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حضرات السادة الزمالء احملترمني

حتية طيبة وبعد،،،

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي احلادي عشر جلمعية البنوك في فلسطني للعام 2009، والذي يتضمن التقرير 
املالي وتقرير مدققي احلسابات حول  التقرير  اإلداري الذي يلخص نشاطات وإجنازات اجلمعية، باإلضافة إلى 

نتائج فحصهم للبيانات املالية.

شهدت املؤشرات االقتصادية في األراضي الفلسطينية حتسًنا بشكل عام خالل العام 2009، حيث تشير النتائج 
إلى منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 6.8 % مقارنة بالعام 2008. بينما شهد القطاع املصرفي الفلسطيني منوًا 
 152 وتطورًا في معظم مؤشراته، إذ بلغت نسبة موجودات املصارف من الناجت احمللي اإلجمالي ما يزيد على 
ما يقارب 7.9 مليار دوالر، وقد بلغت قيمة  فلسطني  في  العاملة  املصارف  بلغت صافي موجودات  %، حيث 

ودائع العمالء 6.3 مليار دوالر، فيما بلغت قيمة التسهيالت االئتمانية 2.2 مليار دوالر.

الساده الزمالء،

يجري التفاوض مؤخرًا بني بعض البنوك على االندماج املصرفي الذي سيؤدي إلى إعادة تشكيل القطاع املصرفي 
في فلسطني، إضافة إلى قانون املصارف اجلديد الذي نتوقع أن يتم املصادقه عليه في وقت قريب، وللموضوعني 
أثرًا كبيرًا على إحداث نقلة نوعية للصناعة املصرفية بشكل عام، واجلمعية بشكل خاص، حيث سيتم إعادة هيكلة 
اجلمعية بناء على نظام أساسي جديد ليتوائم مع قانون املصارف و متطلبات واقع القطاع املصرفي الفلسطيني و 

مستجدات الصناعة املصرفية.

هذا ونتطلع إلى استمرار التعاون املشترك مع سلطة النقد الفلسطينية والتنسيق مع البنوك االعضاء، ملا فيه دعم 
اجلمعية ودورها ومتكينها من مواصلة مسيرتها.

مع االحترام والتقدير،

مازن أبو حمدان

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات السادة أعضاء جمعية البنوك في فلسطني احملترمني

حتية طيبة وبعد،،،

اإلداري  التقريرين  يتضمن  وال��ذي   ،2009 للعام  السنوي  التقرير  أيديكم  بني  نضع  أن  سرورنا  دواع��ي  ملن  إنه 
واملالي للجمعية، حيث جاء التقرير شاماًل وموجزًا في آن واحد، ليعكس هويتنا وثقافتنا في جمعية البنوك في 

فلسطني. 

واعتمادًا على الرؤية التي تبنيناها بناًء على التشخيص املؤسسي والتوجهات التي حددناها في التقرير السابق، 
بأن نسعى في بيت املصارف إلى خلق رؤية جماعية للقطاع املصرفي تنبثق عنها الرؤى الفردية للبنوك، باإلضافة 
إلى االرتقاء بالصناعة املصرفية في فلسطني، فقد حافظنا على التزامنا خالل العام 2009 بالتسّلح بعناصر النجاح 
التي تكمن بأن نكون منارة للمعرفة ومستودعًا لألفكار املصرفية، كما واستمر عملنا على العديد من املجاالت من 

خالل أربعة محاور أساسية هي: احلشد والتأييد، الدراسات، اإلصدارات، والنشاطات. 

لقد أولينا خالل العام 2009 اهتمامًا ملا يصّب في مصلحة البنوك األعضاء، من خالل العمل على جلب احلشد 
والتأييد لقضايا وقوانني لها عالقة بالقطاع املصرفي، والذي ساهمنا من خالله في التأثير في صياغة 10 قوانني 
وأنظمة تتعلق بالعمل املصرفي، وأعددنا 7 دراسات حتليلية حول أهم مواضيع القطاع املصرفي الفلسطيني، كما 
54 نشاطًا مختلفًا، جميعها متس القطاع املصرفي الفلسطيني  أننا نفذنا  13 إصدارًا متنوعًا، إلى جانب  ونشرنا 

وتعكس ثقافته برؤية عصرية حديثة تواكب التطور الدائم على الساحة املصرفية الدولية.

وال بد من اإلشارة إلى أهمية التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، كما نطمح إلى املزيد من تفاعل البنوك األعضاء 
ملا له من دور في تعزيز مكانة اجلمعية ودورها في تطور القطاع املصرفي الفلسطيني.

وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير،

نبيل أبو دياب

املدير العام

كلمة املدير العام
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التقرير اإلداري
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التقرير اإلداري



10  2 0 0 82009 ال�����������ت�����������ق�����������ري�����������ر ال���������س���������ن���������وي

وزارة  في  مسجلة  وه��ي   ،1998 ع��ام  تأسيسها  مت  ربحية،  غير  أهلية  مؤسسة  هي  فلسطني  في  البنوك  جمعية 
الفلسطيني  املصرفي  القطاع  لتمثل  فلسطني  في  العاملة  البنوك  من  مببادرة   ،RA-225-C رقم  حتت  الداخلية 

ولترعى مصاحله. 
نسعى في جمعية البنوك إلى خلق رؤية جماعية للقطاع املصرفي الفلسطيني تنبثق عنها الرؤى الفردية للبنوك، كما 

نعمل على اإلرتقاء بالصناعة املصرفية في فلسطني.
نهتم في بحث ودراسة القضايا ذات االهتمام املشترك ألعضائنا، وتقدمي املساعدة التقنية في مجال بناء وتنمية 
قدرات موظفي القطاع املصرفي ملواكبة آخر مستجدات العمل املصرفي من خالل التعاون والتنسيق مع اجلهات 
ذات الصلة أو من خالل توفير املعلومات ورفد املعرفة التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعة املصرفية، من 
خالل محاور العمل األساسية األربعة التي تشمل احلشد والتأييد، الدراسات، االصدارات، والنشاطات.  كما 

ونبادر إلى التواصل مع املؤسسات املماثلة في اخلارج لالستفادة من التجارب واخلبرات املتقدمة.
نؤمن في جمعية البنوك بأهمية العالقة املتميزة مع سلطة النقد الفلسطينية من أجل حتقيق األهداف املشتركة للنظام 
املصرفي الفلسطيني، ونعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع اخلاص لتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع 

العام وخلق بيئة استثمارية مساندة.
احملرك  ذاتها  بحد  هي  ومستدامة  قوية  مصرفية  صناعة  وجود  وإن  االقتصاد  عصب  يشكل  املصرفي  القطاع  إن 
بالقيام بدور نشط  البنوك في فلسطني ملتزمون  للتنمية االقتصادية، لذا فإننا في جمعية  الزاوية  الرئيسي وحجر 
السياسية  الصعوبات  من  الرغم  على  الفلسطيني  اقتصادنا  تنمية  وبالتالي  املصرفي،  قطاعنا  متكني  في  وفعال 

واالقتصادية.

حملة عامة
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نص النظام األساسي جلمعية البنوك في فلسطني، في املادة السادسة على أن تهدف اجلمعية إلى مايلي:

التعاون مع املؤسسات ذات العالقة في القطاعني العام واخلاص، في كل من شأنه خدمة االقتصاد الوطني  1 .
وتعزيزه.

رعاية مصالح اجلمعية واألعضاء وتوثيق التعاون فيما بينهم. 2 .
التي  للمشاكل  املناسبة  احللول  وإيجاد  األعضاء  نشاطات  أوجه  واملتعلقة مبختلف  املشتركة  القضايا  بحث  3 .

تواجههم.
املشتركة  األه���داف  وخ��دم��ة  املصرفي  العمل  مستوى  رف��ع  شأنه  م��ن  ك��ل  ف��ي  واخل��ب��رات  املعلومات  ت��ب��ادل  4 .

لألعضاء.
تطوير أساليب أداء اخلدمات املصرفية وحتديثها. 5 .

تعزيز التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وذلك لتنفيذ مخططات السياسة النقدية واملصرفية التي تضعها،  6 .
وإبداء وجهة النظر بشأنها عند االقتضاء وذلك من خالل التنسيق الكامل والتشاور معها في جميع القضايا 

التي تهم اجلهاز املصرفي وتهدف لرفع كفاءته وأدائه املتطور.
العمل على تسوية اخلالفات بني أعضاءها أو بني األعضاء وغيرهم عند تقدمي طلب خطي من قبل املتنازعني  7 .

إليها.
ترسيخ مفاهيم العمل املصرفي وأعرافه واتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.  8 .

أهداف اجلمعية
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ــة جــماعية  ــق رؤيــ ــــعـى خللـــ نس

ــطيني  ــي الفلس ــاع املصــرفـ للقطــ

6
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األعضاء

محلي البنك اإلسالمي العربي 
عربي  البنك األردني الكويتي  
عربي البنك األهلي األردني 
محلي البنك اإلسالمي الفلسطيني 
عربي البنك التجاري األردني 
محلي البنك التجاري الفلسطيني 
عربي البنك العربي 
محلي البنك العربي الفلسطيني لالستثمار 

عربي  البنك العقاري املصري العربي 
محلي بنك االستثمار الفلسطيني 
عربي بنك األردن 
محلي بنك األقصى اإلسالمي 
عربي بنك اإلحتاد 
عربي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
محلي بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة 
عربي بنك القاهرة عمان 
محلي بنك القدس 
محلي بنك فلسطني 
محلي بنك فلسطني الدولي 
أجنبي بنك HSBC الشرق األوسط احملدود 
محلي  املؤسسة املصرفية الفلسطينية * 

* عضو منتسب
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البنك العربي رئيس مجلس اإلدارة           مازن أبو حمدان  
بنك القاهرة عمان نائب رئيس مجلس اإلدارة    جوزيف نسناس  

بنك األردن أمني السر   جوني زيدان  
بنك االستثمار الفلسطيني أمني الصندوق   زكريا الغوامنة  

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عضو   محمود التكروري  
البنك اإلسالمي الفلسطيني عضو   محمود الرمعة                 

البنك اإلسالمي العربي عضو   عطية شنانير  
بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة عضو   سامي الصعيدي  

بنك القدس عضو   عزام الشوا  
سلطة النقد الفلسطينية مراقب   علي فرعون  

أعضاء مجلس اإلدارة
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املدير العام  نبيل أبو دياب  
الدراسات واألبحاث  رماح موسى  

الصحافة  محمد عبدالله  
اإلدارة  منتهى نور  

احملاسبة  ورود زبن 

اإلدارة التنفيذية
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بالصنـــــــــاعـة  لإلرتقـــاء  نسـعـــى 
ــن  ــط ــس ــل ـــة فـــــي ف ـــي ـــرف ـــص امل
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الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  ال��س��ك��ان  ع���دد  •ي��ق��در  	
نسمة،  مليون   4 بحوالي   2009 العام  نهاية  في 
يتوزعون بواقع 62 % في الضفة الغربية و38 % 

في قطاع غزة.
•ب��ل��غ ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ف��ي األراض����ي  	
مليار   5 2009 حوالي  العام  الفلسطينية خالل 
دوالر، مسجاًل منوًا قدره 6.7 % مقارنة بالعام 

.2008
املالية  الوساطة  لنشاطات  املضافة  القيمة  •بلغت  	
من إجمالي الناجت احمللي للعام 2009 ما يقارب 
285 مليون دوالر وهو ما يشكل 5.5 % منه.
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  •بلغ  	
 2009 ال��ع��ام  خ��الل  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي 
ألف   1.3 ب�  مقارنة  دوالر،  أل��ف   1.4 حوالي 

دوالر خالل العام 2008.
الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  •ب��ل��غ  	
ب�  مقارنة   %  24.5 حوالي   2009 العام  خ��الل 
2008، حيث بلغ في كل  العام  خالل   %  26
من الضفة الغربية وقطاع غزة 17.8 % و 38 % 

على الترتيب.
الفلسطينية  األراض���ي  في  التضخم  معدل  •بلغ  	
خالل العام 2009 مقارنة بسنة األساس 2004 

حوالي 24.3 %.

التطورات االقتصادية 

 • بلغ الدعم اخلارجي للموازنة خالل العام 2009	
من الدول املانحة حوالي 1.35 مليار دوالر، إذ 
بلغت املنح العربية 462 مليون دوالر، في حني 

بلغت املنح الدولية 893 مليون دوالر.
الوطنية  السلطة  م��وازن��ة  في  العجز  صافي  •بلغ  	
العام  خالل  االلتزام(  أساس  )على  الفلسطينية 

452 مليون دوالر. 2009 حوالي 
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التطورات املصرفية

اجلهاز املصرفي

•بلغ العدد اإلجمالي للبنوك العاملة في فلسطني  	
ومكتبًا،   ف��رع��ًا   210 على  ت��ت��وزع  بنكًا،   20
تتكون من 10 بنوك محلية ب�105 فرعًا ومكتبًا، 
و9 بنوك عربية ب�104 فرعًا ومكتبًا، وبنكًا أجنبًا 

واحدًا بفرع واحد.

القطاع  ف��ي  للموظفني  اإلج��م��ال��ي  ال��ع��دد  •ب��ل��غ  	
مقارنة  موظفًا،   4,646 الفلسطيني  املصرفي 
وقد   ،2008 العام  نهاية  في  موظفًا  ب�4,463 
أما  م��وظ��ف��ًا،   2,215 احمل��ل��ي��ة  ال��ب��ن��وك  ض��م��ت 
موظفًا،   2,417 ضمت  فقد  العربية  ال��ب��ن��وك 

والبنك األجنبي ضم 14 موظفًا.

امليزانية العمومية اجملمعة

•بلغت صافي موجودات املصارف في نهاية العام  	
ب�  مقارنة  دوالر  مليار   7.88 يقارب  ما   2009
7.39 مليار دوالر في نهاية العام 2008 مرتفعة 

بذلك بحوالي 480 مليون دوالر )6.5 %(.

لدى  فلسطني  في  العاملة  البنوك  أرصدة  •بلغت  	
 2009 العام  نهاية  في  الفلسطينية  النقد  سلطة 

1.1 مليار  ب�  1.2 مليار دوالر مقارنة  ما يقارب 
بلغت  ف��ي��م��ا   ،2008 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ف��ي  دوالر 
أرص��دت��ه��ا ل���دى ال��ب��ن��وك األخ����رى ال��ع��ام��ل��ة في 
ب�  144 مليون دوالر مقارنة  فلسطني ما يقارب 
أما   ،2008 العام  نهاية  مليون دوالر في   286
فلسطني  خ��ارج  العاملة  البنوك  ل��دى  أرصدتها 
فقد بلغت ما يقارب 2.8 مليار دوالر مقارنة ب� 

.2008 العام  3.3 مليار دوالر في نهاية 

في  العاملة  البنوك  ل��دى  العمالء  ودائ��ع  •بلغت  	
يقارب  م��ا    2009 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ف��ي  فلسطني 
مليار  ب�5.847  مقارنة  دوالر  مليار   6.295
بذلك  مرتفعة   ،2008 العام  نهاية  في  دوالر 

بحوالي 448 مليون دوالر )7.7 %(.

لدى  املمنوحة  االئتمانية  التسهيالت  •بلغت  	
العام  نهاية  في  الفلسطيني  املصرفي  القطاع 
دوالر،  م��ل��ي��ار   2.237 ي��ق��ارب  م��ا   2009
العام  نهاية  في  مليار دوالر   1.834 ب�  مقارنة 
403 مليون  بحوالي  بذلك  مرتفعة   ،2008
شكلت  قد  بذلك  وتكون   ،)%  22( دوالر 
في  العمالء  ودائ��ع  إجمالي  من   %  35.55

نهاية العام 2009.
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املصرفي  اجل��ه��از  ف��ي  امل��دف��وع  امل���ال  •ب��ل��غ رأس  	
 968 2009 حوالي  العام  نهاية  الفلسطيني في 
في  دوالر  مليون   853 ب�  مقارنة  دوالر  مليون 
نهاية العام 2008، مرتفعة بذلك بحوالي 115 

مليون دوالر )13.5 %(.

البطاقات واملقاصة واملدفوعات

ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان، ال��ص��راف اآللي  •بلغ ع��دد  	
وبطاقات الرصيد ما يقارب 382 ألف بطاقة في 
بطاقة  ألف   314 ب�  مقارنة   ،2009 العام  نهاية 
احلركات  ع��دد  وب��ل��غ   ،2008 ال��ع��ام  نهاية  ف��ي 
حركة  مليون   7 يقارب  ما  البطاقات  تلك  على 

بقيمة تقارب 1.5 مليار دوالر.

املقاصة  غرفة  في  املتداولة  الشيكات  ع��دد  •بلغ  	
شيكًا  مليون   3 يقارب  ما   2009 العام  خ��الل 
بقيمة  فلسطني  في  العاملة  البنوك  بني  متداواًل 
مليون   2.6 ب���  مقارنة  دوالر،  مليار   8 ت��ق��ارب 

شيكًا بنفس القيمة تقريبًا خالل العام 2008. 

 • 	2009 العام  خ��الل  املعادة  الشيكات  ع��دد  بلغ 
 550 بقيمة  مرجتع  شيك  أل��ف   356 يقارب  ما 
مليون دوالر، مقارنة ب� 316 ألف شيك مرجتع 

بقيمة 558 مليون دوالر خالل العام 2008.

البنوك  امل��س��ح��وب��ة ع��ل��ى  ال��ش��ي��ك��ات  •ب��ل��غ ع���دد  	
الفلسطينية لصالح البنوك اإلسرائيلية ما يقارب 
دوالر،  م��ل��ي��ار   1.4 بقيمة  ش��ي��ك  أل���ف   328
البنوك  على  املسحوبة  الشيكات  عدد  بلغ  فيما 
اإلسرائيلية لصالح البنوك الفلسطينية ما يقارب 

926 مليون دوالر. 537 ألف شيك بقيمة 

العاملة  البنوك  بني  املتبادلة  احل��واالت  عدد  •بلغ  	
يقارب  م��ا   2009 ال��ع��ام  خ���الل  فلسطني  ف��ي 
112 ألف حوالة بقيمة 4.3 مليار دوالر، فيما 
العاملة  البنوك  الصادرة من  بلغ عدد احلواالت 
ألف   103 يقارب  ما  اخل��ارج  نحو  فلسطني  في 
بلغ  ح��ني  ف��ي  دوالر،  مليار   3.2 بقيمة  ح��وال��ة 
ع��دد احل���واالت ال����واردة م��ا ي��ق��ارب 145 ألف 

حوالة بقيمة 4.5 مليار دوالر.
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انطالقًا من رؤية اجلمعية في كونها املظلة الراعية ملصالح 
أعضائها، ودورها في اإلرتقاء بالصناعة املصرفية في 

فلسطني، فقد عملت في املجاالت التالية:

القوانن واألنظمة والتعليمات

تأثيرًا واضحًا وبصمة فاعلة في املساهمة  كان للجمعية 
تؤثر  التي  الناظمة  التشريعات  صياغة  على  التأثير  في 
وتعديل  مناقشة  في  شاركت  إذ  املصرفي،  العمل  على 
اجل��دي��د وتشكيل جلنة إلبداء  امل��ص��ارف  ق��ان��ون  م��ش��روع 
ضريبة  قانون  مشروع  مناقشة  إلى  إضافة  املالحظات، 
الدخل من خالل مالحظاتها التي أخذت معظمها بعني 
العقوبات  نظام  مناقشة  ف��ي  وش��ارك��ت  كما  االع��ت��ب��ار، 
ملخالفات االتصاالت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
خالل  م��ن  احلكومي  غير  التقاعد  ون��ظ��ام  املعلومات، 
ومناقشة  اخل���اص،  القطاع  تطوير  مركز  ف��ي  عضويتها 
البنوك،  ممثلي  النقد مع  تعليمات سلطة  كافة مسودات 
وموضوع حوالة احلق مع وزارة املالية، وموضوع القيود 

اإلسرائيلية على التحويالت النقدية لقطاع غزة.

 П بازل

التي  العمل  م��ج��االت  أه��م  م��ن   П ب���ازل  ن��ظ��ام  يعتبر 
من  ل��ه  مل��ا  وأنشطتها،  أعمالها  ف��ي  اجلمعية  تناولتها 
أهمية في عملية إدارة املخاطر، سواء في االئتمان أو 
األسواق أو املخاطر التشغيلية في إطار عمليات البنك 

الداخلية. إذ حتدثت عن إدارة املخاطر العاملية من قبل 
املصارف في ظل بازل П، وتطرقت ملبادئ احلوكمة 
 .П السليمة في املصارف حسب تعليمات جلنة بازل
وشاركت في املنتدى السنوي لإللتزام وإدارة املخاطر 
بعنوان “مقاربة مقترحات جلنة بازل اجلديدة 2009”، 
ІІІ وإذا ما أصبح  كما وتناولت موضوع اتفاق بازل 

قريبًا، نظرًا للتطورات والتغيرات املالية العاملية.

إدارة اخملاطر املصرفية 

املصرفية  امل��خ��اط��ر  إدارة  م��وض��وع  اجلمعية  ت��ن��اول��ت 
إميانًا  عملها،  وورش  ولقاءاتها  اجتماعاتها  خ��الل 
وضوابط  التشغيل  مل��خ��اط��ر  ال��ذات��ي  التقييم  بأهمية 
إذ  ال��ب��ن��وك.  ف��ي  العمل  استمرارية  لضمان  التحكم 
حتدثت عن مخاطرة الشركات وكيفية إدارتها، وعن 
التعامل  استراتيجيات  لتنفيذ  ال���الزم  العمل  آل��ي��ات 
العملية  املمارسات  أفضل  وعن  املخاطر.  إدارة  مع 
إلدارة املخاطر، وهي املمارسات التي تخدم املؤسسة 
من  ومتكنها  أهدافها  إل��ى  ال��وص��ول  على  وتساعدها 
إدارة مخاطرها، وتطمح بأن تعتبر ذات قيمة وهدف 

ملؤسسات أخرى.

التخطيط االستراتيجي

“التخطيط  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ورش����ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ق��دت 
الريادة في السوق”،  الطريق لتحقيق  االستراتيجي: 

مجاالت العمل
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حتدثت خاللها عن التخطيط االستراتيجي لدى البنوك 
واملفاجآت في العمل املصرفي، وعن دور اإلدارات 
فرضيات  وضعت  حيث  املفاجآت،  ه��ذه  جتنب  في 
احمليطة  ال��ب��ي��ئ��ة  دراس����ة  ب���ض���رورة  لتجنبها،  واق��ع��ي��ة 
لتحديد الفرضيات املناسبة. وفي ذات السياق أجرت 
نائب رئيس  السيد ويليام ديوي،  اجلمعية ح��وارًا مع 
SBI، ناقشت خالله مواضيع تتعلق بأهمية التخطيط 
االستراتيجي وحتدياته في الوضع الفلسطيني، إضافة 
البنك،  في  اخلطط  وض��ع  عن  املسؤولني  حتديد  إل��ى 
وعن أهمية مساهمة كافة أجزاء املؤسسة في تطبيقها 

وإجناحها.

االئتمان املصرفي

حيث  بجانبيه،  املصرفي  االئتمان  اجلمعية  تناولت 
النقد  سلطة  تعليمات  م��س��ودة  مناقشة  ف��ي  ساهمت 
عليها،  املالحظات  ووضع  العادل  باالئتمان  اخلاصة 
الفلسطيني  الزراعي  القطاع  متويل  موضوع  وناقشت 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  األغ���وار  ف��ي  تطويره  سبل  وبحثت 
إلى  البنوك  ف��ي  التسهيالت  ملسؤولي  ميدانية  زي���ارة 
م��ن��اط��ق األغ����وار وط��وب��اس ل��ع��رض ق��ص��ص النجاح 
املساهمة  إل��ى  باإلضافة  ال��زراع��ي��ة.  املشاريع  لبعض 
الصغيرة واملتوسطة عبر  املشاريع  إقراض  في تشجيع 
عقدت  كما  الواعدة.  االستثمارية  القطاعات  حتديد 
وحساب  املالية  اخل��دم��ات  تسعير  ح��ول  عمل  ورش��ة 

عن  حتليلية  دراسة  ونفذت  البنك،  منتجات  تكاليف 
التسهيالت االئتمانية املمنوحة، وحتدثت عن سياسة 
لها  ال��الزم��ة  املخصصات  احتساب  وكيفية  تصنيفها 
وعن واقع متويل اإلسكان في فلسطني. ومن جانب 
املوحد  النموذج  مسودة  ناقشت  فقد  العمالء  ودائ��ع 
البنوك،  لدى  املصرفية  احلسابات  فتح  لطلب  اجلديد 
إلى  ال��ع��م��الء  ل��واق��ع ودائ����ع  ون��ف��ذت دراس����ة حتليلية 
جانب مقارنة حتليلية  بينها وبني التسهيالت االئتمانية 

املمنوحة في أبرز جوانب الطرفني.

اخلدمات املصرفية اإللكترونية

ف���ي اط����ار ال��س��ع��ي ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي ت��ط��وي��ر وحتديث 
اخل����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة ف���ي ف��ل��س��ط��ني، ف��ق��د عقدت 
اجلمعية ورشة عمل حول “تطوير اخلدمات املصرفية 
دراسة  ب��إج��راء  وق��ام��ت  فلسطني”،  ف��ي  اإللكترونية 
البنكي�ة  تقييم حجم الطلب والع�رض على اخلدم�ات 
هذه  توفر  شركة  إنشاء  جدوى  لفحص  االلكترونية، 
ال��ب��ن��وك مبا  آل��ي��ات تكاملية ب��ني  اخل��دم��ات م��ن خ��الل 
يؤمن توسيع النشاط البنكي اإللكتروني عمومًا. فقد 
نفذت اجلزء الثاني منها واخلاص بجانب الطلب على 
تلك اخلدمات والتعرف على كيفية استيعاب الزبائن 
تصميم  مت  حيث  ب��ه��ا،  املتعلقة  املختلفة  للجوانب 
مسح ميداني الستيفاء استمارة من قبل عينة من زبائن 
مختلف فروع البنوك العاملة في فلسطني. كما نظمت 
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اجلمعية لقاًء تعريفيًا بخدمات شركة “ريتش” إحدى 
لغرض  الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة  شركات 
تعريف البنوك والشركات واملؤسسات املالية مبا ميكن 
أن تقدمه “ريتش” من خدمات اتصال وخدمة زبائن 
في  املصرفية  اخلدمات  مستوى  تطوير  في  للمساهمة 

فلسطني. 

التسويق املصرفي

“تطوير  ب���ع���ن���وان  ع��م��ل  ورش�����ة  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ق���دت 
التحديات  ظ���ل  ف���ي  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
التسويق املصرفي  الراهنة”، حول أهمية  االقتصادية 
أن  مالية، حيث  أزم���ة  م��ن  العالم  ب��ه  مي��ر  م��ا  ف��ي ظ��ل 
البنك تساعده على  استراتيجية تسويقية لدى  وجود 
وأج��رت حوارًا  لها.  يتعرض  قد  التي  املخاطر  إدارة 
 ،SBI لدى  التسويق  مستشارة  سبينسر،  جولني  مع 
وعن  للتسويق  االستراتيجي  التخطيط  أهمية  ع��ن 
أفضل  عن  وحتدثت  كما  ل��ه.   االسترشادية  امل��ب��ادئ 
وأفضل  امل��ص��رف��ي،  للتسويق  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  ع��ش��ر 
اجتاهات التسويق. وذكرت عدة أساليب ميكن اتباعها 
مصرفهم،  حيال  العمالء  لدى  أفضل  شعور  لبلورة 
متطلبًا  باعتبارها  املستهلك  حماية  أهمية  إلى  إضافة 
تطوير  سبيل  ف��ي  والفعالة  الناجعة  املالية  ل��ألس��واق 

القطاع املالي. 

البيئة القانونية 

ناقشت اجلمعية مع وزارة املالية موضوع حوالة احلق، 
حيث طالبت بإعادة إصدارها بعد أن أوقفتها الوزارة 
بإعادة  األخ��ي��رة  ووع���دت   ،2007 ال��ع��ام  نهاية  ف��ي 
النظر باملوضوع مبا يرضي أطراف املعادلة املكونة من 
اللجنة  الوزارة والبنوك واملقاولني. كما شاركت في 
لتنمية  الشراكة  خطة  ف��ي  التشريعات  لتطوير  الفنية 
البيئة  تقييم  ف��ي  وش��ارك��ت  واجل���م���ارك،  اإلي�����رادات 
القانونية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في فلسطني. 
وحتدثت عن صور وأشكال الفوائد القانونية وآليات 
الفائدة  م��ع��دالت  على  والقضائية  احلكومية  الرقابة 
سقف  إللغاء  القانوني  األس��اس  وعن  البنوك،  لدى 
الفوائد املصرفية. وتطرقت إلى مشروع قانون ضمان 
احلقوق في املال املنقول خللق فرص جديدة للتمويل، 
املستدامة  الفلسطينية  للتنمية  البديلة  السياسات  وعن 

وتكوين الدولة.

 املوارد البشرية 

املمارسات  أفضل  اجلمعية ورشة عمل حول  عقدت 
قدمية  “حتديات  ب��ع��ن��وان  ال��ب��ش��ري��ة  امل����وارد  إدارة  ف��ي 
أو  جن��اح  ف��ي  أهميتها  إل��ى  ن��ظ��رًا  جديدة”،  وح��ل��ول 
املؤسسات، وأجرت حوارًا مع سارة ميريت،  فشل 
التحديات  عن   ،SBI في  البشرية  امل���وارد  مستشارة 
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التي يواجهها اخلبراء في كافة أقسام املوارد البشرية. 
القطاع  ف��ي  العاملني  ع��ن  حتليلية  دراس���ة  نفذت  كما 
املصرفي، إذ سلطت الضوء على التطور والتغير فيما 
واملؤهالت  واخلبرة  اجلغرافي  والتوزيع  بالعدد  يتعلق 
خالله  ناقشت  اجتماعًا  عقدت  ثم  وغيرها.  العلمية 
الدراسة  ونتائج  املصرفي  القطاع  في  العاملني  قضايا 
النتائج  أه��م  ح��ول  دالل��ي��ة  ب��ق��راءة  أحلقتها  وحتليلها، 
املستخلصة. ونفذت دراسة حتليلية  ملميزات رواتب 
دراسة  تنفيذ  في  وشرعت  املصرفي  القطاع  موظفي 
حتليلية أخرى حول سلم الرواتب، إضافة إلى تطوير 
استبيان املوظف املتميز الذي تنوي تطبيقه خالل العام 

.2010

املقاصة

النظام  ت��ط��وي��ر  اج��ت��م��اع��ات  ف���ي  ش���ارك���ت اجل��م��ع��ي��ة 
واملوقوفة  واملفقودة  امل��ع��ادة  للشيكات  اجلديد  اآلل��ي 
الفلسطينية  ال��ن��ق��د  سلطة  ق��ام��ت  ال���ذي  وامل��ت��داول��ة، 
ال��ت��ش��اوري بني  ف��ي االجتماع  إذ ش��ارك��ت  ب��إع��داده، 
حول  للتباحث  الفلسطينية  ال��ن��ق��د  وس��ل��ط��ة  ال��ب��ن��وك 
في  وش��ارك��ت  كما  امل��ع��ادة،  الشيكات  نظام  ملخص 
االجتماع الذي جمع بني املستشارين القانونيني لدى 
البنوك واملستشار القانوني لدى سلطة النقد للتباحث 

حول أسباب إعادة الشيكات.

مكافحة غسيل األموال 

القيمة  “حتقيق  ح���ول  ع��م��ل  ورش���ة  اجلمعية  ع��ق��دت 
م��ع مكافحة غسيل  ال��ت��واف��ق  م��ن خ���الل  امل��ؤس��س��ات��ي��ة 
لقانون  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اخل��ط��وات  إط���ار  ف��ي  األموال”، 
مكافحة غسيل األموال لسنة 2007، إلطالع البنوك 
غسيل  مكافحة  بقانون  املتعلقة  املستجدات  آخر  على 
السلبية  واملخاطر  فلسطني،  في  به  املعمول  األم��وال 
الفلسطيني  واالقتصاد  املالية  املؤسسات  على  املترتبة 
أب���رز القوانني  م��ت��ع��ددة، ون��اق��ش��ت  ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات 
البنوك،  الدولية ملكافحة غسيل األموال وأثرها على 
وااللتزامات التي يتوجب على املؤسسات أن تأخذها 
بعني االعتبار من أجل حتديد النشاطات ومصادرها. 
ال��س��ن��وي ملكافحة غسيل  امل��ؤمت��ر  ف��ي  ك��م��ا وش��ارك��ت 
التعاون  آف��اق  لبحث  دب��ي،  ف��ي  ال��ذي عقد  األم���وال 
اخلبرات  وت��ب��ادل  اجلهود  لتنسيق  وال��دول��ي  اإلقليمي 
غسيل  مكافحة  عملية  في  القصوى  الفائدة  لتحقيق 

األموال.

احلوكمة 

الوطنية  اللجنة  ف��ي  ع��ض��وًا  بصفتها  اجلمعية  حتدثت 
املصارف  في  السليمة  احلوكمة  مبادئ  عن  للحوكمة 
من  م��ب��ادئ  ثمانية  خ��الل  م��ن   ،П ب���ازل  جلنة  حسب 
شأنها أن تساعد على بناء نظام فعال للحوكمة. كما 
في  الشركات  حوكمة  في  الفشل  أسباب  عن  حتدثت 
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ظ��ل األزم���ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة. وش��ارك��ت ف��ي أعمال 
االجتماعية  واملسؤولية  للحوكمة  اإلقليمي  املؤمتر 
في   2009 أفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  ملنطقة 
اجتماعات تطوير  املشاركة في  إلى  األردن، إضافة 
وثيقة سياسات احلوكمة في القطاع املصرفي العربي 
االقتصادية  والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  تنفذها  التي 
واملراجعة  احملاسبة  موضوع  وتناولت   ،  OECD

باعتبارها قوى دافعة في اإلدارة الرشيدة. 

املسؤولية االجتماعية

عقدت اجلمعية اجتماعات ولقاءات حول املسؤولية 
وكيفية  أهميتها  ناقشت  للشركات،  االجتماعية 
إعدادها  يجب  ال��ت��ي  الرئيسية  وال��ع��وام��ل  تطبيقها 
وعن  برامجها.  إط��الق  في  الشروع  قبل  وتنظيمها 
االقتصادية  التنمية  ف��ي  ال��ش��رك��ات  مسؤولية  دور 
م���ش���روع حملة  ف���ي  واالج���ت���م���اع���ي���ة. وش����ارك����ت 
غزة  قطاع  إلغاثة  املدني  واملجتمع  اخل��اص  القطاع 
وفدًا  واستضافت  عليه،  اإلسرائيلي  العدوان  بعد 
البنوك في إعادة إعمار  سويديًا للتباحث حول دور 
القطاع. وناقشت محفزات القطاع اخلاص من أجل 
للشركات.  االجتماعية  املسؤولية  ف��ي  اإلن��خ��راط 
وم���ن ج��ه��ة أخ���رى س��اه��م��ت ف��ي ع��ق��د ل���ق���اءات مع 
توفير  ف��ي  املساهمة  على  وحثهم  ال��ب��ن��وك  إدارات 
التعليم والطفولة، م�ن خ�الل برنامج  الدعم لقطاع 

التبرع  تأمني  في  وساهمت  كما  األطفال«.  »تكفل 
حول  ودراس���ات  أبحاث  إج��راء  لتمويل  مالية  مبنح 
من  وانطالقًا  الثالسيميا،  ملرضى  الصحي  الوضع 
على  اجلمعية  وح��رص  االجتماعية  املسؤولية  مبدأ 
اخلاص  القطاع  بني  الشراكة  وتعزيز  وتطبيقه  نشره 
من  مبجموعة  بالتبرع  قامت  فقد  املدني،  واملجتمع 
العام  ل��الحت��اد  املكتبية  احل��اس��وب واألج��ه��زة  أج��ه��زة 

للجمعيات اخليرية. 

ميثاق سلوكيات العمل املصرفي 

ن��اق��ش��ت اجل��م��ع��ي��ة خ����الل اج���ت���م���اع���ات ول���ق���اءات 
باعتباره  العمل  أخالقيات  بها،  وشاركت  عقدتها 
وزمان،  مكان  كل  في  النجاح  لتحقيق  أمان  صمام 
خدمة  حتقيق  سبيل  ف��ي  ال��ن��ص��ائ��ح  ب��ع��ض  وق��دم��ت 
ميثاق  من  مقتطفات  قدمت  كما  للعمالء.  أفضل 
أهمية  فيها  ت��ن��اول��ت  امل��ص��رف��ي،  العمل  سلوكيات 
تدريب  وأهمية  البناء،  والتعاون  الشريف  التنافس 
األول  العنصر  باعتبارها  اخل��ب��رات  ونقل  املوظفني 
واألس��اس��ي ف��ي جن��اح ال��ب��ن��ك، إض��اف��ة إل��ى ضرورة 
وضع الضوابط التي تضمن صدق اإلعالن ووصول 
أو  املتعاملني دون مغاالة  الرسالة اإلعالنية جلمهور 
تقدمي وعود ال يستطاع حتقيقها أو املساس مبصداقية 

البنوك، والفساد وأدوات التصدي له.
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مجاالت أخرى

أوضاع  صلة  ذات  جهات  ع��دة  مع  اجلمعية  بحثت 
القطاع املصرفي الفلسطيني واملشاكل التي يواجهها، 
ناقشت  إذ  عليه،  العاملية  املالية  األزم��ة  تأثير  وم��دى 
التسجيل  حيث  م��ن  غ��زة  قطاع  ف��ي  البنوك  أوض���اع 
موضوع  وبحثت  واملقاصة.   التجاري  السجل  في 
مخصص الديون املشكوك فيها والفوائد املعلقة على 
التسهيالت وكذلك موضوع حوالة احلق. وتطرقت 
ومدى  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  املصارف  إلى 
غير  والعوائد  اإلسالمية،  الشريعة  ألحكام  امتثالها 
الشرعية لها. كما تناولت السيولة املصرفية واملعايير 
االحترازية التي حددتها السلطات النقدية والرقابية 

للمصارف في كافة الدول. 
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محاور العمل 

من  بالعمل  قامت  فقد  اجلمعية،  ودور  برؤية  إلتزامًا 
وحتديث  وتطوير  مناسبة،  أع��م��ال  بيئة  توفير  أج��ل 
أربعة  خ���الل  م��ن  فلسطني  ف��ي  امل��ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 

محاور رئيسية:

1-احلشد والتأييد

املصرفي  للقطاع  املمثلة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  للجمعية  ك���ان 
التأثير واملساهمة  في  بلسانه بصمة واضحة  والناطقة 

في عشرة قضايا متس العمل املصرفي:

مشروع قانون املصارف

ملسودة  تفصيلية   م��راج��ع��ة  ب���إج���راء  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت 
بني  ما  املناقشات  خالل  من  املصارف  قانون  مشروع 
أعضاء اللجنة التي مت تشكيلها لهذا الغرض، وقامت 
باعتمادها  أوصت  التي  املالحظات  ب��إدراج  بعد  فيما 

ملشروع قانون املصارف.

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية

املصرفية  الصناعة  خ��دم��ة  سبيل  ف��ي  اجلمعية  ق��ام��ت 
ممثلي  ضمت  ولقاءات  اجتماعات  بعقد  فلسطني  في 
البنوك العاملة في فلسطني ملناقشة مسودات التعليمات 
العمل  بصلب  تتعلق  والتي  السلطة،  أصدرتها  التي 
املصرفي، ولوضع مالحظات البنوك عليها، ومن ثم 

مناقشة تلك املالحظات مع السلطة.

القيود اإلسرائيلية على قطاع غزة

ناقشت اجلمعية أوضاع البنوك في قطاع غزة من حيث 
إلى  التجاري واملقاصة، إضافة  التسجيل في السجل 
موضوع التحويالت النقدية إلى القطاع من البنوك، إذ 
عقدت اجتماعًا مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية 

للشرق األوسط، للتباحث حول املوضوع.

 مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل 

املتعلقة  ال��دخ��ل  ض��ري��ب��ة  تعليمات  اجلمعية  ن��اق��ش��ت 
املخصصات  م��وض��وع  امل��ص��رف��ي وحت���دي���دًا  ب��ال��ق��ط��اع 
والفوائد املعلقة مع ممثلني من وزارة املالية، إذ طرحت 
ضرورة التنسيق بني وزارة املالية وسلطة النقد وجمعية 

البنوك، آخذة بعني االعتبار مصالح كافة األطراف.

نظام العقوبات خملالفات االتصاالت

نظام  مشروع  مسودة  على  ب��االط��الع  اجلمعية  قامت 
العقوبات ملخالفات االتصاالت، وأبدت مالحظاتها 
التكرار،  املستخدمة،  التعاريف  بعض  ح��ول  عليه 
وقدمتها  والعقوبات،  القضائية  الرقابة  الغموض، 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  االت���ص���االت  ل����وزارة 
النهائية  للنسخة  التحضير  في  االعتبار  بعني  أخذتها 

للنظام.

بصمة  للجمعية  كان 
واضحــة فـــي التأثير        
هـــمـــة  ملســــا ا و
في عشــــــرة قضايا 
املصرفي العمـل  متس 
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 حوالة احلق
من  ممثلني  مع  احلق  اجلمعية موضوع حوالة  ناقشت 
وزارة املالية ، فقد طالبت بإعادة إصدار حوالة احلق 
 ،2007 العام  نهاية  أوقفتها  قد  ال��وزارة  كانت  التي 
في  النظر  ب��إع��ادة  املالية  وزارة  وع��دت  النهاية  وف��ي 
املوضوع مبا يرضي أطراف املعادلة املكونة من البنوك 

والوزارة واملقاولني.

نظام التقاعد غير احلكومي

ساهمت اجلمعية من خالل عضويتها في مركز تطوير 
التقاعد  نظام  مقترح  مناقشة  ف��ي  اخل���اص،  القطاع 
أنه  عليه،حيث   املالحظات  ووض��ع  احلكومي  غير 
على  احلكومي  التقاعد  نظام  إق��رار  املعقول  غير  من 
مؤسسات القطاع اخلاص دون دراسة دقيقة للنتائج 
أن��ه من  ق��د تتمخض ع��ن ه��ذه اخل��ط��وة، كما  ال��ت��ي 
الضروري إجراء تقييم موضوعي جلدوى هذا النظام 
وانعكاساته املرتقبة على العاملني في القطاع اخلاص 

وعلى املنشآت االقتصادية نفسها. 

بطاقات BMC، الفيزا وتصاريح الزيارة

ق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة ب��ع��ق��د ل��ق��اء ج��م��ع امل�����دراء العامني 
العامة للشؤون املدنية،  الهيئة  واإلقليميني مع وزير 
إصدار  بخصوص  املصرفي  القطاع  مطالب  لعرض 
بطاقات رجال األعمال، تأشيرات الفيزا وتصاريح 

خالل  ومت  اخل���ارج،  ف��ي  البنوك  إلدارات  ال��زي��ارة 
املعايير  لوضع  احلضور  من  جلنة  تكليف  االجتماع 

الداخلية للحصول عليها. 

نظام اإلنذار املبكر 

ساهمت اجلمعية في اجتماعات ونقاشات إدارات 
نظام  اعتماد  بخصوص  الشرطة  أجهزة  مع  البنوك 
البنوك، حيث مت  في  األمن  املبكر لضمان  اإلن��ذار 
اعتماد التوصية على نظامني مختلفني في كل بنك. 
تفاهم  إع��داد مسودة مذكرة  أس��اس ذلك مت  وعلى 
البنوك،  تفاصيل تلك األنظمة وتكلفتها على  تبني 

لغاية توقيعها الحقًا.

النظام اآللي للشيكات املعادة

وقوانني  أنظمة  صياغة  ف��ي  ف��اع��اًل  دورًا  للجمعية  ك��ان 
أعدته  ال���ذي  امل��ع��ادة،  للشيكات  اجل��دي��د  اآلل���ي  النظام 

سلطة النقد الفلسطينية.
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2-الدراسات
قامت اجلمعية خالل العام 2009 بتنفيذ وإعداد سبع 
التي  املواضيع  خاللها  تناولت  مصرفية،  دراس��ات 
تهم القطاع املصرفي الفلسطيني، وأهم مستجدات 

الساحة املصرفية.

العاملن في القطاع املصرفي

موظفي  واق���ع  ع��ن  حتليلية  دراس���ة  اجلمعية  ن��ف��ذت 
تسليط  ف��ي  متثلت  الفلسطيني،  امل��ص��رف��ي  ال��ق��ط��اع 
الضوء على التطور والتغير في العدد اإلجمالي لهم 
وتوزيعهم اجلغرافي، املستوى الوظيفي واملؤهالت 
العمر  اخلبرة،  سنوات  بها،  يتمتعون  التي  العلمية 
واجل���ن���س وال��ت��ص��ن��ي��ف. ث���م أحل��ق��ت��ه��ا ب���ورش���ة عمل 
البنوك،  في  البشرية  امل��وارد  م��دراء  خاللها  جمعت 

ملناقشة نتائج الدراسة وحتليلها.

املصارف اإلسالمية في فلسطن

املصارف  ل���واق���ع  حتليلية  دراس�����ة  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ف��ذت 
اإلسالمية في فلسطني كونها محورًا هامًا من محاور 
التطورات  وبحثت  الفلسطيني،  املصرفي  القطاع 
املجمعة،  املالية  بنودها  على  احلاصلة  والتغيرات 
من حيث املوجودات، ودائع العمالء لديها حسب 
االئتمانية  ال��ت��س��ه��ي��الت  امل���ودع���ة،  واجل���ه���ة  ال���ن���وع 

وتوزيعاتها  املمنوحة  واجلهة  النوع  حسب  املمنوحة 
على القطاعات االقتصادية املختلفة.

في  العاملة  البنوك  لدى  العمالء  ودائع   
فلسطن

العمالء  ودائ���ع  ع��ن  حتليلية  دراس���ة  اجلمعية  أع��دت 
لدى البنوك العاملة في فلسطني، باعتبارها أحد أهم 
مصادر التمويل بالنسبة للقطاع املصرفي فهي تشكل 
النسبة األكبر من صافي مطلوبات املصارف، فألقت 
النظرة على االجتاه العام للودائع وتوزيعها اجلغرافي، 
حسب  وتوزيعها  أنواعها  على  الضوء  سلطت  كما 
توزيعها  بينت  كما  العملة،  وحسب  املودعة  اجلهة 

على البنوك بحسب تسجيل ونوع البنك.
البنوك  لدى  االئتمانية  التسهيالت   

العاملة في فلسطن
التسهيالت  واقع  عن  حتليلية  دراسة  اجلمعية  نفذت 
العاملة في فلسطني  البنوك  االئتمانية املمنوحة لدى 
باعتبارها النتيجة املنطقية لعملية استقطاب الودائع، 
حيث تتبعت اجتاهها العام خالل عام كامل، وبينت 
االقتصادية،  وت��وزي��ع��ات��ه��ا  اجل��غ��راف��ي��ة،  توزيعاتها 
وتوزيعها بحسب النوع، العملة، اجلهة املمنوحة، 

وحسب نوع وتسجيل البنك.

نفـــــذت  الـجمـعية 
سـبـــع دراســــــات 
مصــرفيــــــة تهـم 
القطـاع املصــــرفـي 
ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
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 مقارنة التسهيالت االئتمانية بودائع 
العمالء

العمالء  ودائع  لواقع  مقارنة حتليلية  اجلمعية  أجرت 
في  العاملة  ال��ب��ن��وك  ل��دى  االئتمانية  والتسهيالت 
فلسطني، حيث قارنت بينهما من حيث عدد وقيمة 
حيث  م��ن  قارنتهما  كما  منهما،  لكل  احل��س��اب��ات 

العملة ومن حيث نوع وتسجيل البنك.

مميزات رواتب العاملن في القطاع 
املصرفي

قامت اجلمعية بإعداد استبيان حتليلي لواقع الرواتب 
خالله  م��ن  بينت  امل��ص��رف��ي،  ال��ق��ط��اع  ف��ي  للعاملني 
فلسطني،  في  العاملة  البنوك  لدى  الرواتب  مميزات 
ل���ل���روات���ب، تثبيت  ال��س��ن��وي  ال���ت���ك���رار  م���ن ح��ي��ث 
الدورية،  السنوية  ال��زي��ادة  ال��روات��ب،  ص��رف  سعر 
العائلية،  العالوات  بالرواتب،  املرتبطة  العالوات 
عالوة غالء املعيشة، صندوق إدخار ونظام إقراض 

خاص باملوظفني.

تقييم حجم الطلب والعرض على 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية

دراستها  من  الثاني  اجل��زء  تنفيذ  من  اجلمعية  انتهت 
اخلدمات  على  والع�رض  الطلب  حجم  تقييم  حول 
املصرفية اإللكترونية، واخلاص بجانب الطلب على 
تلك اخلدمات والتعرف على كيفية استيعاب الزبائن 
تصميم  مت  حيث  بها،  املتعلقة  املختلفة  للجوانب 
من  عينة  قبل  م��ن  استمارة  الستيفاء  ميداني  مسح 
فلسطني.  في  العاملة  البنوك  ف��روع  مختلف  زبائن 
تقييم  منها حول  األول  اجل��زء  أمتت  قد  كانت  حيث 
وتوفر  البنوك  جاهزية  ومدى  عليها  العرض  جانب 
العام  خ��الل  اخل��دم��ات  ه��ذه  لتقدمي  التحتية  البنية 
املاضي، جاءت هذه الدراسة متهيدًا لدراسة جدوى 
إن��ش��اء ش��رك��ة ت��وف��ر ه���ذه اخل���دم���ات ف��ي فلسطني، 
املصرفية  السوق  في  عنها  ملخص  بإعداد  وأتبعتها 

الفلسطينية.
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3- اإلصدارات

ونشر  ب��إع��داد   2009 ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  ق��ام��ت 
املصرفية  بالصناعة  متخصصُا  إص���دارًا  عشر  ثالثة 
مواضيع  أهم  فلسطني، متحورت خاللها حول  في 

الساحة املصرفية:

مجلة “البنوك في فلسطن” 

الفصلية  أع��داد من مجلتها  أربعة  أص��درت اجلمعية 
خمسة  م��ن  تتكون  وال��ت��ي  فلسطني«،  ف��ي  »ال��ب��ن��وك 
محاور، وتتفرد بتخصصها بالقطاع املصرفي كأحد 
عرضت  حيث  الفلسطيني،  االقتصاد  رك��ائ��ز  أه��م 
الساحة  أح���داث  وأب���رز  أه��م  صفحاتها  خ��الل  م��ن 
املصرفية الفلسطينية، وسلطت الضوء في إطاللتها 
اللقاءات  وع��ق��دت  كما  مصرفية،  دراس���ات  على 
أب��رز الشخصيات واجلهات  وأج��رت احل��وارات مع 

ذات العالقة.

نشرة “املؤشر املصرفي”

»املؤشر  نشرة  م��ن  أع���داد  أرب��ع��ة  اجلمعية  أص���درت   
املعرفة  توفير  إلى  الفصلية، والتي تهدف  املصرفي« 
خالل  من  الفلسطيني،  املصرفي  القطاع  واق��ع  عن 
مؤشرات  شكل  على  حتليلية  وب��ي��ان��ات  معلومات 
املوجودات،  تتضمن  التي  القراءة،  سهلة  تفصيلية 

املطلوبات، حركة الشيكات واحلواالت.

كتاب “الوضع املالي للبنوك 2008”

املالي  »ال��وض��ع  السنوي  كتابها  اجلمعية  أص���درت   
محاور  ث��الث��ة  م��ن  يتكون  وال���ذي   »2008 للبنوك 
أساسية، تناول احملور األول القوائم املالية املجمعة 
أما  فلسطني،  ف��ي  امل��ص��رف��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ة  وم���ؤش���رات 
فيما  البنوك  ألداء  مقارنة  تناول  فقد  الثاني  احمل��ور 
بينها بترتيبها بحسب بياناتها ومؤشراتها املالية، فيما 
وبيانات ومؤشرات  الثالث معلومات  تناول احملور 

البنوك العاملة في فلسطني كٍل على حدا.

كتيب “الوضع املالي للبنوك 2009/6” 

املالي  »ال��وض��ع  ال��س��ن��وي  كتيبها  اجلمعية  أص���درت 
تابعًا  إص����دارًا   يعتبر  وال���ذي   ،»2009/6 للبنوك 
أجزاء  ث��الث��ة  م��ن  يتكون  حيث  ال��س��ن��وي،  للكتاب 
املجمعة  املالية  القوائم  األول  اجلزء  تناول  رئيسية، 
الفلسطيني،  املصرفي  للقطاع  الصناعة  ومؤشرات 
بحسب  البنوك  ترتيب  تناول  فقد  الثاني  اجل��زء  أم��ا 
الثالث  اجل��زء  وت��ن��اول  املالية،  ومؤشراتها  بياناتها 
صفحة لكل بنك بينت خاللها أهم مؤشرات هيكل 

رأس املال والسيولة والربحية.

أصدرت اجلمــعية ثالثة 
عشر اصداراً متخصصاً 
بالصناعــة املصـرفية 
ــــي فــلـــــســطــن ف
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دراسة تقييم حجم الطلب على اخلدمات 
املصرفية اإللكترونية

حجم  تقييم  دراس��ة  وإص��دار  بإعداد  اجلمعية  قامت 
الطلب على اخلدمات املصرفية اإللكترونية، متهيدًا 
ل��دراس��ة ج���دوى إن��ش��اء ش��رك��ة ت��وف��ر ه��ذه اخلدمات 
ف���ي ف��ل��س��ط��ني، ح��ي��ث ك���ان���ت ق���د اع�����دت دراس����ة 
البنية  وتوفر  البنوك  جاهزية  وم��دى  العرض  جانب 
 ،2008 العام  تلك اخلدمات خالل  لتقدمي  التحتية 
واستكملت جانب الطلب عليها خالل العام 2009 
للجوانب  ال��زب��ائ��ن  استيعاب  كيفية  على  للتعرف 

املختلفة املتعلقة بها.

نشرة “صفحة احلقائق 2008”

»صفحة  السنوية  املصرفية  صفحتها  اجلمعية  أعدت 
ألهم  عمليًا  ملخصًا  باعتبارها   ،»2008 احلقائق 
م���ؤش���رات ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، حيث 
ال��ف��روع وامل��وظ��ف��ني، وتبني  ال��ب��ن��وك،  تلخص ع��دد 
قيمة أهم البيانات املجمعة، إضافة إلى بيان حركات 
وق��ي��م امل��دف��وع��ات وال��ب��ط��اق��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة. كما 

وتلخص أهم بيانات البنوك املنفردة.

التقرير السنوي 2008

 ،2008 للعام  ال��س��ن��وي  تقريرها  اجلمعية  أع���دت 
لها،  وامل��ال��ي  اإلداري  ال��ت��ق��ري��ري��ن  تضمن  وال����ذي 
خالل  عملها  ومحاور  مجاالت  كافة  خالله  بينت 
العام، إلى جانب الدراسات واإلصدارات اخلاصة 
التعاون  واتفاقيات  واإلجن���ازات  والنشاطات  بها، 
احمللية  واملصرفية  املالية  املؤسسات  مع  برمتها  التي 
مجلس  أعضاء  على  وعرضته  والدولية.  والعربية 
اإلدارة وأعضاء اجلمعية العمومية خالل اجتماعاتها 
حيث  ال��ع��ام،  خ��الل  عقدتها  التي  العادية  السنوية 
ص����ادق األع���ض���اء ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي وعلى 
بأداء  مشيدين   ،2009 للعام  اخلتامية  احل��س��اب��ات 

اجلمعية خالل العام.
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املطبوعات
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As of 31 December, 2008

Financing activities** أنشطة متويلية

All amounts are in USDجميع املبالغ بالدوالر األمريكي

*

*

*
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4- النشاطات
2009، إذ عقدت اثني عشر اجتماعًا ملناقشة أوضاع ومطالب  54 نشاطًا خالل العام  تنوعت نشاطات اجلمعية والتي بلغت 
القطاع املصرفي، وأربعة عشر اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطني، وستة لقاءات مع شخصيات بارزة لها 
عالقة بالصناعة املصرفية، كما وأجرت اثني عشر حوار مباشر وغير مباشر مع متخصصني مصرفيني محليني ودوليني، وعقدت 

عشرة ورشات عمل مصرفية وقانونية.

إجتماعات 
31/03/2009  االجتماع  الدوري العادي ملجلس اإلدارة 

05/04/2009  اجتماع  مع األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية لالطالع على دراسة العاملني في القطاع املصرفي

11/05/2009  اجتماع  حتضيري مع التعليم املستمر في جامعة بيرزيت إلطالق برنامج التدريب والتوظيف الثالث 

25/05/2009  اجتماع  مع وزارة املالية لبحث أبرز القضايا التي تهم القطاع املصرفي 

08/06/2009  اجتماع  مع احتاد املقاولني الفلسطينيني لبحث فرص تعزيز التعاون بني القطاع املصرفي وقطاع املقاوالت 

30/06/2009  اإلجتماع  الدوري العادي ملجلس اإلدارة 
25/07/2009  اجتماع  مع مؤسسة جايكا اليابانية، لبحث سبل تطوير القطاع الزراعي في األغوار 

02/08/2009  اجتماع  مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط
30/09/2009  االجتماع الدوري العادي ملجلس اإلدارة 

08/12/2009  اجتماع  مع وزارة الثقافة للتباحث حول املسؤولية االجتماعية للشركات في فلسطني
09/12/2009  اجتماع  اجلمعية العمومية السنوي العادي 
23/12/2009  االجتماع الدوري العادي ملجلس اإلدارة 

نــفذت الـجمعــية  
54 نشـــاطاً   متنوعاً 
مبواضيــع تخــــص 
الصناعة املصرفيــة 
فلســـــطن فــي 
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اجتماعات تشاورية
04/02/2009 مسودة تعليمات سلطة النقد رقم 1 اخلاصة باالئتمان العادل

25/02/2009 تطوير سلطة النقد لنظام آلي جديد للشيكات املعادة واملفقودة واملوقوفة واملتداولة
26/02/2009 موضوع الطلب من سلطة النقد إلعادة النظر بتعليمات التوظيفات اخلارجية

24/03/2009 مشروع تطوير سلطة النقد لنظام الشيكات املعادة ومسودة منوذج التفويض واإلقرار
27/04/2009 مسودة النموذج املوحد اجلديد لطلب فتح احلسابات املصرفية

25/06/2009 التسجيل في السجل التجاري و املقاصة للبنوك التي لديها فروع في قطاع غزة
27/08/2009 إقراض املشاريع الصغيرة واملتوسطة عبر حتديد القطاعات االستثمارية ملدراء االئتمان

07/09/2009 بعض قضايا العاملني في القطاع املصرفي ملدراء املوارد البشرية  
15/10/2009 تعليمات سلطة النقد رقم 7 واخلاصة باحلد األدنى لرأس املال

15/10/2009 تعليمات سلطة النقد رقم 8 واخلاصة بفتح احلسابات وإغالقها واحلسابات اجلامدة والسرية املصرفية 
15/10/2009 تعليمات سلطة النقد رقم 9 واخلاصة باملقيم وغير املقيم

29/10/2009 أسباب إعادة الشيكات بني املستشارين القانونيني للبنوك واملستشار القانوني لسلطة النقد 
16/12/2009 مسودة مشروع قانون املصارف املعدل لقانون املصارف 2 لسنة 2002

16/12/2009 املالحظات حول مسودة مشروع قانون املصارف املعدل لقانون املصارف رقم 2 لسنة 2002

لقاءات 
18/03/2009 لقاء مع معالي وزير الهيئة العامة للشؤون املدنية حسني الشيخ

18/03/2009 لقاء مع وفد من املفوضية األوروبية في بروكسل
PIBF ومنتدى فلسطني الدولي لألعمال  NIR18/03/2009 لقاء مع وفد سويدي مشترك ضم املجلس الدولي للصناعات السويدية

07/05/2009 لقاء تعريفي حول جائزة فلسطني للتميز واإلبداع
11/05/2009 لقاء مع السيد مروان عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

08/09/2009 لقاء مع السيد باسل طه كمدير عام جديد ملعهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية
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 حوارات 
04/01/2009 البروفسور عصام زعبالوي رئيس األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية

15/02/2009 السيد عبد املالك اجلابر الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت الفلسطينية
23/02/2009 معالي الدكتور مروان عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

06/04/2009 السيد محمود ملحس رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني
SBI 30/04/2009 السيدة جولني سبينسر مستشار التسويق لدى

25/05/2009 الدكتور فؤاد شاكر األمني العام الحتاد املصارف العربية
05/07/2009 السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري األردني
SBI 03/08/2009 السيدة سارة ميريت املستشار األول لقسم املوارد البشرية في

20/08/2009 السيدة كاترينا ليانا املدير التقني ملركز أعمال لويدس ريجيستر لضمان اجلودة
14/10/2009 السيد جوزيف طربيه رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني العرب

18/11/2009 السيد طالل ناصر الدين رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة
SBI 22/11/2009 السيد ويليام ديوي نائب رئيس
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ورش عمل 
04/05/2009 تطوير االستراتيجيات التسويقية في ظل التحديات االقتصادية الراهنة
06/05/2009 حتقيق القيمة املؤسساتية من خالل التوافق مع مكافحة غسيل األموال

12/05/2009 استعراض نتائج دراسة »إطاللة على موظفي القطاع املصرفي الفلسطيني للعام 2008«
15/06/2009 وسائل متويل القطاع الزراعي في فلسطني: الفرص واحللول

29/06/2009 استعراض نتائج دراسة »حجم الطلب على اخلدمات املصرفية اإللكترونية«
07/07/2009 تطوير اخلدمات املصرفية اإللكترونية في فلسطني

21/07/2009 التحاليل املالية للمشاريع الزراعية في البيوت البالستيكية واحلقول املفتوحة
01/09/2009 أفضل املمارسات في إدارة املوارد البشرية »حتديات قدمية وحلول جديدة« 

10/09/2009 تسعير اخلدمات املالية 
15/10/2009 التخطيط االستراتيجي: الطريق لتحقيق الريادة في السوق
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اجلمعية في الصحف
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من  بالعديد   2009 ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  ارتبطت 
العالقات مع املؤسسات احمللية والعربية والدولية، 
القطاع  خدمة  في  املساهمة  أجل  من  معها  تعاونت 

املصرفي الفلسطيني.
العالقات مع املؤسسات احمللية

سلطة النقد الفلسطينية

استمرت العالقة بني اجلمعية وسلطة النقد في إطار 
جسر  مبثابة  اجلمعية  فكانت  املشترك،  التعاون  من 
كافة  مناقشة  في  النقد  وسلطة  البنوك  بني  التواصل 
التعليمات الصادرة عن السلطة وصياغة املالحظات 
حولها، كما قامت بالتنسيق مع سلطة النقد لدراسة 
ت��ق��ي��ي��م ح��ج��م ال��ط��ل��ب وال���ع���رض ع��ل��ى اخل���دم���ات 
إلى  باإلضافة  فلسطني،  في  اإللكترونية  املصرفية 
تعاون السلطة في توفير البيانات الالزمة إلصدارات 

ودراسات اجلمعية. 

هيئة سوق رأس املال

شاركت اجلمعية بصفتها عضوًا في مجلس إدارة الهيئة 
كما  العام،  خالل  الهيئة  ولقاءات  اجتماعات  كافة  في 
“أثر  العمل  لورشة  التحضير  على  املؤسستان  تعاونت 
إدراج البنوك على أدائها”، وشاركت اجلمعية في ورش 

العمل والنشاطات التي عقدتها الهيئة خالل العام.

العالقات مع املؤسسات

وزارة املالية

وزارة  مع  رئيسية  اجتماعات  ثالثة  اجلمعية  عقدت 
املالية ملناقشة آفاق التعاون وبعض القضايا التي تهم 
االجتماع  أهمها  كان  الفلسطيني،  املصرفي  القطاع 
املشكوك  ال��دي��ون  مخصص  م��وض��وع  بحث  ب��ش��أن 
وكذلك  التسهيالت  ع��ل��ى  املعلقة  وال��ف��وائ��د  فيها 
للبنوك  الشرعية  غير  والعوائد  احلق  حوالة  موضوع 

اإلسالمية.

وزارة االقتصاد

واللقاءات  االج��ت��م��اع��ات  ف���ي  اجل��م��ع��ي��ة  ش���ارك���ت 
املجلس  خ��الل  من  االقتصاد،  وزارة  عقدتها  التي 
التنسيقي، وشاركت في جلنة إعداد املسودة النهائية 
لقانون الشركات في فلسطني، إضافة إلى املساهمة 
ذات  األس��واق  بشأن  اخل��اص  القطاع  مقترحات  في 
األولوية التي تشكل مقصدًا بالنسبة للقطاع املصرفي 

الفلسطيني.

وزارة األشغال العامة واإلسكان

املجلس االستشاري  اعتماد عضوية اجلمعية في  مت 
العامة واإلس��ك��ان حتقيقًا  ب���وزارة األش��غ��ال  اخل��اص 
الطابع االستشاري  املجتمعية ذات  الشراكة  لسياسة 

للوزارات والدوائر احلكومية.
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وزارة الثقافة

العامني  امل������دراء  ب��ح��ض��ور  ل��ق�����اء  ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة 
ملناقشة  ال��ث��ق��اف��ة،  وزي����رة  م��ع  للبنوك  واإلق��ل��ي��م��ي��ني 
وعقدت  كما  الثقافي،  وال��دع��م  التعاون  مجاالت 
لقاء آخر مع ممثلني عن وزارة الثقافة للتباحث حول 

املسؤولية االجتماعية للشركات في فلسطني.

الهيئة العامة للشؤون املدنية

الهيئة العامة للشؤون  عقدت اجلمعية لقاء مع وزير 
ل��ع��رض م��ط��ال��ب القطاع  ال��ش��ي��خ،  امل��دن��ي��ة ح��س��ني 
ال��ف��ي��زا، تصاريح  ت��أش��ي��رات  ب��خ��ص��وص  امل��ص��رف��ي 
اخل�����ارج، وإص����دار  ف��ي  ال��ب��ن��وك  ال���زي���ارة إلدارات 

.BMC بطاقات رجال األعمال

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

املجلس  ف��ي  عضويتها  خ��الل  م��ن  اجلمعية  ت��ع��اون��ت 
للجهاز،  التابع  الرسمية  لإلحصاءات  االستشاري 
اإلحصائية  للبيانات  املعتمد  املركز  بصفته  املركز  مع 
مجلة  خ��الل  م��ن  اجلمعية  تنشرها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة 

»البنوك في فلسطني«.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

نظمت اجلمعية لقاًء تعريفيًا بخدمات شركة »ريتش« 
البنوك  تعريف  لغرض  املجموعة،  شركات  إحدى 

ت��ق��دم��ه »ريتش«  أن  مي��ك��ن  مب��ا  امل��ال��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
م��ن خ��دم��ات ات��ص��ال وخ��دم��ة زب��ائ��ن للمساهمة في 
تطوير مستوى اخلدمات املصرفية في فلسطني. كما 
وعقدت لقاًء تعريفيًا بجائزة التميز واإلبداع بحضور 

ممثلني عن مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

سوق فلسطن لألوراق املالية

العام  خالل  والسوق  اجلمعية  بني  العالقة  استمرت 
الطرفني،  تبادل كافة إصدارات  2009، من حيث 
توفير  في  السوق  على  اجلمعية  اعتماد  جانب  إل��ى 
والتي  فلسطني،  في  املالي  للسوق  املالية  البيانات 
في  »البنوك  مجلة  ف��ي  نشرها  على  األخ��ي��رة  تعمل 
التعاون في التحضير لورشة  فلسطني«، إضافة إلى 

العمل »أثر إدراج البنوك على أدائها«.

اجمللس التنسيقي ملؤسسات القطاع 
اخلاص

تعاونت اجلمعية مع املجلس في مشروع حملة القطاع 
اخلاص واملجتمع املدني إلغاثة قطاع غزة، وفي املؤمتر 
غزة،  إع��م��ار  إلع����ادة  الفلسطيني  ال��ع��رب��ي  وامل��ع��رض 
السياسات  جلنة  ف��ي  اجلمعية  عضوية  اعتماد  مت  كما 
العمالية، باإلضافة إلى تنسيق اجلمعية ملشاركة البنوك 
في مؤمتر األردن الدولي األول لإلستثمار، واملشاركة 
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واجلمارك  االي���رادات  لتنمية  الشراكة  خطة  تطبيق  في 
ممثاًل  للجمعية  القانوني  املستشار  بترشيح  واملؤسسات 

عنها في اللجنة الفنية لتطوير التشريعات في اخلطة.

صندوق تطوير البلديات

إدارة  مجلس  في  عضوًا  بصفتها  اجلمعية  شاركت 
اجتماعات  ك��اف��ة  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ات،  تطوير  ص��ن��دوق 

ونشاطات الصندوق التي عقدها خالل العام.

معهد األبحاث والدراسات االقتصادية 
ماس

ك��ان��ت ال��ع��الق��ة ب��ني اجل��م��ع��ي��ة وم��ع��ه��د م���اس قائمة 
لكال  النشاطات  وحضور  اإلص���دارات  تبادل  على 
الطرفني، حيث شاركت اجلمعية بحضور اللقاءات 
ساهمت  كما  املعهد،  عقدها  التي  العمل  وورش 

بنشر أبحاث ودراسات املعهد.

احتاد املقاولن الفلسطينين

الفلسطينيني  املقاولني  احتاد  مع  لقاء  اجلمعية  عقدت 
وقطاع  املصرفي  القطاع  بني  التعاون  تعزيز  لغرض 
تنمية  في  القطاعني  من  كل  ألهمية  نظرًا  املقاولني، 
في  ال��ب��ن��وك  دور  وأله��م��ي��ة  الفلسطيني،  االق��ت��ص��اد 
تفعيل قطاع املقاوالت من خالل تقدمي التسهيالت 
والكفاالت واخلدمات املصرفية الالزمة للمقاولني.

مؤسسة التعاون

لقاءات  ساهمت اجلمعية في تسهيل عقد املؤسسة 
مع إدارات البنوك وحثهم على املساهمة في توفير 
ظروف  وتوفير  والطفولة،  التعليم  لقطاع  الدعم 
بيئية صحي�ة مالئم�ة لضم�ان حي�اة ومستقبل أفضل 
»تكفل  ب��رن��ام��ج  خ�����الل  م�����ن  الفلسطين�ي  للطف�ل 

األطفال«.

مركز تطوير القطاع اخلاص

استمرت عالقات التعاون القائمة بني اجلمعية ومركز 
األعمال  رج��ال  جمعية  ف��ي  اخل��اص  القطاع  تطوير 
في  عضويتها  خالل  من  ساهمت  إذ  الفلسطينيني، 
املركز في مناقشة مقترح نظام التقاعد غير احلكومي 

ووضع املالحظات عليه.
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العالقات مع املؤسسات العربية

جمعية البنوك في األردن

في  األردن  في  البنوك  جمعية  بزيارة  اجلمعية  قامت 
إطاللة  خاللها  تناولت   ،2009 ح��زي��ران  منتصف 
على القطاعني املصرفيني الفلسطيني واألردني، ومت 
اخلروج مبسودة تفاهم حتدد أطر التعاون بني الطرفني. 
وفي وقت الحق قامت اجلمعية بتوقيع اتفاقية تعاون 
مع جمعية البنوك في األردن بتاريخ 2009/10/7، 
اجلمعيتني،  عمل  مجال  في  املشترك  التعاون  بهدف 
كما وأجرت حوارًا مع مروان عوض، رئيس مجلس 

إدارة جمعية البنوك في األردن.

احتاد املصارف العربية

والفعاليات  النشاطات  معظم  في  اجلمعية  شاركت 
حوارًا  أج��رت  كما  االحت��اد،  نفذها  التي  واملؤمترات 
إضافة  لالحتاد،  العام  األم��ني  شاكر  ف��ؤاد  السيد  مع 

إلى تبادل اإلصدارات بني اجلمعية واالحتاد.

االحتاد الدولي للمصرفين العرب

شاركت اجلمعية في املؤمترات والندوات التي نفذها 
االحتاد، كما أجرت حوارًا مع السيد جوزيف طربيه 

رئيس االحتاد الدولي للمصرفيني العرب.

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية

عقدت اجلمعية لقاًء مع املدير العام لألكادميية العربية 
للعلوم املالية واملصرفية، في مقر اجلمعية، الطالع 
حول  اجلمعية  نفذتها  التي  الدراسة  على  األكادميية 
التعاون  استمر  كما  املصرفي،  القطاع  في  العاملني 
بني اجلهتني من خالل املشاركة في النشاطات وتبادل 

اإلصدارات وعقد اللقاءات واالجتماعات.

املعهد املصرفي املصري

ب���ني اجل��م��ع��ي��ة وامل��ع��ه��د املصرفي  ال���ت���ع���اون  اس��ت��م��ر 
املصري، على أساس تبادل اإلصدارات واملشاركة 

في الفعاليات واملؤمترات والندوات.

مركز املديرين املصري

استمر التعاون بني اجلمعية ومركز املديرين املصري، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واملؤمترات  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ع��ل��ى أس���اس 

والندوات.

صنــدوق النقــد العــربي

 2009 األع��م��ال  ممارسة  منتدى  في  اجلمعية  شاركت 
دائرة  نظمته  ال��ذي  العربي«  العالم  في  األع��م��ال  »بيئة 
التنمية االقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي 

وصندوق النقد العربي ومجلس اإلمارات للتنافسية.
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العالقات مع املؤسسات الدولية

منتدى فلسطن الدولي لألعمال

الدولي  فلسطني  ومنتدى  اجلمعية  بني  التعاون  استمر 
اجلزء  إجن��از  مت  حيث   ،2009 ال��ع��ام  خ��الل  لألعمال 
على  والعرض  الطلب  حجم  تقييم  دراس��ة  من  الثاني 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية، وعقدت بالتعاون معه 
“تطوير اخلدمات  في وق��ت الح��ق ورش��ة عمل ح��ول 
املصرفية اإللكترونية في فلسطني” لعرض نتائج اجلزء 
بالتعاون مع  الثاني من الدراسة، واستضافت اجلمعية 
املنتدى وفدًا اقتصاديًا سويديًا ضم ممثلني عن سويتش 
إعادة  في  البنوك  دور  ح��ول  للتباحث  ن��اس��داك،  ب��اور 

إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي عليه.

ESAF مشروع

من  ع��دد  في   ESAF مشروع  مع  اجلمعية  تعاونت 
برنامج  تطبيق  في  وساهمت  والبرامج،  النشاطات 
ينفذه  ال���ذي  للبنوك  امل��ص��رف��ي��ة«  اخل��دم��ات  »ت��ط��وي��ر 
إلى  ب��اإلض��اف��ة   ،USAID م��ن  امل��م��ول  امل���ش���روع 
الصغيرة  امل��ش��اري��ع  إق���راض  تشجيع  على  ال��ت��ع��اون 
واملتوسطة من خالل تطوير دليل إجراءات مختصر 
اجتماع  ف��ي  ال��واع��دة  للقطاعات  اإلق���راض  لعملية 

ملدراء االئتمان لدى البنوك.

AED مشروع

تعاونت اجلمعية مع املشروع، إذ شاركت في ورشة 
التي نفذها املشروع،  العمل حول حماية املستهلك 
ح��ي��ث ط��ال��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ب���ض���رورة ح��م��اي��ة طرفي 
املعادلة، فإنه مع أهمية حماية املستهلك فإن احلاجة 
محاوالت  أية  من  املالية  املؤسسات  بحماية  تقضي 
سوء ائتمان قد تتعرض لها، كما وشاركت في مؤمتر 
»فرصة  بعنوان  فلسطني  في  الصغر  متناهي  التأمني 

للوصول ألسواق جديدة«.

CARANA مشروع

CARANA في  ت��ع��اون��ت اجل��م��ع��ي��ة م��ع ش���رك���ة   
أجل  م��ن  وال��ل��ق��اءات  العمل  ورش  م��ن  ع��دد  تنفيذ 
ورشة  أهمها  الزراعي،  القطاع  متويل  فرص  تعزيز 
ال��ع��م��ل ح���ول »وس���ائ���ل مت��وي��ل ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي: 
الفرص واحللول«، إلى جانب تنظيم الزيارة امليدانية 
ملسؤولي التسهيالت لدى البنوك إلى مناطق األغوار 
الزراعية  املشاريع  جن��اح  قصص  لعرض  وط��وب��اس 
ه���ن���اك. ك��م��ا ت��ع��اون��ا ف���ي ع��ق��د ورش����ة ع��م��ل حول 
البيوت  في  الزراعية  للمشاريع  املالية  »التحليالت 

البالستيكية واحلقول املفتوحة«.
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مشروع تطوير املؤسسات املالية

عمل  ورش���ة   MFI م��ع  بالتعاون  اجلمعية  ع��ق��دت   
التوافق  املؤسساتية من خالل  القيمة  بعنوان »حتقيق 
اخلطوات  إط��ار  في  األم���وال«،  غسيل  مكافحة  مع 
لسنة  األم����وال  غسيل  مكافحة  ل��ق��ان��ون  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
املستجدات  آخ���ر  ع��ل��ى  ال��ب��ن��وك  إلط���الع   ،2007
املتعلقة بقانون مكافحة غسيل األموال املعمول به في 
املترتبة على املؤسسات  السلبية  فلسطني، واملخاطر 
مستويات  ع��ل��ى  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  واالق���ت���ص���اد  امل��ال��ي��ة 

متعددة.

  Shore Bank InternatIonal

تعاونت اجلمعية مع SBI  في عقد ورشة عمل بعنوان 
التحديات  ظل  في  التسويقية  االستراتيجيات  »تطوير 
حول  عمل  ورش��ة  جانب  إل��ى  الراهنة«،  االقتصادية 
»حتديات  البشرية  امل��وارد  إدارة  في  املمارسات  أفضل 
بعنوان  أخ��رى  عمل  وورش��ة  جديدة«،  وحلول  قدمية 
في  الريادة  لتحقيق  الطريق  االستراتيجي:  »التخطيط 

السوق«.

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
التعاون  منظمة  اجتماعات  ف��ي  اجلمعية  ش��ارك��ت 
والتنمية االقتصادية لتطوير وثيقة سياسات احلوكمة 

املنظمة  عقدتها  التي  العربي  املصرفي  القطاع  ف��ي 
بالشراكة مع مؤسسة حوكمة، وبالتعاون مع مؤسسة 

التمويل الدولية واحتاد املصارف العربية.

IFC مؤسسة التمويل الدولية

شاركت اجلمعية في النشاطات التي نفذتها مؤسسة 
ورشة  ف��ي  ش��ارك��ت  حيث   ،IFC الدولية  التنويل 
حيث  ب��امل��ض��م��ون،  اإلق����راض  تطوير  ح��ول  العمل 
إلى  الهادفة  اإلصالحات  دعم  على  املؤسسة  تعمل 
اخلاصة  والسجالت  الضمانات  قوانني  فعالية  زيادة 
ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��م��وي��ل، م��ن أج��ل حتسني فرص 
في  احلجم  واملتوسطة  الصغر  املتناهية  املؤسسات 

احلصول على التمويل في فلسطني.

CHF مؤسسة التعاون اإلسكاني

اإلسكاني  ال��ت��ع��اون  مؤسسة  م��ع  اجلمعية  ت��ع��اون��ت 
املشاريع  إق��راض  تشجيع  على   2009 العام  خ��الل 
الصغيرة واملتوسطة من خالل تطوير دليل إجراءات 
االستثمارية  للقطاعات  اإلق��راض  لعملية  مختصر 

الواعدة.
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سبعة  ف��ي   2009 ال��ع��ام  خ���الل  اجلمعية  ش��ارك��ت 
والدولية،  احمللية  للمؤسسات  متنوع  نشاط  عشر 
اخلبرة  واكتساب  املتبادل  التعاون  حتقيق  سبيل  في 
واملعرفة من العديد من اجلهات ذات الصلة بالقطاع 
املصرفي  القطاع  مكانة  تعزيز  سبيل  في  املصرفي، 

الفلسطيني على خارطة  الصناعة املصرفية.

املؤمتر السنوي ملكافحة غسيل األموال

شاركت اجلمعية في املؤمتر السنوي ملكافحة غسيل 
األم���وال، ضمن وف��د م��ن فلسطني ض��م ع���ددًا من 
املؤمتر،  م��وض��وع  ف��ي  ال��ع��الق��ة  ذوي  األش���خ���اص 
في   ،2009/1/27-25 الفترة  خالل  عقد  الذي 
دبي، نظمته جمعية خبراء مكافحة غسيل األموال 
املعتمدين، لبحث آفاق التعاون اإلقليمي والدولي 
الفائدة  لتحقيق  اخل��ب��رات  وت��ب��ادل  اجل��ه��ود  لتنسيق 

القصوى في عملية مكافحة غسيل األموال.

املؤمتر املصرفي العربي 2009: “األزمة: 
رؤية للغد” 

ف��ع��ال��ي��ات احت����اد املصارف  ف���ي  ش���ارك���ت اجل��م��ع��ي��ة 
العربية، إذ حضرت املؤمتر املصرفي العربي 2009 
الفترة  خ��الل  عقد  ال���ذي  للغد«،  رؤي���ة  »األزم����ة: 
دبي، والذي هدف إلى  في   ،2009/4/20-19

املشاركات في الفعاليات

التي  والتداعيات  اإلنعكاسات  مختلف  تشخيص 
اقتصادات  مختلف  على  املالية  األزم��ة  عن  ترتبت 

البلدان العربية وأسواقها املالية والعقارية.

مؤمتر التأمن متناهي الصغر

شاركت اجلمعية في مؤمتر التأمني متناهي الصغر في 
فلسطني بعنوان “فرصة للوصول ألسواق جديدة”، 
الله،  رام  في   ،2009/5/20 بتاريخ  عقد  ال��ذي 
متناهي  التأمني  منتجات  ع��ن  ت��ص��ورًا  ق��دم  وال���ذي 
توصل  التي  والنتائج  األخ��رى،  البلدان  في  الصغر 
ملنتجات  والطلب  ال��ع��رض  بخصوص  املسح  إليها 

التأمني متناهي الصغر في فلسطني.

حوكمة الشركات وإدارة اخملاطر

املصرفي:  املنتدى  فعاليات  ف��ي  اجلمعية  ش��ارك��ت 
عنوان  حت��ت  امل��خ��اط��ر«  وإدارة  ال��ش��رك��ات  »حوكمة 
»تعزيز التنظيم والرقابة املالية، دروس من األزمة«، 
ملناقشة مسألة  دب��ي،  أي��ار، في  نهاية  ال��ذي عقد في 
تعزيز التنظيم والرقابة املالية واالستفادة من دروس 
التوجيهية  واملبادئ  العالم،  منها  عانى  التي  األزم��ة 
التي  وأب��رز األدوات واإلج���راءات  األزم��ة،  إلدارة 

يجب اتخاذها إلدارة األزمة احلالية.
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ورشة »التعاون الفلسطيني اإليطالي«

الصناعة  فيها  مثلت  عمل  بورقة  اجلمعية  شاركت 
املصرفية في فلسطني، لبحث سبل التعاون الفلسطيني 
الله،  رام  مبدينة   ،2009/6/10 بتاريخ  اإليطالي 
متني  الفلسطيني  املصرفي  القطاع  أن  أكدت خاللها 
املصرفية  اخل��دم��ات  لتقدمي  ج��اه��ز  وأن���ه  وم��ت��ط��ور، 

للشراكات الفلسطينية واإليطالية.

اجللسة املتخصصة في جامعة القدس 
املفتوحة 

شاركت اجلمعية في اجللسة املتخصصة التي عقدت 
جامعة  عقدته  ال���ذي  ال��راب��ع  التوظيف  ي��وم  خ��الل 
حيث   ،2009/7/13 ب��ت��اري��خ  املفتوحة  ال��ق��دس 
املصرفي  القطاع  متثل  إحصائية  عمل  ورق��ة  قدمت 
الفلسطيني وأهم محاوره، وناقشت أهم مؤشرات 
الوظيفي لدى  الصناعة املصرفية مبا في ذلك اجلهاز 

البنوك العاملة في فلسطني.

ورشة عمل حول حماية املستهلك 

ش���ارك���ت اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ورش����ة ع��م��ل ح���ول حماية 
مشروع  نظمها   ،2009/8/4 بتاريخ  املستهلك، 
للتنمية،  األم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ن  امل��م��ول   AED
املستهلك  حماية  بضرورة  اجلمعية  خاللها  طالبت 

واملؤسسات املالية سواء.

خطة الشراكة لتنمية االيرادات واجلمارك

لتنمية  ال��ش��راك��ة  خطة  تطبيق  ف��ي  اجلمعية  ش��ارك��ت 
بترشيحها  وامل���ؤس���س���ات،  واجل���م���ارك  االي������رادات 
اللجنة  في  عنها  ممثاًل  للجمعية  القانوني  للمستشار 

الفنية لتطوير التشريعات في اخلطة.

تطوير اإلقراض باملضمون 

ش���ارك���ت اجل��م��ع��ي��ة ف���ي ورش����ة ع��م��ل ح���ول تطوير 
التمويل  اإلقراض باملضمون، الذي نظمته مؤسسة 
لدراسة   ،2009/8/20 بتاريخ   ،IFC الدولية 
في  امل��ض��م��ون  اإلق�����راض  م��ش��روع  تطبيق  إم��ك��ان��ي��ة 
ممارسات  أف��ض��ل  ح��ول  األم��ث��ل��ة  وت��ب��ادل  فلسطني، 
اإلق���راض  تطوير  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  القضائية  السلطات 
يعمل  التي  الطريقة  معرفة  إل��ى  إضافة  باملضمون، 

فيها سجل الضمانات وكيفية إدارته. 

املنتدى السنوي لإللتزام وإدارة اخملاطر

وإدارة  لإللتزام  السنوي  املنتدى  في  اجلمعية  شاركت 
ب����ازل اجلديدة  امل��خ��اط��ر: »م��ق��ارب��ة م��ق��ت��رح��ات جل��ن��ة 
2009، في اسطنبول،  مبطلع تشرين أول   ،»2009
الدولي  االحت��اد  و  العربية  املصارف  احت��اد  نظمه  ال��ذي 
للمصرفيني العرب وجمعية املصارف التركية، ملناقشة 
П والتي صدرت في  املقترحات اجلديدة للجنة بازل 

متوز 2009 في خضم األزمة املالية العاملية.
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تطوير وثيقة سياسات احلوكمة 

ش���ارك���ت اجل��م��ع��ي��ة ف���ي اج��ت��م��اع��ات ت��ط��وي��ر وثيقة 
التي  العربي  املصرفي  القطاع  سياسات احلوكمة في 
 OECD تنفذها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
بالشراكة مع مؤسسة حوكمة وبالتعاون مع مؤسسة 
العربية،  امل��ص��ارف  واحت���اد   IFC ال��دول��ي��ة  التمويل 
2009/10/11، في دبي، ملناقشة املسودة  بتاريخ 
النهائية للوثيقة، قبل ترجمتها وإصدارها وتسليمها 
العالقة  ذات  الرقابية  واجلهات  املركزية  البنوك  إلى 

في العالم العربي. 

املؤمتر اإلقليمي للحوكمة واملسؤولية 
االجتماعية 

اإلقليمي  امل���ؤمت���ر  أع���م���ال  ف���ي  اجل��م��ع��ي��ة  ش���ارك���ت 
الشرق  ملنطقة  االجتماعية  وامل��س��ؤول��ي��ة  للحوكمة 
الذي عقد خالل   ،2009 افريقيا  األوس��ط وشمال 
أجل  من  األردن،  في   ،2009/11/3-1 الفترة 
تطوير أسس ومعايير حوكمة الشركات ومسؤوليتها 

االجتماعية إقليميًا.

منتدى ممارسة األعمال 2009 

شاركت اجلمعية في منتدى ممارسة األعمال 2009 
»بيئة األعمال في العالم العربي«، الذي عقد خالل 
الفترة 8-2009/11/9، في أبو ظبي، بتنظيم من 
دائرة التنمية االقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك 
اإلمارات  ومجلس  العربي  النقد  وصندوق  الدولي 
إج���راءات  ف��ي  اإلص���الح  سبل  ملناقشة  للتنافسية، 
الشرق  منطقة  في  للشركات  والتسجيل  الترخيص 
نحو  واآلراء  اخلبرات  تبادل  إل��ى  إضافة  األوس��ط، 
حزمة  ت��ن��اول  جانب  إل��ى  امل��م��ارس��ات  أفضل  تطبيق 

اإلصالحات التي تشهدها بيئة األعمال حاليًا .

 :2009 العربي  املصرفي  املــؤمتــر 
ظل  في  البيني  العربي  »االستثمار 

نظام اقتصادي عاملي مستجد« 

العربي  امل��ص��رف��ي  امل���ؤمت���ر  ف���ي  اجل��م��ع��ي��ة  ش���ارك���ت 
نظام  ظ��ل  ف��ي  البيني  العربي  »االستثمار   :2009
الفترة  خالل  عقد  الذي  مستجد«،  عاملي  اقتصادي 
ينظمه  والذي  بيروت،  في   ،2009/11/20-18
للمصرفيني  الدولي  واالحتاد  العربية  املصارف  احتاد 
ال���ع���رب، مل��ن��اق��ش��ة ال�����دروس امل��س��ت��ف��ادة م��ن األزم���ة 
واملقترحات  ملعاجلتها،  السعي  وكيفية  العاملية  املالية 
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األزمة  ل��ت��ف��ادي  العشرين  مجموعة  وضعتها  ال��ت��ي 
ال��ت��ص��ن��ي��ف، وأدوات  م��ث��ل )احل��وك��م��ة، وك����االت 
الهندسة املالية( ومناقشة وتنفيذ مقترحات جلنة بازل 

.2009

للشيكات  اجلـــديد  اآللي  النظــام 
املرجتعة

سلطة  عقدتها  ال��ت��ي  اجللسة  ف��ي  اجلمعية  ش��ارك��ت 
في  ال��ب��ن��وك  ع��ن  ممثلني  بحضور  الفلسطينية  النقد 
فلسطني لإلعالن عن النظام اآللي اجلديد للشيكات 

املرجتعة.
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اجلمعية في صور
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حتقيق  ف��ي   2009 ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  اس��ت��م��رت 
املزيد من اإلجنازات على صعيد املؤسسة، والقطاع 
في  فاعلة  مساهمة  لها  فكان  ع��ام،  بشكل  املصرفي 
خطط  ورس��م  االتفاقيات  وتوقيع  ال��ق��رارات  اتخاذ 

التطور واالستمرارية. 

احلشد والتآييد

التأثير         ف�����������ي  واض���ح�����������ة  ب��ص��م��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ك�����ان 
العم�ل  مت��س  ق��ض��اي��ا  عش������رة  ف��ي  واملس����اه���م���ة 

املصرفي.

الدراسات

نف�����ذت  ال�جم�عية س�ب���ع دراس������ات مص��رفي������ة ته�م 
القط�اع املص����رف�ي الفلسطيني.

اإلصدارات

متخصصًا  اص����دارًا  عشر  ثالثة  اجلم��عية  أص���درت 
بالصناع��ة املص�رفية في فل�سطني.

النشاطات

مبواضي��ع  متنوعًا  نش���اطًا     54 ال�جمع��ية   ن��فذت 
تخ����ص الصناعة املصرفي��ة ف��ي فلس�����طني.

البنوك  جمعية  مع  التعاون  اتفاقية 
في األردن

قامت اجلمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية البنوك 
التعاون  بهدف   ،2009/10/7 بتاريخ  في األردن 
واستكشاف  اجلمعيتني  ع��م��ل  م��ج��ال  ف��ي  امل��ش��ت��رك 
أساليب  وتطوير  الطرفني،  لكال  جديدة  مجاالت 
مناسبة للتقارب االقتصادي والتعاون املالي وتنظيم 

فعاليات ونشاطات مصرفية مشتركة.

العضوية في اللجان واجملالس

اجلمعية  تعتبر  التي  واملجالس  اللجان  إلى  باإلضافة 
جلنة  عضوية  ف��ي  اجلمعية  اعتماد  مت  فيها،  ع��ض��وًا 
اخلاص  االستشاري  واملجلس  العمالية  السياسات 
ب����وزارة األش��غ��ال ال��ع��ام��ة واإلس���ك���ان خ���الل العام 

.2009

املصرفية  اخلــدمــات  دراســة  ــام  امت
اإللكترونية

تقييم  حول  دراستها  من  الثاني  اجلزء  اجلمعية  أمتت 
حجم الطلب على اخلدمات املصرفية اإللكترونية، 
تقييم  منها حول  األول  اجل��زء  أمتت  قد  كانت  حيث 
وتوفر  البنوك  جاهزية  ومدى  عليها  العرض  جانب 
العام  خ��الل  اخل��دم��ات  ه��ذه  لتقدمي  التحتية  البنية 

اإلجنازات
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امل���اض���ي، ج����اءت ه���ذه ال���دراس���ة ل��ف��ح��ص جدوى 
إن��ش��اء ش��رك��ة ت��وف��ر ه���ذه اخل���دم���ات ف��ي فلسطني، 
املصرفية  السوق  في  عنها  ملخصًا  بإعداد  وأتبعتها 

الفلسطينية.

تعزيز العالقات

النقد  تعزيز عالقتها مع سلطة  عملت اجلمعية على 
الفلسطينية  ومع املؤسسات احمللية والعربية والدولية 
خالل العام 2009، كما عملت على إنشاء عالقات 
سبيل  في  املؤسسات،  من  ع��دد  مع  جديدة  تعاون 
خدمة الصناعة املصرفية في فلسطني، حيث أنشأت 
عالقة تعاون مع احتاد املقاولني الفلسطينيني، ووزارة 
مشروع  التعاون،  مؤسسة  املالية،  ووزارة  الثقافة، 
الدولي  USAID، واالحتاد  ال�  املمول من   ESAF

للمصرفيني العرب.

االنتقال إلى املقر اجلديد

مقرها  إل��ى   2009 العام  بداية  في  اجلمعية  انتقلت 
أكثر  يعتبر  وال����ذي  ال��ب��ي��رة،  م��دي��ن��ة  وس���ط  اجل��دي��د 
اجلديد  املقر  وف��ر  إذ  اجلمعية،  الحتياجات  مالئمة 
املساحة املناسبة واألجواء املريحة لعقد االجتماعات 

واللقاءات وورش العمل التي تنفذها اجلمعية.
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التقرير املالي
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$412,528 $337,507

إجمالي املصاريف

بلغت نسبة التحقق في امليزانية من املوازنة إلجمالي اإليرادات 82 % وإلجمالي املصاريف 84 %، 

وذلك بسبب تأجيل تنفيذ برنامج أحد املؤسسات املانحة.

املوازنة امليزانية

مقارنة امليزانية باملوازنة للعام 2009 

$325,753 $274,855

إجمالي اإليرادات
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املوازنة امليزانية

املصاريف اإلدارية والعمومية

$235,155$245,753

بلغت نسبة التحقق في امليزانية من املوازنة للمصاريف اإلدارية والعمومية 96 %، ما يعكس 

الدقة في إعداد املوازنة التقديرية واإللتزام بها. 
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حتقيق االستدامة املالية للجمعية

شكلت إجمالي املصاريف 81 ٪ من إجمالي اإليرادات، ما يعكس إدارة املوارد املالية للجمعية 

بفعالية وكفاءة.

$337,507 $274,855

إجمالي اإليراداتإجمالي املصاريف



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

شكلت املصـاريف اإلدارية والعمـومية 83 % من اشتراكات األعضاء، مـا يعكـس ضبط مصاريف 

اجلمعية ضمن موردها املالي األساسي.

$284,528 $235,155

اشتراكات االعضاءاملصاريف اإلدارية والعمومية
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تقرير مدققي احلسابات
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السادة/ رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  احملترمني
جمعية البنوك في فلسطني

رام اهلل – فلسطني

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة جلمعية البنوك في فلسطني واملكونة من املركز املالي كما ف��ي 31 كانون األول 2009 وبيان األنشطة والتغير في صافي 
األصول وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات حول البيانات املالية.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وتشتمل هذه املسؤولية على: تصميم وتطبيق 
واحملافظة على الرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب الغش أو اخلطأ، وكذلك اختيار 

وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة.

مسؤولية مدقق احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات املالية استنادا إلى تدقيقنا لها، لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن هذه املعايير تتطلب 
التزاما باملتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية خالية من التحريفات املادية.

كما تشمل عملية التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية. تعتمد تلك اإلجراءات 
على حكم املدقق مبا في ذلك تقدير مخاطر وجود حتريفات مادية سواء كانت بسبب الغش أو اخلطأ.

وعند قيامه بتقدير تلك األخطار يأخذ املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية وضوابطه املالئمة إلعداد وعدالة عرض البيانات املالية وذلك للقيام 
بتصميم إجراءات التدقيق املالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء الرأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية، كما تشمل عملية التدقيق تقييما 

ملدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أجرتها اإلدارة وتقييما عاما لعرض البيانات املالية.
وفي اعتقادنا أن املعلومات التي حصلنا عليها ونتائج أعمال التدقيق الذي قمنا به تشكل أساسا معقوال إلبداء رأينا في البيانات املالية املرفقة.

رأي مدقق احلسابات
برأينا أن البيانات املالية تظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املالي جلمعية البنوك في فلسطني كما في 31 كانون األول 2009 ونتائج أعمالها 

وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
طالل أبو غزاله وشركاه
جم�ال ملح�م
محاسب قانوني مرخص رقم )98/100( 
رام الله في 15 شباط 2010  
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إيضاح2008 2009
دوالر أمريكي دوالر أمريكياملوج��ودات

بيان أ بيان املركز املالي كما في 31 كانون األول 2009        

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

املوجودات املتداولة
)3(647,774572,571النقد والنقد املعادل

)4(9,475265الذمم املدينة
)5(1821,448املصاريف املدفوعة مقدمًا واألرصدة املدينة أخرى

657,431574,284مجموع املوجودات املتداولة
)2ج، 6(املوجودات الثابتة

107,605118,724بالتكلف��ة
)64,313()63,426(االستهالك املتراكم

44,17954,411صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
701,610628,695مجم�وع املوج�ودات

املطلوبات وصافي األصول
املطلوبات املتداولة

)7(2,64624,408الذمم الدائنة
830ـضريبة دخل مستحقة

2,64625,238مجموع املطلوبات املتداولة
)8(14,82411,193مخصص إجازات موظفني

)2و، 9(41,67026,617صندوق ادخار املوظفني
)2هـ، 10(32,08418,187مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

91,22481,235مجموع املطلوبات
610,386547,460صافي األصول احملتفظ بها آخر السنة – بيان ب

701,610628,695مجموع املطلوبات وصافي املوجودات
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بيان األنشطة والتغير في صافي األصول

للسنة املالية املنتهية في 31 كانون األول 2009        بيان ب

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

)11، 2د( 284,528261,174اشتراكات األعضاء
)12(35,000100,999إيرادات املشاريع

)13(73,08646,944إيرادات إصدارات اجلمعية
)14(175,000ـإيرادات مؤمتر البنوك

)15(48,020ـإيرادات تبرعات 
)16(10,09013,590اإليرادات األخرى
402,704645,727إجمالي اإليرادات

املصاريف
)17()193,029()239,975(املصاريف اإلدارية والعمومية
)18()41,376()43,981(مصاريف إصدارات اجلمعية

 )108,698(ـمصاريف مؤمتر البنوك
)12()100,999()35,000(نفقات املشاريع

)PIBF( مساهمة اجلمعية في مشروع تطوير اخلدمات املصرفية)ـ)4,700
)6()2,477()11,301(مصروف االستهالك

ـ)4,821(خسائر استبعادات املوجودات الثابتة
)446,579()339,778(إجمالي املصاريف 

62,926199,148صافي التغير في األصول خالل السنة
547,460348,312صافي األصول احملتفظ بها أول السنة

610,386547,460صافي األصول احملتفظ بها آخر السنة– بيان أ

إيضاح    2008 2009
دوالر أمريكي دوالر أمريكي اإليرادات
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إيضاح    2008 2009
دوالر أمريكي دوالر أمريكي البي�����ان

بيان جـ بيان التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية في 31 كانون األول 2009  

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
62,926199,148صافي التغير في األصول خالل السنة – بيان ب

تعديالت لتسوية صافي التغير في املوجودات لصافي
التدفق النقدي الناجت عن األنشطة التشغيلية

بنود ال تتطلب تدفقات نقدية
15,3108,849مخصص نهاية اخلدمة 

3,7102,119مخصص إجازات املوظفني
10,4936,545مساهمة اجلمعية – صندوق االدخار

5,2463,272مساهمة املوظفني – صندوق االدخار
11,3012,477استهالك املوجودات الثابتة

ـ4,821خسائر استبعادات موجودات ثابتة
التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

43,430)9,210(ذمم مدينة
1,2661,366مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

5,301)21,762(ذمم دائنة
830)830(ضريبة الدخل املستحقة 

)626(ـاملصاريف املستحقة
)1,337()1,413(مدفوعات نهاية اخلدمة خالل السنة

ـ)686(املدفوع للموظفني من صندوق االدخار
ـ)79(تسويات مخصص إجازات املوظفني

81,093271,374صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( الواردة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)48,585()5,890(شراء موجودات ثابتة
)48,585()5,890(صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( األنشطة االستثمارية

75,203222,789صافي الزيادة في النقد والنقد املعادل خالل السنة
572,571349,782رصيد النقد والنقد املعادل أول السنة
)2ط، 3(647,774572,571رصيد النقد والنقد املعادل آخر السنة
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

إيضحات حول البيانات املالية

1- الشكل القانوني والنشاط:

أ- جمعية البنوك في فلسطن
رقم  حتت  ال��داخل��ية  وزارة  مواف��ق��ة  ع�لى  بناًء   • 	1998/11/28 بتاريخ  فلسطني  في  البنوك  جمعية  تأسست 
RA-225/QB، وباشرت اجلمعية أعمالها خالل شهر شباط 1999. تعمل اجلمعية وفقًا لقانون اجلمعيات 

اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000، مت إعادة توفيق أوضاعها للدائرة املختصة لدى وزارة الداخلية 
بتاريخ 2001/9/6 وفقًا ألحكام قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000 وسجلت 
حتت رقم RA-225/QB، وتتمتع بالشخصية املعنوية ولها احلق في التملك والتصرف في األموال واحلقوق 

في حدود األهداف التي تأسست من أجلها، ومن بني هذه األهداف:
•التعاون مع املؤسسات ذات العالقة في القطاعني العام واخلاص في كل ما من شأنه خدمة االقتصاد الوطني. 	

•رعاية مصالح اجلمعية واألعضاء وتوثيق التعاون فيما بينهم. 	
•بحث القضايا املشتركة واملتعلقة مبختلف أوجه نشاطات األعضاء وإيجاد احللول املناسبة للمشاكل التي تواجههم. 	

•تبادل املعلومات واخلبرات في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل املصرفي وخدمة األهداف املشتركة لألعضاء. 	
•تطوير أساليب أداء اخلدمات املصرفية وحتديثها. 	

•تعزيز التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وذلك لتنفيذ مخططات السياسة النقدية واملصرفية التي تضعها وإبداء وجهة  	
النظر بشأنها عند احلاجة وذلك من خالل التنسيق الكامل والتشاور معها في جميع القضايا التي تهم اجلهاز املصرفي.
•العمل على تسوية اخلالفات بني أعضائها أو بني أعضائها وغيرهم عند تقدمي طلب خطي من املتنازعني إليها. 	

.) • بلغ عدد موظفي اجلمعية 7 موظفني كما في 2009/12/31، )6 موظفني كما في 2008/12/31	
. • مت اعتماد البيانات املالية املدققة من قبل إدارة اجلمعية بتاريخ 2010/2/22	

 :)PIBF( ب - مشروع تطوير اخلدمات املصرفية
البنوك في  الدولي لرجال األعمال وبني جمعية  اتفاقية بني منتدى فلسطني  2008، مت توقيع  10 نيسان  بتاريخ 

فلسطني مببادرة من السويد نحو دعم التنمية االقتصادية في فلسطني.
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مبوجب هذه االتفاقية وافقت جمعية البنوك في فلسطني على تنفيذ املشروع ووافق منتدى رجال أعمال فلسطني 
الدولي على اإلشراف ومراقبة املشروع خالل فترة تنفيذه.

ج� - أهداف املشروع:
•تطوير قطاع البنوك في فلسطني. 	

•القيام بدراسة شاملة لتقييم السوق والتي من شأنها أن تكشف عن حجم الطلب على اخلدمات التالية: 	
خدمات الصراف اآللي. 1 .

نقاط تقدمي اخلدمات للعمالء. 2 .
تقدمي اخلدمات اإللكترونية للبنوك. 3 .

د -  موازنة املشروع:
مت موافقة منتدى فلسطني الدولي لرجال األعمال PIBF املساهمة في متويل تنفيذ اجلزء الثاني من دراسة مشروع 
تطوير اخلدمات املصرفية اإللكترونية في القطاع املصرفي الفلسطيني، والتي تشمل إنشاء خدمة الصراف اآللي 
الفواتير  خدمة  وإنشاء  االئتمان،  بطاقات  وإدارة  إصدار  خدمة  وإنشاء   ،ATM-EFTOPS الفلسطيني  املوحد 
والدفع اإللكتروني، كما أن الدراسة تأتي على مرحلتني، املرحلة األولى التي متت في العام 2008 والتي شملت 
10,000 دوالر  العام رصد مبلغ  الثانية مرحلة الطلب. وقد طلب املدير  بينما شملت املرحلة  جانب العرض، 
أمريكي مقابل مساهمة PIBF مببلغ 36,000 دوالر أمريكي. وبناًء على ذلك مت إقرار املوافقة على تنفيذ املشروع 
بالتعاون مع PIBF، و بتاريخ 2008/6/4 أقر مجلس اإلدارة رصد مبلغ 10,000 دوالر أمريكي كمساهمة من 

اجلمعية في متويل تنفيذ اجلزء الثاني من الدراسة موضحة كما يلي: 
%املوازنةالبيان

دوالر أمريكي

78 %35,000مساهمة منتدى رجال أعمال فلسطني الدولي
22 %10,000مساهمة جمعية البنوك في فلسطني

100 %45,000املجموع

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني
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ه� -  طريقة متويل املشروع:
50 % خالل أسبوعني من توقيع االتفاقية.

50 % عند تقدمي التقرير النهائي للمشروع.

2- السياسات احملاسبية الهامة: 
إن السياسات احملاسبية الهامة املتبعة واملطبقة في إعداد البيانات املالية املرفقة ه�ي كما يلي:

أ - أساس إعداد البيانات املالية:
مت إعداد هذه البيانات املالية وفقًا ملعايير التقارير املالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية ووفقًا 

ملبدأ التكلفة التاريخية.

ب - استعمال التقديرات:
افتراضات  واستخدام  بتحديد  اإلدارة  قيام  يتطلب  الدولية  املالية  التقارير  ملعايير  وفقًا  املالية  البيانات  إع��داد  إن 

وتقديرات معينة والتي تؤثر على عرض املوجودات واملطلوبات وكذلك على إيرادات ومصاريف كل سنة.  

ج� - املوجودات الثابتة:
الثابتة حسب طريقة القسط الثابت وفقًا  الثابتة بالتكلفة عند الشراء، يتم استهالك املوجودات  تظهر املوجودات 

لعمرها اإلنتاجي املتوقع حسب النسب املئوية السنوية التالية:
• 	% 30 - % 10   أثاث ومعدات املكاتب 
• 	% 30 - % 15   أجهزة  

 • 	% 20   سيارات  
• 	% 20   أنظمة وبرامج  

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من األصول الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة 
املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان النشاطات.

د - رسوم العضوية:
يتم احتساب رسوم العضوية واالشتراك في اجلمعية وفق األسس التالية:

• دوالر أمريكي رسوم االنتساب للجمعية يدفع مرة واحدة فقط. مبلغ 3,000	

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

• دوالر أمريكي رسوم اشتراك سنوي ثابت يدفع في بداية كل سنة مالية. مبلغ 2,000	
• من مجموع موجودات  رسم اشتراك متغير يدفع في بداية كل سنة مالية على أساس 0.005 %	
البنك في فلسطني في ميزانية 12/31 من العام السابق وبحد أعلى 30,000 دوالر أمريكي وحد 
البند  الثابتة كما هو موضح في  2,000 دوالر أمريكي والتي متثل رسوم االشتراك السنوية  أدنى 

السابق أعاله.

ه� - مخصص مكافأة نهاية اخلدمة:
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلاصة 

بنهاية خدمة املوظفني عن فترة اخلدمة املتراكمة وذلك حسب قوانني العمل السارية في الضفة الغربية.

و - صندوق ادخار املوظفن:
ينص النظام الداخلي للجمعية على أن موارد الصندوق تتألف مما يلي:
نسبة 5 % مساهمة املوظفني وتقتطع من الراتب اإلجمالي للموظف.

نسبة 10 % مساهمة للجمعية من إجمالي الرواتب الشهرية املستحقة للموظفني املنتسبني للصندوق.

ز - ترجمة العمالت األجنبية:
املالية  العملي�ات  حتويل  ويتم  األمريكي،  بالدوالر  احملاسبية  بالسجالت  املالية  البيانات  تسجيل  يتم 
يتم  املالية  السنة  نهاية  وف��ي  العملية،  ح��دوث  وق��ت  السائد  الصرف  سعر  حسب  األخ��رى  بالعمالت 
حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املتداولة بالعمالت األخرى إلى الدوالر األمريكي حسب أسعار 
الصرف السائدة في نهاية السنة، ويتم قيد الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت األخرى ضمن نتائج 

السنة في بيان األنشطة.

ح� - بيان التدفقات النقدية:
يتم استخدام الطريقة غير املباشرة في إعداد بيان التدفقات النقدية.

ط - النقد والنقد املعادل:
يتمثل النقد والنقد املعادل في النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ بيان املركز املالي. 
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2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

الفائدة  سعر  على  شهري  بشكل  جتدد  واالستثمار  للتنمية  القدس  بنك  لدى  مربوطة  وديعة  البند  هذا  ميثل  ب- 
املعتمدة من البنك.

3- النقد والنقد املعادل:

أ- يتألف هذا البند مما يلي:

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

النقد في الصندوق ولدى البنوك
952الصندوق النقدي– شيقل جديد

41,67026,644بنك القاهرة عمان– صندوق ادخار املوظفني – توفير دوالر أمريكي
97710,649بنك القاهرة عمان – جاري دوالر أمريكي

70,702ـبنك القاهرة عمان – املؤمتر املصرفي– جاري دوالر أمريكي
276ـبنك القاهرة عمان– مشروع DAI– جاري دوالر أمريكي

2,244442بنك القاهرة عمان- جاري شيقل جديد
44,891108,713مجموع النقد لدى البنوك

602,874463,806ودائع ألجل لدى البنوك-بنك القدس-دوالر أمريكي– ب
647,774572,571املجموع
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

4- الذمم املدينة:

 يتألف هذا البند مما يلي:

ـ4,000البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
ـ1,581البنك العربي
ـ790بنك القدس

ـ659بنك القاهر عمان
ـ659الرهن العقاري

ـ659واصل للخدمات اللوجستية
ـ593مطعم دارنا

ـ494سكاي للدعاية واإلعالن
ـ40شركة التأمني الوطنية

265ـبنك فلسطني
9,475265املجم�وع

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

5- املصاريف املدفوعة مقدمًا واألرصدة املدينة األخرى:

 يتألف هذا البند مما يلي:

1,181ـإيجارات مدفوعة مقدمًا
182267تأمني سيارة مدفوع مقدمًا

1821,448املجم�وع
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

6- املوجودات الثابتة:

يتألف هذا البند مما يلي:

املجم��وعبرامج وأنظمةسياراتأجه��زة ومعداتأث���اث
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

التكلف����ة:

22,82658,49526,30311,100118,724رصيد 2009/1/1
5,890ــ1,7354,155اإلضاف��ات

)17,009(ــ)11,360()5,649(االستبعادات
18,91251,29026,30311,100107,605رصيد 2009/12/31

االستهالك املتراكم:
64,313ـ19,91318,09826,302رصيد 2009/1/1

2,22011,301ـ6948,387اإلضاف��ات
)12,188(ــ)8,845()3,343(االستبعادات

17,26417,64026,3022,22063,426رصيد 2009/12/31

صافي القيمة الدفترية:
2009/12/311,64833,65118,88044,179
2008/12/31 2,91340,397111,10054,411
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

7- الذمم الدائنة:

 يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

8- مخصص إجازات املوظفن: 

يتألف هذا البند مما يلي:

11,1939,074رصيد أول املدة
3,7102,119إضافات
ـ)79(تسويات

14,82411,193الرصيد في آخر السنة

)PIBF( 17,499ـمنتدى رجال األعمال الدولي الفلسطيني
2,2902,290شركة طالل أبو غزاله وشركاه

)Culligan( 39ـشركة املياه املعدنية
4,580ـشركة سكاي للدعاية واإلعالن

ـ344شركة احلسن للطباعة والنشر
ـ12شركة التأمني الوطنية

2,64624,408املجم��وع
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9- صندوق ادخار املوظفن:

يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

26,61716,800الرصيد في أول السنة
10,4936,545املقيد على املصاريف )مساهمة اجلمعية(

5,2463,272مساهمة املوظفني
ـ)686(املدفوع للموظفني خالل السنة

41,67026,617الرصيد في آخر السنة

10- مخصص مكافأة نهاية اخلدمة:

يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

18,18710,675الرصيد في أول السنة
15,3108,849املقيد على املصاريف اإلدارية والعمومية

)1,337()1,413(املدفوع للموظفني خالل السنة
32,08418,187الرصيد في آخر السنة
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11- اشتراكات األعضاء:

يتألف هذا البند مما يلي:

2009 2008  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

املجموعرسوم االشتراك املتغيررسوم االشتراك الثابتاملجموع

32,0002,00030,00032,000البنك العربي
32,0002,00030,00032,000بنك القاهرة عمان

17,0002,00030,00032,000بنك فلسطني احملدود
30,0612,00029,17331,173بنك األردن

17,5382,00017,87519,875بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
13,9972,00015,27317,273البنك اإلسالمي الفلسطيني

17,0982,00015,22917,229البنك اإلسالمي العربي
14,9442,00013,30915,309بنك القدس

14,6492,00010,70912,709بنك االستثمار الفلسطيني
11,7862,00010,17912,179البنك األهلي األردني

8,8072,0006,4978,497البنك العقاري املصري العربي
6,9852,0005,3377,337البنك التجاري الفلسطيني

6,5942,0005,0007,000بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة
5,6322,0004,5316,531البنك التجاري األردني
4,8102,0004,3696,369البنك األردني الكويتي

6,0422,0003,5415,541بنك فلسطني الدولي
5,2312,0003,3125,312 بنك األقصى اإلسالمي

4,0002,0002,1944,194بنك االحتاد
HSBC4,0002,0002,0004,000

4,0002,0002,0004,000البنك العربي الفلسطيني لالستثمار
4,0002,0002,0004,000املؤسسة املصرفية الفلسطينية

261,17442,000242,528284,528املجموع
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12- إيرادات )نفقات( املشاريع:

أ- يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

100,999ـإيرادات مشروع خلق فرص عمل للخريجني – DAI - ب
ـ35,000إيرادات مشروع تطوير اخلدمات املصرفية       - PIBF - ج

35,000100,999املجموع
)100,999(ـنفقات مشروع خلق فرص عمل للخريجني    – DAI - ب
ـ)35,000(نفقات مشروع تطوير اخلدمات املصرفية          - PIBF - ج

)100,999()35,000(املجموع
ــالصافي

ب - وفقًا لالتفاقية املوقعة بتاريخ 2008/1/27 ما بني جمعية البنوك في فلسطني ومؤسسة DAI بلغت االتفاقية 
املتوقعة لتمويل مشروع خلق فرص عمل للخريجني مبلغ 103,460 دوالر أمريكي نفذ منها مبلغ 100,999 

دوالر أمريكي حتى 2008/6/27.
ج� - مت توقيع اتفاقية بني منتدى رجال أعمال فلسطني الدولي وبني جمعية البنوك في فلسطني مببادرة من السويد 
نحو دعم التنمية االقتصادية في فلسطني. يساهم منتدى رجال أعمال فلسطني الدولي مببلغ 35,000 دوالر 
أمريكي، بينما تساهم جمعية البنوك في فلسطني مببلغ 10,000 دوالر أمريكي. وقد بلغ مبلغ مساهمة اجلمعية 

4,700 دوالر أمريكي حتى 2009/12/31 حيث مت قيدها ضمن املصاريف اإلدارية والعمومية للجمعية.
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12- إيرادات )نفقات( املشاريع:

أ- يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

13- إيرادات إصدارات اجلمعية:

يتألف هذا البند مما يلي:

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

20,46321,303إيرادات اشتراكات مجلة البنوك
43,15520,794إيرادات إعالنات مجلة البنوك

ـ)3,307(اخلصم على إعالنات مجلة البنوك
4,6944,847إيرادات اشتراكات نشرة املؤشر املصرفي

ـ2,284إيرادات اشتراكات كتاب الوضع املالي
ـ5,797إيرادات إعالنات كتاب الوضع املالي

73,08646,944املجموع

14-إيرادات مؤمتر البنوك:
يتألف هذا البند من مساهمة البنوك في مؤمتر البنوك واملنعقد بتاريخ 29 تشرين الثاني 2008، حيث بلغت 

املساهمات الثابتة في املؤمتر برسوم قيمتها 5,000 دوالر أمريكي لكل بنك ورعايات أخرى متغيرة.

15- إيرادات تبرعات:

يتألف هذا البند مما يلي:
2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

DAI 38,020�تبرعات معدات وأجهزة كمبيوترات وموجودات ثابتة من
10,000�تبرعات إلعداد النظام املالي واإلداري للجمعية

48,020�الصافي
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16- اإليرادات األخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

8,92712,900فوائد ودائع
666690أخرى

ـ497فروقات عملة
10,09013,590املجموع
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17- املصاريف اإلدارية والعمومية:

يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

143,941106,348رواتب وأجور
15,3108,849مكافأة نهاية اخلدمة

10,4936,545صندوق ادخار املوظفني
1,8631,011تأمني صحي

ـ532تأمني إصابات عمل 
13,18014,160إيجارات

6,829344صيان���ة
5,6214,243سفر

5,5156,671بريد وهاتف
4,0004,000أتعاب محاماة

2,2902,290أتعاب تدقيق
4,81613,365دعاية وإعالن

4,0912,064اشتراكات عضوية 
3,7957,600ورش عمل

3,2583,465ضياف��ة
2,8242,904مصاريف سيارات

2,1222,020كهرباء ومياه
1,914739مصاريف تدفئة

1,425140تدريب
1,3651,080نقل ومواصالت

1,3092,076قرطاسيه ومستلزمات ومعدات مكتبية
845182ترجمة

842622مواد تنظيف
433982متفرق��ة

988840اشتراك صحف ومجالت
374489فوائد وعموالت بنكية

239,975193,029املجم��وع
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18- مصاريف إصدارات اجلمعية:

يتألف هذا البند مما يلي:

2008 2009  

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

)36,950()38,347(تكلفة مبيعات مجلة البنوك
)4,426()1,498(تكلفة مبيعات نشرة املؤشر املصرفي

ـ)4,136(تكلفة مبيعات كتاب الوضع املالي
)41,376()43,981(املجموع

19- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما في 31 كانون األول 2009 ال تختلف بصورة جوهرية عن 
املبالغ الظاهرة في البيانات املالية املرفقة.
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جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني

20 - سياسات إدارة املخاطر:

أ - إدارة املخاطر:
املخاطر  أنشطتها ومن أهمها  املالية بسبب  املخاطر  إلى مجموعة متنوعة من  البنوك في فلسطني  تتعرض جمعية 
القيام بأعمالها. تسعى اإلدارة إلى حتقيق توازن مناسب بني املخاطر والعائد  التشغيلية والتي ترافق بشكل دائم 
املتحقق، كما تعمل على التقليل من اآلثار السلبية احملتملة للمخاطر على األداء املالي للجمعية. إن أهم املخاطر 
التي ميكن أن جتابه اجلمعية هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة والعمالت األجنبية، وإن 
مجلس إدارة اجلمعية هو املسؤول عن وضع إطار لإلشراف على هذه املخاطر وإدارتها، ولذلك فإن اإلدارة تتابع 

بصفة دورية أنواع املخاطر بهدف مراقبة وإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات ونشاطات اجلمعية.

ب - مخاطر االئتمان:
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الطرف اآلخر من الوفاء بالتزاماته املالية جتاه اجلمعية مما يؤدي إلى حدوث 
خسائر. إن اجلمعية ال تتعرض ملثل هذه املخاطر حيث أن معظم االلتزامات اجتاه اجلمعية هي على البنوك األعضاء 

والتي تقوم بتسديد التزاماتها بشكل دوري وثابت.

ج� - مخاطر العمالت األجنبية:
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
دوري  بشكل  األجنبية  العمالت  مركز  مبراقبة  اإلدارة  وتقوم  للجمعية،  األساس  عملة  األمريكي  الدوالر  يعتبر 

وإتباع استراتيجيات للتحوط لهذه املخاطر، وفيما يلي متركز مخاطر العمالت األجنبية:

دوالر أمريكيالبيان
9الصندوق النقدي-شيقل جديد

2,244نقد لدى البنوك-شيقل جديد
2,253مجموع املوجودات 
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د- مخاطر أسعار الفائدة:
اجلمعية معرضة ملخاطر أسعار الفائدة على الودائع التي تتغير.

ه�- مخاطر التركز اجلغرافي:
متارس اجلمعية نشاطاتها في فلسطني حيث الوضع السياسي واالقتصادي غير املستقر مما يؤثر على أداء اجلمعية. 

21- أرقام املقارنة:

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتالءم وأرقام السنة احلالية. 

جمعية البنوك في فلسـطني
رام اهلل – فلسـطني
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