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www.arabbank.ps/ar 1930 البنك العربي 1

www.ealb.ps/ 1946 البنك العقاري المصري العربي 2

 www.ahli.com/ 1955 البنك األهلي األردني 3

 www.bop.ps/ar/personal 1960 بنك فلسطين 4

www.cab.ps/ar 1960 بنك القاهرة عمان 5

www.bankofjordan.com.ps 
/ar 1960 بنك األردن 6

www.hbtf.ps/ar 1973 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 7

www.pibbank.com/ 1994 بنك االستثمار الفلسطيني 8

www.qudsbank.ps/eng 1995 بنك القدس 9

www.islamicbank.ps/ 1995 البنك اإلسالمي الفلسطيني 10

www.aib.ps/ 1995 البنك اإلسالمي العربي 11

www.tnb.ps/ 2006 البنك الوطني 12

www.safabank.ps/ 2016 مصرف الصفا 13

الموقع االلكتروني اسم العضو 

األعضاء 
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تاريخ التأسيس



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

وتمّثل التعافي بعودة الروح اىل الحياة االجتماعية واالقتصادية والذي عكس نفسه عىل ارتفاع في

وتيرة االنتاج والدورة المالية اىل القطاعات االقتصادية في فلسطين ولو بدرجات متفاوتة نظرًا

لتضّرر قطاعات اقتصادية اكثر من غيرها نتيجة طبيعة عملها والمحددات المحلية واالقليمية التي

فرضت نفسها بقوة عىل ادائها. ومع ذلك فال بد من القول ان االقتصاد الفلسطيني بمكوناته

المختلفة قد عاد اىل وتيرة النمو مقارنة مع العام 2020. وقد لعبت السياسات المالية والنقدية

والتمويلية من خالل البنوك وسلطة النقد دورًا فاعًال في اعادة الدفع االمامي لالقتصاد

الفلسطيني من خالل برامج متعددة مشتركة بينهما ساهمت في وقف تراجع اوضاع العديد من

المصالح االقتصادية في القطاع الخاص واعادتها اىل سّكة االنتاج والنمو. 

عملت البنوك خالل هذا العام وكالعادة ضمن ظروف يفرضها وجود االحتالل االسرائيلي عىل الشعب

الفلسطيني وحياته اليومية، األمر الذي يرفع من درجة المخاطر عليها ويتطلب المزيد من التحّوط

لهذه المخاطر االضافية. ولقد استطاعت البنوك من خالل سياساتها الحكيمة وتطبيقها لالنظمة

والقوانين ان تحافظ عىل وتيرة جيدة من النتائج االيجابية في اعمالها وارباحها. وكان للتعاون البّناء

والتنسيق المتواصل بين الجمعية وسلطة النقد أثره الكبير في حّل العديد من القضايا التي واجهها

القطاع المصرفي هذا العام سواء عىل مستوى العمل اليومي االعتيادي أو عىل مستوى

التشريعات والقوانين المتعلقة بعملها. 

لقد ساهمت الجمعية من خالل مشاركة اعضائها البنوك العاملة في فلسطين في نشر التوعية

المصرفية التجارية واالسالمية وفي طرح العديد من النقاط الخاصة بالقوانين ذات العالقة وفي

إثراء النقاش من خالل مساهمتها الفاعلة في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص. 

في الختام، تتطلّع الجمعية اىل ان يكون العام 2022 استمرارًا للنمو االقتصادي الفلسطيني مؤكدة

عىل دورها االساسي في خدمة المجتمع الفلسطيني وتطوره وتقدمه، ومشددة عىل سياستها

القائمة عىل التنسيق والتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية والجهات ذات العالقة

لما فيه خدمة الصالح العام. 

 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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شّكل العام 2021 بداية التعافي من جائحة كورونا وما خلّفته من

آثار انسانية واقتصادية واجتماعية مدّمرة عىل مستوى فلسطين

والعالم بأجمعه. 



 
 
 

1.العمل المشترك

2.المسؤولية

3.المهنية

4.النزاهة والشفافية
 

قيمنا: 

تأسست جمعية البنوك في فلسطين عام 1998، بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين

كمؤسسة غير ربحية لتمثيل القطاع المصرفي الفلسطيني.

لمحة عامة

الرسالة: 
 

دعم مصالح البنوك العاملة في فلسطين والدفاع عنها من خالل؛ تنسيق التعاون

واالتصال والتفاعل بين البنوك األعضاء حول القضايا المشتركة، وتعزيز الوعي

العام بالدور اإليجابي الذي تسهم به البنوك عىل كافة األصعدة، وتوفير المنصة

المثالية لألعضاء لتبادل األفكار واآلراء والمعلومات، والمساهمة في تعزيز كفاءة

وقدرة البنوك وتمكينها.

 

 
 المؤسسة الرائدة في تمثيل البنوك األعضاء والتعبير عن صوتها الجماعي بما

يضمن مصالح القطاع المصرفي في فلسطين.

 

الرؤية:
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تسعى جمعية البنوك في فلسطين ألن تكون المؤسسة الرائدة في تمثيل البنوك األعضاء والتعبير

عن صوتها الجماعي بما يضمن مصالح القطاع المصرفي في فلسطين، وذلك من خالل العمل

بشكل مستمر عىل تحقيق سبعة أهداف استراتيجية تتمثل بلعب دور رئيسي في إعداد وتعديل

كافة التشريعات والقوانين والتعليمات واإلجراءات التي تؤثر عىل القطاع المصرفي بشكل مباشر

وغير مباشر؛ وتخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمال الحشد والتأثير الالزمة مع الجهات المحلية واإلقليمية

والدولية، والقيام بالدور اإلعالمي الالزم إلظهار الصورة اإليجابية للقطاع المصرفي الفلسطيني

داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ األنشطة والمشاركة في الفعاليات ذات المردود اإليجابي عىل القطاع

المصرفي واالقتصاد الفلسطيني، واستكمال وتطوير البنية التنظيمية والمؤسسية للجمعية

وتوفير بيئة عمل مالئمة، وتعزيز العمل البحثي المصرفي بما يخدم مصالح القطاع المصرفي

بشكل عام وتنافسية البنوك األعضاء بشكل خاص، وتمكين الجمعية من تحقيق االستدامة المالية

وزيادة قدراتها المادية لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

 

6
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أهداف الجمعية: 



االستراتيجيات:

1.التأثير في التشريعات والقوانين والقرارات العامة والمساندة :

 

أحدثت الجمعية خالل العام الماضي جملة تدخالت خالل مناقشة عدد من القوانين واإلجراءات،

مقدمة جملة من المالحظات حولها، خاصة أنها تؤثر عىل القطاع المصرفي بشكل مباشر أو غير

مباشر منها: 
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ولتحقيق األهداف قامت الجمعية بعدة تدخالت وفقًا لكل

هدف؛ الحشد والتأثير القانوني والتشريعي، والحشد والتأثير في

المجاالت األخرى، واإلعالم، واألنشطة والفعاليات، والبنية

التنظيمية للجمعية، واألبحاث والدراسات.

 
 "لعب دور رئيس في
إعداد وتعديل كافة
التشريعات والقوانين

والتعليمات واإلجراءات
التي تؤثر عىل القطاع

المصرفي بشكل مباشر
وغير مباشر"

 

الهدف االستراتيجي األول: 



أ .مشروع قانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديالته.
 

 
 
 

حضور ورشات عمل لمناقشة قانون ضريبة القيمة

المضافة.

عقد ورشة عمل حول قانون ضريبة القيمة المضافة في

مقر الجمعية ودعوة الجهات ذات العالقة منها وزارة

المالية والتخطيط.

 

 

.1

.2

 

المتابعة مع وزارة المالية والتخطيط بخصوص السندات ودفع األقساط.

تشكيل لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة.

المتابعة مع سلطة النقد  بخصوص السندات ودفع األقساط.

وضع مقترحات ومالحظات حول القانون وإرسالها لوزارة المالية والتخطيط.

 التنسيق مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص  فيما يتعلق بالقانون. 

التنسيق مع سلطة النقد  فيما يتعلق بالقانون. 

 

 

 

ج. مسودة االتفاق الثالثي بشأن رفع الحد األدنى لألجور في فلسطين؛ المشاركة في

اجتماعات وزارة العمل .

 

د. سندات تأمين الدين:

.1

.2

.3

 

هـ. قانون مهنة تدقيق الحسابات: 

.1

.2

.3

 

 

ب.مشروع قانون

ضريبة القيمة

المضافة
 

 

3. التعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وإعداد المالحظات الموحدة.

4. تقديم ورشات عمل متعددة مع الجهات والقطاعات االقتصادية ذات العالقة.

5. تقديم مقترح ومالحظات لتعديل بعض بنود القانون وتقديمه لوزارة المالية والتخطيط.

6. استمرار المتابعة للتطورات عىل وضع القانون.
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1.مسودة تعليمات  رقم 01/2020 بشأن التوظيفات الخارجية.

2. مسودة تعليمات  بشأن "االندماج والضم".

3.مسودة تعليمات  بشأن "إدارة حسابات الصرافين".

4. مسودة تعليمات بشأن "حق اإليداع النقدي".

5. مسودة تعليمات  بشأن "حق اإليداع النقدي" المعدلة.

6. مسودة تعليمات  بشأن "مخاطر التركز".

7.مسودة تعليمات بشأن "مخاطر التركز" معدلة. 

8.مسودة تعليمات بشأن "األمن والسالمة والحماية للمقرات والفروع".

9. مسودة تعليمات  بشأن "تطبيق نسبة الرفع المالي".

10. مسـودة تعليمـات بشأن "تحديث بيانات العمالء استنادًا للنهج القائم عىل المخاطر".

11. مسـودة تعليمـات بشأن "العضوية في نظام المفتاح الوطني 194".

 

 

 
2.التأثير في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية: 

 
عقدت الجمعية خالل العام االجتماعات التشاورية لمناقشة مسودات تعليمات سلطة

النقد في مختلف القضايا وإبداء المالحظات ليتم مناقشتها عند إصدار التعليمات من

قبل سلطة النقد من هذه التعليمات:

أوًال: التعليمات: 
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12. مالحظات عىل تعليمات بشأن "تنظيم بيئة تكنولوجيا المعلومات".

 

13. مالحظات عىل تعليمات  بشأن "إدارة استمرارية العمل في المصارف".

14. مالحظات عىل مسودة  بشأن "مدققي الحسابات الخارجيين للمصارف".

15.تعليمات وحدة المتابعة المالية " تعليمات رقم 20/2021 بشأن البيانات". 

.LIBOR 1.ورشة عمل حول موضوع توقف استخدام سعر الفائدة الدولي

2. مناقشة حملة إطالق صندوق استدامة والتطورات الحاصلة عليه.

1.اجتماعات لمناقشة مالحظات ومقترحات حول التعامل بالفائض النقدي من عملة

الشيقل. 

2.اجتماعات بخصوص الشهادات المهنية المتخصصة بأعمال الخزينة.

3.اجتماعات بخصوص  دراسة معيار 9 واألثر الضريبي. 

4. اجتماعات اللجنة االستراتيجية للشمول المالي.

5. اجتماعات اللجنة الفنية للشمول المالي. 

6. اجتماعات ثنائية مع سلطة النقد لمناقشة قضايا مصرفية مختلفة.

 

 

 ثانياً: ورش العمل:

ثالثاً: اجتماعات:
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الهدف االستراتيجي الثاني: 

 
"تخطيط وتنظيم وتنفيذ

أعمال الحشد والتأثير
الالزمة مع الجهات المحلية

واإلقليمية والدولية"
 

االستراتيجيات: 

1.إنشاء عالقات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية؛
تعاونت الجمعية مع عدد من المؤسسات والبعثات الدولية
منها: البنك الدولي، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 "USAID"، والمجموعة األوروبية، وجمعية البنوك التركية.

1.اتحاد المصارف العربية : شاركت الجمعية عبر تقنية التواصل عن بعد في المؤتمر المصرفي
العربي السنوي لعام 2021 ، إضافة إىل تبادل اإلصدارت بين الطرفين.

2.جمعية البنوك األردنية: تفعيل وتحديث وتطوير مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الموقعة
وتبادل المعلومات والبيانات مع جمعية البنوك األردنية.

3. قيادة التأثير  بالتحالف  مع المؤسسات المحلية ذات الصلة.

2.تطوير العضوية وعالقات التعاون مع المؤسسات المالية العربية؛ تعاونت الجمعية مع عدد من
المؤسسات العربية كان منها:

4.  تفعيل مستوى العضوية والمشاركة في الهيئات والمجالس واالتحادات المحلية، حيث
تعاونت الجمعية مع عدة مؤسسات محلية منها:  

 



3. سلطة النقد الفلسطينية: 

من خالل المشاركة في اجتماعات
لجان الشمول المالي ومناقشة
مسودات التعليمات الصادرة عن

سلطة النقد.

4. هيئة سوق رأس المال: 

شاركت الجمعية في اجتماعات مجلس
إدارة هيئة سوق رأس المال. 

5. بورصة فلسطين: 
التوصل إىل اتفاق لنشر أسعار

تداول األسهم اليومية من خالل

الموقع اإللكتروني للجمعية.

 8. المعهد المصرفي الفلسطيني:

تمت مراسلة المعهد من أجل تخصيص مساحة في مجلتها الدورية لعرض أخبار المعهد والبرامج

التدريبية التى يقوم بها، والتعاون مع معهد التدريب المصرفي في برنامج تأهيلي للحصول عىل

."CICS شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية " 

 9. معهد ماس: 

شاركت الجمعية في أكثر من اجتماع ضمن ورش واجتماعات معهد ماس منها لقاء لمناقشة

قانون ضريبة القيمة المضافة ، وضريبة الدخل ما بين القطاعين العام والخاص، ولقاء حول

خيارات وتحديات تمويل التنمية في فلسطين بين مؤسسات التمويل الصغير وبنوك التنمية.

 
6. المجلس التنسيقي لمؤسسات

القطاع الخاص: 
 

المشاركة في االجتماعات الدورية للمجلس

 
المشاركة في اجتماعات المجلس االستشاري. 7. المركز الفلسطيني لالحصاء الفلسطيني: 

10. جامعة فلسطين التقنية – خضوري: 

توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة فلسطين التقنية بهدف نشر الثقافة المصرفية وتوعية الجيل

الناشئ، تبعًا لذلك تم إطالق فعالية توعوية مصرفية في حرم الجامعة بالتعاون مع كلية األعمال

واالقتصاد في الجامعة. 
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2. الصندوق الفلسطيني للتشغيل1.الجامعة العربية األمريكية: 
والحماية االجتماعية للعمال

عقد اتفاق مع الجامعة
للحصول عىل خصم لدراسة
الماجستير للموظفين في

القطاع المصرفي

دعم برنامج " تمهير" لتدريب وتأهيل الخريجين
العاطلين عن العمل من مؤسسات التعليم
العالي ومؤسسات التعليم التقني والتدريب

المهني.
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الهدف االستراتيجي الثالث: 
 

"القيام بالدور اإلعالمي

واالتصالي الالزم إلظهار الصورة

اإليجابية للقطاع المصرفي

الفلسطيني داخليًا وخارجيًا"  

 

حرصت الجمعية عىل تطوير وتعزيز العالقات واالتصاالت مع كافة جهات وفئات المجتمع سعيًا

لصناعة الثقافة المصرفـية من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة، حيث قامت دائرة العالقات العامة

واإلعالم بتغطية 26 لقاًء واجتماعًا وفعالية: 

 

االستراتيجيات: 

1.اإلعالم االلكتروني: 
 
 

إضافة تبويبات جديدة غنية بالمعلومات المصرفية والمالية ومنها "الصيرفة اإلسالمية،

والمصطلحات المصرفية، واالسئلة األكثر تكرارًا، واعرف أكثر، وأنظمة وقوانين، والمسؤولية

االجتماعية، والروابط المفيدة"

طرح استطالع للرأي العام من خالل استبيان وزع عىل القطاع المصرفي للوقوف عىل رأيهم في

كل من الموقع االلكتروني للجمعية، ومجلة البنوك في فلسطين، ومواقع التواصل االجتماعي.

 

       الموقع اإللكتروني لجمعية البنوك: 

 

1.تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالجمعية، عىل عدة مراحل:



23 مادة صحفية "خبر، وبيان صحفي، وتعميمات" 
5 فيديوهات توعوية مصرفية. 

13 تصميم أنفواجرافيك للموقع اإللكتروني . 

2. نشر  عدة مواد إعالمية عىل الموقع اإللكتروني تتضمن: 
 
 

 

 

1. تصميم مواد إعالمية "انفوجرافيك": 20 تصميمًا، ونشرها عىل مواقع التواصل االجتماعي.  

2. تصميم 10 فيديوهات متنوعة حول القطاع المصرفي الفلسطيني.

3. إعادة تفعيل صفحات التواصل االجتماعي للجمعية "فيسبوك، وتويتر" حيث نشر 70 منشورًا

وإصدارًا وتعميمًا.
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ادخال تقنية انفوجرافيك لعرض البيانات اإلحصائية. 

ربط موقع الجمعية بموقع بورصة فلسطين إلبراز  شريط متحرك يظهر األسهم المتداولة. 

ربط الموقع بالبريد اإللكتروني الخاص بالجمعية الستقبال أية استفسارات من المواطنين. 

انشاء قناة يوتيوب خاصة بالجمعية وربطها بالموقع لتحميل فيديوهات التوعية المصرفية.

 

 

 

 

4. زاد عدد متابعي صفحة الجمعية عىل الفيسبوك قرابة 2000 متابع خالل عام 2021 مقارنة

مع عام 2020 ليصل عدد متابعي الصفحة إىل 4,214 متابعًا.

5. القيام بعمليات اتصال استراتيجي مع الجمهور والمؤسسات المحلية اإلعالمية من خالل

المشاركة باألنشطة اإلعالمية ذات الصلة بالقطاع المالي واالقتصادي: وتم ذلك من خالل

إعداد مواد إعالمية عن القطاع المصرفي الفلسطيني سواء "فيديوهات قصيرة، أو

انفوجرافيك"  تم نشرها عىل موقع الجمعية ووسائل التواصل األخرى الخاصة بالجمعية، كما

تم عقد لقاءات إعالمية في مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة تناولت

مواضيع تهم القطاع المصرفي منها: التعريف بجمعية البنوك، والدور المجتمعي للبنوك،

ومشكلة تكدس الشيقل، والبيانات المالية، ودور البنوك في عملية التنمية االقتصادية، حيث

تم  التنسيق لـ 10 مقابالت إعالمية للمدير العام من ضمنها:  الحديث في برنامج "سؤال

مسؤول" عىل قناة معا، ومقابلة عىل إذاعة أجيال، ومقابلة عىل تلفزيون فلسطين"المجلة

االقتصادية". 

 

 

      مواقع التواصل االجتماعي: 
 
 

 
 



اعادة التصميم الداخلي والخارجي. 
التنوع في المواضيع والقضايا المصرفية التى يتم تناولها في كل عدد.  

ادخال زوايا جديدة للمجلة تعالج مواضيع الساعة ( زاوية كل الناس، وشخصية العدد، وملف
العدد، ومقاالت متخصصة). 

إفراد مساحة إلعالنات جميع البنوك وبشكل مجاني لكل األعداد. 
ترجمة بعض تقارير المجلة إىل اللغة اإلنجليزية.

توسيع قاعدة التوزيع لتشمل بعض الهيئات والمؤسسات الدولية. 
ادخال تقنية QR للتمكن من قراءة المجلة إلكترونيًا.

 
.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7
 

2. مجلة البنوك: 
 

 | 16

تؤمن جمعية البنوك بالدور الفاعل للمسؤولية المجتمعية للنهوض بكافة القطاعات بهدف
االرتقاء باالقتصاد الفلسطيني، فقد بلغت نسبة مساهمة الجمعية خالل العام 2021م  15,000

ألف دوالر  قدمت إىل قطاع التنمية .
 

3. المسؤولية المجتمعية: 



 نفذت الجمعية اتفاقية التعاون مع وزارة  االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات لدعم مشروع مركز البيانات.

 

 
 "تنفيذ األنشطة والمشاركة
في الفعاليات ذات المردود

اإليجابي عىل القطاع
المصرفي واالقتصاد

الفلسطيني"

االستراتيجيات: 
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الهدف االستراتيجي الرابع: 

تصميم وتنفيذ اللقاءات والفعاليات المحلية، من خالل المشاركة في الندوات والورش، منها:

مؤسسة أمان، وهيئة مكافحة الفساد، ومركز األبحاث "االحتالل وتحديات التحول الرقمي في

فلسطين"، والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ، وغرفة تجارة وصناعة رام هللا والبيرة، واتحاد

المقاولين. 

المشاركة في اللقاءات والفعاليات اإلقليمية والعالمية، منها:  اتحاد المصارف العربية، واألمم

المتحدة. 

المشاركة في أنشطة وفعاليات سلطة النقد.

.1

.2

.3
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العمل عىل إعداد الخطة االستراتيجية وخطة العمل لألعوام

(2021-2024) التي بلورت رؤية ورسالة الجمعية  ووضعت أهداف

استراتيجية للعمل للسنوات القادمة، وأنشطة تدخالت لتحقيق

هذه األهداف.

 
"استكمال وتطوير البنية
التنظيمية والمؤسسية

للجمعية وتوفير بيئة عمل
مالئمة" العمل عىل األدلة

واألنظمة الخاصة بموظفي
الجمعية"

االستراتيجيات: 
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الهدف االستراتيجي الخامس: 

تشكيل لجان متخصصة في العمل مثل: اللجنة المالية، واإلعالمية، والقانونية، باإلضافة تقديم تقرير

دوري شهري ألعضاء الهيئة العامة باألنشطة والفعاليات.

عقد 3 اجتماعات لمجلس إدارة الجمعية لبحث عدة قضايا. 

اجتماعات الهيئة العادية وغير العادية لبحث عدد من المواضيع المصرفية.

 اجتماعات مجلس اإلدارة مع سلطة النقد .

اجتماعات تشاورية مع سلطة النقد . 

اجتماعات رئيس مجلس اإلدارة مع السيد الرئيس محمود عباس. 

اجتماعات رئيس مجلس اإلدارة مع رئيس الوزارء د. محمد اشتية. 

1.  تفعيل جوانب حوكمة مجلس اإلدارة والهيئة العامة: 

 

2. مواءمة خطط وأنشطة الجمعية مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياسات الوطنية:

العمل عىل تمكين العامالت في القطاع المصرفي مع وحدة الجندر في األمم المتحدة. 
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انتقلت جمعية البنوك في فلسطين خالل عام 2021 إىل موقع جديد وذلك كجـزء من توجهاتـهــا
وخطـتـهـا االستراتيجية، األمر الذي سهل عملها وتواصلها مع القطاع المصرفي، وهو ما يعكس
حرص الجمعية المستمـــر عـــلـــى مواكــــبــة الــتــطــــور والحداثة وتـــقــديــم أفـضـل مستوى من

الخـدمات للـــبــنــوك االعضاء وتحقيقًا ألهدافها األساسية، وتزامن مع عملية االنتقال: 
 

 
 

االنتقال إىل مقر جديد:

 
 
 

1.توقيع اتفاقية مع شركة االتصاالت الفلسطينية الستضافة سيرفر الجمعية.
2. تحديث شبكة التلفونات الداخلية وشبكة االنترنت.

3. تجهيز غرفة اجتماعات. 
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الهدف االستراتيجي السادس: 

 
"تعزيز العمل البحثي المصرفي

بما يخدم مصالح القطاع
المصرفي بشكل عام وتنافسية
البنوك األعضاء بشكل خاص"

االستراتيجيات: 

 
1.جمع وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية للقطاع المصرفي
أنجزت الجمعية خالل عام 2021 عددًا من الدراسات

المصرفية والتقارير المالية: 
 
 
 

الصناعة المصرفية: قامت الجمعية بتحليل نتائج الصناعة المصرفية لعام 2020 باالعتماد عىل
واقع القوائم المالية المدققة والمصادق عليها من سلطة النقد، حيث يهدف هذا التحليل إىل توفـير
قراءة تفصيلية ألداء القطاع المصرفـي الفلسطيني من خالل عرض البيانات المالية واحتساب مختلف
مؤشرات الصناعة المصرفية منها ؛ الربحية، والسيولة، وهيكل رأس المال، والحجم، إضافة إىل
الحصص السوقية للبنوك من حيث (مجموع الموجودات، ودائع العمالء، وصافـي التسهيالت
االئتمانية المباشرة)، كما رصد التقرير األداء المالي للبنوك خالل الخمس السنوات السابقة، وأهم بنود
قائمتي المركز المالي والدخل، عالوة عىل ذلك فقد تطرق التقرير إىل ترتيب البنوك حسب أهم بياناتها

ومؤشراتها المالية لعام 2020 لغرض المقارنة فـيما بينها.
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 أعدت الجمعية تقريرًا حول موظفي البنوك العاملة في فلسطين، تضمن توزيعهم حسب المستوى
الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والعمر، والجنس، والمنطقة الجغرافية... الخ

 
 

ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة المركز المالي (موجودات،وودائع، وتسهيالت، وحقوق
ملكية).

 ترتيب البنوك حسب أهم بنود قائمة الدخل ( الربح قبل الضرائب، وصافي الربح).
ترتيب البنوك حسب أهم مؤشرات الربحية ( العائد عىل الموجودات، والعائد عىل حقوق الملكية،

وصافي إيرادات الفوائد والعموالت/ االيرادات).  

 
 
 
 

يهدف هذا اإلصدار إلـى مقارنة أداء البنوك العاملـة في فلسطين خـالل عامين، حسب تصنيف
البنك( بنوك محلية تجارية، بنوك إسالمية، بنوك وافدة تجارية) ليسهم في القاء الضوء عىل القطاع

المصرفي، وذلك من خالل:
 

.1

.2

.3
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تقرير األداء المقارن للبنوك 2020 (سنوي): 

 
 
 

 
 

تقرير الجهاز الوظيفي:
 
 

 



 
أعدت الجمعية تقريرًا يبين التوزيع الجغرافي لعدد السكان، والفروع، وأجهزة الصراف اآللي، وحجم ودائع
العمالء واالئتمان. إضافة إىل إجراء مقارنة جغرافية حسب مؤشرات الحجم؛ واالئتمان/ فرع، وودائع
العمالء/ فرع، ومؤشرات الكثافة المصرفية؛ والسكان/ فرع، والسكان/ صراف آلي، وترتيب المحافظات

حسب حجم ودائع العمالء واالئتمان وعدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي.
 
 
 
 

 
 

اعدت الجمعية دراسة حول مميزات الرواتب في البنوك العاملة في فلسطين، تضمنت مواضيع التكرار
السنوي للرواتب، وتثبيت سعر الصرف، وعالوة غالء المعيشة، ومعالجتها سنويًا، والزيادة الدورية

السنوية، ونظام التأمين الصحي، وصندوق االدخار، ونظام إقراض خاص بالموظفين.
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تقرير مميزات الرواتب: 
 

 
 

التوزيع المصرفي الجغرافي :
 
 
 
 
 



 
 
 

أعدت الجمعية تقريرًا بالتعاون مع جمعية البنوك في األردن يبين مقارنة عىل المستوى الكلي للقطاع
المصرفي الفلسطيني والقطاع المصرفي األردني، باإلضافة إىل مقارنة عىل المستوى الجزئي لفروع
البنوك األردنية العاملة في فلسطين في كل من فلسطين واألردن، حيث اشتملت هذه الدراسات عىل

مقارنات لألحجام واألداء.
 
 

أعدت الجمعية تقريرًا يبين مقارنة لبيانات الدخل والميزانية العمومية المجمعة نصف السنوية للقطاع
المصرفي الفلسطيني والمؤشرات المالية للصناعة المصرفية باإلضافة إىل مقارنة األهمية النسبية
لبنود الميزانية وقائمة الدخل المجمعة وعرض ألهم بنود الميزانية العمومية وقائمة الدخل للبنوك

العاملة في فلسطين وترتيبهم والحصص السوقية لهم.
 
 
 

 
 

   1.أعدت الجمعية دراسة حول المعيار المحاسبي رقم "9" ليتم مناقشتها
مع وزراة المالية.

 
   2. إعداد ونشر اإلصدارات اإللكترونية والورقية للجمعية.

 

 
 

أعدت الجمعية تقريرًا يبين مقارنة سنوية للبيانات والحصص السوقية للبنوك العاملة في فلسطين
حسب أهم بنود الميزانية العمومية وقائمة الدخل (صافي الموجودات، ودائع العمالء، التسهيالت
االئتمانية، صافي اإلرباح)، ومقارنة ترتيب البنوك حسب بياناتها ومؤشراتها المالية، باإلضافة إىل ترتيب

البنوك حسب مؤشرات الحجم والكفاءة.
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مقارنة البيانات المالية السنوية: 
 

 
 
 

مقارنة القطاعين المصرفيين الفلسطيني واألردني :

 
 

 
 

البيانات المالية نصف السنوية للبنوك:

 
 
 
 

 
 
 
 



معاً لالرتقاء بالصناعة المصرفية
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