار مع الحكومة  

ف�ي  ع�سويتها  خ��الل  م��ن  اجلمعية  �ساركت 
اخلا�س  القطاع  ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  املجل�س 
حول  املطروحة  الأول��ي��ة  الورقة  مراجعة  ف�ي 
والعام،  اخلا�س  القطاع  بن  احلوار  مو�سوع 
غري  القطاع  تقاعد  نظام  م�سروع  ومناق�سة 

احلكومي املقرتح.

المجلس األعلى للتمييز واإلبداع  

ناجي  الدارة  جمل�س  ع�سو  اجلمعية  ر�سحت 
التجاري  للبنك  القليمي  امل��دي��ر  امل����رداوي 
ع�سوية  ف�ي  اجلمعية  ع��ن  مم��ث��اًل  الأردين 

املجل�س الأعلى للتمييز والإبداع.

المجلس االستشاري االقتصادي  

ف�ي  العام،  مبديرها  ممثلة  اجلمعية  �ساركت 
القت�سادي  ال�ست�ساري  املجل�س  ع�سوية 
ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  وزارة  ت��ع��ك��ف  وال����ذي 
احل�سول  ف�ي  ي�ساعدها  مب��ا  ت�سكيله،  على 

الق�سايا  ك��اف��ة  ف�ي  والن�سح  امل�����س��ورة  على 
القت�سادية، وخا�سة مبجال ر�سم ال�سيا�سات 
وف�ي  والربامج،  اخلطط  وو�سع  القت�سادية 
اإعداد امل�ساريع التنموية، اإ�سافة اإىل الق�سايا 
التي تعنى بالعالقات القت�سادية مع املحيط 

الإقليمي والعربي والدويل.

التنسيق

تقوم جمعية البنوك ف�ي فل�سطن بالتن�سيق بن 
البنوك العاملة ف�ي فل�سطن ف�ي كافة الق�سايا 
كما  امل�سرف�ي،  القطاع  تهم  التي  امل�سرتكة 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  بن  تن�سق اجلمعية 
والبنوك ومتثل القطاع امل�سرف�ي ف�ي التن�سيق 
املجل�س  خ���الل  م���ن  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م���ع 

التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س.



الجمعية فـي صور







الـتـقـرير المالي
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املوازنة  امليزانية

إجمالي اإليرادات

مقارنة الميزانية بالموازنة 

$496,400
$522,577
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$332,407

$363,475

املوازنة  امليزانية

إجمالي المصاريف
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االستدامة المالية

اإجمايل امل�ساريف اإجمايل الإيرادات

مقارنة إجمالي اإليرادات و إجمالي المصاريف

$522,577

$332,407
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$436,151

$294,952

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 2012
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إلى السادة أعضاء جمعية البنوك فـي فلسطين

التقريـر حـول البيانـات الماليـة

 31 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 
كان�ون الأول 2012 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.

مسؤوليـة االدارة عـن البيانـات الماليـة

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.

مسؤوليـة مدقـق الحسابـات

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.

الـرأي

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 2012 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.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

رام اهلل، 12 اآذار 2013 
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بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

 2011 2012 اإي�ساح
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
65,436 53,539 )4( ممتلكات واأجهزة، بال�ساف�ي
73,811 90,990 )5( موجودات مقيدة الإ�ستعمال

139,247 144,529 جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
166 188 م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى

19,204 5,260 )6( الذمم املدينة
743,680 982,885 )7( النقد واأ�سباه النقد
763,050 988,333 جمموع املوجودات املتداولة
902,297 1,132,862 جمموع املوجودات

�صافـي املوجودات واملطلوبات
�ساف�ي املوجودات

752,603 942,773  �ساف�ي املوجودات غري مقيدة ال�ستعمال
752,603 942,773 جمموع �صافـي املوجودات

املطلوبات غري املتداولة
10,196 11,421 )8( خم�س�س اجازات املوظف�ن
73,811 90,990 )9( �سندوق ادخار املوظف�ن
61,341 84,571 )10( خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

145,348 186,982 جمموع املطلوبات غري  املتداولة

املطلوبات املتداولة 
4,346 3,107 )11( م�ستحقات و اأر�سدة دائنة اأخرى  
4,346 3,107 جمموع املطلوبات املتداولة

902,297 1,132,862 جمموع املطلوبات و�صافـي املوجودات

- اإن الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ف�ي ال�سفحات من )58-68(  ت�سكل جزءا ل يتجزاأ منها.

بيان المركز المالي
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بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

 2011 2012 اإي�ساح
التغريات فـي املوجودات غري مقيدة الإ�صتعمال:

املنح، الإيرادات والعوائد
301,574 436,151 )12( ايرادات ا�سرتاكات الع�ساء

69,063 62,880 )13( ايرادات ال�سدارات
19,729 23,546 )14( اإيرادات اأخرى، بال�ساف�ي

390,366 522,577 اإجمايل املنح غري مقيدة الإ�صتعمال، والإيرادات والعوائد

امل�صاريف 
77,617 78,225 )15( امل�ساريف الإدارية والعمومية

207,546 216,727 )16( الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها
22,023 19,455 )17( م�ساريف ال�سدارات

- 18,000 )18( ذمم مت �سطبها
307,186 332,407 اإجمايل امل�صاريف واخل�صائر

83,180 190,170 الزيادة فـي �صافـي املوجودات غري مقيدة الإ�صتعمال

83,180 190,170 التغريات ف�ي �ساف�ي املوجودات لل�سنة
669,423 752,603 �ساف�ي املوجودات، بداية ال�سنة
752,603 942,773 �صافـي املوجودات، نهاية ال�صنة

- اإن الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ف�ي ال�سفحات من )58-68(  ت�سكل جزءا ل يتجزاأ منها.

بيان النشاطات والتغيرات فـي صافـي الموجودات
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بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 
2012 2011

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية

190,17083,180 التغريات ف�ي �ساف�ي املوجودات لل�سنة

تعديالت 
21,16317,939ا�ستهالكات

)6,000(-اأرباح من بيع ممتلكات واأجهزة
17,17920,010�سندوق ادخار املوظف�ن 

23,23018,426خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

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

)255(13,944ذمم مدينة
50)22(م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى

)2,688(1,225خم�س�س اجازات املوظف�ن
)7,379()1,239(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

265,650108,689�صافـي التدفقات النقدية الناجتة عن الأن�صطة الت�صغيلية

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

)49,754()9,266(�سراء ممتلكات واأجهزة 

(43,754)(9,266)�صافـي التدفقات النقدية امل�صتخدمة فـي الأن�صطة ال�صتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية
)10,316()17,179(موجودات مقيدة ال�ستعمال 

(10,316)(17,179)�صافـي التدفقات النقدية امل�صتخدمة فـي الأن�صطة التمويلية

239,20554,619الزيادة ف�ي النقد واأ�سباه النقد

743,680689,061النقد واأ�سباه النقد بداية ال�سنة
982,885743,680النقد واأ�صباه النقد نهاية ال�صنة

- اإن الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ف�ي ال�سفحات من )58-68(  ت�سكل جزءا ل يتجزاأ منها.

بيان التدفقات النقدية
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بالدوالر األمريكي( املبالغ  )جميع 

إيضاح )1( عام 

جمعية البنوك ف�ي فل�سطن )ف�يما يلي اجلمعية( هي جمعية اأهلية غري حكومية م�ستقلة تاأ�س�ست ف�ي عام 1998 مببادرة من البنوك 
العاملة ف�ي فل�سطن لتمثل القطاع امل�سرف�ي الفل�سطيني ولرتعى م�ساحله. لقد مت ت�سجيل اجلمعية ف�ي وزارة الداخلية حتت رقم 

.RA-225-C

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،	
• التي ت�سعها وابداء وجهة 	 النقدية وامل�سرف�ية  ال�سيا�سة  لتنف�يذ خمططات  الفل�سطينية وذلك  النقد  التعاون مع �سلطة  تعزيز 

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. 	

إيضاح )2( أهم السياسات المحاسبية            

يتم حت�سري البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية. وذلك بناء على مبداأ التكلفه التاريخيه. مت عر�س البيانات املاليه 
بالدولر المريكي.ل حتتوي املعايري الدولية للتقارير املالية حاليًا على متطلبات حمددة خا�سة باملوؤ�س�سات غري الهادفة للربح وذلك 

ف�يما يتعلق 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.

االيضاحات للبيانات المالية
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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. ف�ى حالة ا�ستبعاد او بيع اي من املمتلكات يتم مقارنة القيمة الدفرتية مع العائد والعرتاف بالفرق كاأرباح اأو خ�سائر 

ف�ى بيان الن�ساطات والتغري ف�ى �ساف�ى املوجودات.

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

• �ساف�ى املوجودات مقيدة الإ�ستعمال موؤقتا – وهي �ساف�ى 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�ى املوجودات مقيدة الإ�ستعمال دائما – وهي �ساف�ى 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�ى موجودات مقيدة الإ�ستعمال موؤقتا اأو دائما.
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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 امل�ساريف امل�ستحقة وغري 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 5,000 دولر امريكي ر�سوم النت�ساب للجمعية يدفع مرة واحدة.

2- مبلغ 3,000 دولر امريكي ر�سوم ا�سرتاك �سنوي ثابت يدفع ف�ي بداية كل �سنة مالية. اإبتداءًا من 1 كانون الثاين 2012.

3- ر�سوم ا�سرتاك متغري يدفع كل �سنة مالية على ا�سا�س 0.006 % من جمموع موجودات البنك ف�ي فل�سطن كما ف�ي ميزانية 12/31  من 

العام ال�سابق وبحد اأعلى 60,000 دولر امريكي وحد اأدنى 3,000  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 2012 و2011 على التوايل:

2011 2012العملة

3.7313.803ال�سيكل
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إيضاح )3( إدارة المخاطر

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

عايل982,885النقد واأ�سباه النقد
عايل5,260ذمم مدينة

• متتلك اجلمعية مبلغ  982,537 دولر اأمريكي كنقد موجود لدى البنوك املحلية، 348 دولر اأمريكي كنقد ف�ي ال�سندوق، كما 	
متتلك اجلمعية 90,990 دولر اإمريكي ف�ي ح�ساب بنكي خا�س ل�سندوق الدخار.

• متتلك اجلمعية مبلغ 5,260 دولر اأمريكي كذمم م�ستحقة القب�س من بنوك وموؤ�س�سات، حيث تقوم اجلمعية ببع�س الجراءات 	
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 2012 . 

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

-2323 ذمم دائنة

2,3002,300اأتعاب تدقيق م�ستحقة

-784784�سيكات اجلة )غري م�سحوبة(

3,1073,107-

 تتوقع الإدارة دفع مبلغ 3,107 دولر اأمريكي خالل الن�سف الأول من العام 2013 و�سوف ي�ستخدم النقد املتوفر ف�ي اجلمعية ل�سداد هذه 
الذمم.
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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 الدولر مقابل ال�سيكل ف�ي نهاية عام 
2012 ي�ساوي 3.731 مقابل 3.803 ف�ي نهاية عام 2011. وكان معدل �سعر ال�سرف لعام 2012 هو 3.725 مقابل 3.665 ف�ي عام 2011. 

من خالل درا�سة هذه التغريات ف�ي اأ�سعار ال�سرف فاأن هذه التغريات اأدت اإىل حتقيق �ساف�ي خ�سارة بقيمة  534 دولر اأمريكي كما هو 
مو�سح ف�ي بيان الن�ساطات التغري ف�ي �ساف�ي املوجودات.  

إيضاح )4( ممتلكات وأجهزة، بالصافـي

تفا�سيل البند: 
للعام 2012

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

30,589 -   -  30,589  الأثاث املكتبي
62,306 -   9,266 53,040 الأجهزة املكتبية
37,000 -    -  37,000 �سيارات
11,100 -   - 11,100 برامج وانظمة
45,000 -   - 45,000 جملة اجلمعية - امتياز

185,995 - 9,266 176,729 جمموع التكلفة
ال�صتهالك املرتاكم

21,317 -   2,683 18,634  الأثاث املكتبي
43,507 -   8,828 34,679 الأجهزة املكتبية
13,746 - 7,426 6,320 �سيارات

8,886 -   2,226 6,660 برامج وانظمة
45,000 -   - 45,000 جملة اجلمعية – امتياز

132,456 - 21,163 111,293 جمموع ال�صتهالك املرتاكم
53,539 65,436 �صافـي القيمة الدفرتية
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للعام 2011
الر�سيد نهاية ال�سنة ال�ستبعادات الإ�سافات الر�سيد بداية ال�سنة

التكلفة
30,589 - 11,677  الأثاث املكتبي 18,912

53,040 - 1,077 الأجهزة املكتبية 51,963

37,000 26,303 37,000 �سيارات 26,303
برامج وانظمة 11,100   -   -                        11,100
جملة اجلمعية – امتياز 45,000   -   -                        45,000

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

ال�صتهالك املرتاكم

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

6,320
                       

26,303
6,320 �سيارات 26,303

6,660                        -   2,220 برامج وانظمة 4,440
45,000                       -   - جملة اجلمعية – امتياز 45,000

111,293 26,303 17,939 جمموع ال�صتهالك املرتاكم 119,657
65,436 33,621 �صافـي القيمة الدفرتية

 
إيضاح )5( موجودات مقيدة االستعمال

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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إيضاح )6( الذمم المدينة

تفا�سيل البند:

20122011

5,26019,204 ذمم مدينة

5,26019,204

* تفا�سيل الذمم املدينة كمايلي:

20122011

12,000-البنك العربي الفل�سطيني لالإ�ستثمار

1,000808البنك الأهلي الأردين

829-بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

1,000796بنك الأردن

1,000800بنك فل�سطن املحدود

528-انرت تريد

535-تر�ست العاملية للتامن

1,000806بنك القاهرة عمان

-13البنك التجاري الأردين

872- بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

600531مطعم دارنا

47699�سركة التاأمن الوطنية

-600�سركة الإت�سالت الفل�سطينية

5,26019,204

إيضاح )7( النقد وأشباه النقد

تفا�سيل البند:
20122011

34830النقد ف�ي ال�سندوق

32,14290,311النقد ف�ي البنوك

950,395653,339 وديعة ق�سرية الأجل

982,885743,680

*
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إيضاح )8( مخصص اجازات الموظفـين

تفا�سيل البند: 
20122011

10,19612,884الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

-1,494ي�ساف: املخ�س�س لل�سنة

2692,688يطرح: دفعات وتعديالت خالل ال�سنة

11,42110,196  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة

إيضاح )9( صندوق ادخار الموظفـين

تفا�سيل البند:
20122011

73,81163,495الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

ي�ساف:
13,90013,340 املخ�س�س لل�سنة- م�ساهمة اجلمعية 10 %

6,9506,670املخ�س�س لل�سنة- م�ساهمة املوظف�ن 5 %

3,6719,694يطرح منه: دفعات خالل ال�سنة

90,99073,811  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة

إيضاح )10( مخصص تعويض نهاية الخدمة

تفا�سيل البند:
20122011

61,34147,815الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

23,92318,426ي�ساف: املخ�س�س لل�سنة

6934,900يطرح: دفعات خالل ال�سنة

84,57161,341  الر�صيد فـي نهاية ال�صنة
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إيضاح )11( مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  

تفا�سيل البند:
20122011

23831ذمم دائنة  

2,3002,290 اأتعاب تدقيق م�ستحقة

7841,225 �سيكات اجلة )غري م�سحوبة(  

3,1074,346

إيضاح )12( ايرادات اشتراكات االعضاء

تفا�سيل البند: 

  ر�سوم ال�سرتاكالبنك
املتغري 2012

  ر�سوم ال�سرتاك
الثابت 2012

املجموع
 2012

املجموع
 2011

18,0053,00021,00516,286البنك الإ�سالمي العربي

13,8993,00016,89913,691البنك الأهلي الأردين

6,2043,0009,2046,859البنك الأردين الكويتي

23,5613,00026,56119,874البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

8,3493,00011,3497,568البنك التجاري الأردين

10,1283,00013,12810,575البنك التجاري الفل�سطيني

60,0003,00063,00032,000البنك العربي

3,0003,0006,0004,000البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

8,5373,00011,5379,437البنك العقاري امل�سري العربي

3,7063,0006,7065,107 بنك الإحتاد

14,6093,00017,60915,336بنك الإ�ستثمار الفل�سطيني

26,1663,00029,16623,130بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

33,7443,00036,74431,629بنك الأردن

14,8443,00017,8449,907بنك الرفاه

46,3383,00049,33832,000بنك القاهرة عمان

28,0613,00031,06123,327 بنك القد�س

60,0003,00063,00032,000 بنك فل�سطن

HSBC 3,0003,0006,0004,848بنك

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

382,15154,000436,151301,574 املجموع الكلي
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إيضاح )13( ايرادات االصدارات 

ت�سمل:  والتي  للجمعية  ال�سنوية  بالإ�سدارات  الأخرى  واملوؤ�س�سات  البنوك  اإ�سرتاكات  من  اجلمعية  حتققها  التي  الي��رادات  املبلغ  هذا  ميثل 
اإ�سدارات جملة البنوك واملوؤ�سر امل�سرف�ى، والو�سع املايل للبنوك ون�سرة الدرا�سات امل�سرف�ية، والإعالنات ف�ى كل من املجلة والو�سع املايل.

إيضاح )14( ايرادات أخرى، بالصافـي

تفا�سيل البند:
20122011

23,54613,729ايرادات فوائد بنكية 

6,000-اخرى

23,54619,729

إيضاح )15( المصاريف اإلدارية والعمومية

تفا�سيل البند:
20122011

1,4762,033قرطا�سية وم�ستلزمات
3,0512,674 كهرباء وماء

5,3953,677برق، بريد وهاتف
2,3602,391م�ساريف �سيارات

12,00012,000اإيجار مكتب
4,4013,019�سيافة وتنظيف

2,8672,477م�ساريف �سيانة
2,3792,559حمروقات

1671,463نقل وموا�سالت
5,3753,667اإ�ست�سارات قانونية واإدارية

2,3002,290اتعاب تدقيق
6,9238,683م�ساريف �سفر

4,594-م�ساريف تدريب وور�س عمل 
1,2121,257 اإ�سرتاكات جمالت و�سحف

2,4763,164اإعالنات ومطبوعات
2,1491,599اإ�سرتاكات ع�سوية

1,6711,165متفرقات
21,16317,958اإ�ستهالكات

860947فوائد وعمولت بنكية

78,22577,617
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إيضاح )16( الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

تفا�سيل البند: 
20122011

176,761173,620رواتب واأجور

23,98922,780تعوي�س نهاية اخلدمة

13,2867,820�سندوق ادخار املوظف�ن واإجازات

1,9672,617تاأمن �سحي

724709تاأمن ا�سابات عمل

216,727207,546

إيضاح )17( مصاريف االصدارات 

واملوؤ�سر  البنوك  جملة  اإ�سدارات  ت�سمل:  هي  والتي  ال�سنوية  اجلمعية  اإ�سدارات  لإع��داد  الالزمة  التكاليف  جميع  املبلغ  هذا  ميثل 
امل�سرف�ى والو�سع املايل للبنوك ون�سرة الدرا�سات امل�سرف�ية. 

إيضاح )18( ذمم تم شطبها  

قامت اجلمعية خالل العام 2012 ب�سطب ذمم البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار والبالغة 18,000 دولر اأمريكي وذلك ب�سبب 
اإندماج البنك مع  بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية ليظهر كيان م�سرف�ي جديد حتت اإ�سم )البنك الوطني( .

إيضاح )19( أطراف ذات عالقة

ميثل هذا البند املعامالت التي متت مع اأطراف ذات عالقة باجلمعية من موؤ�س�سات، مدراء واأمناء وغريهم والتي ت�ستطيع اجلمعية 
اإ�سرتاك ع�سوية ب�سكل  التاأثري عليها ب�سكل ملمو�س. والأطراف ذات العالقة باجلمعية هم اأع�ساء اجلمعية والذين يقومون بدفع 

�سنوي للجمعية كما هو مبن بالي�ساح رقم )12(.
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مالحظات
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مالحظات
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