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أعضاء الهيئة العامة
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رئيس المجلسمحمد البرغوثيبنك األسكان للتجارة والتمويل

نائب الرئيسجوزيف نسناسبنك القاهرة عمان

أمين السرصالح هدميبنك القدس

أمين الصندوقموسى قمقامالبنك األهلي األردني

عضوإبراهيم الحنشالبنك األردني الكويتي

عضوسامي الصعيديالبنك اإلسالمي العربي

عضوبيان قاسمالبنك اإلسالمي الفلسطيني

عضومنتصر الششتريالبنك التجاري األردني

عضوجمال حوراني البنك العربي

عضوعيسى قسيسبنك االستثمار الفلسطيني

عضوهاشم الشوابنك فلسطين

مراقبد. رياض أبو شحادةسلطة النقد الفلسطينية

أعضاء مجلس اإلدارة
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المقدمة

الرؤى  عنها  تنبثق  المصرفـي  للقطاع  جماعية  رؤية  لخلق  الجمعية  سعت 
الفردية للبنوك، حيث تعمل على االرتقاء بالصناعة المصرفـية فـي فلسطين، 
إذ تراعي فـي كل عام التركيز على حزمة من المجاالت التي تشكل اهتمامًا 

مشتركًا للبنوك، من خالل العمل على أربعة محاور:

الحشد والتأييد	 

الدراسات واألبحاث	 

األنشطة والفعاليات	 

العالقات العامة واإلعالم	 
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الحشد والتأييد

سعت الجمعية باعتبارها ممثلة عن القطاع المصرفي والناطقة بلسانه، إلى 
الحشد والتأثير في مجموعة من القضايا التي تهم الصناعة المصرفـية من 
خالل متابعة عدد من القوانين، النظم، التعليمات، وموضوعات مصرفـية 
أخرى، وذلك مع جهاتٍ عدة: سلطة النقد، هيئة سوق رأس المال، رئاسة 
الوطني، وزارة  االقتصاد  المالية والتخطيط، وزارة  الوزراء، وزارة  مجلس 
الطلبة،  اقراض  صندوق  الفلسطينين،  المقاولين  اتحاد  المحلي،  الحكم 
والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وكان من أهم المواضيع 

التي تم متابعتها: 

مناقشة ووضع المالحظات على عدد من القوانين ومسودات القوانين	 

وضع المالحظات على عدد من مسودات التعليمات الصادرة عن سلطة النقد	 

متابعة سلطة النقد بخصوص عدد من المواضيع المصرفـية	 

تدخالت فـي عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل المصرفـي	 
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الحشد والتأييد - قوانين و مسودات القوانين

قامت الجمعية بمناقشة ووضع المالحظات على أربعة من القوانين ومسودات 
القوانين: 

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن " الضمان االجتماعي "	 

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2015 بشأن " إيجار وبيع األموال غير 	 

المنقولة من األجانب "

مسودة قانون المنافسة الفلسطيني	 

مسودة مشروع قانون الشركات لسنة 2014	 
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الحشد والتأييد - مسودات التعليمات

قامت الجمعية بمناقشة ووضع المالحظات على خمسة من مسودات التعليمات 
الصادرة عن سلطة النقد: 

مسودة تعليمات "محددات االعالنات والدعايات وحمالت الجوائز"	 

مسودة تعليمات "تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات 	 

 ")II( بازل

مسودة تعليمات "العضوية فـي نظام المفتاح الوطني 194"	 

مسودة تعليمات "اإلقـراض المسـؤول "	 

مسودة تعليمات " تنظيم عمل الشركات وخدمات المدفوعات "	 
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الحشد والتأييد - متابعات مع سلطة النقد

قامت الجمعية بمتابعة عدد من المواضيع المصرفـية بالتعاون مع سلطة النقد: 

كفالء القروض	 

أذونات الدفع	 

األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 	 
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الحشد والتأييد - تدخالت فـي القضايا والمواضيع المصرفـية 

بالعمل  المتعلقة  والمواضيع  القضايا  من  عدد  فـي  بالتدخل  الجمعية  قامت 
المصرفـي: 

تطوير وتسهيل اقراض قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة	 

آلية التسديد اآللي للمقترضين من صندوق اقراض طلبة الجامعات	 

اآلليات والتعديالت المناسبة لمعالجة بعض المواضيع الضريبية 	 

القضايا المتعلقة بالمعامالت المالية والمصرفـية لشركات المقاوالت 	 

رسوم سجل ضمان الحقوق فـي األموال المنقولة	 

الرسوم الجديدة المفروضة على الكتب العدلية 	 

االستعالم االلكتروني عن الشركات من سجل الشركات فـي وزارة 	 

االقتصاد

الحسابات البنكية للبلديات / الهيئات المحلية 	 

تطوير نموذج التخمين الموحد	 
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زاد تمثيل الجمعية للقطاع المصرفـي فـي عضوية العديد من مجالس اإلدارات 
واللجان والفرق الوطنية خالل العام، حيث أضيف إلى قائمة العضوية:

اللجنة الفنية المشاركة فـي مجموعة العمل التي تعنى بتحرير قطاع 	 

الخدمات المالية

اللجنة الفنية لبحث آلية التعاون بين الجهاز المصرفـي ووزارة االقتصاد 	 

الوطني

لجنة دراسة تعديل المادة )3( من قرار بقانون ايجار وبيع االموال غير المنقولة 	 

من االجانب

اللجنة الخاصة بدراسة االليات والتعديالت المناسبة حول الملفات 	 

الضريبية 

الفريق الوطني لمنظمة التجارة العالمية	 

برنامج "التمويل من أجل التوظيف"	 

الفريق الوطني إلعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2022-2017	 

الحشد والتأييد - تمثيل الجمعية للقطاع المصرفـي 
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الدراسات واألبحاث

نفذت الجمعية ثالثة وعشرون دراسًة وتقريرًا ماليًا ومصرفـيًا، وهي: 

دراستا تحليل مالي للبيانات والمؤشرات المالية المجمعة للقطاع 	 

المصرفـي والمنفردة لكل بنك من البنوك العاملة فـي فلسطين

اثنا عشرة دراسة مصرفـية تهم القطاع المصرفـي تنوعت ما بين 	 

تحليل أداء وسوقية

أربعة تصنيفات مالية تضمنت مقارنة نتائج أعمال البنوك خالل 	 

عامين

خمسة تقارير مصرفـية تنوعت ما بين؛ الجهاز الوظيفـي، مميزات 	 

الرواتب، التوزيع الجغرافـي، ومقارنة بين قطاعين مصرفـيين
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نفذت الجمعية عددًا من الدراسات والتقارير المالية والمصرفـية: 

تحليل مالي	 

تحليل مصرفـي	 

دراسات مصرفـية 	 

تصنيفات مالية ومصرفـية	 

تقارير مصرفـية	 

الدراسات واألبحاث
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دراستا تحليل مالي:

البيانات والمؤشرات المالية المجمعة للقطاع المصرفـي	 

البيانات والمؤشرات المالية المنفردة للبنوك العاملة فـي فلسطين	 

الدراسات واألبحاث - تحليل مالي
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المجمعة  العمومية  للميزانية  شهرية  مصرفـية  تحليلية  دراسة  عشرة  اثنتا 
للبنوك:

مجموع الموجودات 	 

الموجودات السائلة	 

صافـي التسهيالت االئتمانية المباشرة 	 

ودائع العمالء	 

ودائع البنوك وسلطة النقد 	 

األرباح الشهرية	 

الدراسات واألبحاث - تحليل مصرفـي
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اثنتا عشرة دراسة مصرفـية : 

تحليل االداء 

الصناعة المصرفـية	 

المصارف المحلية	 

المصارف الوافدة	 

المصارف التجارية	 

المصارف اإلسالمية	 

مقارنة عناصر الصناعة المصرفـية	 

تحليل السوق

ودائع العمالء 	 

التسهيالت المباشرة 	 

التسهيالت غير المباشرة 	 

الصيرفة االلكترونية	 

الشيكات 	 

الحواالت	 

الدراسات واألبحاث - دراسات مصرفـية
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أربعة تصنيفات مالية ومصرفـية، حسب: 

أهم بنود قائمة الدخل	 

أهم بنود قائمة المركز المالي	 

أهم مؤشرات الربحية	 

التفرع المصرفـي والموارد البشرية	 

الدراسات واألبحاث - تصنيفات مالية ومصرفـية
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خمسة تقارير مصرفـية:

الجهاز الوظيفـي فـي القطاع المصرفـي	 

مميزات رواتب العاملين فـي القطاع المصرفـي	 

التوزيع الجغرافـي للودائع والتسهيالت والفروع والصرافات اآللية	 

مقارنة سنوية ونصف سنوية للبيانات المالية والحصص السوقية للبنوك 	 

العاملة فـي فلسطين، وترتيبها حسب مؤشرات الحجم والكفاءة

 مقارنة بين القطاعين المصرفـيين الفلسطيني واألردني	 

الدراسات واألبحاث - تقارير مصرفـية
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قامت الجمعية بعقد وتنظيم والمشاركة بأكثر من تسعين نشاطًا متنوعًا ما 
بين لقاءات، ورش عمل، اجتماعات تشاورية، ومؤتمرات، حيث تم عقد ما يزيد 
عن أربعين اجتماعًا متنوعًا فـي مقر الجمعية والمشاركة فـي تنفـيذ وتنظيم 
العديد من النشاطات كان أبرزها: ورشة عمل حول قرار بقانون رقم )6( لسنة 
كما  الدفع«،  »أذونات  حول  عمل  ورشة  االجتماعي«،  »الضمان  بشأن   2016

عقدت الجمعية العديد من اللقاءات مع ممثلي المؤسسات الدولية والمحلية من 
القطاع العام والخاص منهم: مجموعة البنك الدولي، وزارة المالية والتخطيط، 
وزارة االقتصاد الوطني، وزارة الحكم المحلي، هيئة سوق رأس المال، واتحاد 
أنشطة  فـي  مشاركة  عشرين  من  اكثر  لها  وكان  الفلسطينيين،  المقاولين 
 2016 الدولي  الفلسطيني  المصرفـي  المؤتمر  منها:  ودولية  وعربية  محلية 
بعنوان »الطاقة المتجددة وفرص التمويل«، ورشة عمل حول »خدمات الدفع 
وشاركت  العربية،  المصارف  اتحاد  وندوات  ومؤتمرات  الخلوي«،  الهاتف  عبر 
عشرين  من  أكثر  فـي  الفلسطيني  المصرفـي  القطاع  عن  ممثاًل  بصفتها 
الثقافـي  الصندوق  منها:  الوطنية  والفرق  واللجان  اإلدارات  لمجالس  اجتماعًا 
ووزارة  المصرفـي  الجهاز  بين  التعاون  آلية  لبحث  الفنية  اللجنة  الفلسطيني، 

االقتصاد الوطني، الفريق الوطني إلعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية.

األنشطة والفعاليات



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

عملت الجمعية على عدد من األنشطة والفعاليات المتنوعة:

اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة 	 

اجتماعات تشاورية	 

ورش عمل 	 

لقاءات عمل	 

مؤتمرات	 

حفل تكريم الموظف المتميز	 

مشاركات	 

العضوية والتمثيل	 

األنشطة والفعاليات
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ستة اجتماعات للهيئة العامة ومجلس اإلدارة:

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

األنشطة والفعاليات - اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة



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

العالقات العامة

العمليات

التسهيالت / التمويالت

المالية

ما يزيد عن عشرين اجتماعًا تشاوريًا لمختلف المجاالت المصرفـية:

األنشطة والفعاليات - اجتماعات تشاورية
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 Secured Lending Transactions

أذونات الدفع

قانون الضمان االجتماعي

Finepoint ملتقى التمويل اإللكتروني

أربعة ورش عمل تنوعت ما بين مصرفـية وقانونية:

األنشطة والفعاليات - ورش عمل
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العديد من اللقاءات مع ممثلي المؤسسات الدولية والمحلية من القطاعين العام 
والخاص:

األنشطة والفعاليات - لقاءات عمل

رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وزيرة االقتصاد الوطني
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التحضير والمشاركة فـي تنظيم مؤتمر

»بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة«

األنشطة والفعاليات - مؤتمرات

المشاركة بالمؤتمرالتحضير للمؤتمر
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التحضير والمشاركة فـي تنظيم المؤتمر 

المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 »الطاقة المتجددة وفرص التمويل«

األنشطة والفعاليات - مؤتمرات

المشاركة بالمؤتمرالتحضير للمؤتمر
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حفل تكريم الموظفين المتميزين في البنوك العاملة في فلسطين

األنشطة والفعاليات - حفل تكريم الموظف المتميز
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ورشة عمل خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي

منتدى الشمول المالي

مؤتمر ماس االقتصادي 2016

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016

عشرين مشاركة في أنشطة محلية وعربية ودولية

األنشطة والفعاليات - مشاركات
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وبصفتها ممثاًل عن القطاع المصرفـي فـي فلسطين شاركت الجمعية فـي أكثر 
من عشرون اجتماعًا لمجالس اإلدارات واللجان والفرق الوطنية من أبرزها:

الفريق الوطني لمناقشة المسودة المعدلة الستراتيجية البيئة عبر 	 

قطاعية

لجنة لدراسة تعديل المادة )3( من قرار بقانون ايجار وبيع االموال غير 	 

المنقولة من األجانب

مجموعات العمل الخاصة باالستراتيجية الوطنية للشمول المالي	 

اللجنة الفنية لبناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي	 

المجلس األعلى لإلبداع والتميز	 

الصندوق الثقافـي الفلسطيني	 

صندوق درء المخاطر	 

األنشطة والفعاليات - العضوية والتمثيل
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من  أعداد  أربعة  وهي:  واعالمية  مصرفـية  إصدارات  تسعة  الجمعية  نشرت 
2015« يرافقه  مجلة »البنوك فـي فلسطين«، وكتاب »الوضع المالي للبنوك 
بطاقة »حقائق مصرفـية«، وكتيب »االداء المقارن للبنوك 2015«، باإلضافة 
إلى كتيب »دراسات مصرفـية 2015«، اضافة الى النشرة الشهرية من »المؤشر 
االجتماعي  »الدور  ونشرة  مصرفـية«،  »بيانات  بطاقة  يرافقها  المصرفـي« 

للبنوك 2015«، باإلضافة الى كتاب »التقرير السنوي 2015«.
وفـي التثقيف المصرفـي تم المشاركة مع سلطة النقد فـي العديد من الحمالت 
المالي،  االشتمال  القروض،  كفالء  المصرفـية؛  بالقضايا  المتعلقة  التوعوية 

االسبوع المصرفـي لألطفال والشباب، ونظام المفتاح الوطني 194.
كما زاد عدد الزيارات للموقع االلكتروني للجمعية والتفاعل على مواقع التواصل 

االجتماعي لحسابات الجمعية.

العالقات العامة واإلعالم
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نفذت الجمعية مجموعة من األعمال خالل العام 2016:

اإلصدارات المطبوعة	 

التثقيف المصرفـي	 

األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب	 

اإلعالم اإللكتروني	 

العالقات العامة واإلعالم
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مجلة » البنوك فـي فلسطين «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 68، كانون �أول 2016

2016
تتابع أربعة قوانين ونظام و خمسة تعليمات و خمس عشرة موضوعًا مصرفيًا

تنفـذ ثالثة و عشـرون دراسـة و تقريرًا ماليًا و مصرفيًا
تعقـد و تنظم و تشـارك بأكثـر من تسعين نشـاطـًا مصرفـيًا و اقتصاديًا

تنشر تسعة إصدارات مصرفـية و إعالمية

_

_

_

_

الطاقة المتجددة وفرص التمويلجمعية البنوك تشارك في تنظيم 

2016

مجموع الموجودات

ارتفاع بـ %11.1

ودائع العمالء

ارتفاع بـ %7.8

صافي التسهيالت االئتمانية

ارتفاع بـ %18.4

صافي األرباح

ارتفاع بـ %18.4

مجموع الموجودات

ارتفاع بـ %11.1

ودائع العمالء

ارتفاع بـ %7.8

صافي التسهيالت االئتمانية

ارتفاع بـ %18.4

صافي األرباح

ارتفاع بـ %18.4

13.2

10.2

6.3

81

مليار دوالر

مليار دوالر

مليار دوالر

مليون دوالر

حسب بيانات 2016/6: نمو ملحوظ في القطاع المصرفي الفلسطيني

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 67، �أيلول 2016

 التحضير لعقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016

 ينظم ويشارك في عدد من اللقاءات والفعاليات

يبحث عددًا من المواضيع المصرفـية والتنظيمية

66

46

30

821 133

مليار دوالرمليار دوالر12

مليار دوالرمليار دوالر

مليار دوالرمليار دوالر

مليون دوالرمليون دوالر

10

6

   القطاع المصرفـي الفلسطيني يشكل حوالي 20% من األردني

إجمالي التسهيالت

إجمالي الودائع

إجمالي الموجودات

صافي األرباح

مجلس إدارة جمعية البنوك:

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 66، حزيران 2016

جمعية البنوك تشارك في التحضير لعقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 

انتخاب محمد البرغوثي رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين

نمو صافي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.5% خالل العام الماضي

التمويل المستدام

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 65، اآذار 2016

جمعية البنوك وجامعة بيرزيت تجددان اتفاقية التعاون لدعم األبحاث المصرفية

جمعية البنوك تشارك في تنظيم مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنوك تساهم بما يقارب 6 ماليين دوالر في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2015

- افتتاح 16 فرعا وتركيب 43 صرافا آليا خالل العام 2015

- عدد موظفي القطاع المصرفي يتجاوز  6 آالف موظف
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نشرة » المؤشر المصرفـي «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

المؤشــر المصرفـي
 2016/40

المؤشــر المصرفـي
 2016/50

المؤشــر المصرفـي
 2016/60

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 70

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 80

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 90

المؤشــر المصرفـي
 2015/12

المؤشــر المصرفـي
 2016/10

المؤشــر المصرفـي
 2016/20

المؤشــر المصرفـي
 2016/30

المؤشــر المصرفـي
 2016/10

المؤشــر المصرفـي
 2016/11
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كتاب » الوضع المالي للبنوك 2015 « 

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

الوضـع المالي للبنـوك
2015

2015
2015 2015

2015
2015

2015
2015 2015

20152015
2015

2015 20152015

2015
2015

2015
2015

2015
2015

2015
2015

2015

20152015
20152015

2015
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كتيب » دراسات مصرفـية 2015 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

دراســات مصـرفــية
2015

مصرفي��ةدراس��ات مصرفية دراس��ات 

دراسات مصرفية

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  دراس��ات مصرفي��ة
دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
دراس��ات مصرفية

مصرفية دراس��ات  مصرفية دراسات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

دراس��ات مصرفية

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفية دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة مصرفية دراس��ات 

مصرفية دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفيةدراس��ات  دراس������ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس������ات مصرفي�����ة

دراس������ات مصرفي�����ة

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفيــةدراس��ات  دراســـات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية دراسات مصرفيةدراس��ات 

دراسات مصرفية دراسات مصرفية

دراسات مصرفية
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كتيب » األداء المقارن للبنوك 2015 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

األداء المقارن للبنوك
2015

للبنوك المق��ارن  األداء  للبنوك المق��ارن  األداء 
للبنوك المق��ارن  األداء 
األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوك األداء المقارن للبنوك

األداء المق��ارن للبنوك للبن��وك المق��ارن  األداء 

للبن��وك المق��ارن  األداء 

للبن��وك المق��ارن  األداء 

للبن��وك المق��ارن  األداء  للبن��وك المق��ارن  األداء 

األداء المقارن للبنوك

ك
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األداء المق��ارن للبن��وكاألداء المق��ارن للبن��وك

األداء المق��ارن للبن��وك األداء المق��ارن للبن��وك
األداء المق��ارن للبن��وكاألداء المق��ارن للبن��وك األداء المق��ارن للبن��وك

األداء المق��ارن للبن��وك

األداء المق��ارن للبن��وكاألداء المق��ارن للبن��وك األداء المقارن للبنوك
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دراســات مصـرفــية
2015

مصرفي��ةدراس��ات مصرفية دراس��ات 

دراسات مصرفية

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  دراس��ات مصرفي��ة
دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
دراس��ات مصرفية

مصرفية دراس��ات  مصرفية دراسات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

دراس��ات مصرفية

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفية دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة مصرفية دراس��ات 

مصرفية دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفيةدراس��ات  دراس������ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس������ات مصرفي�����ة

دراس������ات مصرفي�����ة

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفيــةدراس��ات  دراســـات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية دراسات مصرفيةدراس��ات 

دراسات مصرفية دراسات مصرفية

دراسات مصرفية
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الدور االجتماعي للبنـوك
2015

�رشكاء على اخلري

دراســات مصـرفــية
2015

مصرفي��ةدراس��ات مصرفية دراس��ات 

دراسات مصرفية

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  دراس��ات مصرفي��ة
دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
دراس��ات مصرفية

مصرفية دراس��ات  مصرفية دراسات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

دراس��ات مصرفية

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفية دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفي��ة مصرفية دراس��ات 

مصرفية دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

دراس��ات مصرفية
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفيةدراس��ات  دراس������ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

دراس������ات مصرفي�����ة

دراس������ات مصرفي�����ة

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية مصرفيــةدراس��ات  دراســـات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفية دراسات مصرفيةدراس��ات 

دراسات مصرفية دراسات مصرفية

دراسات مصرفية

كتيب » الدور االجتماعي للبنوك 2015 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة
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شاركت الجمعية مع سلطة النقد فـي العديد من الحمالت التوعوية المتعلقة 
بالقضايا المصرفـية مثل: كفالء القروض، ونظام المفتاح الوطني 194

العالقات العامة واإلعالم - التثقيف المصرفـي

 كفالء القروض
املخاطر التي قد تنجم عن كفالة قروض أشخاص آخرين

)الكفيل مدين(

www.pma.ps

تكفلني في البنك آخذ قرض 
علشان أشتري شقة؟

إللي كفلتهم ما سددوا األقساط 
اللي عليهم .!

بعد شهرين ..

آآآآخ .. آآآآخ ...
وقعت الفاس بالراس ..

تكرم عمي ..
وال يهمك ..

كفالة صغيرة
تمنع بالوي كبيرة !

تكفلني أشتري سيارة بالتقسيط؟

ياحرااام..
تعال أنا بكفلك

اجتماع مدراء التسهيالت 
لمناقشة موضوع كفالء القروض

نشرة كفالء القروض
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المصرفـي  لمناقشة ترتيبات إطالق فعاليات األسبوع  التحضيرية  االجتماعات 
للعام 2017

العالقات العامة واإلعالم - األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 

االجتماعات التحضيرية لمدراء التسويق
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www.abp.ps الموقع اإللكتروني

العالقات العامة واإلعالم - اإلعالم اإللكتروني
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Twitter موقع التواصل االجتماعي

Facebook موقع التواصل االجتماعي

العالقات العامة واإلعالم - اإلعالم اإللكتروني
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جددت جمعية البنوك اتفاقية التعاون مع جامعة بيرزيت لدعم األبحاث العلمية 
تقدم  بحيث  المصرفـي،  القطاع  مجال  فـي  والماجستير  البكالوريوس  لطلبة 

الجمعية 5,000$ ألفضل عشرة أبحاث مصرفـية.

ما بعد خطة العمل - الدراسات واألبحاث - التعاون مع بيرزيت

توقيع المـذكرةمذكرة التفاهم
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ما بعد خطة العمل - الدراسات واألبحاث - التعاون مع بيرزيت

سلمت الجمعية الجائزة ألفضل خمسة أبحاث علمية مصرفية بعناوين متنوعة
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الـتـقـرير المالي





 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
القوائم المالية

للسنة المنتهية فـي 31 كانون أول 2016
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المحترمين السادة	/	رئيس	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	
جمعية	البنوك	في	فلسطين	

تقرير	حول	تدقيق	القوائم	المالية
الرأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة جلمعية البنوك فـي فل�صطني املبينة فـي ال�صفحات من 46 اإىل رقم 58، والتي تتكون من قائمة املركز 
املايل كما ف�ي 31 كانون الأول 2016، وقائمة الأن�سطة والتغري ف�ي �ساف�ي الأ�سول وقائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية ف�ي 31 كانون 

الأول 2016، والإي�ساحات حول القوائم املالية، مبا ف�ي ذلك ملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
ف�ي راأينا، اإن القوائم املالية املرفقة تظهر ب�سورة عادلة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل للجمعية كما ف�ي 31 كانون الأول 2016، واأدائها 
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية ف�ي ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وملتطلبات قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات 

الأهلية رقم )1( ل�سنة 2000 املطبق ف�ي املناطق الفل�سطينية.

أساس الرأي 
مدقق  م�سئوليات  فقرة  �سمن  اأ�سمل  ب�سورة  م�سروحة  املعايري  تلك  مبقت�سى  م�سئولياتنا  اإن  للتدقيق  الدولية  للمعايري  وفقًا  بالتدقيق  قمنا  لقد 

احل�سابات حول تدقيق القوائم املالية من هذا التقرير.
ال�سلوك  مدونة  مع  يتفق  ما  وهو  املهنة،  جمل�س  ف�ي  امل�سجلني  احل�سابات  ملدققي  املهني  ال�سلوك  قواعد  ملدونة  وفقًا  اجلمعية  عن  م�ستقلون  نحن 
اإىل جنب مع املتطلبات الأخالقية املت�سلة  الفل�سطينية، جنبًا  القانونيني  الأخالقي للمحا�سبني املزاولني امل�سجلني ف�ي جمعية مدققي احل�سابات 
بتدقيقنا للقوائم املالية ف�ي فل�سطني، وقد وف�ينا م�سئولياتنا الأخالقية وفقًا لهذه املتطلبات. نعتقد اأن بيانات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها 

كاف�ية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية
اإن الإدارة م�سئولة عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون اجلمعيات اخلريية 
والهيئات الأهلية رقم )1( ل�سنة 2000 ف�ي فل�سطني، وت�سمل هذه امل�سئولية الحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها الإدارة �سرورية لتمكنها من 

اإعداد القوائم املالية ب�سورة عادلة خالية من اأخطاء جوهرية �سواء كانت نا�سئة من احتيال اأو عن خطاأ.
ف�ي اإعداد القوائم املالية، فاإن الإدارة م�سئولة عن تقييم قدرة اجلمعية على ال�ستمرار كمن�ساأة م�ستمرة، والإف�ساح حيثما كان ذلك منا�سبًا، عن 
امل�سائل ذات ال�سلة بقدرة اجلمعية على ال�ستمرار وعن ا�ستخدام اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية ف�ي املحا�سبة ما مل تكن الإدارة تق�سد اأغالق اجلمعية 

اأو وقف العمليات اأو لي�س لديها اأية بدائل حقيقية اإل القيام بذلك.

اإن الإدارة م�سوؤولة عن الإ�سراف على عملية التقارير املالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
تتمثل اأهدافنا ف�ي احل�سول على تاأكيد معقول ف�يما اإذا كانت القوائم املالية ماأخوذة ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن 
احتيال اأو عن خطاأ، واإ�سدار تقريرنا حولها الذي يت�سمن راأينا الفني. اإن التاأكيد املعقول هو اإعطاء درجة عالية من الثقة، ولكنه لي�س �سمانًا باأن 
التدقيق وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق �سوف يوؤدي دائما للك�سف عن اخلطاأ اجلوهري عندما يح�سل. ميكن لالأخطاء اأن تظهر ب�سبب احتيال اأو 
ب�سبب خطاأ مرتكب، وتعترب جوهرية اإذا كانت ب�سكل فردي اأو باملجمل ميكن اأن يتوقع منها اأن توؤثر ف�ي القرارات القت�سادية للم�ستخدمني لهذه 

القوائم املالية. 
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق فنحن منار�س احلكم املهني ون�ستخدم ال�سك املهني من خالل التدقيق، بالإ�سافة اإىل اأننا 

نقوم اأي�سًا:
اإجراءات تدقيق للرد على  � اأو عن خطاأ، ون�سمم وننفذ  النا�سئة عن احتيال  القوائم املالية، �سواء  بتحديد خماطر الأخطاء اجلوهرية ف�ي 

اأ�سا�سًا لراأينا. اإن اخلطر من عدم الك�سف عن الأخطاء اجلوهرية النا�سئة  اأدلة تدقيق كاف�ية ومنا�سبة لتوفر  تلك املخاطر، ونح�سل على 
عن الحتيال اأكرب من اخلطر الناجم عن عدم الك�سف عن اخلطاأ املرتكب، كون الحتيال قد ينطوي على تواطوؤ، اأو تزوير، اأو حذف مق�سود 

للمعلومات، اأو حالت غ�س اأو حتريف، اأو جتاوزات لأحكام وقواعد الرقابة الداخلية.
باحل�سول على فهم لعمل الرقابة الداخلية ب�سكل يت�سل باأعمال التدقيق وذلك بهدف ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف،  �

لي�س بهدف اإبداء الراأي ف�يما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى اجلمعية. 
بتقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة والإي�ساحات املتعلقة بها.  �
با�ستخال�س مدى مالئمة ا�ستخدام الإدارة ملبداأ ال�ستمرارية ا�ستنادا لأدلة التدقيق التي مت احل�سول عليها، ف�يما اإذا كان هنالك حالت  �

اإذا مت  ف�يما  ال�ستمرار كمن�ساة م�ستمرة.  �سكوكا كبرية حول قدرة اجلمعية على  تثري  اأن  اأو ظروف ميكن  اأحداث  بوجود  التيقن  من عدم 
ال�ستخال�س بوجود مثل هذه احلالت، نحن مطالبون باأن نلفت انتباه الإدارة �سمن تقريرنا كمدققي ح�سابات اإىل الإف�ساحات ذات ال�سلة 
الواردة ف�ي القوائم املالية، اأو اإذا كانت تلك الإف�ساحات غري كاف�ية، فنحن مطالبون بتعديل راأينا. اإن ا�ستخال�سنا  يعتمد على اأدلة التدقيق 
التي مت احل�سول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي ح�سابات، ومع ذلك فاإن الأحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد جتعل اجلمعية تتوقف عن 

ال�ستمرار كجمعية م�ستمرة. 
بتقييم العر�س العام، وبنية وحمتوى القوائم املالية، مبا ف�ي ذلك الإف�ساحات، وف�يما اإذا كانت القوائم املالية متثل املعامالت والأحداث ذات  �

العالقة بطريقة حتقق العر�س العادل.
الرقابة  ف�ي  نقاط �سعف هامة  اأي  ف�ي ذلك  الهامة مبا  التدقيق  له ومالحظات  التدقيق املخطط  وتوقيت  الإدارة حول نطاق  توا�سلنا مع  لقد مت 

الداخلية التي مت حتديدها خالل تدقيقنا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 
حتتفظ اجلمعية ب�سجالت حما�سبية منتظمة، كما وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع القوائم املالية املرفقة.

اإن ال�سريك امل�سوؤول عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل هو املدير التنف�يذي جمال ملحم.

رام اهلل، 21 �صباط 2017 
طالل اأبوغزالة و�صركاه
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)جميع املبالغ بالدولر الأمريكي(

2016  2015 اإي�ساح البي����ان
املوجودات

املوجودات املتداولة
1,883,737 1,655,796 )3( النقد والنقد املعادل

2,000 2,000 )4( الذمم املدينة
174 163 )5( امل�ساريف املدفوعة مقدمًا والأر�سدة املدينة اأخرى

1,885,911 1,657,959 جمموع املوجودات املتداولة

)2ج، 6( املوجودات الثابتة
186,867 186,867 بالتكلف��ة

)177,743( )171,894( ال�ستهالك املرتاكم
9,124 14,973 �ساف�ي القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة

1,895,035 1,672,932 جممـوع املوجـودات

املطلوبات و�صافـي الأ�صول
املطلوبات املتداولة

812 812 اأتعاب تدقيق م�ستحقة
812 812 جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة
25,426 13,380 )7( خم�س�س اإجازات موظف�ني

188,910 161,490 )2و، 8( �سندوق ادخار املوظف�ني
162,829 144,440 )2ه�، 9( خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة
377,165 319,310 جمموع املطلوبات غري املتداولة
377,977 320,122 جمموع املطلوبات

�صافـي الأ�صول
1,517,058 1,352,810 �صافـي الأ�صول املحتفظ بها اآخر ال�صنة – قائمة ب
1,895,035 1,672,932 جمموع املطلوبات و�صافـي الأ�صول

� اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القائمة.

)أ(  قائمة المركز المالي  
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)جميع املبالغ بالدولر الأمريكي(

2016  2015 اإي�ساح البي����ان
الإيرادات

460,500 534,487 )2و، 10( ا�سرتاكات الأع�ساء
66,656 54,946 )11( الإيرادات الأخرى

527,156 589,433 اإجمايل الإيرادات

امل�صاريف
)264,554( )240,903( )12( الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها

)92,505( )98,897( )13( امل�ساريف الإدارية والعمومية
 )5,849( )12,190( )6( م�سروف ال�ستهالك

(362,908) (351,990) اإجمايل امل�صاريف 

164,248 237,443 �ساف�ي التغري ف�ي الأ�سول خالل ال�سنة
1,352,810 1,115,651 �ساف�ي الأ�سول املحتفظ بها اأول ال�سنة

ـ )284( )6( م�سروف �سنوات �سابقة�ا�ستهالكات
1,517,058 1,352,810 �صافـي الأ�صول املحتفظ بها اآخر ال�صنة– قائمة اأ

� اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القائمة.

)ب( قائمة األنشطة والتغير فـي صافـي األصول 
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)جميع املبالغ بالدولر الأمريكي(
20152016 اإي�ساحالبي����ان

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية
237,443164,248�ساف�ي التغري ف�ي الأ�سول خالل ال�سنة – قائمة ب

تعديالت لت�صوية �صافـي التغري فـي املوجودات ل�صافـي
التدفق النقدي الناجت عن الأن�صطة الت�صغيلية

بنود ل تتطلب تدفقات نقدية
12,4745,849)6(ا�ستهالك املوجودات الثابتة

ـ)284(تعديالت �سنوات �سابقة 

20,23218,389خم�س�س نهاية اخلدمة 
9,0209,140م�ساهمة املوظف�ني – �سندوق الدخار
18,04018,280م�ساهمة اجلمعية – �سندوق الدخار

التغريات فـي املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية
ـ60,000ذمم مدينة

)11(22م�ساريف مدفوعة مقدما واأر�سدة مدينة اأخرى
ـ)1,508(امل�ساريف امل�ستحقة

62812,046خم�س�س اإجازات املوظف�ني
356,067227,941�صافـي التدفقات النقدية الواردة من الأن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الأن�صطة ال�صتثمارية
ـ)2,487()6(�سراء موجودات ثابتة

ـ(2,487)�صافـي التدفقات النقدية )امل�صتخدمة فـي( الأن�صطة ال�صتثمارية

353,580227,941�ساف�ي الزيادة ف�ي النقد والنقد املعادل خالل ال�سنة
1,302,2161,655,796ر�سيد النقد والنقد املعادل اأول ال�سنة

1,655,7961,883,737)2ط، 3(ر�صيد النقد والنقد املعادل اآخر ال�صنة

� اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القائمة.

)ج( قائمة التدفقات النقدية 
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1.	الشكل	القانوني	والنشاط
اأهلية غري حكومية و�سجلت لدى وزارة الداخلية حتت رقم  1998/11/28 كجمعية  تاأ�س�ست جمعية البنوك ف�ي فل�سطني بتاريخ 
RA-225/QB، وبا�سرت اجلمعية اأعمالها خالل �سهر �سباط 1999. تعمل اجلمعية وفقًا لقانون اجلمعيات اخلريية والهيئات 

 RA-225-B الداخلية و�سجلت حتت رقم  اأو�ساعها لدى وزارة  توف�يق  باإعادة  2000، وقامت اجلمعية  ل�سنة  الأهلية رقم )1( 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 2001/9/6، وتتمتع بال�سخ�سية املعنوية ولها احلق ف�ي التملك والت�سرف 

ف�ي الأموال واحلقوق ف�ي حدود الأهداف التي تاأ�س�ست من اأجلها، ومن بني هذه الأهداف:
التعاون مع املوؤ�س�سات ذات العالقة ف�ي القطاعني العام واخلا�س ف�ي كل ما من �ساأنه خدمة القت�ساد الوطني.. 1
رعاية م�سالح اجلمعية والأع�ساء وتوثيق التعاون ف�يما بينهم.. 2
بحث الق�سايا امل�سرتكة واملتعلقة مبختلف اأوجه ن�ساطات الأع�ساء واإيجاد احللول املنا�سبة للم�ساكل التي تواجههم.. 3
تبادل املعلومات واخلربات ف�ي كل ما من �ساأنه رفع م�ستوى العمل امل�سرف�ي وخدمة الأهداف امل�سرتكة لالأع�ساء.. 4
تطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرف�ية وحتديثها.. 5
النظر . 6 واإبداء وجهة  ت�سعها  التي  وامل�سرف�ية  النقدية  ال�سيا�سة  لتنف�يذ خمططات  وذلك  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  التعاون مع  تعزيز 

ب�ساأنها عند احلاجة 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 بني اأع�سائها اأو بني اأع�سائها وغريهم عند تقدمي طلب خطي من املتنازعني اإليها.. 7

��  بلغ عدد موظف�ي اجلمعية 6 موظف�ني كما ف�ي 2016/12/31، )6 موظف�ني كما ف�ي 2015/12/31(.
��  مت اعتماد القوائم املالية املدققة من قبل جمل�س اإدارة اجلمعية ف�ي جل�سته املنعقدة بتاريخ 1 اآذار 2017 مبوجب كتاب اإدارة اجلمعية 

بتاريخ 2017/3/7.

2. السياسات	المحاسبية	الهامة:	
يتم حت�سري القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وذلك بناء على مبداأ التكلفة التاريخية مت عر�س القوائم املالية بالدولر 
الأمريكي، 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 القوائم املالية.

وفـيما يلي ملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية للجمعية:
التغير فـي السياسات المحاسبية:

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ف�ي اإعداد القوائم املالية للجمعية مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها لإعداد القوائم املالية لل�سنة ال�سابقة، 
با�ستثناء قيام ال�سركة بتطبيق املعايري املعدلة التالية خالل ال�سنة:

• معيار املحا�سبة الدويل رقم 24: الإف�ساح عن اجلهات ذات العالقة )املعدل( 	
• معيار املحا�سبة الدويل رقم 32: الأدوات املالية � العر�س )املعدل(	

إيضاحات حول القوائم المالية
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��   معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( اإف�ساحات البيانات املالية )املعدل(
��   معيار التقارير املالية الدولية رقم )13( قيا�س القيمة العادلة 

38 )الأ�سول غري امللمو�سة(   16 )املمتلكات وامل�سانع واملعدات( ومعيار املحا�سبة الدولية  ��   تعديالت معيار املحا�سبة الدولية رقم 
تو�سح الطرق املقبولة لحت�ساب ال�ستهالك الإطفاء والنافذ تطبيقه ف�ي اأول كانون ثاين.

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري التالية والتي ل تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تبنيها بعد من قبل اجلمعية. اإن املعايري التالية 
هي التي تتوقع اإدارة اجلمعية باأن يكون لتطبيقها، عند �سريان مفعولها، اأثر على املركز اأو الأداء املايل اأو حول اإف�ساحات البيانات املالية 

للجمعية:
��   معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( الأدوات املالية **

**ميثل معيار التقارير املالية الدولية رقم )9( ب�سيغته احلالية املرحلة الأوىل لالإحالل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(. 
�سيكون لتطبيق املرحلة الأوىل من هذا املعيار اأثر على ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية للجمعية، ومن غري املحتمل اأن يكون لتطبيقه 
اأثر على املطلوبات املالية. �ستعمل اجلمعية على حتديد اأثر التطبيق بالتزامن مع �سدور املراحل التالية من املعيار وذلك لإظهار �سورة 

�ساملة عن اأثر التطبيق. �سي�سبح هذا املعيار نافذ املفعول لل�سنوات املالية التي تبداأ ف�ي 1 كانون الثاين 2018.

أ. استعمال التقديرات:
اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب قيام الإدارة بتحديد وا�ستخدام افرتا�سات وتقديرات معينة والتي توؤثر 

على عر�س املوجودات واملطلوبات وكذلك على اإيرادات وم�ساريف كل �سنة. 
 

ب. الموجودات الثابتة:
تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة عند ال�سراء، يتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة ح�سب طريقة الق�سط الثابت وفقًا لعمرها الإنتاجي املتوقع 

ح�سب الن�سب املئوية ال�سنوية التالية:
% 30 � % 10 �   الأثاث املكتبي 
% 50 � % 10 �   الأجهزة املكتبية 

 % 20 �   �سيارات 
% 20 �   اأنظمة وبرامج 

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من الأ�سول الثابتة عن �ساف�ي قيمتها الدفرتية فانه يتم تخف�ي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها 
وت�سجل قيمة التدين ف�ي قائمة الن�ساطات. ت�سمل تكلفة املمتلكات والأجهزة جميع النفقات التي تتكبدها اجلمعية من اأجل جعل املوجودات 
جاهزة لال�ستعمال يتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد هذه النفقات املنافع القت�سادية امل�ستقبلية لهذه املمتلكات، جميع النفقات 
الأخرى يتم العرتاف بها ف�ي قائمة الن�ساطات عند حدوثها ف�ي حالة ا�ستبعاد اأو بيع اأي من هذه املمتلكات يتم مقارنة القيمة الدفرتية مع 

العائد والعرتاف بالفرق كاأرباح اأو خ�سائر ف�ي قائمة الأن�سطة والتغري ف�ي �ساف�ي الأ�سول.
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جـ . مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم احت�ساب خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظف�ني ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�سة بنهاية خدمة املوظف�ني عن فرتة 

اخلدمة املرتاكمة وذلك ح�سب قوانني العمل ال�سارية ف�ي فل�سطني.

د. صندوق ادخار الموظفـين:
ين�س النظام الداخلي للجمعية على اأن موارد ال�سندوق تتاألف مما يلي:

��   ن�سبة 5% م�ساهمة املوظف�ني وتقتطع من الراتب الأ�سا�سي للموظف.
��   ن�سبة 10% م�ساهمة للجمعية من اإجمايل الرواتب ال�سهرية امل�ستحقة للموظف�ني املنت�سبني لل�سندوق.

هـ . مستحقات وأرصدة دائنة أخرى:
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 ا�ستالم الفاتورة اأم ل كما اأنها ت�سمل امل�ساريف امل�ستحقة وغري املدفوعة كما ف�ي نهاية ال�سنة.

و. تحقق اإليرادات:
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 مانحني. بالن�سبة لالإيرادات التي تخ�س ر�سوم الع�سوية يتم ت�سجيلها كذمم م�ستحقة من الأع�ساء عند بداية ال�سنة حيث يتم احت�ساب 

ر�سوم الع�سوية وال�سرتاك ف�ي اجلمعية كما يلي:
مبلغ 5,000 دولر اأمريكي ر�سوم النت�ساب للجمعية يدفع مرة واحدة.. 1
مبلغ 3,000 دولر اأمريكي ر�سوم ا�سرتاك �سنوي ثابت يدفع ف�ي بداية كل �سنة مالية.. 2
ر�سوم ا�سرتاك متغري يدفع كل �سنة مالية على اأ�سا�س 0.006% من اإجمايل موجودات البنك ف�ي فل�سطني كما ف�ي القوائم املالية ف�ي . 3

العامة غري  الهيئة  اأمريكي مبوجب موافقة  12,000 دولر  اأدنى  اأمريكي وحد  36,000 دولر  اأعلى  ال�سابق وبحد  العام  12/31 من 

العادي للجمعية املنعقد بتاريخ 2016/5/29.

ز. تسجيل المصاريف:
يتم ت�سجيل امل�ساريف حال حدوثها اعتمادا على مبداأ ال�ستحقاق.
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حـ . ترجمة العمالت األجنبية:
يتم ت�سجيل القوائم املالية بال�سجالت املحا�سبية بالدولر الأمريكي، ويتم حتويل العملي�ات املالية بالعمالت الأخرى ح�سب �سعر ال�سرف 
الدولر  اإىل  الأخرى  بالعمالت  املتداولة  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة  حتويل  يتم  املالية  ال�سنة  نهاية  وف�ي  العملية،  حدوث  وقت  ال�سائد 
الأمريكي ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة ف�ي نهاية ال�سنة، ويتم قيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأخرى �سمن نتائج ال�سنة ف�ي 

قائمة الأن�سطة.
20152016العملة

�سيقل جديد�سيقل جديد
3.9093.850الدولر الأمريكي

ط. قائمة التدفقات النقدية:
يتم ا�ستخدام الطريقة غري املبا�سرة ف�ي اإعداد قائمة التدفقات النقدية.

ي. النقد والنقد المعادل:
يتمثل النقد والنقد املعادل ف�ي النقد، ف�ي ال�سندوق، ولدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ قائمة املركز 

املايل. 

3. النقد	والنقد	المعادل:
يتاألف هذا البند مما يلي:

20152016البي����ان
النقد فـي ال�صندوق ولدى البنوك

350305النقد ف�ي ال�سندوق
185,010194,471النقد لدى البنوك

185,360194,776جمموع النقد فـي ال�صندوق لدى البنوك
1,470,4361,689,081وديعة ق�سرية الأجل– ب

)120(ـ�سيكات �سادرة اجلة
1,655,7961,883,737املجموع

��   ميثل الر�سيد الوديعة املربوطة لدى بنك فل�سطني بفائدة 3.5 %  مبدة ربط �سهر واحد يجدد تلقائيا على اأن يتم اللتزام ب�سعر الفائدة 
ملدة ل تقل عن اثنا ع�سر �سهرا. والفائدة تدفع على اأ�سا�س �سهري.
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4. الذمم	المدينة:
يتاألف هذا البند مما يلي:

20152016البي����ان
ـ1,000البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

1,0001,000بنك القاهرة عمان
1,000ـالبنك الأهلي الأردين

2,0002,000املجمـوع

5. المصاريف	المدفوعة	مقدمًا	واألرصدة	المدينة	األخرى:
يتاألف هذا البند مما يلي:

20152016البي����ان
163174تاأمني �سيارة مدفوع مقدمًا

163174املجمـوع

6. الموجودات	الثابتة:
يتاألف هذا البند مما يلي:

املجم��وعجملة اجلمعية برامج واأنظمةالأثاث املكتبي�سياراتاأجهزة مكتبية
التكلفــــة:

63,37837,00030,38911,10045,000186,867ر�سيد 1/1/2016

ــــــالإ�ساف��ات

63,37837,00030,38911,10045,000186,867ر�صيد 31/12/2016

اال�ستهالك املرتاكم:
51,48435,94628,36411,10045,000171,894ر�سيد 1/1/2016

5,849ــ2,9681,0541,827الإ�ساف��ات

54,45237,00030,19111,10045,000177,743ر�صيد 31/12/2016

�سافـي القيمة الدفرتية: 
9,124ــ198ـ31/12/20168,926

14,973ــ31/12/201511,8941,0542,025
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7. مخصص	إجازات	الموظفـين:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

12,75213,380الر�سيد ف�ي اأول ال�سنة
62812,046اإ�سافات

13,38025,426الر�صيد فـي اآخر ال�صنة

8. صندوق	ادخار	الموظفـين:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

134,430161,490الر�سيد ف�ي اأول ال�سنة

18,04018,280املخ�س�س لل�سنة�م�ساهمة اجلمعية 10 %

9,0209,140املخ�س�س لل�سنة�م�ساهمة املوظف�ني 5 %
161,490188,910الر�صيد فـي اآخر ال�صنة

9. مخصص	مكافأة	نهاية	الخدمة:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

124,208144,440الر�سيد ف�ي اأول ال�سنة
20,23218,389ي�ساف:املخ�س�س لل�سنة
144,440162,829الر�صيد فـي اآخر ال�صنة
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10. اشتراكات	األعضاء:

يتاألف هذا البند مما يلي:
املجموع
 2015

 ر�سوم
 ال�سرتاك

الثابت 2016

 ر�سوم
 ال�سرتاك

املتغري 2016
املجموع
 2016

63,0003,00036,00039,000البنك العربي

63,0003,00036,00039,000 بنك فل�سطني

55,0483,00036,00039,000بنك القاهرة عمان

49,3243,00036,00039,000 بنك القد�س

44,4333,00036,00039,000 البنك الوطني

39,4343,00036,00039,000البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

38,9673,00036,00039,000بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

37,8443,00035,11238,112بنك الأردن

37,8163,00036,00039,000البنك الإ�سالمي العربي

22,7483,00020,19923,199بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

20,2683,00017,56020,560البنك التجاري الفل�سطيني

20,0083,00017,82520,825البنك الأهلي الأردين

13,3003,00012,80415,804البنك التجاري الأردين

12,7733,00012,00015,000البنك العقاري امل�سري العربي

10,5243,00012,00015,000البنك الأردين الكويتي

HSBC 6,000بنك���
534,48745,000415,500460,500املجموع

 
11. اإليرادات	األخرى:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

18,00013,000اإيرادات اإعالنات املجلة والو�سع املايل للبنوك

37,15353,679فوائد ودائع

)23( )207(فروقات عملة

54,94666,656املجموع
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12. الرواتب	والمصاريف	المتعلقة	بها:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

198,282213,221رواتب واأجور
20,23218,389تعوي�س نهاية اخلدمة

18,04018,280�سندوق ادخار املوظف�ني 
62812,046اإجازات

2,7771,660تاأمني �سحي
944958تاأمني اإ�سابات عمل

240,903264,554املجموع

13. المصاريف	اإلدارية	والعمومية:

يتاألف هذا البند مما يلي:
20152016البي����ان

23,43722,514م�ساريف درا�سات وور�س عمل ون�ساطات
13,92013,920ا�ست�سارات قانونية واإدارية

12,00012,000اإيجار مكتب
4,3703,946م�ساريف �سفر

4,8073,885م�ساريف �سيانة
3,8482,783قرطا�سيه وم�ستلزمات

1,6491,912�سيافة وتنظيف
3,4703,475برق، بريد وهاتف

3,4822,727كهرباء وماء
1,5831,651حمروقات

2,5642,884م�ساريف �سيارة
1,6241,624اأتعاب تدقيق

2,2592,574ا�سرتاكات ع�سوية 
2,234207دعاية واإعالن وطباعة وترجمة

1,012920ا�سرتاكات جمالت و�سحف
2,1288نقل وموا�سالت

1,111384فوائد وعمولت بنكية 
11,86913,233م�ساريف اإ�سدار جملة اجلمعية

1,5301,858متفرقات
98,89792,505املجمــوع
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14. القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	المالية:

اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما ف�ي 31 كانون الأول 2016 ل تختلف ب�سورة جوهرية عن املبالغ الظاهرة ف�ي القوائم 
املالية املرفقة.

15. سياسات	إدارة	المخاطر:

أ. إدارة المخاطر:
تتعر�س جمعية البنوك ف�ي فل�سطني اإىل جمموعة متنوعة من املخاطر املالية ب�سبب اأن�سطتها ومن اأهمها املخاطر الت�سغيلية والتي ترافق 
ب�سكل دائم القيام باأعمالها. ت�سعى الإدارة اإىل حتقيق توازن منا�سب بني املخاطر والعائد املتحقق، كما تعمل على التقليل من الآثار ال�سلبية 
املحتملة للمخاطر على الأداء املايل للجمعية. اإن اأهم املخاطر التي ميكن اأن جتابه اجلمعية هي خماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر 
�سعر الفائدة والعمالت الأجنبية، واإن جمل�س اإدارة اجلمعية هو امل�سوؤول عن و�سع اإطار لالإ�سراف على هذه املخاطر واإدارتها، ولذلك فاإن 

الإدارة تتابع ب�سفة دورية اأنواع املخاطر بهدف مراقبة واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات ون�ساطات اجلمعية.
ب. مخاطر االئتمان:

تتمثل ف�ي عدم قدرة الغري على ت�سديد التزاماتهم للجمعية وتق�سم هذه املخاطر اإىل ما يلي:
��   املوجودات املوؤكد ا�سرتدادها ول يوجد خطر ائتمان عليها:

املبلغالبيان
1,883,737النقد واأ�سباه النقد

2,000ذمم مدينة

• متتلك اجلمعية مبلغ 194,471 دولر اأمريكي كنقد موجود لدى البنوك و305 دولر اأمريكي كنقد ف�ي ال�سندوق كما متتلك اجلمعية 	
1,689,081 دولر اأمريكي وديعة ق�سرية الأجل.

• متتلك اجلمعية مبلغ 2,000 دولر اأمريكي كذمم م�ستحقة القب�س من بنوك و�سركات، حيث تقوم اجلمعية ببع�س الإجراءات لتح�سيل 	
هذه املبالغ وذلك عن طريق اإر�سال مطالبات مالية واملتابعة امل�ستمرة لهذه الذمم.

��   ل يوجد اأي موجودات م�ستحق ا�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد ول يوجد خطر ائتمان عليها كما ف�ي 31 كانون اأول 2016.

جـ . مخاطر السيولة:
التدقيق  باأتعاب  الدائنة  الأر�سدة  التي �سيتم دفعها نقدًا عن  املبالغ  الإدارة  املالية، وتقدر  بالتزاماتها  الوفاء  تتمثل ف�ي عدم قدرة اجلمعية على 
امل�ستحقة  والتي �سيتم دفعها خالل الن�سف الأول من العام 2016 و�سوف ي�ستخدم النقد املتوفر ف�ي احل�سابات البنكية للجمعية ل�سداد هذه الذمم.
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د. مخاطر السوق:
تتمثل هذه املخاطر ب�سكل رئي�سي من خماطر التغري ف�ي القيمة العادلة اأو القيمة امل�ستقبلية للتدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة التغري 
اأ�سعار ال�سرف هي املخاطر  التي تتعر�س لها اجلمعية. خماطر  ال�سوق  اأهم خماطر  اأ�سعار ال�سرف هي من  ال�سوق. خماطر  اأ�سعار  ف�ي 

الناجتة عن التغري ف�ي القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية نتيجة التغري ف�ي اأ�سعار ال�سرف.

هـ. مخاطر العمالت األجنبية:
خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري ف�ي اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. يعترب الدولر الأمريكي 

عملة الأ�سا�س للجمعية، وتقوم الإدارة مبراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�سكل دوري واإتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط لهذه املخاطر، 
وف�يما يلي متركز خماطر العمالت الأجنبية:

دولر اأمريكي البي����ان
305 ال�سندوق النقدي – �سيقل جديد
273 نقد لدى البنوك – �سيقل جديد
578  جمموع املوجودات

و. مخاطر أسعار الفائدة:
اجلمعية معر�سة ملخاطر اأ�سعار الفائدة على الودائع التي تتغري.

ز. مخاطر التركز الجغرافـي:
متار�س اجلمعية ن�ساطاتها ف�ي فل�سطني حيث الو�سع ال�سيا�سي والقت�سادي غري امل�ستقر مما يوؤثر على اأداء اجلمعية. 

16. 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 التاأثري 
عليها ب�سكل ملمو�س، والأطراف ذات العالقة باجلمعية هم اأع�ساء اجلمعية والذين يقومون بدفع ا�سرتاك ع�سوية ب�سكل �سنوي للجمعية كما 

هو مبني ف�ي اإي�ساح رقم 10.

17. أرقام	المقارنة:

مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتالءم مع عر�س القوائم املالية لل�سنة احلالية.
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