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رئيس المجلسجوزيف نسناسبنك القاهرة عمان

نائب الرئيسسامي الصعيديالبنك اإلسالمي العربي

أمين السرصالح هدميبنك القدس

أمين الصندوقعيسى باشاالبنك األهلي األردني

عضوبيان قاسمالبنك اإلسالمي الفلسطيني

عضوإبراهيم الحنشالبنك األردني الكويتي

عضومنتصر الششتريالبنك التجاري األردني

عضوجمال حوراني البنك العربي

عضوعيسى قسيسبنك االستثمار الفلسطيني

عضومحمد البرغوثيبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

عضوهاشم الشوابنك فلسطين

مراقبد. رياض أبو شحادةسلطة النقد الفلسطينية

أعضاء مجلس اإلدارة *

* تم تعديل المناصب في جلسة مجلس اإلدارة رقم )2017/05( بتاريخ 2017/12/14
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المقدمة

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

للبنوك، من خالل العمل على أربعة محاور:

الحشد والتأييد	 

الدراسات واألبحاث	 

األنشطة والفعاليات	 

العالقات العامة واإلعالم	 
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الحشد والتأييد

بلسانه  والناطقة  المصرفي  القطاع  عن  ممثلة  باعتبارها  الجمعية  سعت 
إلى الحشد والتأثير في مجموعة من القضايا التي تهم الصناعة المصرفية 
وموضوعات  التعاميم،  التعليمات،  القوانين،  من  عدد  متابعة  خالل  من 
وزارة  الفلسطينية،  النقد  سلطة  عدة:  جهاتٍ  مع  وذلك  أخرى،  مصرفية 
سوق  هيئة  العدل،  وزارة  الوطني،  االقتصاد  وزارة  والتخطيط،  المالية 
رأس المال، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، الهيئة العامة للبترول، 
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 و التعاميم الصادرة عن سلطة النقد	 

متابعة سلطة النقد بخصوص عدد من المواضيع المصرفية	 

تدخالت في عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمل المصرفي	 
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الحشد والتأييد - القوانين و مسودات القوانين

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

قرار بقانون رقم )4( لسنة 2014 بشأن »ضريبة الدخل« 	 

قرار بقانون بشأن »المالكين والمستأجرين لسنة 2017«	 

مشروع قانون معدل لقانون التحكيم الفلسطيني رقم )3( لسنة 2000	 

مشروع قانون الشركات	 
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الحشد والتأييد - مسودات التعليمات والتعاميم

مسودات  و  تعليمات  ست  على  المالحظات  ووضع  بمناقشة  الجمعية  قامت 
تعليمات وتعاميم صادرة عن سلطة النقد: 

تعليمات رقم )09( لسنة 2016 بشأن »نقل األموال والمعادن الثمينة 	 

والمستندات ذات القيمة«

مسودة تعليمات »المواصفات الفنية واألمنية ألوراق الشيكات«	 

مسودة تعليمات »متطلبات األمن والسالمة المادية ألجهزة الصراف اآللي«	 

مسودة تعليمات »مالئمة مباني المصارف والخدمات المصرفية الحتياجات 	 

األشخاص ذوي االعاقة«

مسودة تعليمات »تطبيق نسبة تغطية السيولة«	 

مسودة تعميم »رموز الغايات من الحواالت المالية الخارجية والداخلية 	 

الصادرة والواردة«



فل�سطني10 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

الحشد والتأييد - متابعات مع سلطة النقد

قامت الجمعية بمتابعة سلطة النقد بخصوص عدد من المواضيع المصرفية: 

االيداعات النقدية في البنوك التي لها عالقة مع الهيئة العامة للبترول	 

مسودة دليل قواعد وممارسات حوكمة المصارف في فلسطين 	 

آلية الربط اآللي بين دوائر التنفيذ والمصارف 	 

تراكم الشيكل لدى البنوك	 

الخدمات المصرفية لذوي االحتياجات الخاصة	 

 	Capital Intelligence التعاقد مع شركة

تكاليف التحول إلى نظام المقاصة االلكتروني	 

إمكانية تقديم قرض من خالل تجمع بنكي لصالح جامعة القدس	 

الحد من ظاهرة الجيرو وتحديد سقف سحب للشيك الواحد	 

إمكانية التعاقد مع جامعة القدس لتقديم برنامج الدراسات الثنائية 	 

لدى الجامعة
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الحشد والتأييد - تدخالت في القضايا والمواضيع المصرفية 

بالعمل  المتعلقة  والمواضيع  القضايا  من  عدد  في  بالتدخل  الجمعية  قامت 
المصرفي: 

تسجيل الشركات اإلسرائيلية لدى وزارة االقتصاد الوطني 	 

تسجيل اإلشعارات على سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة	 

الودائع غير الخاضعة لرسوم ضمان الودائع 	 

البيانات المالية المعدة للحصول على تسهيالت من المؤسسات المالية	 

 	 GOAML التعديالت الفنية على برنامج

 	RMS االلتزام ببنك الفواتير على برنامج

توحيد النماذج البنكية لألشخاص ذوي االعاقة 	 

نموذج التخمين الموحد	 

المتطلبات الفنية والتشغيلية الالزمة لتقديم خدمة تسديد ثمن وثائق 	 

التأمين االلزامي الخاصة بالمركبات من خالل البنوك
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الوطنية،  الفرق  من  عدد  عضوية  في  المصرفي  للقطاع  الجمعية  تمثيل  زاد 
مجالس اإلدارات، واللجان خالل العام، حيث أضيف إلى قائمة العضوية:

الفريق الفني المتخصص في تقييم المخاطر الناجمة عن جريمة غسل 	 

النقد  سلطة  إلشــراف  الخاضعة  المؤسسات  في  االرهــاب  وتمويل  االمــوال 
الفلسطينية

المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية في دورته الرابعة	 

اللجنة الوطنية للشمول المالي	 

الحشد والتأييد - تمثيل الجمعية للقطاع المصرفي 
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الدراسات واألبحاث

نفذت الجمعية ثالثة وعشرون دراسًة وتقريرًا ماليًا ومصرفيًا: 

دراستا تحليل مالي للبيانات والمؤشرات المالية المجمعة للقطاع 	 

المصرفي والمنفردة لكل بنك من البنوك العاملة في فلسطين

اثنا عشرة دراسة مصرفية تهم القطاع المصرفي تنوعت ما بين 	 

تحليل أداء وسوقية

أربعة تصنيفات مالية تضمنت مقارنة نتائج أعمال البنوك خالل 	 

عامين

خمسة تقارير مصرفية تنوعت ما بين؛ الجهاز الوظيفي، مميزات 	 

الرواتب، التوزيع الجغرافي، ومقارنة بين قطاعين مصرفيين
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نفذت الجمعية عددًا من الدراسات والتقارير المالية والمصرفية: 

تحليل مالي	 

تحليل مصرفي	 

دراسات مصرفية 	 

تصنيفات مالية ومصرفية	 

تقارير مصرفية	 

الدراسات واألبحاث
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دراستا تحليل مالي:

البيانات والمؤشرات المالية المجمعة للقطاع المصرفي	 

البيانات والمؤشرات المالية المنفردة للبنوك العاملة في فلسطين	 

الدراسات واألبحاث - تحليل مالي
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المجمعة  العمومية  الميزانية  لبنود  ربعية  مصرفية  تحليلية  دراسات  أربع 
للبنوك، حسب:

مجموع الموجودات 	 

مجموع المطلوبات	 

مجموع حقوق الملكية	 

األرباح الربعية	 

ودائع العمالء حسب؛ الجهة، النوع، والعملة	 

التسهيالت االئتمانية حسب؛ الجهة، النوع، والعملة	 

الدراسات واألبحاث - تحليل مصرفي
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اثنتا عشرة دراسة مصرفية : 

تحليل االداء 

الصناعة المصرفية	 

المصارف المحلية	 

المصارف الوافدة	 

المصارف التجارية	 

المصارف اإلسالمية	 

مقارنة عناصر الصناعة المصرفية	 

التركز المصرفي	 

تحليل السوق

ودائع العمالء 	 

التسهيالت المباشرة 	 

الصيرفة االلكترونية	 

الشيكات 	 

الحواالت	 

الدراسات واألبحاث - دراسات مصرفية
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أربعة تصنيفات مالية ومصرفية: 

أهم بنود قائمة الدخل	 

أهم بنود قائمة المركز المالي	 

أهم مؤشرات الربحية	 

التفرع المصرفي والموارد البشرية	 

الدراسات واألبحاث - تصنيفات مالية ومصرفية
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خمسة تقارير مصرفية:

الجهاز الوظيفي في القطاع المصرفي	 

مميزات رواتب العاملين في القطاع المصرفي	 

التوزيع الجغرافي للودائع والتسهيالت والفروع والصرافات اآللية	 

مقارنة سنوية ونصف سنوية للبيانات المالية والحصص السوقية للبنوك 	 

العاملة في فلسطين، وترتيبها حسب مؤشرات الحجم والكفاءة

 مقارنة بين القطاعين المصرفيين الفلسطيني واألردني	 

الدراسات واألبحاث - تقارير مصرفية
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متنوعًا  نشاطًا  وعشرون  مائة  من  أكثر  في  والمشاركة  بتنظيم  الجمعية  قامت 
ما بين اجتماعات تشاورية، لقاءات، ورش عمل، احتفاالت، ومؤتمرات، حيث تم 
سبعين اجتماعًا متنوعًا في مقر الجمعية والمشاركة في تنظيم العديد  تنظيم 
من النشاطات كان أبرزها: حفل االستقبال الذي أقيم في واشنطن على هامش 
حول  عقدت  عمل  ورش  و  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  اجتماعات 
موضوعات عدة، منها؛ »الرقابة المبنية على المخاطر«، و»سجل حقوق الضمان 
في األموال المنقولة«، وعقدت الجمعية العديد من اللقاءات مع ممثلي المؤسسات 
وزارة  منهم:  الدولية،  المؤسسات  وممثلي  والخاص  العام  القطاع  من  المحلية 
المالية والتخطيط، وزارة االقتصاد الوطني، هيئة سوق رأس المال، البنك الدولي 
للتنمية وإعادة اإلعمار، والجمعية األلمانية للتعاون الدولي، كما كان لها أكثر من 
المصرفي  المؤتمر  منها:  ودولية  وعربية  محلية  أنشطة  في  مشاركة  ثالثون 
الفلسطيني الدولي 2017 »تمكين المرأة مصرفيًا«، و مؤتمر »االستثمار من أجل 
النمو المستدام«، كما رعت الجمعية وشاركت بالعديد من أنشطة وفعاليات اتحاد 
المصارف العربية كان أبرزها مؤتمر »االستثمار في فلسطين«، وبصفتها ممثاًل 
عن القطاع المصرفي الفلسطيني شاركت الجمعية في أكثر من عشرين اجتماعًا 
لمجالس اإلدارات واللجان والفرق الوطنية، منها: الصندوق الثقافي الفلسطيني،و 

اللجنة الفنية لبحث آلية التعاون بين الجهاز المصرفي ووزارة االقتصاد الوطني.

األنشطة والفعاليات
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عملت الجمعية على عدد من األنشطة والفعاليات المتنوعة:

اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة 	 

اجتماعات تشاورية	 

ورش عمل 	 

لقاءات عمل	 

مؤتمرات	 

احتفاالت	 

مشاركات	 

العضوية والتمثيل	 

األنشطة والفعاليات
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تسعة اجتماعات للهيئة العامة ومجلس اإلدارة:

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

األنشطة والفعاليات - اجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة
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التسهيالت / التمويالت

المالية

المخاطر

العمليات

ما يزيد عن عشرين اجتماعًا تشاوريًا لمختلف المجاالت المصرفية:

األنشطة والفعاليات - اجتماعات تشاورية
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الودائع غير الخاضعة لرسوم ضمان الودائع

سبعة ورش عمل تنوعت ما بين مصرفية وقانونية، أبرزها:

األنشطة والفعاليات - ورش عمل

االيداعات النقدية في البنوك التي لها عالقة مع 
الهيئة العامة للبترول

سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة

 Practical Finance Models for
Renewable Energy Projects
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العام  القطاعين  من  المحلية  المؤسسات  ممثلي  مع  اللقاءات  من  العديد 
والخاص والدولية، أبرزها:

األنشطة والفعاليات - لقاءات عمل

Capital Intelligence وزيرة االقتصاد الوطني شركة
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التحضير والمشاركة في تنظيم المؤتمر 

المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 »تمكين المرأة مصرفيًا«

األنشطة والفعاليات - مؤتمرات

التحضير للمؤتمر

المشاركة بالمؤتمر
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رعاية والمشاركة في فعاليات مؤتمرات اتحاد المصارف العربية 2017

األنشطة والفعاليات - مؤتمرات

مؤتمر »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: 
الفرص والتحديات« 

مؤتمر »آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في 
الوطن العربي«
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األنشطة والفعاليات - احتفاالت

 استقبال واشنطن على هامش اجتماعات صندوق
 النقد الدولي والبنك الدولي

تكريم الموظف المتميز

تكريم مساعد المحافظ لشؤون االستقرار المالي

االبتكار والتميز

أربعة احتفاالت عقدتها وشاركت فيها الجمعية:

Under the patronage of  H.E Governor of  Palestine Monetary Authority Mr. Azzam Shawwa 
the Association of  Banks in Palestine is delighted to invite you to

Palestinian Banks’ Reception taking place during the 2017 IMF & World Bank Annual 
Meeting in Washington DC.

Date: 12 Oct 2017

Time: 18:00 – 20:00

Location: The Fahrenheit, The Ritz – Carlton, Georgetown

We look forward to welcoming you.

Invitation
 Palestinian Banks’ Reception
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عشرين مشاركة في أنشطة محلية وعربية ودولية:

األنشطة والفعاليات - مشاركات

ورشة عمل »سبل تعزيز دور القطاع المصرفي 
الفلسطيني«

ورشة عمل »موائمة الخدمات المصرفية 
الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة« 

 مؤتمر »مكافحة اإلرهاب وتعزيز العالقات مع منتدى »االستثمار من أجل النمو المستدام«
المصارف المراسلة« 
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وبصفتها ممثاًل عن القطاع المصرفي في فلسطين شاركت الجمعية في أكثر 
من عشرين اجتماعًا لمجالس اإلدارات واللجان والفرق الوطنية، أبرزها:

اللجنة الفنية لبحث آلية التعاون بين الجهاز المصرفي و وزارة	 

االقتصاد الوطني 

صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية	 

وحدة المتابعة المالية	 

مجلس المدفوعات الوطني	 

المجلس الفلسطيني للصادرات	 

الصندوق الثقافي الفلسطيني	 

األنشطة والفعاليات - العضوية والتمثيل
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من  أعداد  أربعة  وهي:  واعالمية،  مصرفية  إصدارات  تسعة  الجمعية  نشرت 
يرافقه   »2016 للبنوك  المالي  »الوضع  »البنوك في فلسطين«، وكتاب  مجلة 
2016«، باإلضافة إلى  بطاقة »حقائق مصرفية«، وكتيب »دراسات مصرفية 
كتيب »االداء المقارن للبنوك 2016«، اضافة الى النشرة الربعية من »المؤشر 
المجتمعي  »الــدور  ونشرة  مصرفية«،  »بيانات  بطاقة  يرافقها  المصرفي« 

للبنوك 2016«، باإلضافة الى كتاب »التقرير السنوي 2016«.
وفي التثقيف المصرفي تم المشاركة مع سلطة النقد في العديد من الحمالت 
الوطني،  االدخار  المالي،  الشمول  المصرفية؛  بالقضايا  المتعلقة  التوعوية 

االسبوع المصرفي لألطفال والشباب.
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 2017:

اإلصدارات المطبوعة	 

التثقيف المصرفي	 

األسبوع المصرفي لألطفال والشباب	 

المسؤولية المجتمعية	 

اإلعالم اإللكتروني	 

العالقات العامة واإلعالم
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مجلة » البنوك في فلسطين «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 72، كانون �أول 2017

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية

جمعية البنوك تنظم حفل استقبال على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

و تشارك في تنظيم »المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 2017« 

2017

تتابع أربعة قوانين و ست تعليمات و تعميم واحد و عشرون موضوعًا مصرفيًا
تنفـذ ثالثة و عشـرون دراسـة و تقريرًا ماليًا و مصرفيًا

تعقـد وتشـارك بأكثـر من مائة و عشرون نشـاطـًا مصرفـيًا و اقتصاديًا
تنشر تسعة إصدارات مصرفـية و إعالمية

_

_

_

_

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 71، �أيلول 2017

%13

3

%16

196

%55

%47

%35

%8

نسبة تركز أكبر بنكين من إجمالي الموجودات

أهم المالمح المصرفية للقطاعين الفلسطيني و األردني للعام 2016

حصة البنوك الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

حصة البنوك اإلسالمية من اجمالي الموجودات

االنتشار المصرفي الخارجي ) عدد الفروع (

تلتقي معالي وزيرة االقتصاد لطرح موضوع تسجيل الشركات األجنبية

تقدم مساهمة مالية لصالح مستشفى األوغستا فكتوريا / المطلع

SRCIC توقع مذكرة تفاهم مع غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية

تشارك في االجتماعات التحضيرية لتنظيم المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2017

WB / IMF تحضر لتنظيم حفل استقبال في واشنطن على هامش اجتماعات

جمعية البنوك:

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 70، حزيران 2017

482

3723

2414

مليون دوالرمليون دوالر

ألف دوالرمليون دوالر

ألف دوالرمليون دوالر

الحجم

مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2016
الكفاءة

مجموع الموجوداتمجموع الموجودات

صافي الربحودائع العمالء

مجموع الموجوداتصافي التسهيالت المباشرة

موظففرع

موظففرع

رأس المال المدفوعفرع

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات المؤتمر المصرفـي العربي 2017 
»آليات ومتطلبات التنمية المستدامة فـي الوطن العربي«

جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني

عدد موظفي القطاع المصرفي يقارب السبعة آالف موظف 

95% من موظفي القطاع المصرفي يتقاضون 16 راتب سنويًا

افتتاح 35 فرعًا وتركيب 30 صرافًا آليًا خالل العام 2016

فرعًا بنكيًا لكل 16 ألف مواطن وصرافًا آليًا لكل 8 آالف

حسب بيانات 2016/12/31:

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 69، اآذار 2017

30 - 31 January, 2017     Kempinski Hotel

    Conference on
 " The Reality of the Palestinian Banking Sector:
    Opportunities & Challenges " 

DEAD SEA JORDAN 

مؤتمر
" واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات "
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نشرة » المؤشر المصرفي «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

المـؤشـر المصـرفـي
الربع األول 2017

المـؤشـر المصـرفـي
الربع الثالث 2017

المـؤشـر المصـرفـي
الربع الثاني 2017

المـؤشـر المصـرفـي
الربع الرابع 2017
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كتاب » الوضع المالي للبنوك 2016 « 

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

الوضـع المالي للبنـوك
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاءفي فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطينل

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة
لالرتقاء بالصناعة

المصرفية في فلسطين

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

لالرتقاء بالصناعة

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين
في  فلسطين
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كتيب » دراسات مصرفية 2016 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

دراســات مـصـرفـيــة
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين
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كتيب » األداء المقارن للبنوك 2016 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

األداء المقارن للبنوك
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين



فل�سطني38 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

كتيب » الدور المجتمعي للبنوك 2016 «

العالقات العامة واإلعالم - اإلصدارات المطبوعة

الدور المجتمعي للبنـوك
2016

�رشكاء يف امل�س�ؤولية
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شاركت الجمعية مع سلطة النقد في العديد من الحمالت التثقيفية المتعلقة 
بالقضايا المصرفية مثل: الشمول المالي

العالقات العامة واإلعالم - التثقيف المصرفي

الشمول المالي 
في فلسطين

الشمول املايل...

معرفة وتنمية

اجتماع مدراء التسويق لمناقشة الشمول المالي النشرة التثقيفية
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التثقيف بسجل حقوق  شاركت الجمعية وزارة االقتصاد الوطني في حملة 
الضمان في األموال المنقولة

العالقات العامة واإلعالم - التثقيف المصرفي

سجل حقوق الضمان
في األموال المنقولة

السند القانوني لسجل حقوق الضمان في األموال المنقولة

أين يقع سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة:

registry.mne.gov.ps :باإلمكان الوصول إلى السجل من خالل الرابط التالي

بإمكان أي مضمون له (الدائن) فتح حساب معتمد من خالل موقع السجل اإللكتروني، وبعد الحصول
على رسالة تأكيد فتح الحساب، بإمكانه إدخال اإلشعارات من خالل حسابه على موقع السجل مباشرة

وزارة اإلقتصاد الوطني

سجل حقوق الض�ن يف األموال املنقولة عبارة عن سجل الكرتو� يعترب املرجع الرسمي لتسجيل اإلشعارات 

أو غ�ها من الحقوق عىل األموال املنقولة الخاضعة ألحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ض�ن 

الحقوق يف املال املنقول. وتعترب املعلومات الواردة يف اإلشعار والفهارس وغ�ها من القيود املدونة يف السجل 

قيوداً عامة يحق للجمهور اإلطالع عليها من خالل استخدام خاصية البحث يف السجل، ويكون ألي تقرير 

مستخلص من السجل بعد تصديقه حجية يف إثبات تاريخ اإلشعار ووقته ومضمونه.

1. القرار بقانون بشأن ض�ن الحقوق يف املال املنقول الذي أقره سيادة الرئيس بتاريخ 

   2016/04/12، ونرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/04/26، وأصبح نافذا بتاريخ 

.2016/05/26   

2. نظام ض�ن الحقوق يف املال املنقول رقم (5) لسنة 2016 والصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 

.2016/05/31   

3. تعلي�ت وزير االقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2017 بشأن سجل حقوق الض�ن يف األموال 

    املنقولة الصادرة بتاريخ 2017/01/25.

الحقوق ذات  أنواع  الرئيسية وغطى كافة  العنارص  املنقول  املال  الحقوق يف  قانون ض�ن  شمل 

آلية رسيعة وبسيطة إلنشاء  القانون  إذ يشمل  الحديثة،   Ñالقوان العادة  تشملها يف  التي  الصلة 

حقوق الض�ن عىل املال املنقول بÑ األطراف املتعاقدة، ك� يضمن السجل جدول األولوية املستند 

للشفافية واملت�يش مع املعاي� الحديثة، وأتاح  القانون تسجيل اإلشعار إلكرتونياً  دون الحاجة إىل 

توف� موارد برشية. ونص أيضاً عىل آليات التنفيذ املستعجلة عىل املال املنقول املضمون يف حال 

تع× املقرتض.

ينظَّم سجل الحقوق يف الض�نات عىل األموال املنقولة تحت مظلة وزارة االقتصاد الوطني بصفتها الجهة 

املرشفة عىل السجل  وفقاً ألحكام القانون، ولكن يدار السجل من خالل موقعه اإللكرتو� عىل اإلنرتنت، 

استفسارات  عىل  والرد  وتحديثه،  السجل  ومتابعة  إدارة  عىل  الوطني  االقتصاد  وزارة  مسؤولية  وتقترص 

الجهات املستخدمة واملتصفحة للموقع.

الماصيون - مجمع الوزاراتالعنوان: فلسطين - رام اهللا
-02الفاكس: 2987640 -02الهاتف: 2977010

اجتماع مدراء التسهيالت مع ممثلي وزارة االقتصاد لتقديم 
لمحة تعريفية عن السجل

النشرة التثقيفية
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االجتماعات التحضيرية لمناقشة ترتيبات إطالق فعاليات األسبوع للعام 2017

العالقات العامة واإلعالم - األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 

االجتماعات التحضيرية لمدراء التسويق



فل�سطني42 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

حفل إطالق فعاليات األسبوع

العالقات العامة واإلعالم - األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 
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العالقات العامة واإلعالم - األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 

النشرة المصرفية التثقيفية لألسبوع



فل�سطني44 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

قدمت الجمعية مساهمة مالية بمائة ألف دوالر لصالح مستشفى االوغستا 
الوحدة  باعتبارها  الكلى،  وحدة غسيل  ترميم  لمشروع  المطلع   / فكتوريا 

الفريدة التي تقدم خدماتها لألطفال دون سن السادسة عشر

العالقات العامة واإلعالم - المسؤولية المجتمعية 
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www.abp.ps الموقع اإللكتروني

العالقات العامة واإلعالم - اإلعالم اإللكتروني



فل�سطني46 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

مواقع التواصل االجتماعي

العالقات العامة واإلعالم - اإلعالم اإللكتروني

Facebook

Twitter
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ما بعد خطة العمل - العالقات العامة واإلعالم - مذكرات تفاهم

SRCIC وقعت الجمعية مـذكرة تفاهم مع غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية

توقيع المذكرة مذكرة التفاهم



فل�سطني48 ف�����ي  ال���ب���ن���وك  ج��م��ع��ي��ة 

ما بعد خطة العمل - العالقات العامة واإلعالم - االتفاقيات

وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مع الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

توقيع االتفاقية اتفاقية التعاون



الـتـقـرير المالي
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 صفحة ئمةقا  

 2-1    تقریر مدقق الحسابات المستقل  

  3  "أ"   2017كانون األول  31قائمة المركز المالي كما في  

  كانون  31قائمة األنشطة والتغیر في صافي األصول للسنة المالیة المنتھیة في

  4  "ب"   2017األول 

  5  "ج"   2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في  

 14-6    إیضاحات حول القوائم المالیة  
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  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  

  اإلدارة المحترمینالسادة/ رئیس وأعضاء مجلس 
  جمعیة البنوك في فلسطین

  فلسطین –رام هللا 
  

  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  الرأي

 إلى رقم 3المبینة في الصفحات من لجمعیة البنوك في فلسطین لقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 
األنشطة والتغیر في ، وقائمة 2017كانون األول  31، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 14

، واإلیضاحات 2017ول كانون األ 31وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في  صافي األصول
  لمالیة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.حول القوائم ا

 
المركز المالي  في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة

، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ 2017كانون األول  31للجمعیة كما في 
ً للمع الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم  اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ولمتطلبات قانونوفقا

  المطبق في المناطق الفلسطینیة. 2000) لسنة 1(
  

  أساس الرأي 
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة  لقد قمنا بالتدقیق وفقا

  رة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر.أشمل ضمن فق
   

ً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس  نحن مستقلون عن الجمعیة وفقا
المھنة، وھو ما یتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي 

ً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة  الحسابات القانونیین الفلسطینیة، جنبا
ً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي  في فلسطین، وقد وفینا مسئولیاتنا األخالقیة وفقا

  حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأینا.
  

  ت اإلدارة عن القوائم المالیةمسئولیا
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر  إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا

وتشمل  فلسطین،في  2000) لسنة 1الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم (المالیة ومتطلبات قانون 
لیة التي تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخ

  بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من احتیال أو عن خطأ.
  

على االستمرار كمنشأة مستمرة،  دارة مسئولة عن تقییم قدرة الجمعیةفي إعداد القوائم المالیة، فإن اإل
على االستمرار وعن استخدام  ن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعیةاسباً، عواإلفصاح حیثما كان ذلك من

أو وقف العملیات أو لیس  ة ما لم تكن اإلدارة تقصد أغالق الجمعیةأساس مبدأ االستمراریة في المحاسب
  لدیھا أیة بدائل حقیقیة إال القیام بذلك.

  

  یة.إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المال
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  مسؤولیة مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء 
الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. 

المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة إن التأكید 
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 

ع منھا أن احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوق
  تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. 

  
كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 

  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:
 المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم  بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم

وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 
لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر 

رتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ الم
 حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

  بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات
س بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى التدقیق المناسبة حسب الظروف، لی

 الجمعیة. 
 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة بتقییم 

 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 
 لتدقیق التي تم الحصول باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة ا

علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا 
على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه  جمعیةكبیرة حول قدرة ال

قي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الحاالت، نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدق
الصلة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل 

على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي  استخالصنا یعتمدرأینا. إن 
تتوقف عن االستمرار  جمعیةیة قد تجعل الحسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبل

 مستمرة.  جمعیةك
  بتقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم

  المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

توقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق و
  أي نقاط ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  
  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 

ئم المالیة تفق من كافة النواحي الجوھریة مع القواتوبسجالت محاسبیة منتظمة، كما الجمعیة تحتفظ 
  المرفقة.

  
إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو 

  المدیر التنفیذي جمال ملحم.
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2018شباط  19رام هللا في 
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إیضاح2017 2016
الموجــوداتدوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 الموجودات المتداولة 
 دلالنقد والنقد المعا)3(1,501,407 1,883,737

الذمم المدینة)4(5,000 2,000
 المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة أخرى)5(174179

________ ________
 مجموع الموجودات المتداولة1,506,586 1,885,911

________ ________
 الموجودات الثابتة)6ج،2( 

بالتكلفــة186,993 186,867
 االستھالك المتراكم(180,709) (177,743)

________ ________
 صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة6,284 9,124
________ ________

 مجمـوع الموجـودات1,512,870 1,895,035
======= =======

 المطلوبات وصافي األصول 
 المطلوبات المتداولة 

  تحقةأتعاب تدقیق مس812812

--39,028)7(
أمانات/ تبرعات موظفي البنوك االختیاریة بأجرة یوم عمل 

  لدعم أھل القدس
 ایرادات مؤجلة/ مصرف الصفا 5,000 --

________ ________
 مجموع المطلوبات المتداولة81244,840

________ ________
  المطلوبات غیر المتداولة  

 ص إجازات موظفینمخص)8(25,605 25,426
 صندوق ادخار الموظفین)9د،2(216,774 188,910
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة)10ج،2(181,287 162,829

________ ________
  مجموع المطلوبات غیر المتداولة 423,666  377,165

________ ________ 
  مجموع المطلوبات 468,506 377,977

________ ________ 
 صافي األصول 

 قائمة ب –صافي األصول المحتفظ بھا آخر السنة 1,044,364 1,517,058
________ ________

 مجموع المطلوبات وصافي األصول1,512,870 1,895,035
======= =======

  
 

  
   مجلس اإلدارةرئیس        ین الصندوقأم         المدیر العام
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  إیضاح 2017 2016

   ریكيدوالر أم دوالر أمریكي
اإلیرادات   

 اشتراكات األعضاء و) 2، 11( -- 460,500
 اإلیرادات األخرى )12( 51,551 66,656

________ ________  
 إجمالي اإلیرادات  51,551 527,156

________ ________  
 المصاریف   

  الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا )13( (276,835)  (264,554)
 المصاریف اإلداریة والعمومیة (14) (144,444)  (92,505)

 مصاریف مسؤولیة مجتمعیة (15) (100,000) --
 مصروف االستھالك )6( (2,966)  (5,849) 

________ ________  
 إجمالي المصاریف   524,245 (362,908)

________ ________  
 صافي التغیر في األصول خالل السنة  (472,694) 164,248

 صافي األصول المحتفظ بھا أول السنة  1,517,058 1,352,810
________ ________  

 قائمة أ –صافي األصول المحتفظ بھا آخر السنة  1,044,364 1,517,058
======= =======   

   
 

  
  

   رئیس مجلس اإلدارة       أمین الصندوق         المدیر العام
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  إیضاح 2017 2016 
 البیـــــان  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   
 قائمة ب –صافي التغیر في األصول خالل السنة   )472,694( 164,248

 تعدیالت لتسویة صافي التغیر في الموجودات لصافي   
 التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغیلیة   
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة   

 استھالك الموجودات الثابتة )6( 2,966 5,849
 دمة مخصص نھایة الخ )10( 18,458 18,389

 صندوق االدخار –مساھمة الموظفین  )9( 9,288 9,140
 صندوق االدخار –مساھمة الجمعیة  )9( 18,576 18,280

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   
 ذمم مدینة  (3,000) --

 مصاریف مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى  (5) (11)
  البنوك االختیاریة بأجرة یوم عمل لدعم أھل القدسأمانات/ تبرعات موظفي   39,028 --
  ایرادات مؤجلة/ مصرف الصفا  5,000  --

 مخصص إجازات الموظفین  179 12,046
________ ________  

 صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الواردة من األنشطة التشغیلیة  (382,204) 227,941
________ ________  

ات النقدیة من األنشطة االستثماریةالتدفق   
 شراء موجودات ثابتة )6( (126) --

________ ________  
 صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة  (126) --

________ ________  

 صافي (النقص) الزیادة في النقد والنقد المعادل خالل السنة  (382,330) 227,941
 رصید النقد والنقد المعادل أول السنة  1,883,737 1,655,796

________ ________  
 رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة )3ط،2( 1,501,407 1,883,737
======= =======   

  
 

 
   یس مجلس اإلدارةرئ       أمین الصندوق         المدیر العام
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 الشكل القانوني والنشاط: .1

 وسجلت لدىكجمعیة أھلیة غیر حكومیة  28/11/1998تأسست جمعیة البنوك في فلسطین بتاریخ 
. 1999ل شھر شباط ، وباشرت الجمعیة أعمالھا خالRA-225/QBوزارة الداخلیة تحت رقم 

وقامت الجمعیة ، 2000) لسنة 1یئات األھلیة رقم (تعمل الجمعیة وفقاً لقانون الجمعیات الخیریة والھ
بموجب الشھادة  RA-225-Bتحت رقم  وسجلتوزارة الداخلیة  لدى أوضاعھابإعادة توفیق 

ولھا الحق في التملك وتتمتع بالشخصیة المعنویة ، 6/9/2001الصادرة عن وزارة الداخلیة بتاریخ 
 والتصرف في األموال والحقوق في حدود األھداف التي تأسست من أجلھا، ومن بین ھذه األھداف:

التعاون مع المؤسسات ذات العالقة في القطاعین العام والخاص في كل ما من شأنھ خدمة  .1
 االقتصاد الوطني.

 رعایة مصالح الجمعیة واألعضاء وتوثیق التعاون فیما بینھم. .2
بحث القضایا المشتركة والمتعلقة بمختلف أوجھ نشاطات األعضاء وإیجاد الحلول المناسبة  .3

 للمشاكل التي تواجھھم.
تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنھ رفع مستوى العمل المصرفي وخدمة األھداف  .4

 المشتركة لألعضاء.
 تطویر أسالیب أداء الخدمات المصرفیة وتحدیثھا. .5
عاون مع سلطة النقد الفلسطینیة وذلك لتنفیذ مخططات السیاسة النقدیة والمصرفیة التي تعزیز الت .6

تضعھا وإبداء وجھة النظر بشأنھا عند الحاجة وذلك من خالل التنسیق الكامل والتشاور معھا 
 في جمیع القضایا التي تھم الجھاز المصرفي.

وغیرھم عند تقدیم طلب خطي من  العمل على تسویة الخالفات بین أعضائھا أو بین أعضائھا .7
  المتنازعین إلیھا.

موظفین كما في  6، (31/12/2017موظفین كما في  6بلغ عدد موظفي الجمعیة  -
31/12/2016.( 

   .2018أیار  9إدارة الجمعیة بتاریخ المالیة المدققة من قبل  قوائمتم اعتماد ال -
 

  السیاسات المحاسبیة الھامة:  .2
 التاریخیة التكلفة مبدأ على بناء وذلكالمالیة.  للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا یةالمال قوائمال تحضیر یتم
ً  المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر تحتوي ال األمریكي، بالدوالر المالیة قوائمال عرض تم  على حالیا

 عرض أو المالیة بالسیاسات یتعلق فیما وذلك للربح الھادفة غیر بالمؤسسات خاصة محددة متطلبات
 .المالیة قوائمال

 :للجمعیة المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص یلي وفیما
 :المحاسبیة السیاسات في التغیر -

مطابقة لتلك التي تم استخدامھا  للجمعیةالمالیة  القوائمإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
تطبیق المعاییر المعدلة التالیة خالل المالیة للسنة السابقة، باستثناء قیام الشركة ب القوائمإلعداد 
  السنة:

  : اإلفصاح عن الجھات ذات العالقة (المعدل) 24معیار المحاسبة الدولي رقم 
  (المعدل) العرض –: األدوات المالیة 32معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ) إفصاحات البیانات المالیة (المعدل)7معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
 قیاس القیمة العادلة 13لتقاریر المالیة الدولیة رقم (معیار ا (  
  (الممتلكات والمصانع والمعدات) ومعیار  16تعدیالت معیار المحاسبة الدولیة رقم

(األصول غیر الملموسة) توضح الطرق المقبولة الحتساب  38المحاسبة الدولیة 
  االستھالك اإلطفاء والنافذ تطبیقھ في أول كانون ثاني.
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مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم أصدر 
بأن یكون لتطبیقھا، الجمعیة . إن المعاییر التالیة ھي التي تتوقع إدارة الجمعیةتبنیھا بعد من قبل 

 لمالیةعند سریان مفعولھا، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول إفصاحات البیانات ا
  :للجمعیة

 ) األدوات المالیة **9معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
) بصیغتھ الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل 9**یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (

عیار أثر م). سیكون لتطبیق المرحلة األولى من ھذا ال39معیار المحاسبة الدولي رقم (
، ومن غیر المحتمل أن یكون لتطبیقھ أثر جمعیةعلى تصنیف وقیاس الموجودات المالیة لل

على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور الجمعیة على المطلوبات المالیة. ستعمل 
المراحل التالیة من المعیار وذلك إلظھار صورة شاملة عن أثر التطبیق. سیصبح ھذا 

  .2018كانون الثاني  1فعول للسنوات المالیة التي تبدأ في المعیار نافذ الم
  

  استعمال التقدیرات:  .أ
المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب قیام اإلدارة بتحدید واستخدام  قوائمإن إعداد ال

ى  ذلك عل ات وك ودات والمطلوب رض الموج ى ع ؤثر عل ي ت ة والت دیرات معین ات وتق افتراض
  ومصاریف كل سنة. إیرادات 

   
  الموجودات الثابتة:  .ب

ة  ة حسب طریق تم استھالك الموجودات الثابت د الشراء، ی ة عن ة بالتكلف ودات الثابت تظھر الموج
  القسط الثابت وفقاً لعمرھا اإلنتاجي المتوقع حسب النسب المئویة السنویة التالیة:

  %30 - %10  األثاث المكتبي  -
  %50 - %10  المكتبیة األجھزة  -
    %20  سیارات  -
  %20  أنظمة وبرامج  -
  

عندما یقل المبلغ الممكن استرداده من األصول الثابتة عن صافي قیمتھا الدفتریة فانھ یتم 
 تشمل النشاطات.قائمة تخفیض قیمتھا إلى القیمة الممكن استردادھا وتسجل قیمة التدني في 

 جاھزة الموجودات جعل أجل من الجمعیة تتكبدھا التي النفقات جمیع واألجھزة الممتلكات تكلفة
 المستقبلیة االقتصادیة المنافع النفقات ھذه تزید فقط عندما الالحقة النفقات رسملة یتم لالستعمال

في  حدوثھا عند النشاطات قائمة في بھا االعتراف یتم األخرى النفقات جمیع الممتلكات، لھذه
 واالعتراف العائد مع الدفتریة القیمة مقارنة یتم الممتلكات ھذه من أي بیع أو استبعاد حالة

  األصول. في صافي والتغیر األنشطة قائمة في خسائر كأرباح أو بالفرق
  

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة:  .ج
یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین لمواجھة االلتزامات القانونیة والتعاقدیة 

الخدمة المتراكمة وذلك حسب قوانین العمل الساریة الخاصة بنھایة خدمة الموظفین عن فترة 
  .فلسطینفي 

  
 صندوق ادخار الموظفین:  .د

 ینص النظام الداخلي للجمعیة على أن موارد الصندوق تتألف مما یلي:
  للموظف. األساسيالشھري مساھمة الموظفین وتقتطع من الراتب  %5نسبة  -
ة المستحقة للموظفین المنتسبین من إجمالي الرواتب الشھری الجمعیةمساھمة  %10نسبة  -

 للصندوق.
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 :أخرى دائنة وأرصدة مستحقات  .ه
 المستقبل في دفعھا یتم سوف التي المبالغ لجمیع أخرى دائنة وأرصدة المستحقات تسجیل یتم

 تشمل أنھا كما ال أم الفاتورة استالمتم  سواء موردین من المستلمة والخدمات السلع لجمیع
  .السنة نھایة في كما المدفوعة وغیر المستحقة المصاریف

  
 :اإلیرادات تحقق  .و

 یتم ولم بالسنة المتعلقة المبالغ إن .لصرفھا تعھدات بتقدیم المانح یقوم عندما المنح تسجیل یتم
 رسوم تخص التي لإلیرادات بالنسبة .مانحین من القبض مستحقة كذمم تسجیلھا تم قبضھا

 رسوم احتساب یتم حیث السنة بدایة عند ءاألعضا من مستحقة كذمم تسجیلھا یتم العضویة
 :یلي كما الجمعیة في واالشتراكالعضویة 

 .واحدة مرة یدفع للجمعیة االنتساب رسوم أمریكي دوالر 5,000 مبلغ .1
 البنك موجوداتإجمالي  من %0.006أساس  على مالیة سنة كل یدفع متغیر اشتراك رسوم .2

 دوالر 36,000 أعلى وبحد السابق العام من 31/12 المالیة في قوائمال في كما فلسطین في
بموجب موافقة الھیئة العامة غیر العادي  أمریكي دوالر 12,000 أدنى وحد أمریكي

 .29/5/2016للجمعیة المنعقد بتاریخ 
 

 :المصاریف تسجیل  .ز
  .االستحقاق مبدأ على اعتمادا حدوثھا حال المصاریف تسجیل یتم
  

  ترجمة العمالت األجنبیة:  .ح
المالیة بالسجالت المحاسبیة بالدوالر األمریكي، ویتم تحویل العملیـات المالیة  قوائمال یتم تسجیل

بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حدوث العملیة، وفي نھایة السنة المالیة یتم 
تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى إلى الدوالر األمریكي 

الصرف السائدة في نھایة السنة، ویتم قید الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت  حسب أسعار
  األنشطة.قائمة األخرى ضمن نتائج السنة في 

  العملة 7201  6201
   شیقل جدید شیقل جدید

 الدوالر األمریكي  3.480  3.850
  

  التدفقات النقدیة:قائمة   .ط
  التدفقات النقدیة.ة قائمیتم استخدام الطریقة غیر المباشرة في إعداد 

  
  النقد والنقد المعادل:  .ي

یتمثل النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل 
  المركز المالي. قائمة ثالثة أشھر من تاریخ 
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  النقد والنقد المعادل: .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2016 2017  
 الـبـیـــان یكيدوالر أمر دوالر أمریكي

 النقد في الصندوق ولدى البنوك  
 النقد في الصندوق 35 305

 النقد لدى البنوك 330,748  194,471
________________ 

 مجموع النقد في الصندوق لدى البنوك 330,783 194,776
________________ 

 ب –ودیعة قصیرة األجل 1,170,757 1,689,081
  ات صادرة آجلة تستحق خالل ثالثة أشھرشیك  (133) (120)
________________ 

 المجموع 1,501,407 1,883,737
======= =======  

ربط شھر واحد یجدد  بمدة %3.5 لدى بنك فلسطین بفائدة یمثل الرصید الودیعة المربوطة  .ب
لفائدة تدفع على وا تلقائیا على أن یتم االلتزام بسعر الفائدة لمدة ال تقل عن اثنا عشر شھرا.

 أساس شھري.
  

  الذمم المدینة: .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017  
 البیـــاندوالر أمریكيدوالر أمریكي

  الصفا مصرف 5,000 --
 بنك القاھرة عمان -- 1,000
البنك األھلي األردني -- 1,000
________ ________ 
 المجمـوع 5,000 2,000

======= =======  
 
  المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى: .5

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2016 2017  

 البیـــانأمریكيدوالردوالر أمریكي
174 179  ً تأمین سیارة مدفوع مقدما

________ ________ 
 المجمـوع 179 174

======= =======  
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  الموجودات الثابتة: .6
  یلي:یتألف ھذا البند مما 

 المجمــوع  مجلة الجمعیة  برامج وأنظمة  األثاث المكتبي سیارات أجھزة مكتبیة 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

       التكلفــــة:
 186,867  45,000 11,100 30,389 37,000 63,378 1/1/2017رصید 

 126  ـ ـ ـ ـ 126 اإلضافــات
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 186,993  45,000 11,100 30,389 37,000 63,504 31/12/2017رصید 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       االستھالك المتراكم:
 177,743  45,000 11,100 30,191 37,000 54,452 1/1/2017رصید 

 2.966  ـ ـ 128 ـ 2.838 اإلضافــات
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 )180,709(  45,000 11,100 30,319 37,000 57,290 31/12/2017رصید 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

      صافي القیمة الدفتریة: 
 6,284  ـ ـ 70 ـ 6,214 31/12/2017
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== 

 9,124  ـ ـ 198 ـ 8,926 31/12/2016
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== 

  
 ):دوالر أمریكي 39,028( أھل القدس تبرعات موظفي البنوك االختیاریة بأجرة یوم لدعم أمانات/ .7

ن یتم تحویل على ألدعم أھل القدس موظفي البنوك االختیاري بأجرة یوم عمل یمثل المبلغ تبرع 
ً تشكیل لجنة من مجلس اإلدارة تتولى اعتماد جھة المبالغ المتبرع بھا لحساب الجمعیة  لیتم الحقا
 3/2017قم رفي جلستھ ضر اجتماع مجلس االدارة حعلى م مستفیدة للتبرع بھذا المبلغ وذلك بناءً 

  .13/8/2017بتاریخ 
  

 مخصص إجازات الموظفین: .8
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017  
البیـــاندوالر أمریكيدوالر أمریكي

 الرصید في أول السنة 25,426 13,380
 إضافات 179 12,046

________ ________  
الرصید في آخر السنة 25,605 25,426

======= =======  
 

 وق ادخار الموظفین:صند .9
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017  
البیـــاندوالر أمریكيدوالر أمریكي

 الرصید في أول السنة 188,910 161,490
 %10مساھمة الجمعیة -المخصص للسنة 18,576 18,280

 %5مساھمة الموظفین -المخصص للسنة 9,288 9,140
________ ________  

الرصید في آخر السنة 216,774 188,910
======= =======  
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 مخصص مكافأة نھایة الخدمة: .10
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017
البیـــاندوالر أمریكيدوالر أمریكي

الرصید في أول السنة162,829 144,440
 المخصص للسنةیضاف:18,458 18,389

________ ________
د في آخر السنةالرصی181,287 162,829

======= =======
 

 اشتراكات األعضاء: .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

6201 7201 

 المجموع
 رسوم

االشتراك الثابت
 رسوم

  المجموعاالشتراك المتغیر
البیــــاندوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي دوالر أمریكي

 البنك العربي------  39,000
 بنك فلسطین ------  39,000
 بنك القاھرة عمان------  39,000
 بنك القدس ------  39,000
 البنك الوطني ------  39,000
 البنك اإلسالمي الفلسطیني------  39,000
 بنك اإلسكان للتجارة والتمویل------  39,000
 بنك األردن------  38,112
 مي العربيالبنك اإلسال------  39,000
 بنك االستثمار الفلسطیني------  23,199
 البنك التجاري الفلسطیني------  20,560
 البنك األھلي األردني------  20,825
 البنك التجاري األردني------  15,804
 البنك العقاري المصري العربي------  15,000
 البنك األردني الكویتي------  15,000

_______ _____________________  
 المجموع------  460,500

======= =====================  
، تقرر إلغاء 29/5/2016بناء على قرار الھیئة العامة في اجتماعھا الغیر عادي المنعقد بتاریخ   .ب

 دوالر أمریكي. 3,000رسم االشتراك السنوي الثابت والبالغ قیمتھ 
، تقرر اعفاء 11/7/2017الھیئة العامة في اجتماعھا الغیر عادي المنعقد بتاریخ بناء على قرار   .ج

 .2017/2018البنوك األعضاء من رسم االشتراك السنوي للعامین 
  

 اإلیرادات األخرى: .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

لمالي للبنوكإیرادات إعالنات المجلة والوضع ا-- 13,000
فوائد ودائع51,751 53,679

فروقات عملة(200)   (23)
________ ________

المجموع51,551 66,656
======= =======
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 :الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا .13
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016 2017  
 البیــــاندوالر أمریكيدوالر أمریكي

 وأجوررواتب  233,453 213,221
 تعویض نھایة الخدمة 18,458 18,389
صندوق ادخار الموظفین  18,576 18,280
  إجازات  179 12,046

  تأمین صحي  5,123  1,660
  تأمین إصابات عمل  1,046  958

________ ________  
 المجموع 276,835 264,554

======= =======  
 

  المصاریف اإلداریة والعمومیة: .14
  مما یلي: یتألف ھذا البند

2016 2017  
 دوالر أمریكيدوالر أمریكي

مصاریف دراسات وورش عمل ونشاطات 70,985 22,514
 وإداریة قانونیة استشارات 13,920 13,920
 مكتب إیجار 12,000 12,000

 سفر مصاریف 4,876 3,946
 صیانة مصاریف 3,134 3,885
 ومستلزمات قرطاسیھ 1,894 2,783
 وتنظیف یافةض 2,127 1,912
 وھاتف برید برق، 3,850 3,475
 وماء كھرباء 3,138 2,727
 محروقات 1,862 1,651
 سیارة مصاریف 2,948 2,884
 تدقیق أتعاب 1,624 1,624
 اشتراكات عضویة  2,977 2,574

  وترجمة وطباعة وإعالن دعایة 250 207
 وصحف مجالت اشتراكات 941 920

 ومواصالت نقل 33 8
  فوائد وعموالت بنكیة  500 384

  ات الجمعیةمصاریف إصدار 15,514 13,233
 متفرقات 1,871 1,858

________ ________  
 المجمــوع 144,444 92,505

======= =======  
  

  :دوالر أمریكي) 100,000( مصاریف مسؤولیة اجتماعیة .15
ي اقربناًء على  تھ ر مجلس اإلدارة ف م جلس غ  01/2017و 04/2016رق د مبل ة  100,000برص مائ

ف  الح مسأل ي لص ام دوالر أمریك ة ع ى موازن دس عل فیات الق س 2017تش رار مجل ى ق اًء عل ، وبن
م  تھ رق ي جلس اریخ  03/2017اإلدارة ف ولى  13/8/2017بت س اإلدارة تت ن مجل ة م كیل لجن بتش
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اد مستشفى المط ة اعتم ررت اللجن د ق الغ فق رمیم اعتماد جھة مستفیدة للتبرع بھذه المب ع بمشروع ت ل
  .وحدة غسیل الكلى بالتبرع لھ)

  
  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة: .16

ال تختلف بصورة  2017كانون األول  31إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما في 
 المالیة المرفقة. قوائمجوھریة عن المبالغ الظاھرة في ال

  
 سیاسات إدارة المخاطر: .17

 إدارة المخاطر:  .أ
 ة من المخاطر المالیة بسبب أنشطتھاإلى مجموعة متنوع تتعرض جمعیة البنوك في فلسطین

. تسعى اإلدارة إلى تحقیق اومن أھمھا المخاطر التشغیلیة والتي ترافق بشكل دائم القیام بأعمالھ
السلبیة المحتملة  توازن مناسب بین المخاطر والعائد المتحقق، كما تعمل على التقلیل من اآلثار

ھي مخاطر  الجمعیةتجابھ  یمكن أن . إن أھم المخاطر التيللجمعیةللمخاطر على األداء المالي 
 الجمعیةاالئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر سعر الفائدة والعمالت األجنبیة، وإن مجلس إدارة 

تابع تاإلدارة ھو المسؤول عن وضع إطار لإلشراف على ھذه المخاطر وإدارتھا، ولذلك فإن 
بصفة دوریة أنواع المخاطر بھدف مراقبة وإدارة المخاطر المالیة المتعلقة بعملیات ونشاطات 

  .الجمعیة
  مخاطر االئتمان:  .ب

  :یلي ما إلى المخاطر ھذه وتقسم للجمعیة التزاماتھم تسدید على الغیر قدرة عدم في تتمثل
 یھا:عل ائتمان خطر یوجد وال استردادھا المؤكد الموجودات -

 المبلغ البیان
1,501,407 النقد وأشباه النقد
 5,000 مدینة ذمم
 دوالر 35و البنوك لدى موجود كنقد أمریكي دوالر330,748 مبلغ الجمعیة تمتلك 

أمریكي ودیعة  دوالر 1,170,757 الجمعیة تمتلك كما الصندوق في كنقد أمریكي
 .قصیرة األجل

 وشركات، بنوك من القبض مستحقة كذمم كيأمری دوالر 5,000 مبلغ الجمعیة تمتلك 
 إرسال طریق عن وذلك ھذه المبالغ لتحصیل اإلجراءات ببعض الجمعیة تقوم حیث

 .الذمم لھذه المستمرة والمتابعة مالیة مطالبات
 كما علیھا ائتمان خطر یوجد وال بعد تسترد ولم استردادھا مستحق موجودات أي یوجد ال -

 .2017أول  كانون 31 في
 :السیولة طرمخا  .ج

 سیتم التي المبالغ اإلدارة وتقدر، المالیة بالتزاماتھا الوفاء على الجمعیة قدرة عدم في تتمثل
 األول النصف سیتم دفعھا خالل المستحقة والتيبأتعاب التدقیق  الدائنة األرصدة عن نقداً  دفعھا

  .الذمم ھذه لسداد یةللجمع البنكیة الحسابات المتوفر في النقد یستخدم وسوف 2018 العام من
 :السوق مخاطر  .د

 المستقبلیة القیمة أو العادلة القیمة في التغیر مخاطر من رئیسي بشكل المخاطر ھذه تتمثل
 من ھي الصرف أسعار مخاطر .السوق أسعار في التغیر نتیجة المالیة لألدوات النقدیة للتدفقات

 عن الناتجة المخاطر ھي لصرفا أسعار مخاطر .الجمعیة لھا تتعرض التي السوق مخاطر أھم
 أسعار في التغیر نتیجة المالیة لألدوات المستقبلیة النقدیة للتدفقات العادلة القیمة في التغیر

  .الصرف
  مخاطر العمالت األجنبیة:  .ه

مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تغیر قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیر في أسعار صرف 
، وتقوم اإلدارة بمراقبة مركز للجمعیةالدوالر األمریكي عملة األساس  العمالت األجنبیة. یعتبر

  العمالت األجنبیة بشكل دوري وإتباع استراتیجیات للتحوط لھذه المخاطر، 
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 وفیما یلي تمركز مخاطر العمالت األجنبیة:
  البیان  دوالر أمریكي

  شیقل جدید –الصندوق النقدي   35
  دیدشیقل ج –نقد لدى البنوك  1,994

________  
  مجموع الموجودات   2,029

=======   
  
  مخاطر أسعار الفائدة:  .و

  لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع التي تتغیر. ةمعرض الجمعیة
  مخاطر التركز الجغرافي:  .ز

في فلسطین حیث الوضع السیاسي واالقتصادي غیر المستقر مما  انشاطاتھ تمارس الجمعیة
  . الجمعیةیؤثر على أداء 

  
 :عالقة ذات أطراف .18

 وأمناء مدراء مؤسسات، من بالجمعیة عالقة ذات أطراف مع تمت التي المعامالت البند ھذا یمثل
 مھ بالجمعیة العالقة ذات واألطراف، ملموس علیھا بشكل التأثیر الجمعیة تستطیع والتي وغیرھم
 إیضاحفي  مبین ھو ماك للجمعیة سنوي بشكل عضویة اشتراك بدفع ونیقوم والذین الجمعیة أعضاء

 .10رقم 
 

  المقارنة: أرقام .19
 مع عرض القوائم المالیة للسنة الحالیة. لتتالءمالمقارنة  أرقامتصنیف بعض  إعادةتم 
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   2017شباط  21رام هللا في 
  

  السید/ المدیر العام المحترم 
  في فلسطین البنوكجمعیة 
  فلسطین –رام هللا 

  
  الموضوع: مذكرة لإلدارة حول فعالیة نظام الرقابة الداخلي وأمور محاسبیة أخرى 

  7201 كانون اول 13للسنة المالیة المنتھیة في 
  

  تحیة طیبة وبعد،،، 
نة ال ة للس ابات الجمعی دقیق حس ا بت اً لقیامن ي الحق ة ف ة المنتھی انون اول 31مالی ن  2017 ك اً م وانطالق

مسؤولیتنا المھنیة بتقدیم خدمات مھنیة متمیزة لعمالئنا، فإننا نود اإلشارة إلى بعض األمور التي تكشفت لنا 
  في نظام الرقابة الداخلي المطبق في الجمعیة وذلك من خالل قیامنا بأعمال التدقیق العادیة.

  
راءات توضح المذكرة المرف ین إج ي تحس اعدتكم ف اھكم ومس ت انتب قة مالحظاتنا المھنیة التي تھدف إلى لف

ار حجم  ین االعتب ا آخذین بع ى عملیاتھ الرقابة الداخلیة المتعلقة بحمایة أصول الجمعیة وتحسین الرقابة عل
  عملیات الجمعیة.

  
ة كما نود اإلشارة إلى أن األمور الواردة في مذكرتنا المرفقة تكشفت نتی دقیق العادی ا بخطوات الت جة لقیامن

ة  دقیق الخاص ات الت ا مھم د تظھرھ ي ق ة والت ة الممكن یات المھنی ع التوص رورة جمی من بالض وال تتض
ط  تخدام اإلدارة فق رض اس ات لغ ذه المالحظ أن ھ اً ب ة علم ة الداخلی ة الرقاب یم أنظم ة وتقی ة لدراس والمطول

  ولیست ألي جھة خارجیة.
  

ي وفي الختام ننتھز ھ ة ف وظفي الجمعی ذه الفرصة لنعرب لكم عن شكرنا وامتنانا للمساعدة التي قدمھا لنا م
ن  تأدیة مھمتنا كما نؤكد استعدادنا لشرح تلك المالحظات بشكل أكثر تفصیالً وتقدیم كافة الخدمات التي یمك

  أن توكلوھا لنا لوضع تلك التوصیات موضع التنفیذ.
  

  الزدھار.متمنین لكم مزیداً من التقدم وا
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

  
  طالل أبو غزالھ وشركاه

  
  

  جمـال ملحـم
 المدیر التنفیذي
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  :عــــام أوال:
  
  الھیكل التنظیمي: .1

  المالحظة:
یحدد مھام وصالحیات كل  معتمدال یوجد لدى الجمعیة ھیكل تنظیمي واضح ووصف وظیفي 

  موظف.
  التوصیة: 

ظیمي ووصف جمیع الوظائف بحیث یمكن تحدید خطوط تدفق المعلومات نوصي باعداد ھیكل تن
واألوامر ومراكز المسؤولیات والصالحیات في الجمعیة لدراستھا ومعالجة أي خلل اداري غیر 

  .التنظیميظاھر حالیاً في ظل عدم وجود الھیكل 
  تعلیق اإلدارة:

لعمل نظام إداري ومالي  2008خالل العام  USAIDحصلت االدارة التنفیذیة على تمویل من 
للجمعیة، حیث تم استدراج عروض اسعار من شركات التدقیق في فلسطین، وقامت الشركة التي 
تم اختیارھا بإعداد مسودة النظام المالي واإلداري ومن ضمنھ الھیكل التنظیمي للمؤسسة، لكن 

لجمعیة ومحدودیة مجلس االدارة لم یعتمده بسبب عدم مالئمتھ مع طبیعة نشاط وحجم عمل ا
، 2010موازنتھا، كما كلف مجلس االدارة احد المصرفیین بإعداد نظام مالي واداري خالل العام 

وأیضا لم یعتمده المجلس ألنھ لم یكن برأي المجلس بالمستوى المطلوب، علماً بان الجمعیة تنفذ 
ً عملیة التخطیط االستراتیجي والتي سوف ینتج عنھا إعداد ھیكل تن ظیمي ووصف وظیفي حالیا

  لیتم اعتمادھا من قبل مجلس االدارة حسب االصول.
  
 
  
  الثبوتیة:كفایة المرفقات  .2

  المالحظة:
مثل: الصرف  الالزمة عندكفایة المرفقات الثبوتیة  والتدقیق عدمالحظنا من خالل المراجعة 

، 159و 138، 62، 48، وسندات صرف 141و 66كما في سندات قید  عروض أسعار، اتفاقیة
  .138فاتورة ضریبیة كما في سندات صرف رقم 

  التوصیة:
  لألصول. أعاله، حسبجمیع المرفقات الثبوتیة الموضحة  استكمالبأن یتم نوصي 

  تعلیق اإلدارة:
 159، 62، 48، وسندات الصرف 141و 66كما في سندات قید  اتفاقیة، عروض أسعار :

عة ثیرد دایمنشن حیث تم اعالمكم ھذه القیود تمثل مصاریف طباعة االصدارات لدى مطب
وعلیھ تم اعتماد مطبعة ثیرد دایمنشن  2013بانھ تم استدراج عروض اسعار في عام 

لطباعة اصدارات الجمعیة، ومع االرتفاع في اسعار المواد واألجور خالل السنوات 
جمعیة الماضیة، إال أننا ما زلنا نحصل على ذات االسعار دون ایة زیادة لما فیھ مصلحة ال

  دون الحاجة للحصول على عروض اسعار جدیدة.
  بالنسبة الى الفاتورة الضریبة ال 138فاتورة ضریبیة، خصم بالمصدر كما في سند الصرف :

تقوم شركة القدس للخدمات السیاحیة بإصدار فواتیر ضریبة حیث تصدر سندات قبض فقط، 
 وبالنسبة الى خصم المصدر مرفق بالقید.

 ع دفعات ومصاریف الجمعیة تتم بموجب مستندات ثبوتیة حسب االصول.مع العلم ان جمی 
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  ضریبیة:صدار فواتیر إ .3
  المالحظة:

فیما یتعلق  من قبل الجمعیة من خالل المراجعة والتدقیق لوحظ انھ یتم اصدار فواتیر ضریبیة
  .الداخلیةالعلم أن الجمعیة مسجلة غیر ربحیة لدى وزارة  البنوك مع بعض باشتراكات
  التوصیة:

ي اشكاالت قد تحصل مع تجنباً ألالفواتیر الضریبیة لمطالبات مالیة نموذج یتم تغییر نوصي بأن 
بدون موافقة رسمیة من الدوائر  حیث یمنع القانون إصدار مثل ھذه الفواتیر الدوائر الضریبیة

  یر ضریبیة.الرسمیة. كما أن ذلك یتنافى مع طبیعة عمل الجمعیة، والمعفاة من اصدار فوات
  تعلیق اإلدارة:

نشیر إلى أن ھذه الفواتیر عبارة عن مطالبات اشتراكات البنوك السنویة والموضح في الفاتورة أن 
باعتبار الجمعیة مؤسسة غیر ربحیة وذلك بما یتوافق مع القانون. أن  %0ضریبة القیمة المضافة 

وقد تم الطلب من شركة بیسان سابقاً نظام بیسان المحاسبي المستخدم لدینا یصدر فواتیر ضریبیة 
عن الفاتورة، لكنھم أعلمونا بعدم توفر ھذه اإلمكانیة في النظام مع التأكید ان  Taxإزالة كلمة 

قیمة الضریبة تظھر على الفاتورة بقیمة صفر بما یتوافق مع الوضع الضریبي للمؤسسة وھذه 
  لجمعیة.المحددات متعلقة بالنظام المحاسبي المستخدم من قبل ا

  
  

  "نھایة المستند"
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