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2014    



 الفردية الرؤى عنھا تنبثق المصرفي، للقطاع جماعية رؤية لخلق فلسطين في البنوك جمعية في نسعى

 التركيز عام كل في نراعي إننا إذ فلسطين، في المصرفية بالصناعة ا'رتقاء على ونعمل كما للبنوك،

 :محاور أربعة على العمل خ1ل من للبنوك، مشتركاً  اھتماماً  تشكل التي المجا'ت من حزمة على

 والتأييد الحشد���� 

 وا�بحاث الدراسات����  

 والفعاليات ا�نشطة  ����

 وا"ع�م العامة الع�قات  ����

 

 2    2014التقرير السنوي 

 المقدمة  -الملخص التنفيذي 



 في والتأثير الحشد إلى بلسانه، والناطقة المصرفي القطاع عن ممثلة باعتبارھا الجمعية سعت
 واحد ونظام قوانين أربعة متابعة خ1ل من المصرفية الصناعة تھم التي القضايا من مجموعة

 المالية، وزارة الفلسطينية، النقد سلطة :عدة جھاتٍ  مع أخرى قضية عشرة ستة تعليمات سبعة
 والمعھد ا=على القضاء مجلس المحلي، الحكم وزارة العمل، وزارة الوطني، ا'قتصاد وزارة

 ورسوم ا@لية للصرافات المھن رخص :متابعتھا تم التي المواضيع أھم من وكان القضائي،
 من التھرب ومنع الضريبي ا'زدواج" اتفاقية :على الم1حظات وضع استخدامھا،
 تقاعد نظام"و ،"ا'جتماعي الضمان قانون مسودة"و "الدخل ضريبة قانون" ،"الضرائب

 التحمل، اختبارات :النقد سلطة تعليمات مسودات من عدد ومناقشة ،"حكومي الغير القطاع
 منح وضوابط محددات والعمو'ت، الرسوم العقارات، وتمويل اFسكان قروض تنظيم

 الجمعية وقامت .التفرع بخصوص النقد سلطة إجراءات مناقشة إلى باFضافة ا'ئتمان
 المنشات تمويل قطاع لھا يتعرض التي المعوقات لتذليل محاولة في جھات عدة بمخاطبة
 تواجه التي المعيقات بخصوص ا=على القضاء مجلس خاطبت كما والمتوسطة، الصغيرة

 .القضاء أمام المصارف

 
 3    2014التقرير السنوي 

 الحشد والتأييد  -الملخص التنفيذي 



 الساحة مواضيع وأھم المصرفي، القطاع تھم مصرفية دراسة عشرة اثنا الجمعية نفذت
 المحلية، والمصارف المصرفية، الصناعة :أداء تحليل :وھي فلسطين، في المصرفية

 للقطاع مقارنة ودراسة اFس1مية، والمصارف التجارية، والمصارف الوافدة، والمصارف
 العم1ء، وودائع المباشرة، التسھي1ت :عن تحليلية ودراسة الفلسطيني، المصرفي

 أعدت كما والحوا'ت، والشيكات، ا'لكترونية، والصيرفه المباشرة، غير والتسھي1ت
 فيه، الرواتب ومميزات المصرفي القطاع في الوظيفي الجھاز :وھي تقارير أربعة الجمعية

 والفروع ا'ئتمانية والتسھي1ت العم1ء لودائع الجغرافي المصرفي التوزيع يبين وآخر
 العاملة للبنوك المالية للبيانات سنوية ونصف سنوية مقارنة وأجرت ا@لي، الصراف وأجھزة

 مع بالتعاون ونفذت والكفاءة، الحجم مؤشرات حسب وترتيبھا السوقية لحصصھا فلسطين في
 .وا=ردني الفلسطيني المصرفيين للقطاعين مقارنة دراسة موجز ا=ردن في البنوك جمعية

 ماجستير طلبة قبل من المصرفية الصناعة مجال في وأبحاث دراسات 3 انجاز تم كما
 مع توقيعھا تم التي ا'تفاقية على بناءً  بيرزيت، جامعة في وا'قتصاد ا=عمال إدارة برنامجي
 .الجامعة

 
 4    2014التقرير السنوي 

 الدراسات وا=بحاث   -الملخص التنفيذي 



 كان تشاوريه واجتماعات عمل وورش لقاءات بين ما متنوعاً، نشاطاً  سبعون الجمعية نفذت

 الموظفين وتكريم المخاطر، وإدارة  III,II بازل أنظمة حول التدريبي البرنامج تنظيم أبرزھا

 القانونية ا'جتماعات إلى باFضافة ،2013 للعام الفلسطيني المصرفي القطاع في المتميزين

 .وخارجية داخليه أنشطه في مشاركة عشر ث1ثة للجمعية كان كما والمصرفية،

 الوطنية والفرق واللجان اFدارة مجالس عضوية في المصرفي للقطاع الجمعية تمثيل وزاد

 :من كل في العضوية قائمة إلى أضيف حيث عضوية، وعشرون سبعة إلى ليصل العام خ1ل

 فلسطين، في المالي ل1شتمال الوطنية اFستراتيجية لبناء الفنية واللجنة اFستراتيجية اللجنة

 والمتوسطة، والصغيرة الصغر المتناھية المنشآت أعمال تطوير لخدمات الوطنية اللجنة

 والفريق للريادة، الوطني ا=سبوع للجنة الوطني الفريق الثقافية، التنمية صندوق إدارة مجلس

  .الفقر لمكافحة الوطني

 

 5    2014التقرير السنوي 

 ا=نشطة والفعاليات   -الملخص التنفيذي 



 البنوك" مجلة من أعداد أربعة :وھي متخصصة، مصرفية إصدارات سبعة الجمعية نشرت

 ،"مصرفية حقائق" بطاقة يرافقه "2013 للبنوك المالي الوضع" وكتاب ،"فلسطين في

 "المصرفي المؤشر" من نشرة عشر اثنا ،"2013 مصرفية دراسات" كتيب إلى باFضافة

 التقرير" وكتاب ،"2013 للبنوك ا'جتماعي الدور" ونشرة ،"مصرفية بيانات" بطاقة يرافقھا

 ."القضائية ا=حكام مجموعة" ودليل ،"2013 السنوي

 لدعم دو'ر ألف 250 بمبلغ بالتبرع قامت المجتمعية المسؤولية في الجمعية دور وضمن

 لYطفال الثالث المصرفي ا=سبوع فعاليات تنظيم في شاركت كما غزة، قطاع في ا=ھل

 اFع1مية الحملة في المشاركة تم المصرفي التثقيف مجال وفي ،2014 للعام والشباب

 باFضافة بھا المتعلقة التثقيفية النشرة وإعداد الودائع لضمان الفلسطينية بالمؤسسة الخاصة

 التواصل مواقع على الجمعية وحساب للجمعية ا'لكتروني للموقع المستمر التحديث إلى

 .ا'جتماعي

 6    2014التقرير السنوي  

 الع1قات العامة واFع1م -الملخص التنفيذي 



 7    2014التقرير السنوي 

 أعضاء الھيئة العامة    -البنوك ا�عضاء 



 8    2014التقرير السنوي 

 أعضاء الھيئة العامة    -البنوك ا�عضاء 

   31/12/2014ترتيب البنوك حسب صافي الموجودات  *



 أردني        العربي البنك
 فلسطيني        فلسطين بنك
 أردني        عمان القاھرة بنك

   فلسطيني        الوطني البنك
 فلسطيني          القدس بنك

 فلسطيني        الفلسطيني اFس1مي البنك
   أردني        والتمويل للتجارة اFسكان بنك
   أردني          ا=ردن بنك

 فلسطيني        العربي اFس1مي البنك
 فلسطيني      الفلسطيني ا'ستثمار بنك

 فلسطيني      الفلسطيني التجاري البنك
 أردني        ا=ردني ا=ھلي البنك
 أردني        ا=ردني التجاري البنك
   مصري      العربي المصري العقاري البنك
 أردني         الكويتي ا=ردني البنك
 أردني          ا'تحاد بنك
 بريطاني     المحدود ا=وسط الشرقHSBC بنك

 
 9    2014التقرير السنوي 

 أعضاء الھيئة العامة    -البنوك ا�عضاء 



 بنك القاھرة عمان                 جوزيف نسناس            رئيس مجلس اFدارة 

 البنك العربي                       جمال حوراني             نائب رئيس مجلس اFدارة

 أمين السر         البنك اFس1مي الفلسطيني         بيان قاسم 

 أمين الصندوق           قمقامالبنك ا=ھلي ا=ردني              موسى 

 عضو      بنك ا'ستثمار الفلسطيني          عيسى قسيس

   عضو            البرغوثيبنك اFسكان للتجارة والتمويل    محمد 

   عضو                  الشوابنك فلسطين                       ھاشم 

 عضو مراقب           شحادةسلطة النقد الفلسطينية             رياض أبو 

   

     

       

     

 10    2014التقرير السنوي 

 أعضاء مجلس اFدارة    -البنوك ا�عضاء 



 سعت الجمعية إلى الحشد والتأثير في مشاريع تھم القطاع المصرفي 

 قوانين         •

 أنظمة         •

 تعليمات         •

    قضايا مختلفة          •

 11    2014التقرير السنوي 

 والتأييد الحشد



 12    2014التقرير السنوي 

 قوانين -والتأييد  الحشد

  أربعة قوانين

 رسوم استخدام الصرافات ا6لية  •

    رخص المھن للصرافات ا6لية الخارجية  •

 مسودة قانون الضمان ا8جتماعي  •

 قانون ضريبة الدخل والتعدي�ت عليه  •

 



 نظام واحد 

المذكرة التفسيرية لمشروع نظام تقاعد القطاع غير الحكومي الصادر    •

    عن وزارة العمل  

 13    2014التقرير السنوي 

 أنظمة -    والتأييد الحشد



 14    2014التقرير السنوي 

 تعليمات -    والتأييد الحشد

 :، أھمھاتعليماتسبعة 

 قروض ا"سكان وتمويل العقاراتتنظيم    •

 اختبارات التحمل وطوارئ ا�حوال الجوية  •

 الرسوم والعمو8ت  •

 محددات وضوابط منح ا8ئتمان  •

 

    



 15    2014التقرير السنوي 

 :، أھمھاعشر قضيةستة 

 المعيقات التي تواجه المصارف أمام القضاء  •

 اعتماد قائمة بأسماء المحاسبين الخبراء في العمل المصرفي  •

 محتوى التقارير ا"دارية المستخرجة من نظام ا8ستع�م ا8ئتماني  •

 نماذج عقد قرض وزارة المالية والية ا8حتساب   •

 

    

 قضايا مختلفة -    والتأييد الحشد



 الدراسات وا�بحاث

 نفذت الجمعية عدداً من الدراسات وا=بحاث المتنوعة

 تحليل مالي   •

 دراسات مصرفية  •

 تحليل مصرفي  •

 تقارير مصرفية   •

 16    2014التقرير السنوي 



 مالي تحليل - وا�بحاث الدراسات

 تحليل مالي دراساتأربعة 

 البيانات والمؤشرات المالية المجمعة للقطاع المصرفي  •

 البيانات والمؤشرات المالية للبنوك العاملة في فلسطين  •

 ترتيب البنوك حسب بياناتھا المالية   •

 ترتيب البنوك حسب مؤشراتھا المالية   •

 

 17    2014التقرير السنوي 



 18    2014التقرير السنوي 

 دراسات مصرفية -الدراسات وا�بحاث 

 دراسة مصرفية اثنتا عشرة

 المصارف المحلية  •

 المصارف ا"س�مية  •

 التسھي�ت المباشرة  •

 الشيكات  •

 المصارف الوافدة   •

 المقارنة  •

 التسھي�ت غير المباشرة  •

 الحوا8ت  •

 الصناعة المصرفية  •

 المصارف التجارية  •

 ودائع العم�ء  •

 الصيرفة ا"لكترونية  •



 19    2014التقرير السنوي 

 المجمعة العمومية للميزانية دراسة شھرية تحليلية مصرفيةاثنتا عشرة 

 تحليل مصرفي -الدراسات وا�بحاث 

 صافي الموجودات   •

 صافي التسھي�ت ا8ئتمانية المباشرة   •

 ودائع البنوك وسلطة النقد   •

 الموجودات السائلة  •

 ودائع العم�ء  •

 ا�رباح الشھرية  •



 20    2014التقرير السنوي 

 مصرفية تقارير -الدراسات وا�بحاث 

 تقارير مصرفية ستة

 الكادر الوظيفي   •

 مميزات الرواتب   •

 التوزيع المصرفي الجغرافي للقطاع المصرفي  •

 مقارنة ترتيب البنوك حسب بياناتھا ومؤشراتھا المالية السنوية  •

 مقارنة القطاعين المصرفيين الفلسطيني وا�ردني  •

 البيانات المالية النصف سنوية المجمعة والحصص السوقية للبنوك   •



 ا�نشطة والفعاليات

 21    2014التقرير السنوي 

 المتنوعة والفعاليات ا=نشطة من عدد على الجمعية عملت

   ا"دارة ومجلس العامة الھيئة اجتماعات •

 تشاورية اجتماعات  •

  عمل ورش  •

 عمل لقاءات  •

 المتميز الموظف تكريم  •

   مشاركات  •

   الدولي الفلسطيني المصرفي المؤتمر  •

 والتمثيل العضوية  •



 22    2014التقرير السنوي 

 اجتماعات الھيئة العامة ومجلس اFدارة -ا�نشطة والفعاليات 

 اجتماعات للھيئة العامة ومجلس اFدارةثمانية 

 الھيئة العامة

 مجلس ا"دارة



 23    2014التقرير السنوي 

 اجتماعات تشاورية -ا�نشطة والفعاليات 

 اجتماعاً تشاورياً لمختلف المجا'ت المصرفيةستة وأربعون 

 الموارد البشرية

 العمليات الشبكات وا�نظمة

 ا8متثال



 24    2014التقرير السنوي 

 ورش عمل -ا�نشطة والفعاليات 

 ورش عمل تنوعت ما بين مصرفية وقانونيةخمسة 

 ورش مصرفية

 ورش قانونية



 25    2014التقرير السنوي 

 لقاءات عمل -ا�نشطة والفعاليات 

 لقاءات عملأربعة 

 لقاء حول برنامج الشھادات المھنية للقطاع المالي لقاء مع رئيس مجلس القضاء ا�على



 26    2014التقرير السنوي 

 تكريم الموظف المتميز -ا�نشطة والفعاليات 

 الحفل التكريمي للموظف المتميز 



 27          2014التقرير السنوي 

 مشاركاتال -ا�نشطة والفعاليات 

 في أنشطة داخلية وخارجية مشاركةث�ثة عشر 

 مؤتمر الحوار ا8قتصادي الرابع ملتقى مال وأعمال فلسطين

 المؤتمر الثاني "دارة المخاطر المؤتمر المصرفي العربي السنوي 



 28    2014التقرير السنوي 

 المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي -ا�نشطة والفعاليات 

 2013متابعة توصيات المؤتمر المصرفي 

وضع قائمة بالبيانات التي تحتاجھا  البنوك من 
 سجل الشركات لدى وزارة ا8قتصاد

إيجاد آلية قانونية ل�ستع�م عن العم�ء 
 وشيكاتھم المقدمة للتحصيل

تحديد نوعية البيانات والتقارير المالية الواجب 
 إعدادھا من قبل المنشآت



 29    2014التقرير السنوي 

 المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي -ا�نشطة والفعاليات 

  2014المشاركة في المؤتمر المصرفي 



 

 

 

 30    2014التقرير السنوي 

 2014عضوية، مع نھاية العام سبعة وعشرون 

 اللجنة ا"ستراتيجية لبناء ا"ستراتيجية الوطنية ل�شتمال المالي   •

 اللجنة الفنية لبناء ا"ستراتيجية الوطنية ل�شتمال المالي  •

 مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية  •

 اللجنة الوطنية لUسبوع الوطني للريادة  •

 الفريق الوطني لمكافحة الفقر  •

 العضوية والتمثيل -ا�نشطة والفعاليات 



 وا"ع�مالعامة  الع�قات

 31    2014التقرير السنوي 

 2014نفذت الجمعية مجموعة من ا=عمال خ1ل العام 

 ا"صدارات المطبوعة  •

 المسؤولية المجتمعية  •

 التثقيف المصرفي  •

 ا�سبوع المصرفي لUطفال والشباب  •

 ا"ع�م ا"لكتروني  •



 32    2014التقرير السنوي 

 اFصدارات المطبوعة -العامة وا"ع�م  الع�قات

 “البنوك في فلسطين  ”مجلة  



 33    2014التقرير السنوي 

 ”المؤشر المصرفي  “نشرة  

 اFصدارات المطبوعة -الع�قات العامة وا"ع�م 



 34    2014التقرير السنوي 

 “ 2013 الوضع المالي للبنوك “كتاب  

 اFصدارات المطبوعة -الع�قات العامة وا"ع�م 



 35    2014التقرير السنوي 

   ”  2013دراسات مصرفية  “كتيب  

 اFصدارات المطبوعة -الع�قات العامة وا"ع�م 



 36    2014التقرير السنوي 

 اFصدارات المطبوعة -الع�قات العامة وا"ع�م 

 “ 2013الدور ا8جتماعي للبنوك  ”كتيب 



 37    2014التقرير السنوي 

 اFصدارات المطبوعة -الع�قات العامة وا"ع�م 

 “قرارات المحاكم  “دليل  



 38    2014التقرير السنوي 

 المسؤولية المجتمعية -الع�قات العامة وا"ع�م 

$  250,00ساھمت الجمعية بحملة التبرع Fغاثة ا=ھل في قطاع غزة بمبلغ 
 من خ1ل وكالة ا=ونروا



 39    2014التقرير السنوي 

 المصرفي التثقيف -العامة وا"ع�م  الع�قات

ا'جتماع التحضيري الخاص بإط1ق الحملة 
 اFع1مية للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 

ا'جتماع التحضيري Fط1ق حملة توعية 
 الجمھور بالفوائد المصرفية



 40    2014التقرير السنوي 

 المصرفي التثقيف -العامة وا"ع�م  الع�قات

 النشرة التثقيفية الخاصة بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع



 41    2014التقرير السنوي 

 المصرفي لYطفال والشباب  ا=سبوع -الع�قات العامة وا"ع�م 

 ا'جتماعات التحضيرية لمناقشة ترتيبات إط1ق فعاليات ا=سبوع



 42    2014التقرير السنوي 

 المصرفي لYطفال والشباب  ا=سبوع -الع�قات العامة وا"ع�م 

 المصرفية التثقيفية النشرة



 43    2014التقرير السنوي 

 المصرفي لYطفال والشباب  ا=سبوع -الع�قات العامة وا"ع�م 

 حفل إط1ق فعاليات ا=سبوع



 44    2014التقرير السنوي 

 اFع1م اFلكتروني -الع�قات العامة وا"ع�م 

 www.abp.psالموقع اFلكتروني 



 45    2014التقرير السنوي 

 اFع1م اFلكتروني -الع�قات العامة وا"ع�م 

 Facebookموقع التواصل ا'جتماعي  
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 اFع1م اFلكتروني -الع�قات العامة وا"ع�م 

 Twitterموقع التواصل ا'جتماعي 



 47    2014التقرير السنوي 

 البرنامج التدريبي  -ما بعد خطة العمل 

نظمت الجمعية بالتعاون مع المعھد المصرفي الفلسطيني والصندوق ا=وروبي الفلسطيني 
وإدارة المخاطر بدعم من  III & IIلضمان القروض برنامجا تدريبيا بعنوان أنظمة بازل 

 Euro Moneyوتنفيذ مؤسسة  PIBFمؤسسة 
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 استشارات مصرفية -ما بعد خطة العمل 

 PUM مؤسسة من المصرفي الخبير زيارة البنوك جمعية نسقت
   للبنوك مصرفية استشارات تقديم بھدف الھولندية
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 دراسات انجاز في المساھمة بھدف بيرزيت جامعة مع اتفاقية توقيع تم

 برنامجي ماجستير طلبة قبل من المصرفية الصناعة مجال في وأبحاث

 .الجامعة في وا'قتصاد ا=عمال إدارة
 

 بيرزيت التعاون مع جامعة  -ما بعد خطة العمل 
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 أوراق معرفية -ما بعد خطة العمل 

 أعدت الجمعية عدد من ا=وراق المعرفية في عدة مواضيع المصرفية
 



 جمعية البنوك في فلسطين

 رام اللـه ـ فلسطين 4117ب .ص
 + 2414555 2 970: ھاتف
 + 2414559 2 970: فاكس

 www.abp.ps: موقع إلكتروني

 info@abp.ps: بريد إلكتروني

 


