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الضريبة و االنتحار االقتصادي

كلنا يعرف اأن هناك احتمالية باأن يتوقف اأو ينخف�ض الدعم اخلارجي من الدول املانحة لل�سلطة الوطنية 
من  و  االنخفا�ض،  اأو  التوقف  هذا  لتعوي�ض  البدائل  اإيجاد  م�سوؤولية  نتحمل  جميعًا  اأننا  و  الفل�سطينية، 
البديهي اأن تقع م�سوؤولية و دور اأكرب على عاتق القطاع اخلا�ض فـي امل�ساهمة فـي تخفـي�ض عجز املوازنة.

اإىل  فباالإ�سافة  اأبعد من ذلك،  اإىل  يذهب  و  بل  بهذا اخل�سو�ض،  امل�سوؤولية  يتحمل  امل�سرفـي  قطاعنا 
كان  االجتماعية،  امل�سوؤولية  جمال  فـي  فاعلة  م�ساهمة  ت�ساهم  فاإنها  البنوك،  تدفعها  التى  ال�سرائب 

اأبرزها تربعها بن�سف مليون دوالر ل�سالح �سندوق الرئي�ض لدعم الطلبة فـي لبنان. 

اأن يكون هناك نوع من التوازن بني مكونات الكيان الفل�سطيني لكي  اأنه جتدر االإ�سارة اإىل �سرورة  اإال 
ن�سمن ا�ستمرار كل من هذه املكونات، ولن�ستطيع اأن نحافظ على بقائنا جمتمعني.

مع  ال�سريبية  تعامالتها  فـي  �سيا�ساتها  تراجع  اأن  الدخل  �سريبة  دائــرة  نطالب  ال�سياق،  هذا  فـي  و 
املوؤ�س�سات ب�سكل عام و البنوك ب�سكل خا�ض، و اأن تزيل كابو�ض )منوذج 03( و تداعياته على موؤ�س�ساتنا 
املالية و اقت�سادنا الفل�سطيني، فنحن مع اأن يتم احت�ساب ال�سريبة على اأ�سا�ض مو�سوعي و معقول، ولكن 

يجب اأن ال يتم احت�سابها خارج حدود املعقول، فت�سبح املخال�سات ال�سريبية انتحارًا اقت�ساديًا.
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حوار العدد 

هديب: قانون اال�ستثمار املعدل يطمح لرفع ترتيب فل�سطني فـي تقرير ممار�سة اأن�سطة االأعمال كونه 
يب�سط االإجراءات املتعلقة برتخي�ض امل�ساريع.

مقابلة العدد

»الأ�سمر«: خدمات اإلكرتونية جديدة �سيطرحها البنك فـي فل�سطني، تتما�سى مع املتطلبات ال�سوقية.

ريبورتاج العدد 

اأولويات ا�سرتاتيجية حمورية م�سرتكة اأهمها تعزيز اال�ستقرار املايل، قيم احلوكمة، اإدارة املخاطر، 
اإن�ساء �سركة خدمات م�سرفـية، واإعادة هيكلة نظام ق�سائي متخ�س�ض بالنزاعات املالية و امل�سرفـية.

جـــدلــــــــــــــــي



البنـوك فـي فل�ســــــطني6

قال جعفر هديب - مدير عام الهيئة العامة لت�سجيع ال�ستثمار، فـي لقاء خا�ص اأجرته جملة البنوك فـي فل�سطني، 
اإن اأكرث من مائة م�سروع مت الإعالن عنها فـي موؤمترات ال�ستثمار با�سرت اإجراءات تاأ�سي�سها، وبع�سها با�سر العمل. 
م�سرياً اإىل اأن العديد من الأ�سوات نادت اأن يكون املوؤمتر دورياً واأكرث تخ�س�سية، �ساماًل عدة حمافظات فل�سطينية.

واأ�ساد هديب اإىل قانون ال�ستثمار ال�سادر موؤخراً، وحزمة الإ�سالحات واحلوافز املن�سو�سة فـيه، والتي من �ساأنها اأن 
تدفع عجلة ال�ستثمار اإىل الأمام.

العامة  الهيئة  اإن�شاء  خلفـية  هي  ما 
لت�شجيع ال�شتثمار، وما هي الأن�شطة 

التي تنفذها؟
اأن�سئت  اال�ستثمار  لت�سجيع  العامة  الهيئة 
 ،1998 ل�سنة   )1( رقــم  القانون  مبوجب 
وهي هيئة م�ستقلة ذات �سخ�سية اعتبارية 

ــــوزارات  ال مــن  مــكــون  اإدارة  جمل�ض  لــهــا 
من  باال�ستثمار  العالقة  ذات  واملوؤ�س�سات 
العام واخلا�ض، ويراأ�ض جمل�ض  القطاعني 
ور�سالة  الوطني.  االقت�ساد  وزير  اإدارتها 
وت�سهيل  ت�سجيع  على  »العمل  هي:  الهيئة 
تعزز  التي  واالأجنبية  املحلية  اال�ستثمارات 

موارد فل�سطني الب�سرية واملادية، وت�ساهم 
فـي حتقيق قيمة اإ�سافـية قائمة على اأ�سا�ض 
املعرفة«. ولتحقيق هذه الر�سالة فاإن للهيئة 
ميكن  التي  والن�ساطات  املهام  من  العديد 

تلخي�سها فـي ثالثة حماور:

مدير عام الهيئة العامة لتشجيع االستثمار - جعفر هديب :

قانون االستثمار املعدل تضمن اضافات هامة متثلت فـي حزمة حوافز 

تشجيعية و إعفاءات ضريبية

حـــــوار العـــدد
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والتي  اال�ستثمار  حــوافــز  الأول:  املــحــور 
مبنح  املتمثلة  املـــاديـــة  احلـــوافـــز  ت�سمل 
االإعفاءات ال�سريبية واجلمركية للم�ساريع 
ت�سجيع  قانون  من  امل�ستفـيدة  والقطاعات 
ت�سمل  التي  املعنوية  واحلوافز  اال�ستثمار، 
توفـري خدمة النافذة املوحدة للم�ستثمرين.
باملعلومات من جمع  يتعلق  الثاين:  املحور 
ال�سرورية  املعلومات  كافة  ون�سر  وحتليل 
امليزات  فهم  على  امل�ستثمرين  مل�ساعدة 

التناف�سية لفل�سطني.
يتعلق بالرتويج لال�ستثمار  املحور الثالث: 
و�سائل  اأفــ�ــســل  ا�ــســتــخــدام  ي�سمل  وهـــذا 
تكنولوجيا  اأنــظــمــة  خـــالل  مــن  الـــرتويـــج 
�سواء  الرتويجية  املــواد  واإعــداد  املعلومات 
الــواعــدة  للم�ساريع  اأو  اال�ستثمار  ملــنــاخ 

والفر�ض اال�ستثمارية.
ــتــائــج مـــوؤمتـــرات  كــيــف تــقــيــمــون ن
فـي  عــقــدهــا  الــتــي مت  ال�ــشــتــثــمــار 

فل�شطني؟
من  متكنا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 
عقد جمموعة من املوؤمترات، كان اأولها فـي 
موؤمتر  واأخرها   2008 العام  اأيار من  �سهر 
�سهر  فـي  عقد  الــذي  لال�ستثمار  فل�سطني 
حزيران 2010، والهدف الرئي�سي من عقد 
هذه املوؤمترات فـي فل�سطني هو اإبراز �سورة 
جديدة تتعلق باالأعمال وق�س�ض النجاحات 
من  فل�سطني،  فـي  القائمة  لال�ستثمارات 
خالل التما�ض املبا�سر مع هذه اال�ستثمارات 
وتوفـري امل�ساحة الكربى فـي هذه املوؤمترات 
لــلــقــطــاع اخلـــا�ـــض الــفــلــ�ــســطــيــنــي الإبــــراز 
التقليدية  وال�سورة  العوائق  رغم  جناحاته 
ينا�سل  االحــتــالل  حتــت  ل�سعب  الــ�ــســائــدة 
امل�ستقلة.  دولــتــه  واإقــامــة  حريته  اأجــل  مــن 
العديد  نتجت  فقد  العملي  ال�سعيد  وعلى 
االإعالن  مت  التي  وال�سراكات  امل�ساريع  من 

النتائج  وتبني  املوؤمترات،  هذه  خالل  عنها 
التوا�سل  عملية  ــالل  خ مــن  تــوفــرت  الــتــي 
امل�ستمر التي تقوم بها الهيئة مع كافة رجال 
اأن  املوؤمترات  بهذه  �ساركوا  الذين  االأعمال 
عنها  االإعـــالن  مت  م�سروع  مائة  مــن  اأكــر 

موحدة  نافذة  اإقامة  اإن  لتح�سينه،  كبرية 
البريوقراطية  وتقليل  االإجــراءات  لتب�سيط 
الناجعة  الو�سائل  اأحـــد  يعترب  ــروتــني  وال
فل�سطني  فـي  ولكن  الرتتيب،  هذا  لتح�سن 
لــدى  االإجــــــراءات  بع�ض  تب�سيط  ورغـــم 
تب�سيط  يــوازيــه  ذلــك مل  اأن  اإال  ـــوزارات  ال
لالإجراءات املتعلقة بالرتخي�ض واالأذونات 
فـي البلديات مما اأبقى على املعدل ال�سائد 
عدد  حيث  من  الرتاخي�ض  على  للح�سول 
االأيام واالإجراءات كما هي و بدون حت�سن. 
واأود االإ�سارة هنا اإننا فـي الهيئة وبعد اإقرار 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  واإقرار  املعدل  القانون 
�ستعترب  والتي  القادمة  الثالثة  لــالأعــوام 
حت�سن  هو  الهيئة  فـي  لنا  جنــاح  مقيا�ض 
 ،100 ترتيب  اإىل   135 موقع فل�سطني من 
اجلهد  من  الكثري  يحتاج  كبري  هدف  وهو 

واالإخال�ض والتفاين لتحقيقه. 
ال�شتثمار  ت�شجيع  قانون  اإ�شدار  مت 
ــقــانــون  ـــاف ال ـــش ــــاذا اأ� مــــوؤخــــرًا، م

للإ�شتثمار فـي فل�شطني؟
هامة  اإ�سافات  املعدل  القانون  هذا  فـي  اإن 
باال�ستثمار،  املتعلقة  االإجـــراءات  لتب�سيط 
ــح قــطــاعــات جـــديـــدة مــثــل املــ�ــســاريــع  ومــن
ال�سمانات  و�سركات  التطويرية  العقارية 
والتمويل التنموي وم�ساريع التدوير والتكرير 
ــئــة. وا�ــســتــحــداث حــزمــة  ــي ــب الأغــــرا�ــــض ال
ت�سجيعية حيث متنح الهيئة مبوافقة جمل�ض 
الوزراء حوافز واإعفاءات اإ�سافـية للم�ساريع 
النوعية التي ت�ساهم فـي زيادة ال�سادرات، 
اأو خلق فر�ض عمل ودفع عملية التنمية، كما 
لال�ستثمارات  املال  لراأ�ض  االأدنــى  احلد  اأن 
اأ�سبح  واحلوافز  االإعفاءات  من  امل�ستفـيدة 
دوالر،  األف   100 من  بداًل  دوالر  األف   250

مل�ساريع  ــاء اجلــزئــي  ــف االإع ــغــاء  اإل ـــه مت  واأن
التطوير وحتويله اىل اإعفاء كلي.

ــي  ــت ــر الـــنـــتـــائـــج ال ــه ــظ ت
عملية  خــلل  من  توفرت 
اأكرث  اأن  امل�شتمر  التوا�شل 
اأعلنت  مــ�ــشــروع   100 مــن 
ال�شتثمار  موؤمترات  عنها 
ال�شابقة با�شرت اإجراءات 
با�شرت  وبع�شها  تاأ�شي�شها، 

العمل.

اإجــراءات  با�سرت  قد  املــوؤمتــرات  هــذه  فـي 
تعكف  العمل،و  با�سر  قد  وبع�سها  تاأ�سي�سها 
واأكر  املوؤمتر دوريًا  اأن يكون  الهيئة درا�سة 
تخ�س�سية، واأن ميتد لعدة اأيام، واأن ي�سمل 

عدة حمافظات فل�سطينية. 
اأن�شطة  ممــار�ــشــة  تقرير  فـي  ورد 
فل�شطني  ترتيب  اأن   2011 الأعمال 
دور  فما   ،135 املــرتــبــة  فـي  يــاأتــي 

الهيئة فـي حت�شني تلك النتيجة؟
للهيئة  كبريًا  حتديًا  ي�سكل  الرتتيب  هــذا 
وال�سلطة  اال�ــســتــثــمــار  لت�سجيع  الــعــامــة 
اأجل بذل جهود  الفل�سطينية، من  الوطنية 
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مقـابلة العـــدد

املدير العام للبنك األردني الكويتي - »محمد ياسر« األسمر:

للبنك توجهات واستراتيجيات واضحة لتعزيز التواجد فـي فلسطني 

حصلنا على جائزة أفضل بنك لعام 2010 فـي األردن

اختري البنك الأردين الكويتي لإدارة 
الفل�شطينية،  النقد  �شلطة  ح�شابات 
هل حدثتنا عن امليزات التي يتمتع 
هذه  فـي  �شاهمت  والتي  البنك  بها 

اخلطوة ؟

على  متوا�سل  وب�سكل  البنك  اإدارة  تعمل 
البنك  مكنت  التي  النوعية  النقلة  تعزيز 

من الو�سول اإىل مركز متقدم يتجاوز فـيه 
معظم البنوك العاملة فـي االأردن وخا�سة 
واالأداء،  الكفاءة  مبوؤ�سرات  يتعلق  فـيما 
العائد  حيث  من  االأول  املركز  احتل  حيث 
غري  للديون  ن�سبة  واأقل  املوجودات  على 
راأ�سمال  بقاعدة  البنك  ويتمتع  العاملة. 
املقررة  تتجاوز احلدود  ون�سب كفاية  قوية 
ي�سنف  اإذ  بكثري،  املركزي  البنك  من 

well capitalized ح�سب  اأنه  البنك على 
ت�سنيفات البنك املركزي االأردين.

وا�ــســحــة  ــــــة  روؤي االإدارة  ــلــك  متــت كــمــا 
وا�سرتاتيجية وخطة عمل خم�سية حمددة 
على  املحافظة  هــدف  على  تركز  املالمح 

املركز املتقدم الذي يتمتع به البنك.
�سركة  مبجموعة  الــبــنــك  يــرتــبــط  كــذلــك 

�سلط »حممد يا�سر« الأ�سمر – املدير العام للبنك الأردين الكويتي فـي مقابلة خا�سة مع جملة »البنوك فـي فل�سطني« 
ال�سوء على اإجنازات البنك وتوجهاته ال�سرتاتيجية، واخلدمات التكنولوجية التي يقدمها، وعالقة البنك مع �سلطة 
النقد الفل�سطينية، حيث مت موؤخراً توقيع اتفاقية �سراكة مع �سلطة النقد لإدارة ح�ساباتها. ومتطرقاً اإىل ح�سول 

البنك الأردين الكويتي على جائزة اأف�سل بنك لعام 2010 فـي الأردن.
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من  )كيبكو(  اال�ستثمارية  الكويت  م�ساريع 
االأم(  )ال�سركة  برقان  لبنك  تبعيته  خالل 
جمموعة  اأكـــرب  كيبكو  جمــمــوعــة  وتــعــتــرب 
متنوعة  ن�ساطات  ذات  كويتية  ا�ستثمارية 
يوفر  الـــذي  االأمـــر  ــامل،  ــع وال املنطقة  فـي 
مع  واإقليمية  حملية  اأعــمــال  فر�ض  للبنك 
ح�سل  لقد  م�ستمر.  ب�سكل  الدعم  وجــود 
 2010 اأف�سل بنك لعام  البنك على جائزة 
 The Banker اإيــاهــا  منحته  االأردن  فـي 
ملوؤ�س�سة  التابعة  الربيطانية   Magazine

على  �سابقًا  وح�سل   Financial Times

ميتلك  حيث  انرتنت،  بنك  اأف�سل  جائزة 
اأف�سل بيئة تكنولوجية، وخدمات م�سرفـية 
امل�سرفـي  القطاع  م�ستوى  على  اإلكرتونية 
بنك  خدمة  طبق  بنك  اأول  وهــو  االأردين 

االإنرتنت فـي اململكة.
من  وا�سعة  �سرائح  وب�سهادة  البنك  اإن 
خالل  من  املميزة  اخلدمة  يقدم  العمالء 
م�سوؤوليه  لــدى  موؤ�س�سية  ثقافة  تر�سيخ 
هو  البنك  جنــاح  اأ�ــســا�ــض  بــاأن  وموظفـيه 
 Customer(تقدمي اأف�سل خدمة للعمالء
البنك  وميتلك   .)Services Oriented

من  وا�ــســعــة  �ــســبــكــة  ــتــي  ــكــوي ال االأردين 
متكنه  العامل  اأنحاء  جميع  فـي  املرا�سلني 
واإن  وجه،  اأف�سل  على  عمالئه  خدمة  من 
كل ما تقدم اإ�سافة اإىل حر�ض البنك على 
خدمة االقت�ساد الفل�سطيني واإقامة عالقة 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع  ا�سرتاتيجية 

�ساهم فـي توقيع االتفاقية.
حجم  ترتيب  فـي  اخــتــلف  هناك 
واأداء البنك فـي الأردن و فل�شطني، 

كيف تف�شرون ذلك؟
لدى البنك توجهات وا�سرتاتيجية وا�سحة 
كافة  وفـي  فل�سطني  فـي  تــواجــده  لتعزيز 
جمموعة  فاإن  اأخرى  ناحية  من  املجاالت، 

التي   - القاب�سة  الكويتية  ال�سركة  كيبكو- 
ينتمي اإليها البنك تنظر فـي اإمكانية تو�سيع 
ا�سرتاتيجية  �سراكات  وعمل  ا�ستثماراتها 
فـي فل�سطني بعد االنتهاء من م�سح ال�سوق 
بهذا  درا�ــســاتــهــا  واإجنــــاز  الفل�سطيني، 

اخل�سو�ض، و�سيكون للبنك تبعًا لذلك دور 
اأكر فاعلية �سواء فـي حجم التواجد وحجم 
االقت�ساد  خدمة  فـي  وامل�ساهمة  الن�ساط 

الفل�سطيني مبكوناته العامة واخلا�سة.
بناء على قرار رفع راأ�س املال، ما هي 
الفل�شطيني  ال�شوق  فـي  توجهاتكم 
ليتواءم حجم اأعمال البنك مع راأ�س 

املال اجلديد؟
فل�سطني  فــــروع  راأ�ـــســـمـــال  زيـــــادة  قــــرار 
النقد  �سلطة  ملتطلبات  ا�ــســتــجــابــة  جـــاء 
توفـري  اإىل  اأي�سًا  يهدف  وهو  الفل�سطينية، 
م�سادر االأموال الالزمة فـي فل�سطني ملنح 

ا�ستثماراتها  تو�سيع  اإمكانية  هناك  الفروع 
يتطلع  التي  اجلديدة  لال�سرتاتيجية  وفقًا 
مت  والتي  فل�سطني،  فـي  لتطبيقها  البنك 
االنتهاء منها حديثًا و�سوف يعلن عنها فـي 

القريب العاجل.
من  ــرث  »اأك الكويتي  الردين  البنك 
م�شمون  حتقيق  �شبل  هي  ما  بنك«، 
�شوء  فـي  فل�شطني  فـي  ال�شعار  هذا 

التوجهات التي حتدثتم عنها؟
هــذا  م�سمون  حتقيق  �سيتم  باخت�سار 
ال�سعار من خالل نقل ال�سورة واملكانة التي 
اإليها البنك فـي االأردن على تواجده  و�سل 
التوا�سل  وتكثيف  تعزيز  مع  فل�سطني،  فـي 
وقطاعات  الــعــمــالء  �ــســرائــح  خمتلف  مــع 

االأعمال واملجتمع املحلي.
لبطاقة  اأ�شا�شيا  وكيًل  البنك  يعترب 
اإمكانية  ما  اإك�شرب�س«،  »اأمــريــكــان 

اإدخالها اإىل ال�شوق الفل�شطيني؟
البطاقة  هذه  تقدمي  من  مينع  ما  يوجد  ال 
فـي  �ساأنها  الفل�سطيني،  لل�سوق  واإدخالها 
ذلك �ساأن باقي اخلدمات امل�سرفـية التي 
يقدمها البنك لعمالئه فـي االأردن واخلارج 
ر�سى  ت�سمن  الــتــي  املعايري  اأف�سل  وفــق 
اإجــراء  قريبًا  و�سيتم  البنك.  زبائن  كافة 
درا�سة �سوقية للتعرف على قاعدة العمالء 
هذه  على  باحل�سول  واملهتمني  املحتملني 
البنك  فـــاإن  اأخــــرى،  مــن جهة  الــبــطــاقــة. 
ي�سدر حاليًا لعمالئه فـي فل�سطني بطاقة 
اأنواع  بكافة  »فـيزا« وبطاقة »ما�سرت كارد« 

وفئات هاتني البطاقتني العامليتني.

بــقــاعــدة  الــبــنــك  ان متــتــع 
راأ�شمال قوية ون�شب كفاية 
لبيئة  واإمــتــلكــه  عــالــيــة، 
تــكــنــولــوجــيــة مــتــطــورة، 
وحلر�شه الدائم على تقدمي 
بيــــئة متمــــيزة للقتــ�شاد 
الفل�شطيني، واإقامة علقة 
�شلطة  ــع  م ا�ــشــراتــيــجــيــة 
النقد الفل�شـــطينية �شـــاهم 
لإدارة  اتفاقية  توقيع  فـي 

ح�شاباتها.
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ن�سهدها عاملياً  التي  التغريات  امل�ستقبل فـي ظل  ا�ست�سراف  التي تعتمد على حماولت  التخطيط ال�سرتاتيجي  اأهمية عملية  تاأتي 
واإقليمياً و حملياً، حيث توؤثر على خمتلف القطاعات القت�سادية و حتديداً قطاعنا امل�سرفـي.

ال�سيناريوهات  اأف�سل  التي ترتاوح ما بني  امل�سرفـية فـي فل�سطني، و  ال�سناعة  املحتملة مل�ستقبل  ال�سيناريوهات  فـي حماولة قراءة 
واأ�سوئها، ما يتطلب حتديد الأهداف ال�سرتاتيجية لكل منها و و�سع اخلطط البديلة لها، فاإننا نرى اأنه بغ�ص النظر عن اأي من هذه 

ال�سيناريوهات، يجب ا�ستنباط اأولويات ا�سرتاتيجية حمورية م�سرتكة تتقاطع مع كافة ال�سيناريوهات املطروحة.

و من هذا املنطلق فقد ارتاأت جملة »البنوك فـي فل�سطني« ا�ستطالع عدد من الآراء لالإجابة على ال�سوؤال التايل:

فـي ظل ال�سيناريوهات الأربعة املحتملة التي مت التطرق لها خالل خلوة �سلطة النقد الفل�سطينية، ما هي الأولويات ال�سرتاتيجية 
املحورية امل�سرتكة - و التي تتقاطع مع هذه ال�سيناريوهات الأربعة - التي ترتاأي �سرورة حتقيقها فـي املرحلة املقبلة؟

سيناريوهات مستقبل اجلهاز املصرفـي 

و األولويات االستراتيجية احملورية املشتركة

�سو يعني
»الولويات ال�سرتاتيجية 

املحورية امل�سرتكة« ؟
يعني: بغ�ص النظر، �سرق 
اأو غرب، �سمال اأو جنوب، 

�سو »الالزم و املطلوب«
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من  املزيد  اإ�ــســدار  فـي  النقد  �سلطة  ت�ستمر  اأن  املتوقع  من 
على  احلــفــاظ  فـي  واجبها  مــن  انطالقًا  للبنوك  التعليمات 
بتعزيز  البنوك  مطالبة  فـيها  مبا  امل�سرفـي،  اجلهاز  �سالمة 
التغريات  توقع  البنوك  اإدارات  على  وبالتايل  اأموالها.  روؤو�ــض 
ميكن  التي  وتلك  النقد  �سلطة  عن  ال�سادرة  التعليمات  فـي 
بع�ض  الأن  ال�سريبة،  دوائــر  مثل  اأخــرى  ت�سدر عن جهات  اأن 
التعليمات قد يكون له اأثر على م�ستقبل البنوك. ومبا اأن �سلطة 
فاملطلوب  لعملها  واملنظم  البنوك  على  املــراقــب  هــي  النقد 
والبيانات  باملعلومات  وتزويدها  معها  التوا�سل  فاعلية  زيادة 
فـي الوقت املنا�سب. وفـي املقابل فمن املتوقع من �سلطة النقد 
اأجل  تعليمات جديدة من  الأية  والتمهيد  البنوك  عدم مفاجاأة 
التوا�سل  فاعلية  زيــادة  اأن  كما  للتخطيط.  فر�سة  اإعطائها 
البنوك من االأمور  اإدارات  النقد مع  والتن�سيق من قبل �سلطة 
وبغ�ض  لل�سلطة.  الرقابي  بالدور  الثقة  تعزيز  فـي  ت�سهم  التي 
النظر عن ال�سيناريوهات املطروحة، فاإنه من ال�سعب حتقيق 
اال�ستثمار  يتطلب  وهذا  اأكفاء  موظفـني  وجود  بدون  االأهداف 
التوظيف  فـي  املمار�سات  اأف�سل  وتبني  الب�سري  العن�سر  فـي 
والتدريب والتقييم واملحافظة على املوظفـني املميزين. كما اأن 
واإدارة  احلوكمة  اإجــراءات  فـي  اال�ستمرار  الطرفـني  كال  على 
املخاطر الأن من �ساأن ذلك تعزيز الثقة فـي اجلهاز امل�سرفـي. 

من  والتطلعات  االأهـــداف  لتحقيق  املتطلبات  بع�ض  تختلف 
م�سرتكة  اأ�سا�سية  متطلبات  هنالك  اأن  اإال  اآخر  اإىل  �سيناريو 
ل�سمان  املطروحة  ال�سيناريوهات  كل  فـي  حتقيقها  من  البد 
اأتطرق  ولن  فل�سطني.  فـي  امل�سرفـي  القطاع  ومنو  ا�ستقرار 
فـي هذا املجال اإىل املتطلبات التي تخ�سع لعوامل خارجة عن 
اإرادة �سلطة النقد اأو البنوك بل اإىل املتطلبات التي تقع �سمن 
قدراتها. واأول هذه املتطلبات هو تعزيز اإدارة املخاطر فـي كل 
من �سلطة النقد والبنوك؛ فقد ثبت اأن �سعف اإدارة املخاطر 
االأخري.  العاملي  املايل  لالنهيار  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد  كان 
وا�ستخدام  ال�سوابط  و�سع  اإىل  باالإ�سافة  ذلــك  ويتطلب 
الربامج املخت�سة بتعزيز القدرات الب�سرية املتخ�س�سة فـي 
ل�سمان  موؤ�س�سة  اإن�ساء  على  العمل  ثانيًا  وياأتي  املجال.  هذا 
وعن�سرًا  االأمان  �سمامات  اأحد  جوهرها  فـي  ت�سّكل  الودائع 
ا�سافـيًا فـي رفع ثقة اجلمهور فـي القطاع امل�سرفـي. ويندرج 
فتح  ال�سيناريوهات  لكافة  امل�سرتكة  املتطلبات  حتت  اأي�سًا 
املجال ال�ستخدام اأدوات مالية جديدة كال�سندات وال�سكوك 
اال�ستثمارية  العمليات  لتو�سيع  املطلوب  التنوع  �سمن  وذلك 
خارجيني.  م�ستثمرين  وا�ستقطاب  املايل  ال�سوق  فـي  للبنوك 
النقد  �سلطة  ا�ستقاللية  تعزيز  ت�ستوجب  املتطلبات  هذه  كل 
لتبقى احلافظ املهني االأمني على ا�ستقرار ومنو هذا القطاع.

ماهر امل�شري
رئي�س جمل�س اإدارة

هيئة �شوق راأ�س املال

�شائد عبد اهلل 
�شريك اإرن�شت ويونغ

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 
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حول  تتمحور  امل�سرتكة  املحورية  اال�سرتاتيجية  االأولويات  اإن 
وفتح  جهة  من  االقت�سادية  القطاعات  جميع  فـي  اال�ستثمار 
ا�ستثمارات كبرية نحو القطاع احلكومي من خالل جمموعات 
ما  على  البناء  و  فل�سطني.  فـي  م�سرتكة  م�سرفـية  متويل 
عمل  ا�ستمرارية  على  للمحافظة  الرقابية  ال�سلطة  اجنزته 
القطاع امل�سرفـي وتعزيز دوره االقت�سادي واملايل وم�سوؤوليته 
امل�سرفـية  اخلدمة  ون�سر  امل�سرفـي  التفرع  و  االجتماعية. 
ممكن  ودميغرافـي  جغرافـي  مــدى  اأو�ــســع  اإىل  االإلكرتونية 
خدمات  �سركة  تاأ�سي�ض  و  ر�سيدة.  جــدوى  لــدرا�ــســات  وفــقــًا 
وبناء  الودائع  على  والتاأمني  اخلارجي  اال�سناد  خدمة  لتاأمني 
جميع  والتزام  االإلكرتونية.  املدفوعات  النظمة  موحدة  �سبكة 
امل�سارف فـي عمليات االإف�ساح عن بيانات عمالئها ل�سمان 
املنح  فـي عمليات  عليها  ت�ستند  بيانات �سحيحة  قاعدة  توفر 
امل�سارف  بني  الدمج  عمليات  فـي  اال�ستمرار  و  االئتماين. 
اإمكانات  ذات  قوية  وم�سرفـية  مالية  موؤ�س�سات  بناء  بهدف 
امل�ساريع  متويل  فـي  اأكــرب  دور  لعب  على  قــادرة  تكون  عالية 
الكبرية. و دعم وت�سجيع ومتويل عمليات تثبيت ملكية العقارات 
هيكلة  اإعــادة  و  تطويبها.  خالل  من  فرزها  عمليات  وت�سهيل 
وبناء النظام الق�سائي مبا فـي ذلك املحاكم املتخ�س�سة للبت 

فـي املنازعات املالية وامل�سرفـية .

على  ترتكز  املقبلة  للمرحلة  اال�سرتاتيجية  االأولــويــات  اإن 
املوؤ�س�سة  لتطوير  قــدمــًا  منها  واملــ�ــســي  الـــذات  مــراجــعــة 
امل�سرفـية وبالتايل القطاع امل�سرفـي ككل. من خالل تطوير 
وتطويره  تدريبه  خالل  من  عمومًا  الب�سري  والكادر  الفرد 
وحتفـيزه وتهيئته للعمل فـي �ستى الظروف ب�سورة تتوافق مع 
تطلعات البنك وتطوير خدماته ومنتجاته امل�سرفـية املختلفة 
وااللتزام باكفاأ املعايري الدولية واملمار�سات الف�سلى. فالبيئة 
والتنمية  لال�ستثمار  خ�سبة  بيئة  فل�سطني  فـي  امل�سرفـية 
ت�سميم  من  والهامها  روؤيتها  ت�ستقي  اأنها  مبا  والتطوير 
القطاع  اإن متانة  الفل�سطيني وتطلعاته الطموحة.  اجلمهور 
الفردية  القوة  لعوامل  حم�سلة  هي  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
القوة  وعوامل  البنوك  فتنوع  بنك على حدة.  لكل  واملتميزة 
اأ�سوء  فـي  والعمل  التحمل  على  وقدرتها  منها  لكل  والتفرد 
�سريطة  ويقويه  ويدعمه  القطاع  هذا  مييز  ما  هو  الظروف 
موا�سع  ت�سويب  على  والعمل  ذاته  مبراجعة  بنك  كل  قيام 
اخللل وال�سعف لديه دون اال�ستكانة للظروف اأو املتغريات. 
اإن توجيهات و�سيا�سات �سلطة النقد كانت ومازالت م�سدر 
�سريكًا حقيقيًا  اأنها  امل�سرفـي حيث  للقطاع  دعامة حقيقي 
مع  يتنا�سب  مبا  القطاع  هــذا  وتوجيه  تطوير  فـي  وحيويًا 

املمار�سات الف�سلى واملتغريات على اأنواعها. 

عزام ال�شوا 
املدير العام 

 بنك القد�س

حممود التكروري 
املدير الإقليمي 

 بنك الإ�شكان للتجارة و التمويل



�شيــف العـــدد

البنـوك فـي فل�ســــــطني14

ريبورتاج العدد

النقد  �سلطة  من  لكل  امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية  االأولويات  اإن 
وامل�سارف التي تتقاطع مع تلك ال�سيناريوهات كما تتداخل 
مع باقي مكونات النظام املايل والبيئة الت�سريعية والق�سائية 

فـي فل�سطني تتمثل فـي حتقيق هدفـني رئي�سيني وهما:
• تعزيز ال�ستقرار املايل.	
• اإعادة هيكلة القت�ساد الكلي.	

جهود  وبــذل  الــتــعــاون  ي�ستلزم  الهدفـني  هذين  ولتحقيق 
م�سرتكة ما بني كل من �سلطة النقد وامل�سارف وهيئة �سوق 
راأ�ض املال واملجل�ض الت�سريعي والوزرات ذات العالقة كوزارة 
وكذلك  الــعــدل  ووزارة  الوطني  االقت�ساد  ووزارة  املالية 

القطاع اخلا�ض. 
من  جمموعة  خــالل  مــن  الهدفـني  هــذيــن  حتقيق  ويــتــاأتــى 
االأول  الهدف  لتحقيق  اأنــه  حيث  اال�سرتاتيجية،  الغايات 
اجناز  على  العمل  ي�ستلزم   – املايل  اال�ستقرار  تعزيز   –

اجلوانب التالية:
تعزيز ا�ستقاللية �سلطة النقد من خالل ا�سدار قانون   .1
املتعلقة  املهام  ويو�سع  يعزز ذلك  الذي  املركزي  البنك 
العملة  ا�سدار  مقدمتها  وفـي  النقدية  ال�سيا�سة  باإدارة 
حتقق  ظــل  فـي  املالية  وزارة  مــع  بالتن�سيق  الوطنية 
االإ�ستقالل  �سيما  ال  العملة  الإ�سدار  املالئمة  الظروف 

وال�سيادة للدولة الفل�سطينية.
تاأ�سي�ض موؤ�س�سة �سمان ودائع وال�سعي لالإن�ساء موؤ�س�سة   .2
�سمان قرو�ض اىل جانب تعزيز دور املوؤ�س�سات احلالية 

التي تعمل فـي جمال �سمان القرو�ض.

د. جهاد الوزير
حمافظ �شلطة النقد 

الفل�شطينية

 )Stress Testing( قيام امل�سارف باإختبارات االإجهاد  .3
ال�سيناريوهات  ظل  فـي  املخاطر  م�ستويات  لفح�ض 
تلك  مواجهة  على  مقدرتها  مــن  والتحقق  املختلفة 

املخاطر والتحوط لها.
اإن�ساء �سركة خدمات م�سرفـية وتعميق وتطوير وتنويع   .4

املنتجات واخلدمات امل�سرفـية.
ــوارد  امل وتنمية  والتعليمات  والــقــوانــني  االأنظمة  تطوير   .5
الب�سرية فـي القطاع امل�سرفـي، والقوانني ذات العالقة ال 
�سيما قانون ال�سركات وايجاد حماكم متخ�س�سة بالنظر 

فـي املنازعات امل�سرفـية.
ت�سجيع االإدخار وتعزيز اأدوات الدفع االإلكرتونية.  .6

تعزيز ان�سباط ال�سوق والتناف�سية.  .7
اأما الغايات اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق الهدف الثاين – 

اإعادة هيكلة االقت�ساد الكلي- فتتمثل فـي ما يلي:
تعزيز ال�سيا�سة النقدية فـي فل�سطني.  .1

اعادة توجيه اإدارة االأموال فـي اجلهاز امل�سرفـي والقطاع   .2
تنمية  على  ثــمــاره  �سيوؤتي  الـــذي  االأمـــر  عــمــومــًا،  املـــايل 

االقت�ساد الفل�سطيني وتعزيز اال�ستقرار املايل والنقدي.
ا�ستقرار ال�سوق املايل وموؤ�س�سات االقت�ساد الفل�سطيني،   .3
ب�سندات ق�سرية  الديون احلكومية  توريق  والعمل على 
االأجل، وت�سجيع امل�سارف على ا�سدار �سندات ل�سوق ما 
بني امل�سارف واأخرى لالكتتاب العام، وا�سدار �سكوك 

ا�سالمية طويلة االأجل.
بنك  اىل  التحول  ب�ساأن  النقد  �سلطة  خطة  ا�ستكمال   .4

مركزي كامل ال�سالحيات.
اإعادة هيكلة االقت�ساد الكلي تتطلب حتقيق ما يلي:  .5

تطوير وتعزيز �سيا�سات حكومية ل�سبط النفقات وخلق قنوات 
حمددة لتحقيق اإيرادات تغطي النفقات ومتكن من حتقيق 
العامة واخلا�سة  املوؤ�س�سات  اإعادة هيكلة  اإقت�سادية.  تنمية 
ورفع كفاءة العمل فـيها مبا يحقق نتائج ايجابية على م�ستوى 
االقت�ساد اجلزئي والكلي. تنمية املوارد الب�سرية مبا ي�سهم 

فـي حت�سني االأداء وتعزيز دورها االقت�سادي.
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بانوراما

باقة من اأخبار ون�ساطات اجلهاز امل�سرفـي.

بيت البنوك

• ورقة جمعية البنوك فـي خلوة �سلطة النقد طرحت ت�ساوؤالت جوهرية ركزت على م�ستقبل القطاع 	
امل�سرفـي.

• جمعية البنوك ت�سع اأجندة االجتماع الت�ساوري بني �سلطة النقد والبنوك.	
•  و ت�سكل وفدًا لتوجيه ر�سالة للجهات املعنية لتجنيب االعتداءات على البنوك فـي غزة.	
• و ت�سكل جلنة لدرا�سة اإن�ساء �سركة خدمات م�سرفـية، وتتفق مع برنامج »ESAF« لعمل درا�سة 	

جدوى لتمويلها.
• و تكرم املوظفـني املتمّيزين فـي القطاع امل�سرفـي للعام الثاين على التوايل.	

اخبــــــــــــــــاري



البنـوك فـي فل�ســــــطني18

بانــــــــــــــــوراما

و يتبرع لصالح جمعية دار الكتاب و السنة فـي خانيونس

جامعة خضوري تكرم البنك على رعايته الفضية

البنك اإلسالمي العربي يرعى املؤمتر األول للزيتون فـي فلسطني
رعايته  الــعــربــي  االإ�ــســالمــي  البنك  قــدم 
فـي  لــلــزيــتــون  االأول  لــلــمــوؤمتــر  الــفــ�ــســيــة 
فل�سطني  جامعة  نظمته  والــذي  فل�سطني، 
التقنية خ�سوري حتت رعاية رئي�ض الوزراء 
الدكتور �سالم فـيا�ض بطولكرم وجاء ذلك 
انطالقًا من التزام اإدارة  البنك فـي دعم 

قطاع التعليم والزراعة فـي فل�سطني .
ــد مــ�ــســوؤول الــعــالقــات  ــم واأكــــد خــالــد االأح
هامة  فــر�ــســة  كـــان  املـــوؤمتـــر  الــعــامــة  اأن 
الزيتون  قطاع  واقع  على  لالطالع  للجميع 
هذا  تواجه  التي  والتحديات  فل�سطني  فـي 
لديها  الــبــنــك  اإدارة  اأن  وحــيــث  الــقــطــاع 
اإميان را�سخ فـي دعم  القطاعني الزراعي 
االأخرى.  القطاعات  جانب  اإىل  والتعليمي 
اعمال  فـي  البنك  اإدارة  من  وفد  و�سارك 
ممثاًل  الثالثة   اأيــامــه  مــدى  على  املــوؤمتــر 
عبدالنا�سر  الب�سرية  املــوارد  دائرة  مبدير 

ل�سالح  الــعــربــي  االإ�ــســالمــي  البنك  ــربع  ت
خانيون�ض  فـي  وال�سنة  الكتاب  دار  جمعية 
مبواد عينية عبارة عن ثالث اأجهزة تكييف، 
بح�سور كل من مدير فرع خانيون�ض رامي 

ح�سني وعدد من موظفـي الفرع .
اجلمعية  جلهود  تكرميًا  التربع  هذا  وجــاء   
املجتمع  �سرائح  فـي خدمة خمتلف  اخلريية 
ــتــي تربط  ــافــة لــلــعــالقــة املــمــيــزة ال بــاالإ�ــس
اجلمعية بالبنك حيث اأن هذه اجلمعية تعترب 

من اأكرب اجلمعيات اخلريية فـي القطاع.

فرع  مــديــر  عاي�سة  اأبـــو  واأحــمــد  خــرويــ�ــض 
فـي  العامة  العالقات  ومــ�ــســوؤول  طولكرم 
رئي�ض  جامعة  وقام  االأحمد.  خالد  البنك 
الزعرتي  داوود  خ�سوري  التقنية  فل�سطني 

ــرة  ووزي فـيا�ض  �سالم  الدكتور  وبح�سور 
الثقافة �سهام الربغوثي وحمافظ طولكرم 
بتكرمي  املوؤمتر  فـي  دويكات  طالل  العميد 

اإدارة البنك االإ�سالمي العربي. 
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تــقــدم مــديــر اجلــمــعــيــة حمــمــود احل�سن 
وموظفـيها  اجلمعية  اإدارة  عــن  بالنيابة 
بال�سكر واالمتنان الإدارة البنك االإ�سالمي 
العربي على مبادرته للم�ساهمة فـي تطوير 

ونه�سة املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية.
خانيون�ض  فــرع  مدير  ح�سني  رامــي  واأكـــد 
اإىل  دائــم  وب�سكل  ت�سعى  البنك  اإدارة  اأن 
املوؤ�س�سات  ودعــم  تطوير  فـي  امل�ساهمة 

واجلمعيات اخلريية املختلفة.
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و يعقد دورة تدريبية ملوظفـيه 
عن "تسويق وبيع اخلدمات املصرفـية"

عقد البنك االإ�سالمي العربي دورة تدريبية 
امل�سرفـية«  وبيع اخلدمات  »ت�سويق  بعنوان 
الق�سر  ــدق  ــن ف فـــــي  يـــومـــني،  ـــدى  م عــلــى 
بــحــ�ــســور جمموعة  نــابــلــ�ــض،  فـــــي مــديــنــة 
تزويد  بــهــدف  البنك  فـــروع  موظفـي  مــن 
واالأ�ساليب  امل�ستجدات  باأحدث  املوظفـني 
على هذا ال�سعيد احليوي والهام فـي العمل 
ومهاراتهم  اأداءهــــم  وتــطــويــر  امل�سرفـي 
والت�سويقية،  البيعية  بالعمليات  املتعلقة 
وحا�سر فـي الدورة د.ناجي معال من �سركة 
جرنال لال�ست�سارات والتدريب من االأردن.

التدريب  دائــرة  مدير  عطياين  راتــب  قام 
بتوزيع  التدريبية  الدورة  البنك بختام  فـي 
ال�سهادات اخلا�سة بالدورة على امل�ساركني 
الربنامج  هــذا  اأن  عطياين  وذكـــر  فـيها 
بــرامــج  �سل�سلة  �ــســمــن  ــي  ــاأت ي الــتــدريــبــي 
فـي  بتنفـيذها  الــدائــرة  تقوم  ون�ساطات 
اإطار خطتها ال�سنوية للعام احلايل 2011. 
فـي  العليا  االإدارة  اأن  عطياين  واأ�ــســاف 
اهتمامًا  تــويل  العربي  االإ�سالمي  البنك 
الــكــوادر  وتاأهيل  بتدريب  وممــيــزًا  كــبــريًا 
الوظيفـية،  املواقع  خمتلف  فـي  الب�سرية 

وقد مت ان�ساء دائرة التدريب لرت�سيخ روؤية 
ال�سعيد.  هــذا  على  واهتمامها  االإدارة 
رفد  وا�ــســتــمــرار  املوظفـني  اأداء  وتطوير 
لتقدمي  والكفوؤة  املــدربــة  بالكوادر  البنك 
االإ�سالمية  امل�سرفـية  اخلــدمــات  اأف�سل 
من  وذلــك  الفل�سطيني.  وال�سوق  للعمالء 
ون�ساطات  برامج  وتنفـيذ  تخطيط  خالل 
البنك  احــتــيــاجــات  تلبي  فاعلة  تدريبية 
بدوائره وفروعه باأحدث الربامج والو�سائل 
واملعايري  امل�سرفـية  امل�ستجدات  ملواكبة 

الدولية ومتطلبات ال�سلطات الرقابية. 
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بنك األردن يفتتح فرعاً جديداً فـي عرابة

اجلديد  فرعه  موؤخرًا  االأردن  بنك  افتتح 
فـي بلدة عرابة، جنوب مدينة جنني، حتت 
رعاية الدكتور جهاد الوزير حمافظ �سلطة 
النقد الفل�سطينية، بح�سور نائب حمافظ 
جنني عبد اهلل بركات، ورئي�ض بلدية عرابة 
اأديب العار�سة، ونائب املدير العام للبنك 
حممد اأنور، واملدير االإقليمي لبنك االأردن 
فـي فل�سطني جوين زيدان، وعدد من رجال 

االأعمال واأجهزة االأمن، واأبناء البلدة.
فـي �سلب  ــد،  الــفــرع اجلــدي افــتــتــاح  وجـــاء 
توجهات البنك اال�سرتاتيجية فـي اإطار �سعيه 
لتو�سيع �سبكة فروعه فـي فل�سطني ا�ستجابة 
البنك، و�سعيًا  املتزايد على خدمات  للطلب 
�سريحة  الأكـــرب  خــدمــاتــه  تــقــدمي  اإىل  مــنــه 

فـي  الفل�سطيني  املجتمع  اأفــراد  من  ممكنة 
كافة اأماكن تواجده داخل الوطن.

حممد  للبنك،  العام  املدير  نائب  ورحــب 
جنني،  حمافظة  اأبناء  من  باحل�سور  اأنــور 
واأعرب عن �سعادته الكبرية الفتتاح الفرع 
على  واجلهد  الوقت  �سيوفر  الذي  اجلديد 
لكافة  تلبية  فـيه  يــجــدوا  واأن  الــزبــائــن، 

احتياجاتهم وتعامالتهم.
للبنك  اجلــديــد  الــفــرع  افتتاح  »اإن  وقـــال 
خطوة من�سجمة مع روؤيتنا التي تطمح اإىل 
تلبية جميع متطلبات واحتياجات متعامليه 
الفرع  هــذا  �سيخدم  حيث  كــانــوا،  اأينما 
�سريحة وا�سعة من �سكان حمافظة جنني، 
و�سيقدم لهم حزمة من خدماته امل�سرفـية 

والتمويلية املتميزة«.
كبريًا  دورًا  يلعب  االأردن  بنك  اأن  واأ�ساف 
بدعمه  املجتمعية  اخلــدمــة  فـــــي  ومــهــمــًا 
عرو�ض  عرب  الفل�سطيني،  للفرد  الــدائــم 
بنكية كبرية ي�ستفـيد منها عدد كبري، وقال 
»نحن نوفر عرو�سًا ت�سمل قرو�سًا خمتلفة، 
اإىل  باالإ�سافة  عالية،  ائتمانية  واأنظمة 
�سل�سلة من اخلدمات التي درج بنك االأردن 
بكل  معه  املتعاملني  جلمهور  تقدميها  على 
االحتياجات  يلبي  نحو  على  وكفاءة،  ي�سر 
الــ�ــســرائــح  ملختلف  املــتــنــوعــة  الــتــمــويــلــيــة 

واالأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات«.

البنـوك فـي فل�ســــــطني20





�شيــف العـــدد

البنـوك فـي فل�ســــــطني22

بانــــــــــــــــوراما

اأكرم  القد�ض  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قام 
عزام  العام  واملــديــر  جــراب،  اللطيف  عبد 
التنفـيذية  االإدارة  مــدراء  من  ووفــد  ال�سوا، 
جنني  مدينتي  بــزيــارة  البنك،  فـي  العليا 
جنني  حمافظة  الــزيــارة  و�سملت  واخلليل، 
حيث  فـيها،  احلــيــويــة  ــق  ــراف امل مــن  وعـــدد 
التقى جراب مبحافظ جنني قدورة مو�سى، 
على  واطلع  للمحافظة،  االإداري  والطاقم 

رئيس مجلس إدارة بنك القدس يزور مدينتي اخلليل و جنني

وزراعية  اقت�سادية  م�ساريع  من  اإجنازاتها 
�سبل  احل�سور  وناق�ض  وتنموية.  وت�سنيعية 
وقد عرب مو�سى عن  الطرفـني،  التعاون بني 
فـي  اأهمية  من  لها  ملا  الزيارة  بهذه  �سعادته 
البلدية  رئي�ض  جراب  والتقى  املدينة،  دعم 
مــروان  البلدية  عــام  ومــديــر  ال�ساتي،  علي 
ومت  العتوم،  عماد  املــايل  واملدير  الزغيبي، 
التي  لل�سعوبات  اال�ستماع  الــزيــارة  خــالل 

تواجه البلدية وم�ساكل املواطنني، ومت طرح 
عدة م�ساريع اقت�سادية وا�ستثمارية وعقارية، 
البنك.  الزيارة عددًا من زبائن  كما �سملت 
املوؤ�س�سات  من  عدد  بزيارة  الوفد  قام  كما 
فـي حمافظة اخلليل واملرافق العامة، والتقى 
اإىل  وا�ستمع  البنك  زبائن  من  عــددًا  جراب 
وكانت  واحتياجاتهم،  ومالحظاتهم  اآرائهم 

اللقاءات مثمرة وايجابية.

بحضور د. جهاد الوزير

بنك القدس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس إدارة
البنك اإلسالمي الفلسطيني

اأقام بنك القد�ض ماأدبة ع�ساء على �سرف 
جمل�ض  رئي�ض  زكــانــة  جــرب  فايز  د.حمــمــد 
الفل�سطيني،  ــالمــي  ــس االإ� الــبــنــك  اإدارة 
حمافظ  الــوزيــر  جــهــاد  الــدكــتــور  بح�سور 
املحافظ  ونائب  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
الدكتور �سحادة ح�سني، وريا�ض اأبو �سحادة 

فـي  امل�سارف  على  الرقابة  دائــرة  مدير 
�سلطة النقد وعدد من اأع�ساء جمل�ض اإدارة 
البنك االإ�سالمي الفل�سطيني: ال�سيخ �سالح 
االأردين  االإ�سالمي  البنك  ممثل  ال�سنتري 
الذي حل �سيفًا من عمان لي�سارك الدكتور 

زكارنه جولته فـي فل�سطني. 

اأبو  حممود  الدكتور  الع�ساء  ماأدبة  وح�سر 
الرب ونبيل حموده اأع�ساء من جمل�ض اإدارة 
البنك االإ�سالمي الفل�سطيني باالإ�سافة اإىل 
حممود الرمعة املدير العام للبنك، و�سائب 
ال�سعدي  وعماد  العام،  املدير  نائب  �سمور 

املدير االإقليمي. 
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ــقــد�ــض رابــــط املــ�ــســوؤولــيــة  اأطـــلـــق بــنــك ال
للبنك،  االإلكرتوين  املوقع  على  املجتمعية 
موا�سلة  ا�ستمرار  ظــل  فـي  يــاأتــي  والـــذي 
حيث  ال�سعيد،  هــذا  على  ن�ساطه  البنك 
ميكن هذا الرابط م�ستخدميه من الدخول 

واالطالع على ن�ساطات البنك املختلفة. 
وجاء اإعداد هذا الرابط: 

w w w . q u d s b a n k . p s / a r /

باب  مــن   qudsresponsibility.aspx

مبــفــهــوم  ــض  ــد� ــق ال بــنــك  اإدارة  ــام  ــم اهــت
طرق  كافة  ومواكبة  املجتمعية  امل�سوؤولية 
تنميته وتطويره وم�ساهمة البنك فـي عملية 
مــوؤخــرًا  البنك  وقــام  امل�ستدامة.  التنمية 
برعاية عدد من الن�ساطات حيث قدم تربع 
جامعة  فـي  اأكادميي  ن�ساط  لتغطية  مايل 

بنك القدس يطلق رابط املسؤولية اجملتمعية اإللكتروني
و يقدم الدعم لعدد من النشاطات االجتماعية و الثقافـية

�سلفـيت،  حمافظة  فـي  املفتوحة  القد�ض 
والتي  كرامتي  ملجلة  الدعم  اأي�سًا  وقــدم 
االأ�سا�سية  الــكــرامــة  مدر�سة  عــن  ت�سدر 
اأجــهــزة  بثالثة  تــربع  وكــذلــك  املختلطة، 
كمبيوتر جلمعية اأ�سدقاء املري�ض اخلريية 
تغطية  فـي  م�ساهمته  البنك  قــدم  وكــمــا 
تكاليف م�ساركة ع�سو من اأع�ساء االحتاد 
بطولة  فـي  بوك�سينغ  للتاي  الفل�سطيني 
العامل الثامنة للمواي تاي والتي من املقرر 

اإقامتها فـي تايالند.
عبارة  هي  والتي  جوائر   10 البنك  وقــدم 
القدي�ض  رعية  اإىل  توفـري  ح�سابات  عــن 
اأقيم  حفل  فـي  جفنا،  بــلــدة  فـي  يو�سف 
خمتلف  بــني  اجلــيــدة  الــعــالقــات  لتعزيز 
البنك  قــدم  كما  الــعــائــالت،  مــن  الفئات 

جراحية  عملية  الإجــراء  اإن�سانية  م�ساعدة 
مر�ض  من  ت�سكو  والتي  املواطنات  الإحدى 

مزمن.
وفـي قطاع غزة زار وفد من البنك موؤ�س�سة 
فل�سطني امل�ستقبل للطفولة – مركز ال�سلل 
مدير  عاي�ض  اأمين  من  كل  �سم  الدماغي  
فرع غزة وال�سيد اإياد اخلالدي، وكان فـي 
مدير  الكا�سف   ر�ستم  اأحمد  ا�ستقبالهم 
عام املوؤ�س�سة، وتاأتي هذه الزيارة لالطالع 
التعاون  �سبل  وبحث  املوؤ�س�سة  برامج  على 

امل�سرتك بني البنك واملوؤ�س�سة.

نظام  حول  عمل  ور�سة  القد�ض  بنك  نظم 
قدمها  والتي  ملوظفـيه،  املعادة  ال�سيكات 
فـي  النظم  تطوير  م�ست�سار  فرعون  علي 
وبح�سور  الفل�سطينية،  الــنــقــد  �سلطة 
وم�ستخدمي  ــروع  ــف ال ــوؤويل  ومــ�ــس مــــدراء 
دائرتي  وموظفـي  املعادة،  ال�سيكات  نظام 
ومــدراء  املعلومات  وتكنولوجيا  العمليات 
الفروع  وتطوير  واالمتثال  املخاطر  دوائــر 

وتطوير املوارد الب�سرية.
من  كــل  حلــر�ــض  تطبيقًا  الــور�ــســة  ــاأتــي  وت
بنك  واإدارة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
القد�ض على �سرورة اإجناح هذا امل�سروع، 
وعمل مراجعة داخلية بعد مرور ما يقارب 

عام على اإطالق هذا النظام.

و يعقد ورشة عمل حول نظام الشيكات املعادة بالتعاون مع سلطة النقد 

العام  املــديــر  نائب  �سبيح  �سميح  ورحــب 
�سكره  مــوجــهــًا  بــفــرعــون،  الــقــد�ــض  لبنك 
جهاد  الدكتور  راأ�سها  وعلى  النقد  ل�سلطة 
تبذلها،  التي  املميزة  اجلهود  على  الوزير 
اخلــارطــة  عــلــى  فل�سطني  و�ــســعــت  ــي  ــت وال

امل�سرفـية العاملية.
واأبدى �سبيح حر�ض البنك على رفع كفاءة 
االأخطاء  ظهور  من  واحلد  لديه  العمليات 
واملالحظات، ليتمكن البنك من اال�ستمرار 

فـي النمو املطرد وال�سريع بخطى واثقة.
وتطرق فرعون فـي عر�سه اإىل اإح�سائيات 
امل�سرفـي  اجلهاز  فـي  املــعــادة  ال�سيكات 
خا�ض،  ب�سكل  القد�ض  وبنك  عــام  ب�سكل 
كما قدم �سرحًا عن نظام ال�سيكات املعادة 

االآيل وتعليماته، وعن الت�سويات الر�سائية 
امل�ستقبلية  النظرة  اإىل  واآلياتها كما تطرق 
النظم  لتطوير  الفل�سطينية  النقد  ل�سلطة 
امل�سرفـية فـي فل�سطني، ودار نقا�ض فاعل 
ما  الور�سة  ومقدم  احل�سور  بني  واإيجابي 
وحتقيق  الــور�ــســة  حمــتــوى  اإثـــراء  فـي  زاد 

اأهدافها.
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البنك التجاري الفلسطيني يرقي نضال عنبتاوي نائباً للمدير العام 

ــجــاري  ــت ال ــنــك  ــب ال اإدارة  جمــلــ�ــض  قــــرر 
ترقية  التنفـيذية  واالإدارة  الفل�سطيني 
العام  املدير  م�ساعد  من  عنبتاوي  ن�سال 
العام،  للمدير  نائبًا  اإىل  والفروع  للعمليات 
والبناءة  الكبرية  جلهوده  تقديرًا  وذلــك 
قدمًا  وامل�سي  وزبائنه  البنك  خدمة  فـي 
كما  والتطويرية،  اال�سرتاتيجية  مب�ساحله 
تاأتي هذه الرتقية متا�سيًا مع �سيا�سة البنك 
الرامية اإىل مكافاأة الكوادر املهنية ومنحها 

التقدير الذي ت�ستحقه. 
اأن  العار�سة،  م�سعود  العام  املدير  وقــال 
البنك يوؤمن بوجود الكوادر املتميزة داخل 
اأ�سرة البنك والقادرة على قيادته لالأف�سل، 
الطويلة  امل�سرفـية  اخلــربة  على  اعتمادًا 
واملتنوعة التي يتمتعون بها. وعرب عنبتاوي 

البنك  اإدارة  ملج�ض  العميق  �سكره  عــن 
املزيد  بتحقيق  واعدًا  التنفـيذية،  واالإدارة 
اأق�سى اجلهود من  من االجنــازات، وبذل 
للعمالء  اأفــ�ــســل اخلــدمــات  تــقــدمي  اأجـــل 
الفل�سطيني  التجاري  البنك  ليبقى  الكرام 
وحث  والتجدد،  التميز  جمال  فـي  الرائد 
ون�ساط  بجد  العمل  على  البنك  موظفـي 
اأن هذه اجلهود  اأو ملل، مو�سحًا  دون كلل 
تلقى االحرتام  اأن  بد  والبناءة ال  املتكاتفة 
والتقدير، ويذكر اأن ن�سال عنبتاوي يتمتع 
تبواأ  وقد  امل�ستوى  عالية  م�سرفـية  بخربة 
عدة مراكز ووظائف هامة، وامتاز بقدرته 
العمل  اأمــور  وت�سيري  القيادة  على  العالية 

بطريقة �سل�سة ومهنية.

الفل�سطيني  التجاري  البنك  من  وفــد  قــام 
بزيارة فريق �سباب بالطة الريا�سي، ونادي 
قدم  و  الريا�سي،  حطني  ك�سافة  جمموعة 
ال�سباب  وم�ساندة  لدعم  لهما  ماديًا  دعمًا 
الريا�سي، وقطاع الريا�سة عمومًا للعمل نحو 
مزيد من التقدم، وت�سجيل نقاط عالية على 

�سّلم البطوالت املحلية والعاملية كذلك.
اأن  الــعــام،  املــديــر  العار�سة  م�سعود  وقـــال 
البنك يعي اأهمية رعاية الريا�سة وتطويرها، 
اأن يخّرج جياًل مفعمًا باحلياة  ما من �ساأنه 

والن�ساط.
اأن  العام  املدير  نائب  ن�سال عنبتاوي  اأو�سح 
الريا�سة تربز قدرة ال�سباب للخروج ب�سورة 

م�سرقة بعيدًا عن االإحباطات واملعيقات.

»اأن  نابل�ض،  فرع  مدير  جــروان  �سامر  وقال 
البنك يوؤمن باأن التنمية الريا�سية هي اأحد 
جوانب التنمية الب�سرية، والتي تعك�ض مدى 
عن  وتعرب  وطموحه،  ال�سعب  ــي  ورق تطور 

طاقات اأبناء �سعبنا الكامنة«.
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البنك  عــلــى  الــقــائــمــني  الــفــريــقــان  �سكر  و 
التجاري الفل�سطيني، مقدرين كافة اجلهود 
التي يبذلها البنك فـي �سبيل دعم الريا�سة 
اأهــدافــهــم  لتحقيق  الــ�ــســعــوبــات  وتــذلــيــل 

وطموحاتهم.

و يدعم فريق شباب بالطة و مجموعة كشافة حطني الرياضي
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موؤخرًا  الفل�سطيني  التجاري  البنك  قــام 
كمبيوتر  »اأجـــهـــزة  عينية  مـــواد  بــتــقــدمي 
وطابعة« جلهاز الدفاع املدين الفل�سطيني، 
اأهم االأجهزة الفل�سطينية  الذي يعترب من 
واملمتلكات،  االأرواح  حماية  عن  امل�سوؤولة 
وفد  بها  قام  توا�سلية  زيــارة  وذلــك خالل 
للبنك  الــعــام  املــديــر  تــراأ�ــســه  البنك  مــن 
نائب  عنبتاوي  ون�سال  العار�سة،  م�سعود 
ا�ستقبالهم  فـي  كــان  حيث  الــعــام.  املدير 
اللواء اأحمد رزق املدير العام جلهاز الدفاع 
املدين الفل�سطيني، واملقدم �سامي حمدان 

مدير اإدارة ال�سالمة العامة.

و يقدم تبرعاً جلهاز الدفاع املدني الفلسطيني

وم�ساندة  دعم  اأهمية  على  العار�سة  واأكد 
وفــرق  الفل�سطيني  املــدين  الــدفــاع  جهاز 
فـي  عمله  فـي  يتفانى  ــذي  »ال املتطوعني، 
م�سيفًا  وممتلكاتنا«،  حياتنا  تاأمني  �سبيل 
جزء  اإال  هــو  مــا  الب�سيط  الــتــربع  هــذا  اأن 
�سغري من التقدير واالحرتام الذي نقدمه 

جلهاز الدفاع املدين على جهوده.
التي  امل�سنية  باجلهود  عنبتاوي  واأ�ــســاد 
الفل�سطيني  املــدين  الــدفــاع  جهاز  يبذلها 
العامة  ال�سالمة  على  احلفاظ  �سبيل  فـي 

وحماية البيئة الفل�سطينية.

رزق  اأحمد  للواء  تهانيه  البنك  وفد  وقدم 
املزيد  اآمــلــني  اجلــديــدة  ترقيته  مبنا�سبة 
املدين  الدفاع  جلهاز  والتطور  التقدم  من 

الفل�سطيني. 
للبنك  ال�سكر  بتقدمي  حمدان  �سامي  وقام 
التجاري الفل�سطيني على هذه اللفتة التي 
الدفاع  جهاز  بدعم  البنك  اهتمام  توؤكد 
املدين، ال�ساعي لتوفـري االأمان واحلد قدر 

االإمكان من املخاطر والكوارث. 

و يكرم األمهات من املوظفات
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ـــام الــبــنــك بــتــكــرمي االأمـــهـــات املــوظــفــات  ق
التي تبذلها االأمهات  مقدرًا اجلهود الكبرية 
نا�سئ  وتربية جيل  بناء  �سبيل  فـي  املوظفات 
االقت�ساد  تنمية  فـي  امل�ساهمة  و  ناحية  من 

الفل�سطيني من ناحية اأخرى.
للبنك،  العام  املدير  العار�سة  م�سعود  وقال 
البنك  خطط  �سمن  ياأتي  التكرمي  هذا  »اإن 
فـي تعزيز االنتماء، والتي تهدف خللق روابط 

�سرائحه  بجميع  البنك  عائلة  متيز  اأ�سرية 
وفروعه، واأ�ساف اأن دعم املراأة الفل�سطينية 
مــهــم لــلــغــايــة ويــجــب تــكــرميــهــا وا�ــســتــذكــار 

اجنازاتها وت�سحياتها«. 
املدير  نائب  عنبتاوي  ن�سال  هناأ  ناحيته  من 
لهن  متمنيًا  جميعًا  فل�سطني  اأمهات  العام، 
بالذكر  والعافـية، وخ�ض  املزيد من ال�سحة 
ــبــن قدرتهن  اأث الــلــواتــي  الــبــنــك  مــوظــفــات 

الفائقة على العطاء الغري حمدود رغم عظم 
البنك  وقام  بها.  يقمن  التي  امل�سوؤولية  وكرب 
املوظفات  كافة  بتكرمي  الفل�سطيني  التجاري 
املنا�سبة  وبهذه  والفروع،  العامة  االإدارة  فـي 
�سكرهن  عن  البنك  موظفات  عــربت  حيث 
جهود  مــن  البنك  اإدارة  تبذله  ملــا  العميق 
للتوا�سل معهن حتى فـي املنا�سبات اخلا�سة.
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بنك HSBC يبدأ العمل بشبكة الصراف اآللي 
لقبول بطاقات يونيون باي الصني

االأو�ـــســـط  ــرق  ــس ــ� ال  HSBC بــنــك  اأعـــلـــن 
ال�سراف  ب�سبكة  العمل  بدء  عن  املحدود 
ال�سني  باي  يونيون  بطاقات  لقبول  االآيل 
الوحيد  االحتــاد   )China Union Pay(
ال�سني،  جمهورية  فـي  البنكية  للبطاقات 
�سمن اتفاقية م�سرتكة بني البنك وال�سركة 
باي  يونيون  �ستنتفع  للخدمة حيث  املقدمة 
ال�سني من �سبكة ال�سراف االآيل اخلا�سة 
 – ال�سرق االأو�سط املحدود   HSBC ببنك 
واالطالع على  النقد  ل�سحب  رام اهلل  فرع 

ح�سابهم بالعملة املحلية.
 HSBC وقال لوؤي جيطان مدير فرع بنك
فـي رام اهلل » فـي هذا العامل الذي يزداد 
ترابطه وعوملته، يبحث الزبائن عن بنوك 
ت�ستطيع توفـري �سل�سلة كاملة من اخلدمات 
املالية عرب احلدود ومع بطاقات يونيون باي 
فـي  حديثًا  عليها  املوافقه  مت  التي  ال�سني 
92 دولة حول  250 م�سرف فـي  اأكر من 
اال�سرتاتيجية  اأن هذه  واثقون  العامل نحن 
ذوي  الزبائن  من  اأكــرب  فئة  تخدم  �سوف 
يتطلبون  الذين  امل�سرفـي  الدويل  التفكري 
ــــادرة عــلــى الــدفــع عرب  اأنــظــمــة عــاملــيــة ق
اإىل  تقدم  التي  اخلدمة  هذه  اإن  احلــدود، 
فعالة  �ستكون  بــاي  يونيون  بطاقة  حاملي 
م�ستخدميها  على  �ستوفر  حيث  وجمدية 
فـي  احتياجاتهم  تلبية  و�ست�سهل  الكثري 

فل�سطني«.
وعلق جاينبو كاي نائب اأول مدير تنفـيذي 

ليونيون باي ال�سني اأن »يونيون باي ت�سيف 
HSBC، واإن  اأهمية اأكرب للتعاون مع بنك 
اطالق العمل فـي فل�سطني يزيد من �سبكة 
قبول اليونيون باي ويجلب فر�ض عمل اأكر 
املحدود  االأو�ــســط  ال�سرق   HSBC لبنك 
و�سيعزز بالتاأكيد من ا�سرتتيجية ال�سراكة 

بني الطرفـني«
اجتاه  فـي  االأوىل  اخلطوة  االتفاقية  تعترب 
التعاون امل�سرتك بني بنك HSBC ال�سرق 
تفعيل  مــع  بــاي  وينيون  املــحــدود  االأو�ــســط 

اخلدمة االآن فـي ُعمان والكويت وفل�سطني 
هذه  بتفعيل  البنك  يقوم  اأن  املتوقع  ومــن 
واالردن  وم�سر  البحرين  فـي  اخلــدمــة 
ولبنان وباك�ستان وقطر واالمارات العربية 
وتاأ�س�ست   .2011 عـــام  خـــالل  املــتــحــدة 
يونيون باي ال�سني �سنة 2002 وهو احتاد 
ال�سني  فـي  الوحيد  البنكية  البطاقات 
ال�ستعمال  ــة  ــي دول �سبكة  مبــثــابــة  لــيــكــون 

البطاقات البنكية على ال�سعيد العاملي.

بانــــــــــــــــوراما
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أول بنك فلسطيني يعمل على قاعدة بيانات مركزية 

»BANKS« بنك االستثمار الفلسطيني يطلق النظام اآللي املتطور

اأطلق بنك اال�ستثمار الفل�سطيني نظامًا اآليًا 
متطورًا يطلق عليه »BANKS« والذي يعمل 
واملالية  امل�سرفـية  العمليات  تنفـيذ  على 
حيث  مركزية،  بيانات  قاعدة  خــالل  من 
يطبق نظام BANKS على اأجهزة اخلوادم 
 )Virtual Machines( ــة  ــي ــس ــرتا� االف
 )IBM VMWARE( با�ستخدام تكنولوجيا
، ويعترب بنك اال�ستثمار البنك الفل�سطيني 
االأول املطبق للنظام �سمن خطوة تطويرية 

ا�سرتاتيجية حت�سب للبنك.
البنك  عــام  مدير  ديــة  اآبــو  ابراهيم  واأكــد 
االإدارة  جمل�ض  بــاأن  املو�سوع،  على  معلقًا 
اأعــمــال  وتــقــدم  تــطــويــر  �سبيل  فـــــي  يعمل 
البنك، حيث اتخذ قرارًا با�ستبدال النظام 
عام  البنك  تاأ�سي�ض  منذ  به  املعمول  االآيل 
اآخر  ي�ستخدم  متطور  اآيل  بنظام   1994

ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا العاملية بهدف 
ــقــدمي اخلـــدمـــات املــ�ــســرفـــــيــة الــرائــدة  ت
البنك.  مــع  املتعاملني  جلمهور  والــراقــيــة 
يعمل  اجلديد  االآيل  النظام  اأن  واأ�ــســاف 
واملـــايل  امل�سرفـي  االأداء  حت�سني  عــلــى 
باالإ�سافة  البنك  فـي  العمل  مواقع  لكافة 
وتوفـري  امل�سرفـية  العمليات  الإعادة هيكلة 
مع  املتعاملني  تخدم  التي  الكثرية  املزايا 
من  جمموعة  على  النظام  الحتواء  البنك 

التطبيقات والربجميات املتكاملة . 
النظام  لو�سع  العمل  اأن  اإىل  دية  اأبو  ونوه 
وتطبيقاته وبرجمياته فـي و�سع اجلاهزية 

الكاملة للتنفـيذ ا�ستغرق عدة �سهور خالل 
العام 2010 بتعاون تام ومهنية عالية بني 
وكافة  املوردة  ال�سركة  من  الفنيني  طواقم 
اجلهاز التنفـيذي من العاملني فـي البنك . 
قبل  اأن�سئ  الذي  البنك  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
مــقــداره  مــال  بــراأ�ــض  عــامــًا  ع�سر  خم�سة 
غزة  فـي  اأثنني  وفرعني  دوالر  مليون   20

واملايل  امل�سرفـي  ن�ساطه  ميار�ض  واأريحا 
حاليًا براأ�ض مال مدفوع مقداره 50 مليون 
دوالر اأمريكي ومن خالل ثالثة ع�سر فرعًا 
التجمعات  على  مدرو�سة  بطريقة  موزعة 
الفل�سطينية  والبلدات  املدن  فـي  ال�سكانية 
بتحديث  وقــام  اجلنوب.  اإىل  ال�سمال  من 
ـــزة فـــــي دائـــــرة احلــا�ــســوب  ــة االأجـــه ــاف ك

وا�ستخدام اآخر ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا 
حيث اأن بنك اال�ستثمار الفل�سطيني هو اأول 
بيانات  قاعدة  على  يعمل  فل�سطيني  بنك 
نظام  يطبق  فل�سطيني  بنك  واأول  مركزية 
االفرتا�سية  اخلــوادم  اأجهزة  على  بانك�ض 
)IBM VMWARE( با�ستخدام تكنولوجيا

اإدارة  لــدى  بــاأنــه  حديثه  ديــة  ــو  اأب واختتم 
تعمل  واأهـــدافـــًا  طموحة  تطلعات  البنك 
تتمثل  البنك  وتطور  لتقدم  حتقيقها  على 
فـي رفع راأ�ض املال لي�سل اإىل 100 مليون 
املواقع  �ستى  فـي  التفرعات  وزيــادة  دوالر 
اخلــدمــات  لتوفـري  بفل�سطني  ال�سكانية 

امل�سرفـية لكافة �سرائح املجتمع . 
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البنك العربي و جوال يطلقان

بطاقة فـيزا البنك العربي – جوال االئتمانية ألول مرة فـي فلسطني

بطاقة  جوال  و�سركة  العربي  البنك  اأطلق 
االئتمانية  جــوال   – العربي  البنك  فـيزا 
التي تهدف اإىل تقدمي جمموعة من املزايا 
جــوال  و�ــســركــة  الــعــربــي  البنك  ملعتمدين 
الطرفـني،  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  �سمن 
ال�سركات  كــربى  ال�سركتان  متثل  حيث 
وقطاع  امل�سرفـي  الــقــطــاع  فـي  العاملة 

االت�ساالت اخللوية.
�سرح  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  �سمن 
فل�سطني  منطقة  مدير  حمدان  اأبــو  مــازن 
باإطالق  اليوم  »اإننا نحتفل  العربي:  للبنك 
بــطــاقــة فـــــيــزا الــبــنــك الــعــربــي – جــوال 
الأول  تقدم  فريدة  خطوة  فـي  االئتمانية 
وكن  »متيز  �سعار  حتت  فل�سطني  فـي  مرة 
اجلمهور  وت�ستهدف  االأكــــرب«  امل�ستفـيد 
اأكرب ا�ستفادة ممكنة  الفل�سطيني، لتقدمي 
فعال  مكافئات  نــظــام  توفـري  ــالل  خ مــن 

ومتميز للمعتمدين«.

االئتمانية  البطاقة  »اإن  العكر:  واأ�ــســاف 
اجلديدة توفر نظام مكافئات فعال مل�سرتكي 
»جوال« ومعتمدي البنك العربي، حيث توفر 
حلامليها  يتيح  مميز  نقاط  نظام  البطاقة 
جتميع النقاط من م�سرتياتهم املختلفة ليتم 
جوال  �سركة  ومنتجات  بخدمات  ا�ستبدالها 
وخا�سة  اإ�سافـية  ميزة  يعطي  مما  املختلفة 

بحاملي هذه البطاقة من م�سرتكي جوال«.
ثــم قــدم جمال حـــوراين مدير دائــرة  ومــن 
البنك  فـي  لــالأفــراد  امل�سرفـية  اخلــدمــات 
اأو�ــســح  مف�ساًل  عر�سًا  فل�سطني  العربي 
للبطاقات  ــدة  ــدي ــع ال املـــزايـــا  ــه  خــالل مــن 
ــي مت  ــت املــقــدمــة )بــــالك/ وبــالتــيــنــيــة( وال
ت�سميمها لتفـي بكافة احتياجات املعتمدين 
ومتطلباتهم املالية وباأ�سعار فائدة مناف�سة، 
اإ�سافة اإىل توفـري برامج عملية ومريحة من 
التاأمينية  احلماية  توفـري  اأو  ال�سداد  حيث 

االأف�سل.

كما اأو�سح اأبو حمدان: »اأنه مت توفـري نوعني 
بطاقة  هــنــاك  �ستكون  حيث  البطاقة  مــن 
اأنيق  بت�سميم  البالتينية  والبطاقة  بــالك 
خا�سية  ا�ــســتــخــدام  ومت  هــامــة.  ــزات  ومبــي
االأمــان  م�ستويات  اأعلى  ل�سمان   EMV الـــ 
العام لتوجه  البطاقة �سمن االإطار  حلاملي 
البطاقات  كافة  ترقية  فـي  العربي  البنك 
نف�ض  لت�ستخدم  الــبــنــك  فـــــي  امل�ستخدمة 

اخلا�سية«.
التنفـيذي  الرئي�ض  العكر  عــمــار  و�ــســرح 
»اإن  الفل�سطينية:  االتــ�ــســاالت  ملجموعة 
 – العربي  البنك  فـيزا  بــاإطــالق  احتفالنا 
»جوال«  خطة  �سمن  ياأتي  االئتمانية  جوال 
ا�سرتاتيجية  عالقات  تطوير  فـي  امل�ستمرة 
البنوك  ومنها  اخلا�ض  القطاع  �سركات  مع 
اإطالق خدمات جديدة ومتقدمة  فـي �سبيل 
ــفــائــدة  ــري اأكــــرب قــــدر مـــن ال بــهــدف تــوفـــ

مل�سرتكينا االأعزاء«.
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خـــرج الــبــنــك الــعــربــي دفــعــة جــديــدة من 
خ�سي�سًا  املــعــد  ــول  اأ�ــس بــرنــامــج  طــالب 
الفل�سطينية  اجلــامــعــات  طلبة  لــتــدريــب 
االجتماعية  مل�سوؤوليته  تر�سيخًا  وذلـــك 
الفل�سطيني و�سمن اهتمامه  جتاه املجتمع 
الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  بتدريب  اخلا�ض 

وباالأخ�ض طالب اجلامعات.
طالبًا   42 نحو  الــربنــامــج  فـي  ويــ�ــســارك 
ــجــارة واالقــتــ�ــســاد  ــت مــن طــلــبــة كــلــيــات ال
من  كــل  و�ــســمــل  املختلفة  بتخ�س�ساتها 
الوطنية  النجاح  وجامعة  بريزيت  جامعة 
يهتم  حيث  املــفــتــوحــة.  الــقــد�ــض  وجــامــعــة 
اجلامعات  طلبة  بتاأهيل  الــربنــامــج  هــذا 
فجوة  وردم  التخرج  قبيل  الفل�سطينية 
التعليم  خمرجات  بني  واملهارات  املعارف 

و يخرج دفعة جديدة من طالب برنامج أصول

بتقدمي جوائز نقدية قيمتها 50,000 دوالر أمريكي

يطلق حملة »ال داعي حلمل الكاش ... ادفع ببطاقة الفـيزا إلكترون و اربح كاش«

و�سقل  العمل  �سوق  ومتطلبات  اجلامعي 
وتطوير ال�سلوكيات الفردية.

جمموعة  خــالل  من  الربنامج  هــذا  ينفذ 

احلايل  العام  بداية  العربي  البنك  اأطلق 
 - الكا�ض  حلمل  داعــي  »ال  جــديــدة  حملة 
اإلكرتون واربح كا�ض«  ادفع ببطاقة الفـيزا 
حاملي  العربي  البنك  مبعتمدي  اخلا�سة 
�سملت  والــتــي  ــكــرتون  اإل الفـيزا  بطاقات 
تقدمي جوائز نقدية قيمتها 50,000 دوالر 
اأمريكي تق�سم على مدار 5 اأ�سابيع متتالية 
باأن  10,000 دوالر، علمًا  قيمة كل جائزة 
اأ�سبوعي  �سحب  خالل  من  تقدم  اجلوائز 
بطاقة  خــالل  من  ال�سراء  عمليات  ي�سمل 
بحد  االآيل(  )ال�سراف  اإلكرتون  الفـيزا 
منها  كل  قيمة  �سراء  عمليات  ثالث  اأدنــى 
50 �سيكل وتت�ساعف قيمة اجلائزة بزيادة 

لل�سراء.  البطاقة  ا�ستخدام  مــرات  عــدد 
باجلائزة  وفــاز  فــائــزيــن،   5 على  مــوزعــة 
باجلائزة  وفـــازت  دهــمــان،  عمر  االأوىل 

باجلائزة  وفـــاز  عوي�سة،  �ساما  الثانية 
باجلائزة  وفــاز  مناريو�ض،  نيفـني  الثالثة 
الرابعة فرا�ض ال�سيخ، كما فازت باجلائزة 

الفائزين  واأعـــرب  عبد،  هديل  اخلام�سة 
العربي  للبنك  وتقديرهم  �سكرهم  عــن 

ومنتجاته.

ــارة مــن كــــوادر الــبــنــك الــعــربــي كل  خمــت
املوا�سيع  من  العديد  ويغطي  جماله  فـي 

النظرية. والعملية.
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ترأسه رئيس مجلس إدارة البنك 

وفد من مجلس إدارة البنك يجتمع مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية

البنك اإلسالمي الفلسطيني يرعى حفل مدارس نور الهدى 

قام وفد من جمل�ض اإدارة البنك االإ�سالمي 
رئي�ض  زكارنة  حممد  تراأ�سه  الفل�سطيني 
جمل�ض اإدارة البنك وعزام ال�سوا و حممود 
نبيل  و  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  الــرب  اأبــو 
ال�سر، بزيارة  واأمني  حمودة ع�سو املجل�ض 
�سلطة النقد الفل�سطنية ، واجتمع الوفد مع 
الدكتور  الفل�سطينية  النقد  حمافظ �سلطة 
�سحاده  الدكتور  وبح�سور  الــوزيــر،  جهاد 
اأبو �سحادة  ح�سني نائب املحافظ و ريا�ض 
عن  امل�سارف  على  الرقابة  ــرة  دائ مدير 

رعى البنك حفل مدار�ض نور الهدى تكرميًا 
�سم  الــذي  احلفل  هــذا  وجــاء  املعلم،  بيوم 
ملجل�ض  واملمثلني  باملدر�سة  العاملني  طاقم 
عماد  اأكـــد  جهته  مــن  واالأمـــهـــات.  ــــاء  االآب
االإ�سالمي  للبنك  االإقليمي  املدير  ال�سعدي 
دور  باأهمية  منا  اإميانًا  اأنه  اإىل  الفل�سطيني 

�سلطة النقد، حيث تناول االجتماع مناق�سة 
عدة موا�سيع ابتداأها زكارنة ب�سكر �سلطة 
لدعم  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  على  النقد 
اأن هذا النوع من  البنك فنيًا، موؤكدًا على 
اإنتاجية  رفــع  فـي  االأثــر  اأكــرب  له  ال�سراكة 
يقدمها.  التي  اخلــدمــات  وجناعة  البنك 
وقد تطرق االجتماع الطالع املحافظ على 
اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك خالل االأعوام 
ــقــادمــة وتــطــلــعــاتــه لــالأهــداف  الــثــالث ال
الفرتة،  تلك  خالل  لتحقيقها  ي�سعى  التي 

اإ�سافة اإىل دليل احلوكمة اخلا�ض بالبنك 
والقرارات  امل�ستجدات  وكافة  اال�سالمي، 
التي عقبت ت�سكيل جمل�ض االإدارة اجلديد، 
االأخـــرى  املوا�سيع  بع�ض  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
خدمات  فـي  البنك  ب�سيا�سات  املتعلقة 
التمويل التي يقدمها �سمن خطته للتواجد 
وتوطيد  التنفـيذية،  االإدارة  لدعم  امل�ستمر 
املوؤ�س�سات  كــافــة  مــع  الــ�ــســراكــة  عــالقــات 

واجلهات ذات العالقة. 

التعليم  اأهمية  واإىل  جمتمعنا  فـي  املعلم 
فاإننا  قادمة  الأجيال  واعــد  م�ستقبل  لبناء 
املــايل  الــدعــم  تــقــدمي  عاتقنا  على  اأخــذنــا 
ا�ستعداد  اإىل  م�سريًا  القطاع  لهذا  واملعنوي 
اإدارة البنك اإىل اإيجاد حزمة من اخلدمات 
الهدى وفق  نور  امل�سرفـية خا�سة مبدار�ض 

احتياجاتهم، وفـي نهاية احلفل قدمت اإدارة 
تقديرًا  االإ�ــســالمــي  للبنك  درعـــًا  املــدار�ــض 
ومن  احلفل  انتهاء  وبعد  جلهودهم.  منها 
اخلطوط  و�سع  مت  م�سغر  اجتماع  خــالل 
بني  امل�ستقبلي  التعاون  ملجاالت  العري�سة 

البنك اال�سالمي ومدار�ض نور الهدى.
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البنك االإ�سالمي  �سارك عدد من موظفـي 
خــارجــيــة  نــ�ــســاطــات  ــعــدة  ب الفل�سطيني 
وداخلية، منها: )موؤمترات، ور�سات عمل، 
برامج تدريبية( وجاء ذلك �سمن �سيا�سة 
الب�سرية،  الــكــوادر  لتطوير  البنك  اإدارة 
مالية  �سهادات  على  امل�ساركون  وح�سل 

اإ�سالمية معتمدة عامليًا. 
حــيــث �ــســارك حمــمــد تـــوم مــوظــف دائـــرة 
موؤمتر  فـي   )IT( املعلومات  تكنولوجيا 
عقد  الــذي   Kasper Sky احلماية  نظام 
االأردن،  فـي   Four seasons فندق  فـي 
ـــرة  ــر دائ ــومــان مــدي ــس و�ـــســـارك فـــرا�ـــض �
 Modern« اخلزينة فـي ور�سة عمل بعنوان

�سرح رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك االإ�سالمي 
جرب  فــايــز  حممد  الــدكــتــور  الفل�سطيني 
للبنك  االأولية  املالية  البيانات  اأن  زكارنة، 
لعام 2010 ت�سري اإىل حتقيق البنك �سافـي 
اأمريكي، مقارنة  1,825,786 دوالر  اأرباح 
 ،2009 عام  اأمريكي  دوالر   370,738 مع 
النوعية  النقلة  هــذه  اأن  زكــارنــة  واأو�ــســح 
تكاتفت  جهود  ح�سيلة  البنك  ــاح  اأرب فـي 
بالبنك  لتنه�ض  االأخـــرية  ـــوام  االأع خــالل 
املهنية  اأ�سا�ض  على  قائمة  نوعية  نه�سة 
وال�سفافـية، حيث �سهد عام 2010 العديد 
من التحديات، م�سريًا اإىل »اأن هذا النجاح 
مل  التحديات  هــذه  واأن  ليتحقق  يكن  مل 
امل�ستمر  التن�سيق  لوال  عليها  لنتغلب  نكن 
مـــع �ــســلــطــة الــنــقــد الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة، الــتــي 
التغيري  �سيا�سة  بــخــطــوة  خــطــوة  تــابــعــت 
اللحظة  منذ  البنك  اإدارة  انتهجتها  التي 
االأوىل«، �ساكرًا طاقم �سلطة النقد ممثاًل 

ــوزيــر حمــافــظ �سلطة  بــالــدكــتــور جــهــاد ال
النقد وطاقم العاملني فـي كافة م�ستوياتهم 
اأكان  �سواء  التعامل  مهنية  على  االإداريــة، 
ذلك بتقدمي النقد البناء اأو تقدمي الن�سح 
الـــروة  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار  هـــذا  ــورة،  ــس ــ� وامل
البنك  اأعمال  وت�سري  تدير  التي  الب�سرية 
النجاح  لهذا  االأ�سا�سية  الدعائم  اأحد  هي 
املهنية  تثبيت  واأن  القادمة،  والنجاحات 
االإدارية  امل�ستويات  كافة  على  التعامل  فـي 
بني  ما  التعامل  �سيحكم  الــذي  املعيار  هو 

جميع االأطراف . 
فـي حني اأ�سار حممود الرمعة املدير العام 
للبنك اإىل اأن »نتيجة عام 2010 االإيجابية 
االإدارة  ــات  ــع ــوق ت مـــع  مــتــوافــقــة  جــــاءت 
التنفـيذية، وهي خال�سة عمليات االإ�سالح 
والتطوير التي مر بها البنك خالل االأعوام 
االأخرية«، موؤكدًا على »اأن اجلهود املبذولة 
خطة  فـي  الـــواردة  البنك  طموح  لتحقيق 

زكارنه: عام 2010 كان مليئاً بالتحديات والنجاحات...

الرمعة: نتيجة عام 2010 جاءت متوافقة مع توقعات اإلدارة التنفـيذية

املوظفـني  جميع  قبل  من   2009 ومــوازنــة 
وتقدمي اخلدمة  للبنك  ووالئهم  وحر�سهم 
متميزة  ب�سورة  �ساعدت  للعمالء  االأف�سل 
اأن  اإىل  مــ�ــســريًا  االإجنـــــاز،  هـــذا  لتحقيق 
ـــذي حققه الــبــنــك فـــــي �ــســراء  الــنــجــاح ال
حمــفــظــة بــنــك االأقـــ�ـــســـى، وا�ــســتــقــطــاب 
املتميزة،  اخلــربات  ذوي  املوؤهلة  الــكــوادر 
اهلل  رام  فـي  الــعــامــة  االإدارة  مقر  ونــقــل 
ومقر فرع غزه لهو اأكرب �ساهد على مهنية 
االإدارة  جمل�ض  بني  ما  والتعاون  العالقة 
الذي  االأمر  واملوظفـني  التنفـيذية  واالإدارة 
يعد ال�سبب الرئي�سي فـي هذه النجاحات، 
التي  االإجنــــازات  مــن  املــزيــد  اإىل  متطلعًا 
يتمتع  جديد  اإدارة  جمل�ض  وجود  �سرتافق 

اأع�ساوؤه بقدر عال من اخلربة واملهنية«.

موظفون من البنك يشاركون فـي عدة نشاطات خارجية و داخلية

فـيها  وحا�سر   »Investment Trends

هــارفــارد،  جامعة  مــن  ابحبح  د.بــ�ــســارة 
ـــرة  ــر دائ و�ـــســـارك �ــســامــر مــفــارجــة مــدي
تدريبي  بــرنــامــج  فـي  الــداخــلــي  التدقيق 
على  القائمة  الداخلية  »املراجعة  بعنوان 
تقارير  اإعــــداد  وكيفـية  املــخــاطــر  قيا�ض 

التدقيق الداخلي فـي امل�سارف«.
وح�سل با�سم بواطنة مدير الدائرة املالية 
االإ�سالمي  القانوين  املحا�سب  �سهادة  على 
املــحــا�ــســبــة  هــيــئــة  بـــا�ـــســـراف   )CIPA(
االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة 
موظف  البزور  زهري  وح�سل  االأردن.  فـي 
العامة  واال�ستثمار/االإدارة  التمويل  دائرة 

معتمد«  اإ�سالمي  »م�سرفـي  �سهادة  على 
للعلوم  العربية  االأكــادميــيــة  مــن   )CIB(
واجتاز  االأردن،  فـي  وامل�سرفـية  املالية 

االمتحان وح�سل على تقدير جيد جدًا. 
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فـي مدرسة ذكور الظاهرية

بنك اإلسكان يقدم جوائز نهائي بطولة خماسيات كرة القدم السادسة

و يرعى حفل تكرمي جمعية العطاء خلدمة املسنني مبناسبة عيد األم

والتمويل،  للتجارة  االإ�ــســكــان  بنك  اأعــلــن 
نــهــائــي بطولة  ــز  وتــقــدميــه جلــوائ دعــمــه 
ال�ساد�سة  الداخلية  القدم  كرة  خما�سيات 
فـي  الثانوية،  الظاهرية  ذكور  مدر�سة  فـي 
�سخ�سيات  بح�سور  اخلــلــيــل،  حمــافــظــة 
املحافظة  م�ستوى  على  وريا�سية  ر�سمية 
ورئي�ض  والتعليم،  الرتبية  فـي مدير  ممثلة 
فـي  االإ�ــســكــان  بنك  فــرع  ومــديــر  البلدية، 
الظاهرية حازم الرجوب، وموظفـي الفرع، 

ولفـيف من اأبناء البلدة.
 15 فـي  املدر�سة  بطولة  فعاليات  وانطلقت 
فـي  النهائية  املــبــاراة  �ستقام  حيث  اآذار، 
�سعبي  ر�سمي  بح�سور  ني�سان،  من  ال�سابع 

كبري فـي ملعب املدر�سة.

وتقديرها  �سكرها  عن  املدر�سة  واأعــربــت 
للبنك على تقدميه جزء من جوائز املباراة 
البنك  اهتمام  مدى  توؤكد  التي  النهائية، 
فـي فئة ال�سباب والريا�سة، موؤكدة اعتزاز 
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العطاء  جمعية  حــفــل  االإ�ــســكــان  بــنــك  رعـــى 
لتكرمي  االأم  عيد  مبنا�سبة  امل�سنني،  خلدمة 
بح�سور  اجلمعية،  فـي  م�سن   130 من  اأكــر 
اأمني  االجتماعية  ال�سوؤون  مديرية  عام  مدير 
وزراة  فـي  امل�سيحية  ال�سوؤون  وم�سوؤول  عنابي 
عي�سى،  حنا  د.  الدينية  وال�سوؤون  االأوقـــاف 
ورئي�سة اجلمعية نورا قرط، ورئي�سة بلدية رام 
ر�سماوي  �سليبا  واالأب  خمائيل،  جانيت  اهلل 
الــلــوثــريــة،  االجنــيــلــيــة  الــرجــاء  كني�سة  مــن 
ومدير فرع رام اهلل هيثم مزق. وقدم البنك 
فـي احلفل مبدينة  للم�سنني  واجلمعية هدايا 
الهدايا  من  عــدد  لتقدمي  اإ�سافة  اهلل،  رام 
ي�ستطيعوا  الذين مل  الفرا�ض  مل�سنني طريحي 

ح�سور احلفل.

فـي  املدر�سة  وطلبة  الظاهرية  بلدة  اأهايل 
البنك واإدارته وموظفـيه، وعطاءه امل�ستمر 

للبلدة واأن�سطتها.

وقال مدير فرع رام اهلل، هيثم مزق باالنابة 
عـــن حمــمــود الـــتـــكـــروري املـــديـــر االقــلــيــمــي 
من  هــو  االجتماعية  الن�ساطات  دعــم  »اإن 
�سمن  البنك  عليها  يرتكز  التي  االأ�سا�سيات 
خا�سة   ،2011 اجلــاري  للعام  ا�سرتاتيجيته 
الــنــ�ــســاطــات االإنــ�ــســانــيــة الــتــي ال يــجــب على 
دائم«.  ب�سكل  ورعايتها  عنها،  االغفال  اأحد 
�سهرن  اللواتي  اأمهاتنا  تكرمي  »اإن  واأ�ساف 
الليايل علينا، هو اأقل ما ميكن اأن نقدمه لهن 
فـي عيد االأم، وهذه اللفتة الكرمية قد تعطي 
االأمل واحلياة واحلب فـي نفو�سهم باأن هناك 
من يتذكرهم ويرعاهم اأينما كانوا«. واأعربت 
رئي�سة اجلمعية نورا قرط عن �سكرها للبنك 
لرعايته هذا احلفل للعام الثالث على التوايل.
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بالتعاون مع »IFC« تطبيق سياسات احلوكمة و إدارة اخملاطر لتعزيز القطاع املالي

بنك فلسطني أول مؤسسة فلسطينية تطبق املمارسات الفضلى فـي إدارة اخملاطر

فـي  البدء  عن  ر�سميًا  فل�سطني  بنك  اأعلن 
تطبيق �سيا�سات احلوكمة و اإدارة املخاطر 
اأول موؤ�س�سة فل�سطينية تطبق  ليكون بذلك 
املخاطر  اإدارة  فـي  الف�سلى  املمار�سات 
وتعتمد مدونتها اخلا�سة بها وتقوم بن�سرها 

على موقع البنك االإلكرتوين.
جــــاء ذلــــك خــــالل حــفــل اعــتــمــاد نــظــام 
بنك  فـي  املخاطر  اإدارة  و�سيا�سة  احلوكمة 
�سلطة  مع  بالتعاون  نظمه  والذي  فل�سطني، 
 »IFC« الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة  النقد 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق  ملنطقة 
�سلطة  واأوروبــا اجلنوبية، بح�سور حمافظ 
النقد د. جهاد الوزير، ورئي�ض جمل�ض اإدارة 
ال�سوا،  ها�سم  العام  املدير  فل�سطني،  بنك 
واملدير امل�سوؤول ملوؤ�س�سة »IFC«، دمييرتي�ض 
من  كبري  عدد  ومب�ساركة  �سيت�ساراجو�ض، 
ممثلي موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض واجلهاز 

امل�سرفـي ورجال االأعمال.

احلوكمة  فوائد  اإن  الوزير:  جهاد  د.  واكد 
البنك  اأداء  فعالية  زيــادة  واأهمها  متعددة 
يرفع  ما  ال�سوق  فـي  طيبة  ب�سمعة  والتمتع 
وامل�ساهمني،  امل�ستثمرين  اأمام  الثقة  درجة 
ممار�سات  وتقوية  تعزيز  اإىل  باال�سافة 
الهيكل  مــ�ــســتــويــات  كــافــة  عــلــى  احلــوكــمــة 
تبداأ  احلوكمة  اأن  واأكــد  للبنك  التنظيمي 
من الهيكل التنظيمي للبنك مرورًا بت�سكيل 
ودور جمل�ض االإدارة ودور االإدارة التنفـيذية 
ال�سالحيات  وتفوي�ض  اللجان  وت�سكيل 
وممار�سة التدقيق الداخلي واخلارجي ودور 
منظومة  تعد  وهي  واملتعاملني،  امل�ساهمني 
مرتابطة من القمة اإىل القاعدة تهدف فـي 
كافة  تخدم  �سليمة  ممار�سات  اإىل  النهاية 
االأطراف، مبينًا اأن فوائد احلوكمة متعددة 
والتمتع  البنك  اأداء  فعالية  زيــادة  واأهمها 
درجة  يرفع  مما  ال�سوق  فـي  طيبة  ب�سمعة 

الثقة اأمام امل�ستثمرين وامل�ساهمني.

وقـــال الــ�ــســوا »مــن اأهـــم عــوامــل احلوكمة 
ووا�سحة  موثقة  �سيا�سة  وجــود  ال�سليمة 
انهم  ويــراعــى  االجــتــمــاعــيــة،  للم�سوؤولية 
املوؤ�س�سات  اأكـــر  مــن  فل�سطني  بنك  فـي 
م�ساهمة فـي هذا املجال حيث و�سلت ن�سبة 
قيمة  من   5% املا�سي  العام  م�ساهمتهم 
القطاعات  كافة  �سملت  ال�سافـية  االأربــاح 

من �سحة وتعليم وريا�سة وغريها«.
التطويري  امل�سروع  هــذا  اأن  ال�سوا  واأكـــد 
العامة  اال�سرتاتيجية  مع  ان�سجامًا  ياأتي 
موقع  على  احلــفــاظ  اإىل  الــهــادفــة  للبنك 
متقدم ومنوذج متميز فـي العمل امل�سرفـي 
ومبا  عالية،  وم�سرفـية  اإداريـــة  بكفاءات 
يلبي احتياجات العمالء املختلفة واحلفاظ 
البنك  اأن  خا�سة  امل�ساهمني  حقوق  على 
اال�ستقرار  بعدم  تت�سم  منطقة  فـي  يعمل 

ال�سيا�سي وتداعيات االأزمة املالية العاملية.
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و يرعى املؤمتر األول للزيتون املقام بجامعة خضوري 

للزيتون  االأول  املــوؤمتــر  فل�سطني  بنك  رعــى 
التقنية  فل�سطني  جامعة  فـي  اإقــيــم  الـــذي 
الزيتون  �سجرة  الأهمية  البنك  من  ـــًا  اإدراك
حتت  فل�سطني  فـي  واالقت�سادية  الرمزية 
فـيا�ض.  الدكتور �سالم  الوزراء  رعاية رئي�ض 
فـي  امل�ساهمة  على  البنك  اإدارة  وحر�ست 
املقام  للزيتون  االأول  الـــدويل  املــوؤمتــر  دعــم 
وفـي  خ�سوري،  التقنية  فل�سطني  جامعة  فـي 
حفل اخلتام، مت تكرمي البنك من قبل اإدارة 
وبح�سور   ، الزعرتي  بداود  اجلامعة، ممثلة 
الدكتور �سالم فـيا�ض للجهود وامل�ساركة التي 
وامل�ساركة  الدعم  فـي  فل�سطني  بنك  بها  قام 

الإجناح املوؤمتر واملعر�ض املوازي.
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و يرعى املباراة الدولية بني منتخب تايلند ومنتخبنا الوطني

و ينظم لقاء تشاوري حول تقاعد القطاع غير احلكومي

االإدارة  مــقــر  فـــــي  فل�سطني  بــنــك  نــظــم 
من  كبري  عدد  �سم  ت�ساوريًا  لقاًء  العامة 
عامي  ومــــدراء  اإدارة  جمال�ض  روؤو�ـــســـاء 
فل�سطني  بور�سة  فـي  املــدرجــة  ال�سركات 
واجلامعات  فل�سطني  فـي  العاملة  والبنوك 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية 
واجنــازات  جهود  على  الإطالعهم  وذلــك 
البنك املتعلقة باإقرار نظام تقاعد للعاملني 
فـي القطاع غري احلكومي واإن�ساء وتاأ�سي�ض 
�سركة م�ساهمة عامة الإدارة اأموال �سناديق 
املجتمعون  اأعلن  النهاية  وفـي  التقاعد. 
انطالق العمل ر�سميًا الإقرار نظام التقاعد 

الدولية  التي  املباراة  فل�سطني  بنك  رعى 
جرت بني منتخب مملكة تايلند ومنتخبنا 
احل�سيني  فـي�سل  ا�ــســتــاد  على  الــوطــنــي 
بح�سور دولة رئي�ض الوزراء الدكتور �سالم 

حممد  اال�سيوي  االحتـــاد  ورئي�ض  فـيا�ض 
الفل�سطيني  االحتـــاد  ورئــيــ�ــض  هــمــام  بــن 
واكر  الرجوب  جربيل  اللواء  القدم  لكرة 
هذه  اأهمية  وتكمن  متفرج   16,000 من 

االأوملــبــي  املنتخب  املـــبـــاراة  با�ست�سافة 
اأمام  للعب  فل�سطني  اأر�ض  على  التايلندي 
الت�سفـيات  اإيـــاب  فـي  االأوملــبــي  منتخبنا 

املوؤهلة الأوملبياد لندن 2012.

بنك  برئا�سة  جلنة  و�سكلوا  احلكومي  غري 
فل�سطني ملتابعة تطوير الن�سو�ض املقرتحة 

وتو�سيع عملية الت�ساور مع جميع االأطراف 
ذوي العالقة.
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بانــــــــــــــــوراما

البكري: »ماضون بثبات فـي استكمال خطة البنك للنمو والتوسع وتعزيز الهوية املؤسسية اجلديدة«

افتتاح خمس فروع ومقارّ فـي خمس محافظات ... من ضمنها فرع اإلرسال

اجلديد  املقر  بتد�سني  البنك  احتفل 
ـــال، وذلــك  لــفــرعــه فـــــي �ــســارع االإر�ـــس
واالنت�سار  التو�سع  خلطة  ا�ستكمااًل 
وتعزيز الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة والتي 
النمو  نحو  خطته  لتلبي  البنك  طورها 
امل�سرفـية  الو�سائل  اأحـــدث  وتــقــدمي 
وترجم  عــمــالئــه،  خلــدمــة  الع�سرية 
ل�سعار  اختياره  فـي  الروؤية  هذه  البنك 
اخل�سراء  الــزهــرة  ورمــز  ننمو«  »معًا 
اللذين  والتقدم  النماء  اإىل  اإ�سارة  فـي 
ملتطلبات  تلبية  البنك  اإليهما  يتطلع 

العمالء.
وحــ�ــســر احلــفــل ومـــاأدبـــة الــغــداء فـي 
ـــرام اهلل؛ كــل من  ب فــنــدق املــوفــنــبــك 
د.ليلى غنام حمافظ رام اهلل والبرية، 
�سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  والدكتور 
بلدية  رئي�ض  ميخائيل  وجانيت  النقد، 
رام اهلل، و جمال الطويل رئي�ض بلدية 
البرية، و من االأردن االأمري فرا�ض بن 
رعد، وكمال البكري مدير عام البنك، 
العام  املدير  نائب  ن�سنا�ض  وجــوزيــف 
واملدير االإقليمي، اإىل جانب لفـيف من 
رجال االأعمال وممثلي القطاع اخلا�ض 

وو�سائل االإعالم. 
بنك  عــام  مدير  البكري  كمال  واأكـــد 
البنك  »اإن  كلمته  فـي  عمان  القاهرة 
ا�ستكمال  فـي  وبــاإقــدام  بثبات  ما�سي 

وتعزيز  والتو�سع،  للنمو  البنك  خطة 
والتي  اجلــديــدة،  املوؤ�س�سية  هويتنا 
تقوم اأ�سا�سًا على تقدمي خدماتنا على 
عرب  الرفـيعة  الدولية  املعايري  م�ستوى 
التكنولوجيا  و�سائل  اأحـــدث  توظيف 
ــمــاد الــ�ــســهــولــة فـي  املــ�ــســرفـــــيــة واعــت
التوا�سل مع العمالء وتقدمي اخلدمات 
فـي جو ملوؤه الراحة والرتحاب، واليوم 
نتطلع اإىل عام 2011 بكل تفاوؤل واأمل 
االإجنازات  هذه  توظيف  على  و�سنعمل 

ملزيد من النمو و التقدم«.

نائب  ن�سنا�ض  جــوزيــف  �سكر  بـــدوره 
عمالء  االإقليمي  واملدير  العام  املدير 
اأن  اإىل  واأ�ـــســـار  ثقتهم  عــلــى  الــبــنــك 
على  العمالء  وراحة  ر�سا  ي�سع  البنك 
�سلطة  بدور  اأ�ساد  كما  اأولوياته،  راأ�ض 
بالدكتور  ممثلة  الفل�سطينية  النقد 
جهاد الوزير والتي اخذت على عاتقها 
امل�سرفـي  القطاع  تنظيم  م�سوؤولية 
فـي  �ساهمت  حمّفزة  عوامل  وتوفـري 
اخلطط  وتنفـيذ  االإجنــــازات  حتقيق 

الطموحة للنمو واالنت�سار والتو�سع.
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جوزيف نسناس : املؤشرات املالية حّققت منواً خالل العام 2010 بنسبة 113 % 

و يفتتح فرع فـي جنني و أريحا و يستحدث فرع ساحة املهد فـي بيت حلم

و يفتتح فرع جديد فـي اخلليل

العام  املــديــر  نائب  ن�سنا�ض  جــوزيــف  اأكــد 
�سبه  املالية  املوؤ�سرات  اأن  االإقليمي  واملدير 
بنك  اأنَّ  اإىل  ت�سري   2010 للعام  النهائية 
اأرباحًا  حقق  فل�سطني  فـي  عمان  القاهرة 
قبل  ــار  ــن دي مــلــيــون   8.1 بقيمة  ت�سغيلية 
لي�سكل  اال�ستثمارات،  واأرباح  املخ�س�سات 
بذلك منوًا بن�سبة 113 % عن العام 2009 
وبقيمة 4.3 مليون دينار. وحقق اأي�سا منوًا 

جنني  فـي  جــديــد  ــرع  ف بافتتاح  البنك  ــام  ق
مت  كما  ــا،  ــح اأري فـي  واآخـــر  حيفا،  �ــســارع   -
حلم  بيت  فـي  املهد  �ساحة  فــرع  اإ�ستحداث 
املوؤ�س�سية  الهوية  وفــق  جتــديــده  مت  اأن  بعد 
التو�سع  خلطة  ا�ستكمااًل  وذلــك  اجلــديــدة، 

وياأتي  اخلليل،  مدينة  فـي  فرع  البنك  افتتح 
اإطــار  فـي  �ــســارة،  عني  منطقة  فـي  افتتاحه 
والتو�سع،  لالنت�سار  الطموحة  البنك  خطة 
اأجــواء  توفـري  على  يعتمد  ع�سري  بت�سميم 

مالئمة لعمالئه ويعك�ض الهوية اجلديدة.
واعترب حمافظ �سلطة النقد د. جهاد الوزير، 
افتتاح الفرع اجلديد »مزيدًا من الت�سهيالت 
دور  اإىل  ويــ�ــســاف  وخــدمــتــهــم«،  للمواطنني 
واأثنى  الوطني.  االقت�ساد  فـي منو  امل�سارف 
اإىل  خــدمــاتــه  تــقــدمي  فـي  البنك  اأداء  على 

العمالء. 
البنك  حميد  كامل  اخلليل  حمافظ  وطالب 
املحافظة،  فـي  الــفــروع  مــن  مــزيــد  بافتتاح 
خ�سو�سًا فـي االأرياف، »لكي تكتمل ال�سورة 
اخلدمية الرائدة للبنك على امل�ستوى الوطني. 
بدوره، قال نائب املدير العام واملدير االإقليمي 
الفرع  افتتاح  »اإن  ن�سنا�ض  جــوزيــف  للبنك 

حيث  الت�سهيالت  حمفظة  فـي  ملحوظًا 
ن�سبة  الودائع  اىل  الت�سهيالت  ن�سبة  قاربت 
41 %. كما واأكد التزام البنك جتاه عمالئه 

وتابع  اخلدمات،  من  عاٍل  م�ستوى  وتقدمي 
ينا تكنولوجيا حديثة، تعترب االأوىل  »لقد تبنَّ
والعامل،  فل�سطني  م�ستوى  على  نوعها  من 
وهي خدمة ب�سمة العني التي يتم تطبيقها 
حاليًا ب�سكل جتريبي فـي كافة فروع البنك 

هذه  عــرب  �سيتّم  حيث  االآلــيــة،  و�سرافاته 
التقنية تنفـيذ عمليات �سحب واإيداع االأموال 
مما  العميل،  عــني  ب�سمة  على  اعــتــمــادًا 
وانتحال  التزوير  اإمكانيات  من  �سيخّف�ض 
امل�ستويات  ــى  اأدن اإىل  وغريها  ال�سخ�سية 
زيــادة  اإىل  ــوؤدي  وت كما  م�سبوق  غري  ب�سكل 
وتخفـي�ض  البنكية  املعامالت  اإجناز  �سرعة 

فرتة انتظار عميل البنك«.

37 البنـوك فـي فل�ســــــطني

وحتقيق التميز فـي خدمة عمالئه.

القاهرة  بنك  فروع  اأن عدد  االإقليمي«  املدير 
عّمان 21 فرعًا ومكتبًا، هذا باالإ�سافة اإىل 40 
جهاز �سراف اآيل منت�سرة فـي كافة املناطق.

اجلديدة  املوؤ�س�سية  الهوية  وتعزيز  واالنت�سار 
النمو وتقدمي  لتلبي خطته نحو  والتي طورها 
خلدمة  الع�سرية  امل�سرفـية  الو�سائل  اأحدث 

عمالئه. 
و اأو�سح جوزيف ن�سنا�ض نائب املدير العام-

احلثيثة  امل�ساعي  يوؤكد  اخلليل  فـي  اجلديد 
والنمو  التطوير  بهدف  البنك  يتبناها  التي 
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بيـت البنـــــوك

جمعية البنوك تعقد اجتماع للجنة صياغة النظام األساسي

مجلس إدارة جمعية البنوك
يعقد اجتماعه الدوري العادي األول لعام 2011

الــبــنــوك  جــمــعــيــة  اإدارة  ــ�ــض  جمــل عــقــد 
ــي فــلــ�ــســطــني مبــقــر اجلــمــعــيــة بــتــاريــخ  فـــ
برئا�سة  الــدوري  اجتماعه   ،2011/1/30

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  حــمــدان  اأبـــو  مـــازن 
جمعية البنوك، مدير فروع فل�سطني للبنك 
علي  و  االإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  العربي، 
النقد  �سلطة  عن  املراقب  الع�سو  فرعون 
عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  و  الفل�سطينية، 

اجلمعية.

االجتماع  حم�سر  على  احل�سور  �سادق  و 
املالية  البيانات  مناق�سة  مت  ثم  ال�سابق، 
كما   2010 للعام  للجمعية  امل�سدقة  غري 
باالإ�سراع  اخلارجي  املدقق  من  الطلب  مت 
من  املدققة  املالية  البيانات  تقدمي  فـي 
قبل  املجل�ض العتمادها  على  اأجل عر�سها 
عر�سها على اجلمعية العمومية للم�سادقة 
 ،2011 ل�سنة  العمل  خطة  واعتماد  عليها، 
من  املقرتحة  الن�ساطات  م�سودة  وتــوزيــع 

مالحظاتهم  وو�سع  البنوك  على  اجلمعية 
اعتماد  مت  و  كما  عليها،  واقــرتاحــاتــهــم 
املوازنة التقديرية لعام 2011 والتي �سملت 
 ،)$  401,106( بقيمة  اإيـــرادات  اإجمايل 
واإجمايل م�ساريف اإدارية وعمومية بقيمة 
تو�سيات  االأع�ساء  وناق�ض   )$  298,971(

الــذي  االأ�ــســا�ــســي  الــنــظــام  �سياغة  جلنة 
اأعدته اللجنة فـي اجتماعها املنعقد بتاريخ 

. 2011/1/11

اجتماعًا  عقدت  قد  البنوك  جمعية  وكانت 
النظام  �سياغة  مبناق�سة  اخلا�سة  للجنة 
االأ�سا�سي املكونة من جوزيف ن�سنا�ض/ بنك 
ال�سوا/ بنك القد�ض،  القاهرة عمان، عزام 
االإ�ــســكــان، علي  بنك  ــتــكــروري/  ال حمــمــود 

فرعون/ ممثل عن �سلطة النقد الفل�سطينية، 
نبيل اأبو دياب/ جمعية البنوك فـي فل�سطني 
اجلمعية.   مــقــر  فـــــي   2011/1/1 بــتــاريــخ 
التو�سيات  مــن  جمموعة  اللجنة  واأعــــدت 
�سملت  والتي  االإدراة  جمل�ض  على  لعر�سها 

غري  وع�سوية  الع�سوية  طوعية  اأو  اإلزامية 
والثابت،  املتغري  اال�سرتاك  وقيمة  البنوك، 
واحلد االأدنى واالأق�سى لال�سرتاكات، وفرتة 
الرئا�سة  ودوريـــة  االأعــ�ــســاء  وعــدد  املجل�ض 

وتوزيع التمثيل وم�ستوى التمثيل. 
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أحد نتائج اخللوة االستراتيجية لسلطة النقد

جمعية البنوك تشارك بوضع أجندة االجتماع التشاوري لسلطة النقد مع البنوك 

»القطاع املصرفـي، الوضع الراهن و آفاق املستقبل« 

عنوان ورقة جمعية البنوك فـي خلوة سلطة النقد الفلسطينية

اأجــنــدة  بو�سع  الــبــنــوك  جمعية  �ــســاركــت 
النقد  �سلطة  بــني  الــتــ�ــســاوري  االجــتــمــاع 
تاأتي  و  فل�سطني،  فـي  العاملة  والــبــنــوك 
�سلطة  مــبــادرة  على  بــنــاًء  امل�ساركة  هــذه 
وجهت  قد  كانت  حيث  الفل�سطينية  النقد 
املوا�سيع  بخ�سو�ض  اجلمعية  اإىل  كتابًا 
التي تهم القطاع امل�سرفـي الإدراجها على 
هذا  ياأتي  و  الت�ساوري،  االجتماع  جــدول 
نتائج  كاأحد  العالقة  طبيعة  فـي  التطور 

الذي  النقد  ل�سلطة  اال�سرتاتيجية  اخللوة 
بني  التوا�سل  و  امل�ساركة  مبداأ  على  اأكــد 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  النظام  اأطــراف 
�سلطة  على  اجلمعية  اقرتحت  قد  و  هــذا 
ا�سرتاتيجية  موا�سيع  ثالثة  اإ�سافة  النقد 
اجلمعية  دعت  كما  االأعــمــال،  جــدول  على 
�سلطة  بني  املتابعة  اجتماع جلنة  اإىل عقد 
النقد و القطاع امل�سرفـي ممثاًل فـي عدد 
اجلمعية  عام  مدير  و  البنوك  مــدراء  من 

لبحث عدد من الق�سايا امل�سرفـية االأخرى 
ال�سادرة  التعليمات  من  بعدد  تتعلق  التي 
اإىل  الو�سول  اأجــل  مــن  النقد  �سلطة  عــن 

تفاهمات حولها.
و من املتوقع بناًء على نتائج اخللوة اأن يتم 
االجتماع  حم�سر  ن�سخة  على  احل�سول 

ليتم توزيعها على البنوك.

النقد  �سلطة  بخلوة  البنوك  جمعية  �ساركت 
 28  -  26 بتاريخ  نظمتها  التي  الفل�سطينية، 
البحر  املوفـينبك/  فندق  فـي   2011 �سباط 
دياب  اأبو  نبيل  قدم  حيث  االأردن،  فـي  امليت 
املدير العام للجمعية فـي اليوم االأول للخلوة 
الو�سع  امل�سرفـي،  »القطاع  بعنوان:  ورقــة 
الراهن و اآفاق امل�ستقبل« عر�ض فـيها الواقع 
الراهن للقطاع امل�سرفـي و تطوره من خالل 
 2010 للعام  امل�سرفـية  للبيانات  ا�ستعرا�ض 
ال�سيا�سية،  واملخاطر  العوائق  من  بالرغم 
النظرة  على  ركــزت  ت�ساوؤالت  عــدة  طــرح  و 

امل�ستقبلية للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.
االأول:  حمــاور،  ثالثة  على  العر�ض  احتوى  و 
امل�سرفـي  للقطاع  الــراهــن  الو�سع  بعنوان 
حــيــث تــطــرق اىل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
احتالل  من  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 
االإ�سرائيلية  البنوك  مــع  التعامل  وعقبات 
االنق�سام  من  يعاين  الذي  الداخلي  والو�سع 

وحمددات البيئة اال�ستثمارية والقانونية.

الــقــطــاع  تــطــور  اإىل  فــتــطــرق  الـــثـــاين  ــــا  اأم
حيث  املعيقات،  رغم  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
املالية  املــوؤ�ــســرات  و  البيانات  اأبـــرز  احــتــوى 
تطورات  اإىل  اإ�سافة  �سنوات  خم�ض  خــالل 

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني غري املالية.
ا�سرتاتيجيات  عنوان:  الثالث  فـي حني حمل 
الفر�ض،  و  املخاطر  بني  امل�سرفـي  القطاع 

الذي ا�ستعر�ض خ�سائ�ض القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني ثم �سلط ال�سوء على عدة حماور 
االئتمان،  املخاطر،  اإدارة  �سملت:  للنقا�ض 
ال�سريفة  االإ�سالمية،  ال�سريفة  املال،  راأ�ض 
اإىل  اإ�سافة  امل�سرفـي  الرتكز  و  االإلكرتونية، 
ظل  فـي  االنت�سار  و  التو�سع  و  النمو  موا�سيع 

عدم ا�ستقرار االأو�ساع ال�سيا�سية.

 العدد 45، اآذار 2011

41 البنـوك فـي فل�ســــــطني



البنـوك فـي فل�ســــــطني42 البنـوك فـي فل�ســــــطني42

بيـت البنـــــوك

عقدت جمعية البنوك اجتماعني ت�ساوريني 
حـــوادث  و  املــخــاطــر  ملناق�سة  متتاليني 
فـي  البنوك  لها  تعر�ست  التي  االعــتــداء 
قطاع غزة فـي ظل عدم اال�ستقرار االأمني 
موؤخرًا  االعتداء  حادثة  حتديدًا  و  هناك، 

على فرع بنك اال�ستثمار الفل�سطيني. 
النقد  �سلطة  حمافظ  االجتماعني  �سم 
الــوزيــر، ومــديــر عــام اجلمعية  د.جــهــاد 
نبيل اأبو دياب، و ممثلني عن �سلطة النقد 

خالل اجتماعني تشاوريني عقدتهما جمعية البنوك

اجلهاز املصرفـي يطالب بتجنيب البنوك فـي قطاع غزة االعتداءات 

االإقليميني  و  العامني  املـــدراء  من  عــدد  و 
للبنوك العاملة فـي فل�سطني.

وقعت  التي  احلـــوادث  احل�سور  ا�ستنكر 
حمذرين  غـــزة،  قــطــاع  فـي  البنوك  �سد 
اال�ستقرار  على  ا�ستمرارها  خطورة  من 
املايل، وناق�سوا اأهمية وجود �سيناريوهات 
حتت  القطاع  فـي  العمل  حــول  م�ستقبلية 
االجتماعني  عــن  ونــتــج  ــظــروف،  ال ــواأ  ــس اأ�
جمعية  ي�سم  وفــد  ت�سكيل  على  الــتــوافــق 

البنوك واملجل�ض التن�سيقي، لتوجيه ر�سالة 
اأهمية  عن  للحديث  املعنية  اجلهات  اإىل 
حيث  مــن  غــزة  قــطــاع  فـي  الــبــنــوك  اأداء 
وال�سمود  التاأقلم  على  والقدرة  احليادية 
احلياة  عجلة  ا�ستمرار  فـي  وامل�ساهمة 
املختلفة،  االقت�سادية  للقطاعات  اليومية 
وللمطالبة بوقف االعتداءات ب�سكل نهائي 
و�سمان عدم تكرارها وتاأثريها على عمل 

البنوك فـي قطاع غزة. 

لقاًء  »مــعــًا«  املحلية  االأنــبــاء  وكالة  ــرت  اأج
البنوك  جمعية  عــام  مدير  مــع  �سحافـيًا 
على  املــبــادرة  بخ�سو�ض  ــاب  دي ــو  اأب نبيل 
"الفـي�ض  االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  مــوقــع 
عــبــارة  كــتــابــة  اإىل  ــدعــو  ت ــي  ــت ال بوك"، 
العمالت  فئات  "Free Palestine" على 

جمعية البنوك حتث املواطنني على عدم كتابة شعارات على العملة

�سبيل  فـي  االإ�سرائيلي  لل�سيكل  الورقية 
ـــه »رغــم  اإنــهــاء االحـــتـــالل، حــيــث قـــال اأن
فل�سطني  ــي  فـــ ــوك  ــن ــب ال جــمــعــيــة  تــقــديــر 
اإال  املبادرة،  على  للقائمني  الطيبة  للنوايا 
تبعيات  مــن  الــوقــت  ذات  فـي  اأنــهــا حتــذر 
الفل�سطيني. االقت�ساد  على  العملية   هذه 

اإىل  املواطنني  انتباه  حديثه  خــالل  ولفت 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  متكن  عدم 
عليها  مكتوب  ورقــيــة  عملة  اأي  قبول  مــن 
تداول  على  القدرة  عدم  ب�سبب  �سعار،  اأي 
االإ�سرائيلية. البنوك  مــع  العمالت   تلك 



 العدد 45، اآذار 2011

43 البنـوك فـي فل�ســــــطني

بتاريخ  مبقرها  البنوك  جمعية  ا�ست�سافت 
لدرا�سة  ت�ساوريًا  اجتماعًاً   2011/2/21

اإن�ساء  مب�سروع  املتعلقة  الق�سايا  بع�ض 
مركز  نظمه  فل�سطني،  فـي  حوكمة  معهد 
فريق  بح�سور  اخلــا�ــض،  القطاع  تطوير 
اجلهة   CIPE موؤ�س�سة  من  اخلــرباء  من 
اللجنة  عن  ممثلني  و  للم�سروع،  الداعمة 

جمعية البنوك تستضيف اللجنة التأسيسة ملعهد حوكمة فـي فلسطني

ه�سام  الدكتور  برئا�سة  للمعهد  التاأ�سي�سة 
امل�سرفـي  الــنــظــام  ممثلي  و  عـــورتـــاين، 
عام  مــديــر  ديـــاب  اأبـــو  نبيل  اللجنة:  فـي 
جمعية البنوك، و ريا�ض اأبو �سحادة مدير 
النقد  �سلطة  فـي  والتفتي�ض  الرقابة  دائرة 
القائم  ح�سن  احلج  اأحمد  و  الفل�سطينية، 

باأعمال املديرالعام لبنك الرفاه.

البنوك  جمعية  م�ساركة  اأهــمــيــة  ــي  ــاأت وت
ملــعــهــد حوكمة  الــتــاأ�ــســيــ�ــســة  الــلــجــنــة  فـــــي 
وا�ست�سافتها لهذا احلدث ملا توليه االإدارة 
ملو�سوع  اهتمام  من  للجمعية  التنفـيذية 

احلوكمة فـي القطاع امل�سرفـي.

�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبديرها العام 
ال�سيا�سات  فـي اجتماع جلنة  اأبو دياب  نبيل 
العمل  وزيــر  برئا�سة  عقد  الــذي  العمالية، 
برام  العمل  وزارة  مبقر  جمــدالين  د.اأحمد 
االجتماع  ــاء  وج  ،2011/1/31 بتاريخ  اهلل 

كونها عضواً ممثالً عن البنوك العاملة فـي فلسطني بلجنتي السياسات العمالية و نظام التقاعد

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع جلنة السياسات العمالية 

العمل  وبرامج  »اأو�ساع  عن  درا�سة  ملناق�سة 
الالئق فـي فل�سطني«، تعزيزًا لثقافة احلوار 
و التوا�سل، وجت�سيدًا ملبداأ الت�ساور، والإر�ساء 

اأ�س�ض ال�سراكة بني ال�سركاء االجتماعيني.
العمل  مفهوم  تعريف  الــدرا�ــســة  وناق�ست 

الالئق و حمدداته فـي االأرا�سي الفل�سطينية، 
حيث يعمل املفهوم على تعزيز فر�ض العمل 
احلرية  ظــروف  فـي  املجتمع  اأفـــراد  جلميع 
التمييز  عدم  و  والكرامة  االأمن  و  وامل�ساواة 
اأو  اأو التمييز ب�سبب العن�سر  ب�سبب اجلن�ض 

الدين اأو االأ�سول القومية.

�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبديرها العام 
نبيل اأبو دياب فـي اجتماع جلنة متابعة نظام 
بنك  مقر  فـي  احلكومي  غري  القطاع  تقاعد 
فل�سطني بتاريخ 2011/3/10 بح�سور اأع�ساء 
فل�سطني،  بنك  عالونة/  عاطف  د.  اللجنة: 

و فـي اجتماع جلنة متابعة نظام تقاعد القطاع غير احلكومي

مهدي امل�سري/ املجل�ض التن�سيقي ملوؤ�س�سات 
ـــو زعـــرور/  الــقــطــاع اخلــا�ــض، د. بــ�ــســار اأب
احتاد  اأ�سعد/  نهاد  املــال،  راأ�ــض  �سوق  هيئة 
موؤ�س�سة  ح�سني/  حممد  التاأمني،  �سركات 
ــم كمال  ــس بــورتــالنــد تــر�ــســت، املــحــامــي را�

ال�سعيبي/ كمال وم�ساركوه- حمامون  وهالة 
وم�ست�سارون قانونيون. و بحث امل�ساركون فـي 
القطاع غري احلكومي،  تقاعد  نظام  م�سودة 

املذكرة التف�سريية و اخلطوات امل�ستقبلية.

 العدد 45، اآذار 2011

43 البنـوك فـي فل�ســــــطني

جمعية البنوك تشارك فـي مناقشة مشروع قانون تسوية املدفوعات الوطني

مبديرها  ممثلة  البنوك،  جمعية  �ساركت 
م�سروع  مناق�سة  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
فـي  الــوطــنــي  املــدفــوعــات  ت�سوية  ــون  قــان

للخطة  االقــتــ�ــســاديــة  املجموعة  اجــتــمــاع 
 2011/3/30 بتاريخ  للحكومة  الت�سريعية 

فـي مقر رئا�سة الوزراء. 

البنوك  اأن جميعة  ال�سياق  ويذكر فـي هذا 
ممثلة فـي جمل�ض املدفوعات الوطني.
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للعام  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  كرمت 
الثاين على التوايل املوظفـني املتميزين فـي 
مقرها  فـي  فل�سطني،  فـي  العاملة  البنوك 
وذلــك   2011/3/17 بــتــاريــخ  اهلل،  ـــرام  ب
بح�سور مدير عام اجلمعية نبيل اأبو دياب، 
املــوارد  املوظفـني ودوائـــر  �ــســوؤون  ومـــدراء 
الب�سرية فـي البنوك، وممثلني عن اإدارات 

البنوك امل�ساركة.
»ن�ساطًا  املنا�سبة  هــذه  ديــاب  اأبــو  واعترب 
متميزًا يخ�ض املوظف املتميز« وحتدث فـيه 
وللموظفـني،  للبنوك  التجربة  اأهمية  عن 
ونّوه اإىل اأن احلدث ياأتي ا�ستكمااًل للمبادرة 
املا�سي،  الــعــام  اجلمعية  اأطلقتها  الــتــي 

للعام الثاني على التوالي

جمعية البنوك تكرم املوظفـني املتميزين فـي القطاع املصرفـي للعام 2010

فـي  الب�سري  العن�سر  اأهمية  على  واأكـــد 
املال  راأ�ض  فهم  وتطوره،  امل�سرفـي  العمل 
الذكي للبنوك، حيث يعترب مو�سوع املوارد 
اأهم جماالت عمل اجلمعية،  من  الب�سرية 
العديد  بــاإجــراء  اجلمعية  قيام  اإىل  الفتًا 
املجال،  بهذا  العالقة  ذات  الدرا�سات  من 
كاحلد االأدنى لالأجور ومميزات الرواتب، 
درا�سة  تنفـيذ  فكرة  طــرح  �سابقًا  مت  كما 

حول الر�سى الوظيفـي.
واأ�ساف: »اإن اجلمعية بهذه املبادرة تكون 
االهتمام  مو�سوع  على  النافذة  فتحت  قد 
تاركة  جهودهم،  وتكرمي  املوظفـني  بتميز 
على  ذلك  بعد  ملا  البنوك  الإدارات  املجال 

اقرتح  حيث  واملعنوي«،  املادي  ال�سعيدين 
على مدراء املوارد الب�سرية، اإعادة �سياغة 
املعايري  وتطوير  املوظفـني  تقييم  منــوذج 
املتميز،  املــوظــف  الختيار  تعتمدها  التي 
واإجراء التعديالت التي تن�سجم مع مطالب 
لي�ض  التكرمي  يكون  اأن  فـي  البنوك  ممثلي 
معنويًا فقط واإمنا ماديًا اأي�سًا، واأن تتو�سع 
املبادرة لتغطي اأكر من موظف متميز لكل 
بنك، وعلى كافة جماالت االأعمال البنكية، 

وكافة امل�سميات الوظفـية.
وفـي نهاية احلفل �سكر احل�سور اجلمعية 
واإداراتهم موؤكدين اأن هذه املبادرات ت�سعر 

املوظف باالهتمام، وحتفزه على العمل.

بناًء على االجتماع الت�ساوري الذي عقد بني 
�سلطة النقد و البنوك بتاريخ 2011/3/23، 
ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  لدى  العمليات  ملــدراء 
مقر  فـي   2011/3/29 بــتــاريــخ  فل�سطني 

دياب  اأبــو  نبيل  من  كل  بح�سور  اجلمعية 
مدير عام اجلمعية و علي فرعون ممثل عن 
ملناق�سة  وذلك  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
تناولت:  بال�سيكات،  عالقة  ذات  موا�سيع 
اجلهاز  فـي  املرجتعة  ال�سيكات  ظــاهــرة 

للحد  بتو�سيات  اخلروج  بهدف  امل�سرفـي 
مو�سوعي  اىل  اإ�سافة  الظاهرة،  هذه  من 

اجلريو و تغيري رمز عملة ال�سيك.
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ضمن حملة التوعية املالية واملصرفـية 

جمعية البنوك تشارك فـي مقابلة تلفزيونية 

النقد،  و�سلطة  الــبــنــوك  جمعية  �ــســاركــت 
حملة  فـي  اأ�ــســا�ــســيــان  �سريكان  ب�سفتهما 
مبدير  ممثلتان  وامل�سرفـية،  املالية  التوعية 
عام جمعية البنوك نبيل اأبو دياب، وم�ست�سار 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  فـي  النظم  تطوير 
�سمن  تلفزيونية  مقابلة  فـي  فــرعــون،  علي 
ن�سر  اإىل  تــهــدف  الــتــي  االإعــالمــيــة  احلملة 
وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات  باأهمية  الوعي 

فـي فل�سطني.
امل�سرفـي  القطاع  عــن  ديـــاب  اأبـــو  وحتـــدث 
اأكــر  مــن  ــاأنــه  ب و�ــســفــه  ـــذي  ال الفل�سطيني 
فـي  وتـــطـــورًا  وتنظيمًا  حــجــمــًا  الــقــطــاعــات 
للوطن  ــنــوك  ــب ال ــة  اأهــمــي وعـــن  فــلــ�ــســطــني، 
ــي  ــا�ــس ــس ــــواطــــن، بــكــونــهــا املـــحـــرك االأ� وامل

لالقت�ساد فـي اأي دولة، حيث اأن وجود نظام 
م�سرفـي متني ومتطور يعني تنمية اقت�سادية 
على  اأمانًا  االأكر  ال�سبيل  وكونها  م�ستدامة، 

االإطالق حلفظ االأموال، اإ�سافة اإىل اأهميتها 
فـي ت�سهيل كافة املعامالت والعمليات املالية 

فـي احلياة اليومية.

حلقة  مقرها  فـي  الــبــنــوك  جمعية  عــقــدت 
املعار�ض  فـي  البنوك  م�ساركة  حــول  نقا�ض 
لدى  الت�سويق  مـــدراء  بح�سور  الرتويجية، 

البنوك العاملة فـي فل�سطني.
ديــاب  ــو  اأب نبيل  اجلمعية  عــام  مدير  وطلب 
ت�سور  اإيــجــاد  و  ال�سابقة  الــتــجــارب  تقييم 

جمعية البنوك تعقد حلقة نقاش حول مشاركة البنوك فـي املعارض الترويجية 

القطاع  م�ستقباًل خلدمة  معها  التعامل  حول 
تعزيز  من  انطالقًا  الفل�سطيني،  امل�سرفـي 
منوهًا  البنوك،  بني  االإيجابي  التناف�ض  مبداأ 
اإىل �سرورة االتفاق على معايري حمددة قبل 
فـي  جتاربهم  احل�سور  ناق�ض  ثم  امل�ساركة. 
اأبــرز  حتديد  خــالل  مــن  ال�سابقة  املعار�ض 

امل�ساركات،  لتلك  وال�سلبيات  االإيجابيات 
كما خرجوا بتو�سيات حول ما يتحتم عليهم 
تنظيم  اجلمعية  تويل  اإىل  اإ�سافة  م�ستقباًل، 
جو  خللق  تهدف  بالبنوك  خا�سة  معار�ض 
االأهــداف  لتحقيق  ال�سريف،  التناف�ض  من 

املرغوبة والفائدة الق�سوى.

العامني  املــدراء  اآراء  البنوك  جمعية  ا�ستطلعت 
حيث  فل�سطني،  فـي  العاملة  للبنوك  واالإقليميني 
املقرتحة  للن�ساطات  ا�ستبيانًا  عليهم  وزعــت 
ملحاور  اآخــر  اإ�ستبيانًا  و   ،2011 لعام  للجمعية 
واأبواب جملة »البنوك فـي فل�سطني«، اإميانًا منها 

إمياناً بأهمية مشاركة الرأي

جمعية البنوك تستطلع آراء إدارات القطاع املصرفـي 

باأهمية م�ساركة الراأي وللتعرف على اهتماماتهم 
واحتياجاتهم.

م�سرفـية  عناوين  الن�ساطات  ا�ستبيان  وت�سمن 
مقرتحة للن�ساطات، بينما ت�سمن ا�ستبيان جملة 

»البنوك فـي فل�سطني« املحاور اخلم�سة للمجلة.

وعــمــلــت اجلــمــعــيــة عــلــى حتــلــيــل نــتــائــج هذين 
على  التعديالت  و�ــســع  مت  حيث  اال�ستبيانني، 
خطط العمل للعام 2011 بناًء هذه النتائج لتكون 

اخلطة اأكر اإن�سجاما مع احتياجات البنوك.
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�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبديرها العام 
نبيل اأبو دياب، و ممثلني عن البنوك العاملة 
امل�سرفـي«  عمان  »منتدى  فـي  فل�سطني  فـي 
فـي  البنوك  جمعية  من  بتنظيم  اأقيم  الــذي 
املركزي  البنك  حمافظ  رعاية  حتت  االأردن 
االأردين ال�سريف فار�ض �سرف فـي العا�سمة 
 ،2011/3/21-20 بتاريخ  عــمــان  ــة  ــي االأردن
وامل�سرفـي«،  املايل  »اال�ستقرار  عنوان  حتت 
بح�سور عدد من ال�سخ�سيات امل�سرفـية من 
العربية،  االإمارات  فل�سطني، م�سر،  االأردن، 

لبنان، اأملانيا ، والواليات املتحدة االأمريكية.
 وتاأتي م�ساركة اجلمعية اإلتزاما بـ بروتوكوالت 
مع  وقعتها  التي  امل�سرتك  التعاون  اإتفاقية 
بني  التعاون  اأطــر  لبناء  االأردنــيــة،  نظريتها 
امل�سرفـية  الفعاليات  تنظيم  و  اجلمعيتني، 

جمعية البنوك تشارك فـي »منتدى عمان املصرفـي«

امل�سرتكة، و تبادل الزيارات وامل�ساركات على 
م�ستوى جمال�ض االإدارات واالإدارة التنفـيذية.
و على هام�ض املنتدى عقد اأبو دياب جمموعة 
من اللقاءات مع عدد من اخلرباء امل�ساركني 

على  معهم  الرتتيب  مت  حيث  املنتدى  فـي 
امل�ساركة فـي فعاليات تنظمها جمعية البنوك 

خالل هذا العام فـي فل�سطني.

و تصدر نشرة »املؤشر املصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية« 

املوؤ�سر  الدورية  ن�سرتها  اجلمعية  اأ�سدرت 
اإىل  تهدف  والتي   ،2010/12 امل�سرفـي 
امل�سرفـي  القطاع  واقع  املعرفة عن  توفـري 
حتليلية  معلومات  خالل  من  الفل�سطيني، 
التي  امل�سرفـية  ال�سناعة  موؤ�سرات  الأهم 

يحتاجها الباحثون و�سناع القرار.
امل�سرفـية  بيانات  بطاقة  اأ�ــســدرت  كما 
بــيــانــات  تــتــ�ــســمــن  ـــي  ـــت وال  ،2010/12

»االأ�ــســول  املجمعة  امليزانية  بــنــود  الأهـــم 
حركة  بــيــانــات  اإىل  اإ�ــســافــًة  واخلــ�ــســوم« 
�سهل  لت�سكل مرجعًا  واحلواالت،  ال�سيكات 

اال�ستخدام عن واقع القطاع امل�سرفـي.
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بيـت البنـــــوك
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جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات
للجنة املكلفة بدراسة إنشاء شركة اخلدمات املصرفـية 

ألنها تولي العنصر البشري اهتماماً خاصاً

جمعية البنوك تستطلع واقع موظفـي القطاع املصرفـي الفلسطيني للعام 2010

عدة  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
جدوى  بدرا�سة  املكلفة  للجنة  اجتماعات 
اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرفـية، وح�سر 
االجتماعات اأع�ساء اللجنة املكلفة مبوجب 
التفاهمات التي متت فـي االجتماع امل�سرتك 
بني �سلطة النقد و جلنة امل�سارف و الذي 
جوزيف  هم:  و   ،2010/6/15 بتاريخ  عقد 

ن�سنا�ض نائب املدير العام املدير االإقليمي/ 
ح�سن  احلــج  اأحمد  عمان،  القاهرة  بنك 
الرفاه  بنك  العام/  املدير  باأعمال  القائم 
فرعون  علي  ال�سغرية،  امل�ساريع  لتمويل 
النقد  �سلطة  فـي  النظم  تطوير  م�ست�سار 
الفل�سطينية، و نبيل اأبو دياب املدير العام 

جلمعية البنوك فـي فل�سطني.

وقد اتفقت اللجنة مع برنامج اإي�ساف على 
وتكليف  اجلــدوى  درا�ــســة  تكاليف  تغطية 
هــذه  تنفـيذ  عــلــى  �ــســوربــنــك  مــن  خـــرباء 
فـي  جتهز  اأن  املتوقع  من  التي  و  الدرا�سة 

نهاية �سهر حزيران القادم.

فل�سطني  ــي  ـــ ف الــبــنــوك  جــمــعــيــة  قـــامـــت 
با�ستطالع واقع موظفـي القطاع امل�سرفـي 
2010، وذلك من خالل  الفل�سطيني للعام 
الب�سرية  املــوارد  لدوائر  ا�ستبيانني  اإر�سال 
االأول  فل�سطني،  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
اإح�ساءات  حــول  »ا�ستبيان  عنوان:  حتت 
امل�سرفـي  القطاع  فـي  الوظيفـي  اجلهاز 
خالله  من  مت  والــذي   »2010 الفل�سطيني 
رئي�سة  حماور  عدة  ح�سب  املوظفـني  توزيع 

اخلربة،  �سنوات  الوظيفـي،  امل�ستوى  هي: 
اجلغرافـي،  الــتــوزيــع  العلمية،  املــوؤهــالت 
التعيينات  الت�سنيف،  اجلن�ض،  العمر، 
ــاين حتت  ــث واال�ــســتــقــاالت واالإقــــــاالت، وال
الرواتب  مميزات  حــول  »ا�ستبيان  عنوان 
 »2010 الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  فـي 
اأهــم مميزات  ر�سد  والــذي مت من خالله 
التكرار  ومنها:  البنوك  ملوظفـي  الرواتب 
ال�سرف،  �سعر  تثبيت  للرواتب،  ال�سنوي 

ال�سنوية،  ومعاجلتها  املعي�سة  غالء  عالوة 
تثبيت �سعر ال�سرف وغريها. وبعد عملية 
التحليل مت عر�ض نتائج هذين اال�ستبيانني 
العدد  هــذا  مــن  »الــبــحــثــي«  املــحــور  �سمن 
البنوك  فـي  العاملني  واقــع  حت�سني  بهدف 
الــعــام  االأداء  عــلــى  اأثــــره  ينعك�ض  والــــذي 

لل�سناعة امل�سرفـية.
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بانــــــــــــــــوراما

�شلطة النقد الفل�شطينية

 2011/03/01 بتاريخ  النقد  �سلطة  اأطلقت 
ت�سنيف  نـــظـــام  مـــن  املـــعـــدلـــة  الــنــ�ــســخــة 
حيث   ،)Credit Scoring( املقرت�سني 
االأخــري  الــربــع  خــالل  النقد  �سلطة  اأجـــرت 
املقرت�سني  ت�سنيف  لنظام  �ساملة  مراجعة 
املطورة  اإنفو  كريدت  �سركة  مع  باال�سرتاك 
من  عينة جديدة  للنظام من خالل فح�ض 

با�سرت �سلطة النقد العمل على اإن�ساء هيئة 
املرجعية  لت�سكل  ال�سرعية  للرقابة  عليا 
امل�سارف  بعمل  املتعلقة  الق�سايا  لكل  العليا 
وموؤ�س�سات االإقرا�ض االإ�سالمية، وبهذا تكون 
فل�سطني من الدول ال�سباقة فـي هذا املجال 
فـي  بالنظر  تعنى  عليا  مرجعية  بتاأ�سي�ض 

IFC سلطة النقد توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية

التمويل  وموؤ�س�سة  النقد  �سلطة  اأطلقت 
املوقعة  االتفاقية  IFC  فعاليات  الدولية 
كــفــاءة  تــعــزيــز  اإىل  تــهــدف  ــي  ــت وال بينهم 
امل�سرفـي  القطاع  فـي  العاملني  وقـــدرات 
ممن  املتخ�س�سة  االإقــرا�ــض  وموؤ�س�سات 
الــعــقــاري،  الــرهــن  قــرو�ــض  مــع  يتعاملون 
وجاء ذلك خالل ور�سة العمل التي نظمتها 
الدولية،  التمويل  وموؤ�س�سة  النقد  �سلطة 
توقيع  »اأن  ــر:  ــوزي ال جــهــاد  الــدكــتــور  وقـــال 
من  �سل�سلة  اإطــار  فـي  ياأتي  االتفاقية  هذه 
النقد  �سلطة  تتخذها  الــتــي  االإجــــــراءات 
االئتمان  خماطر  و�سبط  وتنظيم  لتطوير 
قطاع  اأن  معتربًا  العقاري،  للقطاع  املمنوح 

القطاعات  اأهــم  اأحــد  هو  العقاري  الرهن 
االقت�سادية الفاعلة فـي فل�سطني،حيث اأنه 
ينمو ب�سكل مت�سارع فـي �سوء الطلب املتزايد 
على امتالك العقارات، ول�سبط هذا النمو 
و احلد من خماطره فاإننا بحاجة اإىل بذل 
واالإ�سراف  التنظيم  ناحية  من  كبري  جهد 
اإىل  بحاجة  اأنــنــا  كما  املــخــاطــر،  اإدارة  و 
على  قــادر  وموؤهل  متخ�س�ض  كــادر  اإيجاد 
درا�سة ومراجعة وتنظيم طلبات االقرتا�ض 
ومتابعتها حتى بعد املنح ومبا يحقق االلتزام 
هذا  فـي  الف�سلى  الــدولــيــة  بــاملــمــار�ــســات 
الرهن  متويل  برامج  اأن  م�سيفًا  املجال«. 
املالئم  ال�سكن  توفـري  اإىل  تهدف  العقاري 

واملــحــدودة،  املتو�سطة  الــدخــول  الأ�سحاب 
بقرو�ض  ال�سكن  متويل  خــالل  مــن  وذلــك 
معقولة،  فــائــدة  وبــاأ�ــســعــار  االأجــــل  طــويــلــة 
حت�سني  على  اإيجابًا  �سينعك�ض  الذي  االأمــر 

اال�ستقرار االقت�سادي  واالجتماعي. 
بدء  مــع  وبالتزامن  النقد  �سلطة  وت�سعى 
قاعدة  اإن�ساء  اإىل  االتفاقية  هــذه  تنفـيذ 
العقاري  الرهن  قطاع  عن  �ساملة  بيانات 
بحيث ت�ستخدم هذه القاعدة من قبل جميع 
فـي  منها  لال�ستفادة  امل�ساركة  االأطـــراف 
ر�سد واإدارة خماطر االئتمان العقاري فـي 
فل�سطني بهدف احلد من املخاطر النظامية 

على النظام املايل وامل�سرفـي.

اجلوانب ال�سرعية وامل�سائل الفقهية اخلا�سة 
بالعمل امل�سرفـي واملايل االإ�سالمي.

قانون  اإىل  ا�ستنادًا  املــبــادرة  هــذه  وتــاأتــي 
 ،2010 لــ�ــســنــة   )9( رقــــم  ـــارف  املـــ�ـــس
النقد،  �سلطة  اإدارة  جمل�ض  و�سالحيات 

مجلس إدارة سلطة النقد يقرر إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية

و تطلق النسخة اجلديدة من نظام تصنيف املقترضني

وقواعد  اأ�س�ض  لرت�سيخ  �سعيها  اإطــار  وفـي 
دور  يعزز  مبا  االإ�سالمي  امل�سرفـي  العمل 
االإ�سالمية  االإقرا�ض  وموؤ�س�سات  امل�سارف 
اأعلى  ويحقق  االقــتــ�ــســاديــة  التنمية  فـي 

م�ستويات ال�سفافـية واالإف�ساح.

املكونة  املتغريات  اأن  مــن  للتاأكد  العمالء 
بالغر�ض  تفـي  حاليًا  بها  املعمول  للن�سخة 
تقدير  لتعطي  املتغريات  وتــواكــب  املطلوب 
اأدق ملخاطر ائتمان املقرت�سني، خا�سة بعد 
اأن مت ربط موؤ�س�سات االإقرا�ض املتخ�س�سة 
ومبا�سرتها  االئتماين  املعلومات  نظام  مع 

بتزويدنا ببيانات املقرت�سني وكفالئهم.

تطوير  مت  البيانات  عينة  لتحليل  ونتيجة 
من  جمموعة  واإ�ــســافــة  احلــالــيــة  الن�سخة 
تاأثري  ذات  تعترب  التي  االإ�سافـية  املتغريات 
والكفالء  العمالء  خماطر  تقييم  فـي  قوي 
التعديالت على  اإجراء بع�ض  اإىل  باالإ�سافة 
بع�ض املتغريات القائمة حاليًا والتي تتالءم 

وطبيعة العمل امل�سرفـي الفل�سطيني.
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مـــوؤخـــرًا خــلــوة حــول  الــنــقــد  عــقــدت �سلطة 
ا�ــســرتاتــيــجــيــة اجلـــهـــاز املــ�ــســرفـــــي خــالل 
ال�سنوات اخلم�ض القادمة �سارك فـيها مدراء 
النقد  �سلطة  فـي  االأق�سام  وروؤ�ساء  الدوائر 
امل�سارف  اإدارات  واأع�ساء جمال�ض  وروؤ�ساء 
الــعــامــون،  واملــــدراء  فل�سطني  فـي  العاملة 
ورئي�ض هيئة �سوق راأ�ض املال، ورئي�ض املجل�ض 
التن�سيقي للقطاع اخلا�ض، كما �سارك فـيها 
نخبة من اخلرباء واملخت�سني فـي املجاالت 

امل�سرفـية واملالية واالقت�سادية.
�سلطة  الوزيرة حمافظ  الدكتور جهاد  وقال 
النقد اأن اخللوة تهدف اإىل مراجعة وتقييم 
وامل�سارف،  النقد  ل�سلطة  احلــايل  الــواقــع 

سلطة النقد تنظم خلوة تهدف لتطوير استراتيجية اجلهاز املصرفـي 
خالل السنوات اخلمس القادمة
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ور�سم روؤية �ساملة مل�ستقبل اجلهاز امل�سرفـي 
مع  والدولية  االإقليمية  التطورات  ظل  فـي 
ومبا  الفل�سطيني  الواقع  خ�سو�سية  مراعاة 
فـي  امل�سرفـي  اجلــهــاز  اأداء  تــطــور  يــعــزز 
وا�سحة  با�سرتاتيجية  واخلــروج  فل�سطني، 
لالأعوام  وامل�سارف  النقد  ل�سلطة  املعامل 
ــتــحــدد مـــن خــاللــهــا  اخلــمــ�ــســة الـــقـــادمـــة ت
تلك  لتحقيق  الــالزمــة  ــات  ــي واالآل االأهـــداف 
االأهداف مبا يعزز اال�ستقرار النقدي واملايل 

والتنمية االقت�سادية امل�ستدامة.
واالأفكار  االآراء  تبادل  اخللوة  خالل  مت  وقد 
ــاركــني وتــقــ�ــســيــمــهــم اإىل  ــس ــ� بـــني جــمــيــع امل
القوة  نقاط  بتحديد  قامت  عمل  جمموعات 

وال�سعف والفر�ض املتاحة والتحديات، ومن 
من  لكل  االأولوية  ذات  االأهــداف  حتديد  ثم 

�سلطة النقد وامل�سارف. 
الذي  واقع اجلل�سات واحلــوار  وقد تبني من 
نقاط  ابرز  اأن  عمل  يومي  من  الأكر  ا�ستمر 
القانونية  البيئة  توفر  هي  النقد  �سلطة  قوة 
ــة وو�ـــســـوح الـــروؤيـــة  ــث والــتــ�ــســريــعــيــة احلــدي
قــيــادة ذات خربة  وتــوفــر  واال�ــســرتاتــيــجــيــة 
اإىل  اإ�سافة  كفوؤ  مهني  وكــادر  وحكمة  عالية 
الت�سميم واالإجناز الكبريين فـي ظل ظروف 
ال�سعوبة  فـي  غاية  واقت�سادية  �سيا�سية 

والتعقيد. 
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بانــــــــــــــــوراما

حتت رعاية الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد

املعهد ينظم ورشة عمل عن »االجتاهات احلديثة فـي االستثمار« 

فـي حفل تخريج احلزام األخضر بـ 6 سيجما

فـياض: يؤكد على أهمية التميز و ترسيخ مفهوم اجلودة لتقوية األداء املؤسساتي

املــالــيــة  ــدرا�ــســات  ــل ل فل�سطني  مــعــهــد  نــظــم 
االجتــاهــات  حــول  عمل  ور�ــســة  وامل�سرفـية 
فندق  فـي  وذلـــك  اال�ستثمار  فـي  احلديثة 
الب�ست اي�سرتن بح�سور الدكتور جهاد الوزير 
حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية وبا�سل طه 
بحباح  ب�ساره  الدكتور  و  املعهد  عــام  مدير 

والدكتور منذر جنم/ جامعة بريزيت.
وافتتح الور�سة الدكتور جهاد الوزير حمافظ 
�سلطة النقد الفل�سطينية با�ستعرا�ض �سريع 
فل�سطني  فـي  املايل  القطاع  طموحات  حول 
وكذلك ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية معتربًا 
اأن من االأولويات لدينا خلق قطاع م�سرفـي 
م�ستقر وفاعل وتطوير النظم من اأجل خلق 
من  متكن  ال�سعيد  هذا  على  م�ستقرة  بيئة 
اقت�ساديًا  جمدية  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب 
وت�سهم فـي النمو معتربًا اأن فل�سطني لديها 

الـــوزراء،  رئي�ض  فـيا�ض،  �ــســالم  د.  اأكـــد 
برنامج  فـي  امل�ساركني  تخريج  خالل حفل 
وقــال:  �سيجما«،   -6 االأخــ�ــســر  »احلـــزام 
وبالتعاون  امل�ستويات  كافة  على  نعمل  اإننا 
املوؤ�س�سي،  بالعمل  لالرتقاء  اجلميع،  مع 
اإىل  م�سريًا  االأداء،  مب�ستوى  والنهو�ض 
حيوية دور املعهد فـي اإعداد برامج تدريبية 
فـي  الب�سرية  بالكوادر  واالرتقاء  خمتلفة، 
كثري من املوؤ�س�سات، مبا ي�سب فـي متكني 
العن�سر الب�سري مطالبًا موؤ�س�سات ال�سلطة 

الكثري من املقومات التي توؤهلها لذلك.
وكان با�سل طه مدير عام املعهد قد األقى كلمة 
اأن الهدف  ترحيبية مع بداية الور�سة معتربًا 
منها اإثراء النقا�ض حول اال�ستثمار من حيث 

واملخاطر  ت�سجيعه  وطرق  واالأدوات  االآليات 
وطرق حتجيمها، عدا عن ا�ستعرا�ض التجارب 
العاملية فـي هذا االإطار على وقع االأزمة املالية 

التي ع�سفت فـي االقت�ساد العاملي.

ت�ستخدم  الــتــي  الــعــ�ــســريــة  االإحــ�ــســائــيــة 
اإح�سائية  وو�سائل  املعياري،  االنــحــراف 
من  والتقليل  االأخطاء،  ال�ستك�ساف  اأخرى 
العيوب، للو�سول اإىل ر�سى عمالء البنوك 

اأو امل�ستهلكني فـي ال�سركات. 
وحتـــدث بــا�ــســل طـــه، مــديــر عـــام املعهد، 
عـــن حــيــويــة الـــربنـــامـــج، مـــ�ـــســـريًا اإىل 
املالية  املوؤ�س�سات  على  االإيجابية  عوائده 

وامل�سرفـية.

الوطنية باال�ستفادة مما يتيحه املعهد من 
برامج تدريب متطورة وحديثة.

من ناحيته، ذكر د. جهاد الوزير، حمافظ 
املعهد،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النقد،  �سلطة 
اإىل  االنــطــالق  نقطة  ي�سكل  الربنامج  اأن 
ثقافة  خللق  توؤ�س�ض  جديدة،  ا�سرتاتيجية 
امل�ستمر  الــتــطــويــر  عــلــى  قــائــمــة  ــدة  ــدي ج
 6« منهجية  بــا�ــســتــخــدام  العمليات  فـــــي 
الو�سائل  اأحــدث  من  تعد  والتي  �سيجما«، 

البنـوك فـي فل�ســــــطني50

معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفـية
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و يختتم 16 برنامجاً تدريبياً فـي رام اهلل و غزة و نابلس
و يفتتح برنامج احلزام األسود 6 سيجما ودبلوم إدارة اخملاطر 

املالية  لــلــدرا�ــســات  فل�سطني  معهد  افتتح 
 2011 للعام  الدبلومات  برامج  وامل�سرفـية 
�سيجما«   6 االأ�سود  »احلــزام  برنامج  بعقد 
والذي ي�ستمر لنهاية ت�سرين االأول بالتعاون 
املتحدة  الواليات  اأريزونا/  والية  مع جامعة 
االأمريكية، مب�ساركة 19 متدربًا من خمتلف 
والقطاع  امل�سرفـي  باجلهاز  املوؤ�س�سات 

اخلا�ض وموؤ�س�سات �سحية.
 واختتم املعهد املرحلتني االأوىل والثانية من 
برنامج تدريب املدربني والذي يعقد مبعدل 
75 �ساعة تدريبية ويقدمه فادي �سرايحه/ 

املهني  الدبلوم  االأوىل من  والدورة   ، االأردن 
 150 يعقد مبعدل  الذي  املخاطر  اإدارة  فـي 
املعهد  يعقدهما  والدبلومان  تدريبية  �ساعة 
للعلوم  العربية  االأكــادميــيــة  مــع  بــالــتــعــاون 
برنامج  �سمن  االأردن   / وامل�سرفـية  املالية 
ESAF املمول من USAID وذلك مب�ساركة 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  من  متدربًا   48

وخمتلف امل�سارف العاملة فـي فل�سطني.

تدريبية  دورة   16 عقد  فـي  املعهد  وجنــح 
م�سرفـية  جمــاالت  فـي  االأول  الربع  خــالل 
ومالية واإدارية خمتلفة فـي كل من رام اهلل 
تدريبية  �ــســاعــات  مبجموع  وغـــزة  ونابل�ض 
332 متدربًا  303 �ساعة تدريبية ومب�ساركة 

والقطاع  والق�سائي  امل�سرفـي  اجلهاز  من 
»ك�سف  حول  برناجمان  بينهما  من  اخلا�ض 

  ESAF اجلدول الزمني لتنفـيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع
بالتعاون مع األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفـية

اإىلمن عدد ال�ساعاتا�سم املدربم�ساقات الدبلوم

14 / 4 / 102011 / 4 / 252011جمدي اأبو عرجةالتحليل املايل وتقييم اأداء امل�سروعات 

28 / 4 / 242011 / 4 / 252011حممود ح�سنيحما�سبة العمليات امل�سرفـية

12 / 5 / 82011 / 5 / 252011اإ�سحق يو�سفاإعداد القوائم املالية املجمعة طبقًا للمعايري الدولية احلديثة

26 / 5 / 222011 / 5 / 252011حممود ح�سنيحتليل و تقييم اأداء امل�سرف )ور�سةعمل(

9 / 6 / 52011 / 6 / 252011د. معاذ �سبيطةالتحليل املايل با�ستخدام برنامج EXCEL متقدم

23 / 6 / 192011 / 6 / 252011حممود ح�سنياالأ�ساليب املعا�سرة للتنبوؤ و التخطيط واإعداد املوازنات
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التزوير والتزييف« خا�سان مبجل�ض الق�ساء 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وبرعاية  االأعلى 
خالل  املعهد  وي�ستعد  القد�ض.  لبنك  واآخــر 
برناجمًا   30 لتنفـيذ  العام  الثاين من  الربع 
وطرح  الدبلوم  مل�ساقات  اإ�سافة  تدريبيًا، 

دبلوم املحا�سبة واآخر خا�ض بالتدقيق.





زاوية اقت�سادية

• تفاوت ملحوظ فـي اأحجام الفروع بني املحافظات الفل�سطينية.	
• افتتاح 3 فروع خالل العام 2010 يف�سر الزيادة فـي عدد املوظفـني لدى البنوك.	
• اأكر من 70 % من املوظفـني ا�ستفادوا من تثبيت �سعر �سرف الرواتب، واأكر من 56 % يح�سلون 	

على الراتب ال�ساد�ض ع�سر.
• ارتفاع الدعم اخلارجي للموازنة العامة لل�سلطة الفل�سطينية بـ 266 مليون دوالر )149%( خالل 	

الربع الرابع 2010 .

بــحـــــــــــــــــــثي
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ملخص يبني توزيع املوظفـني فـي القطاع املصرفـي الفلسطيني - 2010
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زاوية اقت�شادية

* ال ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني.
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تثبيت �سعر ال�سرفالتكرار ال�سنوي للرواتب

معاجلة غالء املعي�سة �سنوياً 
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حتليل مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطني للعام 2010 - عدد البنوك

زاوية اقت�شادية
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تثبيت �سعر ال�سرفالتكرار ال�سنوي للرواتب

معاجلة غالء املعي�سة �سنوياً عالوة غالء املعي�سة

نظام التاأمني ال�سحيالزيادة الدورية ال�سنوية

نظام اإقرا�ص خا�ص باملوظفـنينظام �سندق الدخار
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حتليل مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطني للعام 2010 - عدد املوظفـني
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موؤ�سر الدولر الأمريكي
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التغري %الإغالق فـي 2010/12/31الفتتاح فـي 2010/10/1الرمزموؤ�سر ال�سوق

Dow Jones Industrial AverageDJIA10,789.7211,577.517.30

EURO STOXX 50SX5E2,755.58 2,792.821.35

Tel Aviv Stock ExchangeTA 1001,132.521,224.008.08

موؤ�سرات اأ�سواق البور�سة العاملية

امل�سادر واملراجع:
اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.	•
وزارة املالية.	•
بور�سة فل�سطني.	•
م�سادر ومراجع عاملية.	•
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عــلـــــــــــــــــــــوم

علوم م�سرفـية 

• على البنوك الوعي الأهمية ال�سكاوى و كيفـية التعامل معها لك�سب ثقة العميل.	
• تقدميها 	 كيفـية  على  التناف�ض  عليها  ولذلك  تت�سابه،  البنوك  تقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات 

وتعزيز العالقة مع العميل.
• »التدقيق الداخلي املتطور« نهج الإدارة املخاطر بالتوازي مع االأهداف اال�سرتاتيجية لل�سركة.	
• االإباحة 	 على:  تعتمد  الأنها  التقليدية  عن  خ�سائ�سها  فـي  تختلف  االإ�سالمية  املالية  املنتجات 

ال�سرعية، والتوازن واحلاجة احلقيقية.
• التعامل ال�سليم مع حمددات متويل امل�ساريع ال�سغرية ي�سمن عدم التعر.	
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علوم م�شرفـية

ولكن ميكن القول اإنك اإذا اتبعت اخلطوات 
واإ�سعاد  املوقف  تغيري  ت�ستطيع  قد  التالية 

العميل وتربح اأنت:

العميل دائماً على حق:
تعامل على هذا االأ�سا�ض مع ال�سكوى حتى 
على  وتعامل  خــطــاأ،  على  عميلك  كــان  لــو 
ال�سكوى،  مع  التعامل  قبل  تك�سب  لن  اأنك 
فال�سكوى هى درجة من درجات اخل�سارة 

اإذا مل حت�سن التعامل معها.

ا�ستمع لل�سكوى:
تــرتك  اأن  معناها  ا�ستمع  نــقــول  عــنــدمــا 
العميل يتكلم دون مقاطعة، اإن العميل يحب 
اأن ي�سرح م�سكلته بنف�سه حتى لو كان يعلم 
ويفقد  �سينفعل  قاطعته  اإذا  تعرفها.  اأنك 
م�ساجرة.  اإىل  املــوقــف  وينقلب  هـــدوءه، 
وعندما  واالإ�سغاء،  ال�سمت  هو  املطلوب 
ينتهي العميل من الكالم انتظر عدة ثواين 

ثم ابداأ حديثك وا�سرح امل�سكلة.

و�سح ما هي امل�سكلة بال�سبط:
 لي�ض �سيئًا �سهاًل اأن تعرف ما هي ال�سورة 
اإ�ــســاألــه  الــبــدايــة  فـي  للم�سكلة،  الكاملة 
بذلك  اخلــدمــة؟  اأو  املنتج  فـي  العيب  مــا 
ت�ستطيع حتديد امل�سكلة على قدر االإمكان، 

اخلطاأ  اأيـــن  معرفة  على  ي�ساعدك  ممــا 
من  غــريه  مع  اأو  العميل  هــذا  مع  لتعاجله 

العمالء فـيما بعد.

اأنــه  اإقــنــاعــه  حتــاول  اأن  ذلــك  معنى  لي�ض 
مل  اإذا  خا�سة  ا�ستخدامه،  ب�سوء  ال�سبب 
ذلك  فعلت  اإذا  احلقيقة.  هــي  هــذه  تكن 
�سينقلب املوقف مل�ساجرة تخرج منها اأنت 

اخلا�سر متامًا.
ــًا مــا يظن  ــم تــذكــر اأن هــذه �ــســكــوى، ودائ
الالزمة  اخلطوات  بجميع  قام  اأنه  العميل 
بال�سورة ال�سحيحة، وواجبك هو تو�سيح 
اأن يقوم به العميل عند بدء  ما كان يجب 
ا�ستخدام املنتج. كن حري�سًا اأثناء ال�سرح 
اأن ال تغ�سب العميل اأو ت�سعره اإنه جاهل ال 
العميل  املنتج،  مثل هذا  مع  التعامل  يفهم 
ت�ستفزه  ال  لذا  امل�سكلة،  من  متوتر  اأ�ساًل 

حتى ي�سل ملرحلة الغ�سب.

ل ت�سئ ملنتج مناف�ص:
املناف�سة  املن�ساأة  منتج  اإن  العميل  قال  اإذا 
فـي  م�ساكل  ـــة  اأي يــ�ــســادف  ومل  اأفــ�ــســل، 
املن�ساأة  اأو  املنتج  تهاجم  ال  ا�ستخدامها، 
املناف�سة. قل "اأنا اأعلم ذلك، منتجهم جيد 
بالفعل" ثم ا�سرح �سبب اخلطاأ وكيف ميكن 
ميكن  وكيف  ق�سري،  وقــت  فـي  اإ�سالحه 
تعوي�سه مبا ير�سيه، الأنه من اأهم عمالئك 
واإنه  املن�ساأة،  مع  تعامله  تفقد  اأن  تريد  وال 
فى املرة القادمة �سيكون اعتاد على التعامل 

مع املنتج ب�سورة �سحيحة.

خطوات عليك العمل بها لتغيرموقف العميل ... وجتعلك تربح !

مل يعد ر�سى العميل كافـياً هذه الأيام فـي ظل املناف�سة ال�سديدة والأ�سواق املفتوحة، والأهم اأن ت�سعد العميل لت�سمن ولءه 
ملن�ساأتك وا�ستمرارية تعامله معك. 

كثري من العمالء ل يتعب نف�سه وي�ستكي، اإنه بب�ساطة ين�سرف عنك ويوقف التعامل مع من�ساأتك، اأما اإذا كنت �سعيد احلظ 
وجاء العميل �ساكياً، فاإنه ميكنك بالتعامل ال�سحيح اأن تر�سيه وتك�سبه، بل وي�سبح و�سيلة دعاية فعالة وغري مكلفة تروج 

ملن�ساأتك ومنتجاتك واأ�سلوب تعاملك، فال�سكاوى عادة ما تكون بداية غري �سارة.

ا�سرح للعميل الو�سع:
الإطــالع  الــوقــت  حــان  امل�سكلة  فهمك  بعد 
اأو  املنتج  ا�ستخدام  طريقة  على  العميل 
عملية  اإن  اخلــدمــة.  مــع  التعامل  طريقه 
ال�سرح هذه تعترب مهمة جدًا حلل امل�سكلة. 
اإنك تفهم املنتج جيدًا وكيفـية ا�ستخدامه، 
لذلك خربتك �ستو�سح للعميل اأين اخلطاأ. 

الــهــدف الأ�ــشــا�ــشــي لأي 
العميل  من�شاأة هو ك�شب 
وجعله دائم التعامل مع 
ر�شى  فــاإن  لــذا  املن�شاأة، 
العميل وثقته اأهم �شيء 

لديها.
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اأكـــد عــلــى اأنـــك دائـــمـــًا مــوجــود خلدمته 
اأو  ا�ستف�سار  اأي  على  الرد  فـي  وم�ساعدته 

اأية ا�ست�سارة يحتاج اإليها.

ت�سوية ال�سكوى:
مع  التعامل  فـي  ال�سعبة  املــرحــلــة  وهــي 
ال�سكوى، اإذا اأديت اخلطوة الثالثة والرابعة 
ت�سوية  مــع  التعامل  �سي�سبح  يجب،  كما 
»ال�سكاوى درجة  اأن  اأ�سهل، تذكر  ال�سكوى 
من درجات اخل�سارة«، اإنك على و�سك اأن 
و�سمعتك،  مالك  من  وجــزء  وقتك  تخ�سر 
كما اأن العميل �سيخ�سر املنتج الذي يريده 
ويحتاج اإليه، اإن درجة اخل�سارة تعتمد على 
كن  العميل.  واإ�سعاد  اإر�ــســاء  فـي  قدرتك 
اأن  قبل  بذلك  ي�سعر  عميلك  واجعل  عاداًل 
يغادر من�ساأتك. واعر�ض حتديث املنتج، اأو 
منتج بديل، اأو اأي �سيء ترى اأنه �سري�سي 

العميل.

اأر�سم �سورة اإيجابية ملن�ساأتك:
اإن الهدف االأ�سا�سي الأية من�ساأة هو ك�سب 
املن�ساأة،  مع  التعامل  دائم  وجعله  العميل، 
لتفعل ذلك مع عميل لديه �سكوى من منتج 
ومع  معه  تعاملك  يعك�ض  اأن  يجب  ــك،  ل
تدعه  ال  للمن�ساأة،  اإيجابية  �سورة  امل�سكلة 
من�ساأتك  اأن  له  اأكــد  غا�سب،  وهــو  يخرج 
كانت  مهما  �سكوى  اأي  مع  التعامل  �سريعة 
ب�سيطة، واأن ر�سى العميل وثقته اأهم �سىء 
لديها، اإذا جنحت فـي الو�سول حلل عادل 
�ست�سمن  والء وا�ستمرارية هذا العميل فـي 

التعامل معك.

امل�سدر : جملة امل�ستثمرون
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العميل  �سلوك  اأن  اأعـــاله،  الر�سم  يو�سح 
باختالف  يتباين  البنك   / ال�سركة  جتــاه 
ر�ساه جتاه كل من املحورين ما بني احلالة 
االأ�سواأ و التي تتمثل بخ�سارة العميل، و ما 
بو�سول  تتمثل  التي  و  االأف�سل  احلالة  بني 

العميل اإىل حالة االقتناع.

التنافس على رضى العميل ... بتحييد احملور األفقي، لم يبقَ إالّ احملور العمودي

التقدمي،  كيفـية  على  بينها  فـيما  التناف�ض 
املوظف  بني  ما  العالقة  تعزيز  خالل  من 
والعميل، و ت�سهيل التعامالت البنكية عليه، 
من اأجل احل�سول على ر�سى العميل على 

االأقل فـي املحور العمودي. 

فـي عامل املال و الأعمال تهدف ال�سركات اإىل احلفاظ على عمالئها احلاليني و جذب عمالء جدد، من خالل التناف�ص على 
حمورين ، هما: املحور الأفقي : املنتج اأو اخلدمة املقدمة، و املحور العمودي : كيفـية تقدميها.

        م�سرور جداً                   را�سي                  غري را�ص 
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اإن املراقب للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، 
يجد اأنه مت حتييد املحور االأفقي الذي ميثل 
لت�سابه  نظرًا  املقدمة،  اخلدمة  اأو  املنتج 
هذه املنتجات و اخلدمات لدى كافة البنوك 
اأهمية  تظهر  هنا  و  فل�سطني،  فـي  العاملة 
الرتكيز على املحور العمودي، اإذ ينح�سر 
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التدقيق الداخلي املتطور...
يعتمد على إدارة اخملاطر بالتوازي مع اخلطط االستراتيجية

ب�سكل عام، يعترب هذا النهج االأكر تطورًا 
فـي  الفعالة  امل�ساركة  خــالل  من  وتقدمًا 
التو�سل اإىل قيمة اأكرب الأ�سحاب امل�سلحة 
وحتقيق روؤية وا�سرتاجتية ال�سركة، اإذ يتم 
على  بناًء  التقليدي  التدقيق  خطة  اإعــداد 
وعلى  لل�سركة  االأ�سا�سية  املخاطر  تقييم 
منها،  التقليل  فـي  ال�سركة  جناح  اختبار 
لي�ست  التي   - العمليات  بع�ض  يجعل  مما 
يجعلها  امل�سلحة-  الأ�سحاب  اأهمية  ذات 

ذات اأولوية للمدقق الداخلي. 
الداخلي مع  التدقيق  توافق خطة  اإن عدم 
ا�سرتاتيجية وخطة ال�سركة تقلل من اأهمية 
نتائج التدقيق الداخلي الأ�سحاب امل�سلحة 
من  التدقيق  فــائــدة  تقلي�ض  اإىل  ـــوؤدي  وت
ا�سرتاتيجية  تطبيق  فـي  الفعلية  امل�ساركة 
وعلى  فقط،  العمليات  �سبط  اإىل  ال�سركة 
عــكــ�ــض ذلــــك، فــــاإن »الــتــدقــيــق الــداخــلــي 
املتطور« ياأخذ بعني االعتبار ب�سكل اأ�سا�سي 
وتوقعات  ال�سركة  واأهــداف  ا�سرتاتيجيات 
اأ�سحاب امل�سلحة بجانب تقييم املخاطر، 
حتليل  على  بناًء  التدقيق  خطة  تعد  حيث 
لتعريف  ال�سركة  واأهــداف  ا�سرتاتيجيات 
الأ�سحاب  قيمة  ت�سيف  التي  الن�ساطات 
امل�سلحة، ومن ثم عمل حتليل خماطر لهذه 

للقيام به بالطريقة ال�سحيحة، كما يحتاج 
الــداخــلــي  ــق  ــدق امل قــبــل  مــن  عميق  لفهم 
الأهداف ال�سركة والن�ساطات التي يجب اأن 
تقوم بها لتحقيق هذه االأهداف باالإ�سافة 
للقيام  حتتاجها  التي  امل�ساعدة  للعمليات 
مــهــارات  م�ستوى  مثل  الن�ساطات  بــهــذه 
التنظيمي  والهيكل  املــطــلــوب،  املوظفـني 

وحتى املعدات الالزمة.
ــزًا ب�سبب  ـــر متــي ويــعــتــرب هـــذا الــنــهــج اأك
الطبيعة  التدقيق ذات  اأعمال  تركيزه على 
اال�ست�سارية ولي�ض فقط تقييم وفح�ض ما 
هو موجود من اأنظمة ال�سبط الداخلي، اإن 
القيمة امل�ستقاة منه تذهب الأن ي�سبح عمل 
املدقق الداخلي متعلق ب�سكل كبري بتعريف 
عمليات  عليه  تكون  اأن  يجب  الذي  ال�سكل 
وحت�سني  بــل  املــخــاطــر،  واإدارة  احلوكمة 
تو�سيات  اإعطاء  خالل  من  ال�سركة  اأداء 
وتطوير  الكفاءة  وزيــادة  التكاليف  لتقليل 

العمليات. 

اإعداد:اأ�سامة �ساهر )�سريك( 
اإياد �سحادة )مدير رئي�سي( 
براي�ض وترهاو�ض كوبرز

اإن الدرا�سات احلديثة التي قامت بها براي�ص وترهاو�ص كوبرز اأظهرت نقطة حتول كبرية فـي مهنة التدقيق الداخلي، نتيجة 
للمطالب املتغرية لأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني وا�ستمرار ال�سغوط من اإدارة التكاليف، حيث و�سعت نهجاً اأطلقت عليه ا�سم 
»التدقيق الداخلي املتطور« والذي يجعل خطة التدقيق الداخلي متوازية مع اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة، مما يجعل 
اأ�سا�ص الق�سايا املهمة والتي توؤثر على القيمة  واأهمية، لأن تغطية التدقيق الداخلي مبنية على  اأثراً  اأكرث  نتائج التدقيق 

الفعلية لأ�سحاب امل�سلحة، مع ترابط وا�سح و�سريح مع ق�سايا املوؤ�س�سة ال�سرتاتيجية. 

اإعداد درا�سة ربط  الن�ساطات، وبعد ذلك 
اال�سرتاتيجية  وحتليل  املخاطر  حتليل  بني 
مَيكن  النهج  هذا  التدقيق.  خطة  الإعــداد 
بني  الــتــوافــق  اإىل  الــو�ــســول  مــن  ال�سركة 
بــاإدارة  فقط  لي�ض  الداخلي  التدقيق  عمل 
املخاطر بل اأي�سًا بتحقيق اأهداف ال�سركة 

وخف�ض التكاليف اأو زيادة االأرباح. 
تعقيدًا من  اأكر  املتطور  النهج  هذا  يعترب 
حيث االأدوات امل�ستخدمة واملهنية املطلوبة 
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اعالن
مــطـعـــــــم
قصر الجابي

نابل�ض، وادي التفاح
09-2384181/0
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خصائص املنتجات املالية اإلسالمية

ال�سريعة  اأحكام  باتباع  ملزمة  فهي  الإ�سالمي،  الفقه  م�ستقة من  باأنها  الإ�سالمية  املالية  واملنتجات  املعامالت  عقود  متتاز 
الإ�سالمية ومبادئها فـي املعامالت، وميكن ح�سر املبادئ الرئي�سية التي حتكم العقود املالية الإ�سالمية فـي رزمتني:

الأوىل: املبادئ العامة فـي التعاقد وهي: الأهلية القانونية للتعاقد )كالعقل والبلوغ والتمييز(، والرتا�سي بني الأطراف 
املتعاقدة، ومراعاة القوانني ال�سائدة. 

ال�سرعية،  والإباحة  والقيمي،  الأخالقي  اللتزام  وت�سمل:  الإ�سالمية  املالية  املعامالت  فـي  باخل�سو�سية  تتميز  الثانية: 
والتوازن واحلاجة احلقيقية.

النظر  وجهة  من  مقبواًل  املنتج  يكون  حتى 
اأن يكون موافقًا للقيم  ال�سرعية، فـيتوجب 
على  �سجعت  ال�سريعة  اأن  فكما  احلميدة، 
فاإنها  احلــالل،  والك�سب  والتجارة  العمل 
ـــات املــحــرمــة  مــنــعــت املــنــتــجــات واخلـــدم
بالفرد  االإ�سرار  �ساأنها  من  التي  اأخالقيًا 
بالبيئة  ال�سارة  املــواد  وكذلك  واملجتمع، 
باال�ستثمار  عامليًا  عليه  يتعارف  مــا  وهــو 

االأخالقي.
املبداأ الهام هو االإباحة االأ�سلية للمعامالت، 
و�سوابطها  قواعدها  فـي  قررت  فال�سريعة 
الفقهية القاعدة ال�سرعية التي ن�ست على 
االإباحة« املنبثقة من  البيع  اأن »االأ�سل فـي 
االإباحة  االأ�سياء  فـي  »االأ�سل  العام  االأ�سل 

حتى يثبت النهي«.
العدالة  وجــود  فـيتطلب  التوازن  مبداأ  اأمــا 
فـي حتمل كل من طرفـي العقد اللتزاماته 
مقابل احل�سول على حقوقه، ويجب كذلك 
فامل�سلمون  بال�سروط،  االلــتــزام  مــراعــاة 
اإىل  كله  ذلــك  ومــوجــب  �ــســروطــهــم،  عند 
الطريق  فـي قطع  ورغبتها  ال�سريعة  حكمة 
ذلك  اأمثلة  ومــن  واخل�سوم،  النزاع  على 
اأجــل  اإىل  القر�ض  فـي  الــزيــادة  ا�ــســرتاط 

اأوالــثــمــن  املبيع  فـي  واجلــهــالــة  اأوالـــغـــرر 
اأواالأجل، وكل �سرط اأو عرف من �ساأنه اأن 

يخالف مقت�سى العقد على التف�سيل.
واملبداأ الهام االأخري هنا هو الواقعية، اأي 
اأن احلاجة وتلبية االحتياجات والتعامالت 
التعاقد  على  الباعث  هــي  االقت�سادية 
ولي�ض جمرد العبث، اإذ من ال�سروري اأن 
تدعو للعقد حاجة يتم فـيها تبادل اأ�سول 
وجهة  مــن  قيمة  لها  ملمو�سة  حــقــوق  اأو 
اأو  احتمالية  اأمورًا  ولي�ست  ال�سريعة،  نظر 
االأ�سهم  موؤ�سرات  فـي  كاملتاجرة  وهمية 
عليها  تغلب  الــتــي  املــالــيــة  امل�ستقات  اأو 
 ZERO SUM ال�سفرية  املبادالت  �سفة 

.GAMES

فاإن  مبادئها،  االإ�سالمية  لل�سريعة  وكما 
العامة  االأمــور  ت�سريعها  حول  غايات  لها 
العباد  م�سلحة  »حتقيق  اإىل  وق�سدت 
النا�ض  يقوم  لكي  واالآخــــرة،  الدنيا  فـي 
بخالفة االأر�ض، وذلك بجلب املنافع لهم 
من  املجتمع  واإخــالء  عنهم  امل�سار  ودفــع 

املفا�سد«.

واقع املنتجات املالية الإ�سالمية:
عن  االإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  تختلف 
يعمل  فكالهما  جوهرها،  فـي  التقليدية 
واآليات خمتلفة متامًا،  واأ�س�ض  وفق مبادئ 
اأن  وهـــي  املــحــاكــاة  م�سكلة  تبقى  لــذلــك 
من  املطلوبة  النتيجة  حتــديــد  �سلفًا  يتم 
وهي  االإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  منتج 
املنتج  يحققها  التي  نف�سها  النتيجة  عادة 

التقليدي.
اإن حماكاة امل�سرفـية االإ�سالمية لنظريتها 
التمويل املايل تبقى  التقليدية فـي هند�سة 
امل�سارف  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  من 
ـــــام وحتــرفــهــا عن  ــة هـــذه االأي االإ�ــســالمــي
ولعل  اأجــلــه،  مــن  انطلقت  ــذي  ال م�سارها 
اأن  فـــــي  االأكــــرب  ال�سبب  كـــان  االأمــــر  هـــذا 
فـي  االإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  واجهت 
االآونة االأخرية انتقادات وا�سعة، ولكن هذا 
تقدمها  التي  املنتجات  جميع  اأن  يعني  ال 
منا�سبة  غري  التقليدية  املالية  ال�سناعة 

للتمويل االإ�سالمي.
يــتــالءم  ــا  م اقــتــبــا�ــض  ــني  ب التمييز  يــجــب 
ومبادئه،  االإ�ــســالمــي  التمويل  فل�سفة  مــع 

علوم م�شرفـية
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ــذي تقوم عليه  ال وبــني حمــاكــاة االأ�ــســا�ــض 
املنظومة التقليدية، حيث اأن تقليد بع�سها 
املالية  ال�سناعة  على  �سلبية  اآثــارًا  يرتك 

االإ�سالمية منها:
• باملنتجات 	 الــعــمــالء  قــنــاعــة  �سعف 

االإ�سالمية، وجعلها حمل �سك وريبة، 
اإىل فقد عــدد من  ــك  ـــوؤدي ذل ي وقــد 

عمالئها.
• تكلفة 	 اإىل  ال�سرعية  ال�سوابط  حتول 

اإ�سافـية على العميل، لتكون املنتجات 
ــدة اأكــــر كــلــفــة مـــن املــنــتــجــات  املــقــل
النتيجة  حتقق  اأنــهــا  مــع  التقليدية 

نف�سها.
• ال�سناعة 	 تنا�سب  التقليدية  املنتجات 

املنتجات  هذه  مبحاكاة  و  التقليدية، 
االإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  ت�سبح 
تعاين من االأمرا�ض واالأزمات نف�سها. 

• قائمة 	 التقليدية  املــالــيــة  ال�سناعة 
على روؤية حمددة، وتقليد جوهر هذه 
االإ�سالمية  ال�سناعة  يجر  املنظومة 
ــيــة  لــتــغــدو تــابــعــة لــلــ�ــســنــاعــة املــال

التقليدية. 
• تعاين 	 التي  وامل�سكالت  االأمرا�ض  كل 

التقليدية  املــالــيــة  ال�سناعة  منها 
املــالــيــة  ــنــاعــة  الــ�ــس اإىل  �ــســتــنــتــقــل 
االإ�سالمية، فبداًل من اأن يكون التمويل 
للم�سكالت  احلــــل  هـــو  االإ�ـــســـالمـــي 
العامل  منها  يعاين  التي  االقت�سادية 
�سدى  جمرد  لالأ�سف  ي�سبح  اليوم، 

وانعكا�ض لهذه امل�سكالت.

امل�سدر : جملة اإحتاد امل�سارف العربية 
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علوم م�شرفـية

البدء بامل�سروع لأ�سباب خاطئة:
االأ�سخا�ض  بع�ض  عند  ال�سبب  يكون  قــد 
الرغبة  هــو  خا�سة  م�ساريع  اإن�ساء  وراء 
اأموال طائلة من خالل  فـي احل�سول على 
اال�ستقاللية وعدم  اأو ملجرد حب  التمويل، 
اأو  يوميًا  مبكرًا  اال�ستيقاظ  فـي  الرغبة 
االلـــتـــزام مبــيــعــاد ثــابــت لــلــعــمــل، و يجب 
املــو�ــســوع  اكــتــ�ــســاف  ب�سعوبة  االعــــرتاف 
اأن طبيعة درا�سة اجلدوى قد  اإال  ب�سهولة، 
تك�سف للممولني عن تلك االأمور اإذا ما كان 

املمول قادرًا على ذلك.

نق�ص التخطيط:
وجود  عدم  �سببه  يكون  م�سروع  اأي  ف�سل  اإن 
املعلومات  على  تعتمد  دقيقة  واقعية  خطة 
املتوقع  و  ال�سوق  فـي  اجلــاريــة  احلــالــة  عــن 
اخلطة  مكونات  حتتوي  اأن  يجب  للم�ستقبل، 
حيث  مــن  للم�سروع  تف�سيلي  و�ــســف  على 
الروؤية و االأهداف و مفاتيح النجاح العلمية، 
العاملة،  الــقــوى  مــن  االحتياجات  وحتــديــد 
وامل�ساكل املحتمل حدوثها و احللول املقرتحة، 

و حتليل املناف�سة و طرق مواجهتها.

�سوء الإدارة:
املبتدء  املــ�ــســروع  مــالــك  يفتقد  مــا  غالبًا 
الإدارة  املــنــا�ــســبــة  الــطــريــقــة  و  اخلــــربة 
االإداريــــة،  الــنــواحــي  مــن  �ــســواء  م�سروعه 
كممول  عليك  غريها،  و  االإنتاجية  املالية، 
التاأكد من قدرة املالك على اإدارة م�سروعه 
التخطيط  و  بالتنظيم  الــتــام  واالهــتــمــام 
العمليات،  و  االأن�سطة  كــل  فـي  والتحكم 
على  الــقــدرة  و  اال�سرتاتيجي  والتخطيط 
لالأمور،  الواقعية  الروؤية  و  القرار  اتخاذ 
االحتماالت  ملواجهة  التغيري  على  والقدرة 

امل�ستقبلية و التكيف معها.

�سوء تقدير راأ�ص املال:
قد ي�سيء املقرت�ض تقييم حجم راأ�ض املال 
فى  يت�سبب  مما  م�سروعه  ت�سغيل  و  الإدارة 
ف�سله قبل اأن يبداأ، اأو قد يكون لديه توقعات 
ال�سروري  مــن  لـــالإيـــرادات،  واقعية  غــري 
التاأكد من حجم املال املطلوب كم�ساريف 
بداية الت�سغيل و املال الالزم لال�ستمرارية، 
اأن  اعتباره  فـي  املبتدء  ي�سع  اأن  يجب  اإذ 
هناك احتمال عدم احل�سول على اإيرادات 
قبل �سنة اأو اأكر فـي بع�ض احلاالت، و هذا 
ما يجب اأن ي�سعه املمول فـي اعتباره اأي�سًا.

�سوء اختيار املوقع:
ف�سل  اأ�سباب  اأهــم  مــن  ال�سيء  املــوقــع  اإن 
امل�ساريع، ال نقول اأن يبحث املمول عن املوقع 
املوقع  يتفح�ض  اأن  عليه  يجب  بل  اجليد، 
بالتايل  و  امل�سروع  م�ستقبل  على  ليطمئن 
يطمئن على م�ستقبل ال�سداد، و هناك اأمور 
اختيار  عند  االعتبار  فى  توؤخذ  اأن  يجب 
اإذ يجب النظر اإىل مدى قربه من  املوقع، 
العمالء و مدى قربه من املناف�سني اأي�سًا، 
و مدى كونه خمدومًا باملوا�سالت، و مدى 
متتعه باالأمان و حتقيقه ل�سروط ال�سالمة.

امل�سدر : جملة الدرا�سات املالية وامل�سرفـية

محددات متويل املشاريع الصغيرة 

اأول ما يتاأكد منه املمول هو �سمان ا�ستمرار ال�سداد فـي الوقت املنا�سب و عدم  عند اتخاذ قرار متويل م�ساريع �سغرية، فاإن 
تخلف املقرت�ص عن اأية دفعة م�ستقباًل، و مبا اأن ا�ستمرار ال�سداد يعتمد فـي املقام الأول على جناح امل�سروع، اأ�سبح من ال�سروري 
للممولني التاأكد من جناح امل�سروع قبل اتخاذ قرار التمويل حت�سباً لأي خماطر قد جتعله يتعرث، و من هنا جاءت اأهمية اإطالع 
املمول على درا�سة جدوى مف�سلة للم�سروع، حيث اأن هناك عدد من املحددات واملحاذير التي يجب اأن ت�سعها موؤ�س�سات التمويل 

و الإقرا�ص و على راأ�سها البنوك فـي احل�سبان قبل اتخاذها قراراً بتمويل امل�ساريع ال�سغرية، نلخ�سها بالآتي:







مــتــفـرقــــــــات

حوكمة 

يعترب االإف�ساح اآلية م�ساءلة، اإذ اأن االلتزام باالإف�ساح املتكامل عايل اجلودة يوؤدي اإىل احلد من عدم 
ات�ساق املعلومات.

م�سوؤولية اجتماعية 

البيئية  بالق�سايا  احلوكمة  ق�سايا  تدمج  التي  االإجــراءات  من  قائمة  هي  امل�سوؤول  اال�ستثمار  مبادرة 
واالجتماعية عند اتخاذ القرارات اال�ستثمارية.

ميثاق �سلوك 

موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ض عليها ت�سجيع، تطبيق، وترويج االأخالقيات املهنية ملكافحة الف�ساد. 

تقرير 

معهد ما�ض : البنوك متول 13 % من امل�ساريع الريادية فـي فل�سطني .

هوية م�سرفـية 

املوظف املتمّيز فـي القطاع امل�سرفـي للعام 2010.
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املو�سوعات  مــن  واحـــدة  االأخـــرية  ـــة  االآون فـي  احلوكمة  اأ�سحت 
االأ�سا�سية التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا لل�سركات و امل�ستثمرين على 
حٍد �سواء، خا�سة منذ وقوع االأزمة املالية العاملية، و التي كان �سعف 
حوكمة ال�سركات اأحد االأ�سباب وراء اندالعها، اإذ تعّرف احلوكمة 
باأنها منظومة القوانني و القواعد التي تتحكم فـي عمليات ال�سركة 
احلوكمة  اآليات  تعد  و  االأداء،  ل�سبط  رقابية  اآليات  حتوي  حيث 
الداخلية الفاعلة اأمرًا حيويًا لرتوي�ض الت�سرفات االإدارية مبا فـيه 
التزام باحلوكمة  اأي  اأن  ال�سركة، و يق�سد من هذا  �سالح مالكي 
يوؤدي فـي الغالب اإىل احلد من التكاليف املتكبدة فـي العالقة بني 

االإدارة و امل�ساهمني، و بالتايل فهو اأداة م�ساءلة مهمة.
و على الرغم من اأن احلوكمة مطلوبة فـي الدول النامية، اإال اأنها 
تواجه عدة م�ساكل بنيوية، منها، �سوق املال ال�سعيفة، التدخالت 
القانونية،  ال�سوابط  �سعف  االقت�سادية،  التقلبات  احلكومية، 
�سعف االأداء و الرتكز الكثيف حل�س�ض امللكية. و تت�سف منطقة 
ي�سمل  الذي  االقت�سادي  بالتنوع  اأفريقيا  �سمال  و  االأو�سط  ال�سرق 
دواًل ذات تراث م�سرتك و فوارق هامة على م�ستويات دخل الفرد. 
و هي فـي معظمها دول تعتمد على �سلعة وحيدة )النفط(، بغ�ض 
ميكن  و  االقت�ساد،  تنويع  الأجــل  املبذولة  اجلهود  كم  عن  النظر 

ت�سنيف دول املنطقة اإىل ثالثة اقت�ساديات مميزة: 
• الفئة االأوىل هي الدول التي تبنت برامج اإ�سالحية من خالل 	

ال�سركات  خ�سخ�سة  و  االأجانب،  للم�ستثمرين  املجال  فتح 
اململوكة للدولة، و خف�ض العجز فـي املوازنة و م�ستوى الت�سخم 

و حترير التجارة، و تاأ�سي�ض اأ�سواق املال.
• الفئة الثانية هي الدول التي يعتمد االقت�ساد فـيها ب�سكل �سبه 	

ب�سبب  االقت�سادي  اال�ستقرار  و قد حققت  النفط،  كلي على 
الزيادة امل�ستمرة فـي اأ�سعاره، و بالرغم من االأ�س�ض القوية لها 

فال يزال دور اأ�سواق املال فـيها مير بطور النمو.
• اأما الفئة الثالثة، فهي الدول التي مل تتو�سل بعد اإىل اال�ستقرار 	

االقت�سادي، اإما ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي اأو لكونها ال 
تزال فـي اأوىل مراحل االإ�سالح، و اأ�سواق املال فـي هذه الدول 

اإما �سغرية اأو غري موجودة باالأ�سا�ض.
اإن القواعد و التنظيمات التي حتكم اأ�سواق منطقة ال�سرق االأو�سط 

للممار�سات  تبعًا  حتديثها  يتم  اأو  حديثة،  اإمــا  اأفريقيا  �سمال  و 
بني  و  التنظيمات  و  القوانني  بني  فجوة  هناك  اأن  على  الدولية، 
فعالية تنفـيذها، و يختلف حجم تلك الفجوة فـي كل دولة باملنطقة، 
لالأدوات  امل�ستمرة  االبتكارات  و  املتزايدة  العوملة  ب�سبب  و  لكن،  و 
املالية، فاإن جمال احلوكمة يت�سع مع الوقت، و باملثل فاإن امل�ساكل 
ثقافة  و  �سوق  ح�سب  تختلف  احلوكمة  اإىل  االفتقار  عن  الناجمة 
كل دولة، فالغر�ض االأ�سمى للحوكمة هو احلد من م�ساكل ال�سركة 
بني االإدارة و امل�ساهمني، و �سمان ثقة امل�ستثمرين، و من الوا�سح 
اأن غالبية القواعد و التنظيمات فـي اأ�سواق املنطقة و التي حتفظ 
حقوق امل�ساهمني؛ من�سو�ض عليها بو�سوح فـي قوانني اأ�سواق املال 

ونظامها االأ�سا�سي و كذلك فـي قانون ال�سركات.
و يعترب االإف�ساح اآلية م�ساءلة، اإذ اأن االلتزام باالإف�ساح املتكامل 
عايل اجلودة يوؤدي اإىل احلد من عدم ات�ساق املعلومات، و قد دعت 
املالية،  التقارير  فـي  ال�سفافـية  زيادة  اإىل  جديدة  تنظيمات  عدة 
حيث ي�سعى تقدمي معايري التقارير املالية الدولية )IFRS( والذي 
اإلزاميًا بالن�سبة جلميع ال�سركات املدرجة فـي البور�سة فـي  �سار 
يزال  فال  عالية،  �سفافـية  م�ستويات  توفـري  اإىل  الدول  من  العديد 
االإف�ساح عما هو خارج نطاق البيانات املالية اأمرًا يعود اإىل روؤية 
االإدارة و يختلف باختالف ال�سركة، حيث تلزم قوانني وتنظيمات 
عن  باالإف�ساح  بها  املدرجة  ال�سركات  املنطقة  فـي  املــال  اأ�سواق 

معلوماتها املالية و غري املالية على حد �سواء.
امل�سدر : معهد حوكمة

ملاذا احلوكمة؟

منظومة  بــاأنــهــا  احلــوكــمــة  ــّرف  ــع ت
القوانني و القواعد التي تتحكم فـي 
اآليات  حتوي  حيث  ال�شركة  عمليات 

رقابية ل�شبط الأداء.
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مبادرة مبادئ االستثمار املسؤول

اإن مبادرة مبادئ اال�ستثمار امل�سوؤول تعك�ض القيم االأ�سا�سية لكبار 
امل�ستثمرين الذين ي�ستثمرون فـي جماالت طويلة االأجل، و لديهم 
حمافظ ا�ستثمارية متنوعة، كما اأن هذه املبادئ قابلة للتطبيق فـي 
كافة اأنواع املوؤ�س�سات اال�ستثمارية و ال�سركات التي تدعم اخلدمات 
املهنية. و اجلدير بالذكر اأن تطبيق هذه املبادئ هو عمل تطوعي، 
و هي قائمة من االإجراءات التي تدمج ق�سايا احلوكمة بالق�سايا 
اأنها  البيئية و االجتماعية عند اتخاذ القرارات اال�ستثمارية، كما 
اأف�سل وجه  اإطار الإدارة املحافظ اال�ستثمارية العاملية على  مبثابة 

ممكن والتي تعمل على حت�سني العوائد املالية على املدى الطويل.

املبادئ الستة لالستثمار املسؤول

• فـي 	 االجتماعية  و  البيئية  بالق�سايا  احلوكمة  ق�سايا  دمــج 
عملية �سنع القرار اال�ستثماري.

• االلتزام مبعايري احلوكمة و الق�سايا البيئية و االجتماعية فـي 	
�سيا�سات و ممار�سات امللكية.

• ممار�سات 	 عن  باالإف�ساح  تلتزم  التي  املوؤ�س�سات  مع  التعامل 
احلوكمة و امل�سوؤولية االجتماعية.

• العمل على ترويج و ت�سجيع تنفـيذ مبادئ اال�ستثمار امل�سوؤول 	
فـي �سناعة اال�ستثمار.

• اال�ستثمار 	 مبادئ  تنفـيذ  عملية  كفاءة  تعزيز  على  العمل 
امل�سوؤول و العمل على ن�سرها.

• بذل اأف�سل ما فـي و�سع امل�ستثمرين نحو تنفـيذ هذه املبادئ.	
فـي  �سي�ساعد  املــبــادئ  هــذه  تنفـيذ  و  اإدارة  ح�سن  اأن  يعتقد  و 
ا�ستعادة الثقة و االطمئنان فـي االأ�سواق التي ت�سررت من االأزمة 
املالية العاملية، و هذا ال يتحقق اإال عن طريق التعاون بني املبادرة 
واحلكومات و ال�سركات و امل�ستثمرين و املوؤ�س�سات املالية و املجتمع 
من  العديد  من  امل�ساركني  من  فئات  ثالث  لها  املبادرة  و  املــدين، 
اأ�سحاب  وهــم:  ال�ستة  املبادئ  تطبيق  على  وافقت  التي  البلدان 

االأ�سول، مديرو اال�ستثمار، و �سركات اخلدمات املهنية.

أنشطة مبادرة مبادئ االستثمار املسؤول

االأن�سطة  جمموعة  تت�سمن  امل�سوؤول  اال�ستثمار  مبادئ  مبادرة  اإن 
واملمار�سات التالية:

• على 	 املوقعني  بني  التوا�سل  و�سيلة  هي  و  االأكادميية،  ال�سبكة 
املبادئ لتوفـري املعرفة و تطوير جودة البحوث التي جتري فى 

مو�سوعات اال�ستثمار املختلفة.
• املنتدى االإلكرتوين، و هو منتدى عرب االإنرتنت خا�ض بجميع 	

االأفكار  و  املعلومات  تبادل  اأجــل  من  املــبــادئ  على  املوقعني 
وال�سيا�سات فـيما بينهم.

• القاعدة املعرفـية ملمار�سة املبادئ، و هي قاعدة معلومات عن 	
البيئية  الق�سايا  و  احلوكمة  ق�سايا  و  املبادئ  تطبيق  كيفـية 

واالجتماعية فـي االأعمال اليومية.
• املعلومات 	 بيانات عن كل  العلمي، و هي قاعدة  البحث  بوابة 

الهامة و البحوث و االجتاهات احلديثة فـي ق�سايا احلوكمة 
والق�سايا البيئية و االجتماعية.

• اأداة التقرير و التقييم، و هي ا�ستق�ساء �سنوي عرب االإنرتنت 	
على املوقعني اأن يكملوه ليتم حتليل النتيجة و اإر�سالها اإليهم 

ليقارنوا اأنف�سهم باأقرانهم.
• ت�سجيع 	 طريق  عن  النا�سئة،  االأ�ــســواق  فـي  املــبــادئ  متابعة 

و ق�سايا  و االجتماعية  البيئية  الق�سايا  املوقعني على تطبيق 
احلوكمة فى مثل هذه االأ�سواق.

• تطبيق املبادئ فـي امللكية اخلا�سة، و هو الت�سجيع على تطبيق 	
املبادئ فى امللكيات اخلا�سة لزيادة اال�ستثمار فـيها.

• تطبيق املبادئ فـي جمال املمتلكات، وهو الت�سجيع على تطبيق 	
املبادئ فـي جمال اإدارة املمتلكات.

امل�سدر: املركز امل�سري مل�سوؤولية ال�سركات
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الع�سر  هذا  فـي  واالأعــمــال  املــال  عامل  فـي  النجاح  اأ�س�ض  تعد  مل 
تعتمد على حتقيق االأرباح اليوم فح�سب، بل اإنها تعتمد كذلك على 
املالية  االأحــداث  اأن  مبعنى  اأي�سًا،  غدًا  �سنكون  واأيــن  �سنكون  من 
اأو اإهمال  املتاأزمة فـي العامل جتعلنا اأ�سد تيقنًا باأن هناك جتاهل 

تام الأ�س�ض جناح االأعمال واالأن�سطة التجارية. 
ومن الوا�سح اأن الركائز التي يقوم عليها اأي ن�ساط جتاري ناجح 

ومزدهر هي:
• التخطيط اال�سرتاتيجي فـي الوقت املنا�سب.	
• ح�سن التنفـيذ وم�سداقية االأداء. 	
• االإنتاجية الكفوؤة والربحية املنا�سبة.	
• االأخالقيات املهنية والتناف�ض االأخالقي.	

امل�سداقية  هــو  النجاح  لتحقيق  االأمــثــل  احلــل  اأن  جنــد  هنا  مــن 
وال�سفافـية، حيث اأن فقدان االأخالقيات املهنية قد يتحول اإىل األّد 
لتحفـيز  الدافعة  القوة  يكون  اأن  من  بداًل  والتقدم،  النجاح  اأعداء 
ال�سلوك املهني وزيادة فر�ض التطور، وتظهر املمار�سات ال�سيئة فـي 
عدة اأ�سكال مثل االت�ساف بالطمع وحماولة حتقيق اأرباح �سخمة، 
والف�ساد،  الروؤية  و�سوح  وعدم  االإدارة  �سوء  النية،  و�سوء  اخلداع 

وهذه املمار�سات توؤدي فـي النهاية اإىل الف�سل واالإفال�ض. 
ومن املوؤكد اأن احلفاظ على ال�سمعة وال�سالمة ال يرتبط باملوؤهالت 
التنظيمية واملالية وال�سناعية فقط، الأن هذه العنا�سر من املمكن 
فـي  ت�ساهم  ال  ولكنها  ال�سركة،  م�سداقية  م�ستوى  اإىل  ت�سري  اأن 
تقييم والئها ومدى اهتمامها بعمالئها، لذلك فاإن حجم االأعمال 
التي تقوم بها، وعدد امل�ساريع التجارية التي تنفذها، اأو عدد العقود 
واالتفاقيات التي تربمها، لي�ست موؤ�سرات وا�سحة مبا فـيه الكفاية 
على جدارتها بالثقة اأو على مدى قدرتها على اال�ستمرارية، ومما 
�سعف  مدى  اأظهرت  التي  العاملية  املالية  االأزمــة  ذلك  على  يوؤكد 
فاإن  لذا  واجهتها،  كبرية  مالية  اأزمــة  اأول  عند  الكيانات  معظم 
لي�ض مقيا�سًا موثوقًا  ال�سابقة  ال�سركة وخرباتها  واأعمال  ن�ساطات 
اأ�ساليبها  واإمنــا  واال�ستمرارية،  النجاح  على  قدرتها  مــدى  على 

واأدائها و�سمعتها.

مكافحة الفساد ... علينا أن نبادر بالتحرك اآلن

الأخلق ... ثم الأخلق
تعك�ض  املهنة  باأخالقيات  التحلي  على  ت�سجع  التي  املوؤ�س�سات  اإن 
املواطنني،  للمفاهيم االأخالقية بني  ما حققه املجتمع من تر�سيخ 
والأجل العمل على تقوية وتعزيز ال�سوق واالقت�ساد ينبغي العمل على 
ح�سد الدعم وتر�سيخ الفكرة فـي املجتمع التجاري واملوؤ�س�ساتي عن 
طريق تو�سيع نطاق امل�ساركة والتفاعل بني كافة االأجهزة الرقابية 

احلكومية واخلا�سة، من خالل:
• اإ�سالح قوانني املناق�سات والتوريدات ال�ستبعاد حاالت الف�ساد.	
• تدريب العاملني فـي املوؤ�س�سات لتطبيق برامج الت�سدي للف�ساد.	
• زيادة �سالحيات الهيئات الرقابية والتفتي�سية واملدققني املاليني.	
• تاأ�سي�ض هيئات الرقابة وامل�سائلة ملراقبة جودة االأداء وتعزيزها.	
• تبني معايري االأخالقيات املهنية ومعايري ال�سفافـية والنزاهة.	

اإن لكل من املجتمع وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ض والكيانات 
االقت�سادية والقانونية واملهنية دور رئي�سي فـي تطبيق االأخالقيات 
املهنية والرتويج لها، اإذ اأن العمل فـي حميط اآمن ال يقوم على تفادي 
ي�سل  بحيث  و�سفاف  وا�سح  حميط  على  واإمنا  باالأخطاء،  الوقوع 

باملجتمع وموؤ�س�ساته اإىل بر االأمان واال�ستقرار حا�سرًا وم�ستقباًل.
امل�سدر: جملة التنفـيذي
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اأ�سدر معهد ما�ض تقرير مراقب الريادة العاملي اخلا�ض االأول من 
نوعه فـي فل�سطني لعام 2009، الذي يوفر حتلياًل مل�ستوى الن�ساط 
الريادي، واملوؤ�سرات ذات العالقة ببيئة االأعمال، وقاعدة معرفـية 
�ساملة ودقيقة ت�ساعد فـي حتديد خيارات ال�سيا�سات االقت�سادية 
فـي خلق فر�ض  الريادي  الن�ساط  بتقوية دور  املهتمة  واالجتماعية 

العمل، ودفع عجلة النمو واالبتكار.

اأهم نتائج التقرير
• فل�سطني ت�سهد م�ستوى منخف�ض من الن�ساط الريادي يقدر 	

الــدول  معظم  من  اأقــل  وهــو  البالغني،  ال�سكان  من   %  9 بـ 
املبحوثة. 

• �سنوات 	  3( امل�ستقرة  االأعــمــال  مرحلة  فـي  الرياديني  عــدد 
فاأكر( اأكرب منه فـي مرحلتي االأعمال الوليدة والنا�سئة، االأمر 
الذي يعك�ض ارتفاع درجة الرتدد فـي دخول الن�ساط الريادي. 

• انت�سار االأعمال الوليدة للذكور اأكرب بـ 4 اأ�سعاف منه لالإناث، 	
تاأثرًا بامل�ستوى املنخف�ض مل�ساركة املراأة فـي القوى العاملة. 

• يرتبط 	 املبكرة  املراحل  فـي  االأعمال  من�ساآت  انت�سار  م�ستوى 
املناطق  فـي  اأعلى  وهو  التعليم،  م�ستوى  مع  طردية  بعالقة 

الريفـية منه فـي احل�سرية.
• فـي 	 االأقــل  هي  املبكرة  املراحل  فـي  االأعمال  انت�سار  معدالت 

التمويل  - 24 �سنة، ما يعك�ض �سعوبة   18 العمرية بني  الفئة 
وارتفاع م�ستوى االنخراط فـي التعليم العايل. 

• فـي 	 االنــخــراط  اأهــم عامل مينع من  هو  الف�سل  اخلــوف من 
ن�ساطات ريادية ب�سبب انعدام التدريب الكافـي.

• فـي 	 ملحوظ  ب�سكل  عــايل  االأعــمــال  عــن  االنــقــطــاع  م�ستوى 
فل�سطني مقارنة بباقي دول ال�سرق االأو�سط و �سمال اإفريقيا.

اأما بالن�سبة اإىل م�سادر التمويل:
• وليد 	 م�سروع  لبدء  ــالزم  ال املــال  لــراأ�ــض  احل�سابي  الو�سيط 

يقارب 10 اآالف دوالر، وما يقارب 41 % من املن�ساآت حتتاج 
املن�ساآت حتتاج  10 % من  اأقل، وفقط  اأو  اآالف دوالر   5 اإىل 

اأكر من 100 األف دوالر.

• 	 ،%  66 بن�سبة  املقربة  العائلة  كان  للتمويل  م�سدر  اأهم  اإن 
اأو  االأ�سدقاء  ثم   ،%  26 ال�سغرية  االإقرا�ض  موؤ�س�سات  يليه 

اجلريان 21 %، ثم البنوك وزمالء العمل بن�سبة 13 %.

 اأهم التو�شيات
• املدار�ض 	 فـي  التعليمة  للمناهج  الربامج  من  املزيد  اإ�سافة 

واجلامعات والتي تركز على ريادة االأعمال. 
• دفع االإعالم اإىل تغطية ق�س�ض النجاح فـي االأعمال الريادية 	

فـي  املواطنني  ولت�سجيع  االأعمال  هذه  باأهمية  الوعي  لرفع 
االنخراط فـي ن�ساطات ريادية.

• البدء 	 كيفـية  على  تركز  التي  التدريب  لربامج  متويل  توفـري 
مب�سروع جتاري و اإدارته بطريقة علمية، ومتويل االأبحاث التي 

تعالج مو�سوع تدين ربحية االأعمال الريادية.
• الفجوة 	 لردم  الريادية  االأعمال  فـي  الن�ساء  انخراط  ت�سجيع 

فـي النوع االجتماعي فـي م�ستويات الن�ساط الريادي وبالتايل 
زيادة معدالت م�ساركة املراأة فـي �سوق العمل.

امل�سدر: معهد ما�ض

تقرير مراقب الريادة العاملي اخلاص بفلسطني
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مـتـفــــــــــرقـات

العاملية كخط  املالية  االأزمة  بعد   III بازل  معايري  اإىل  يتطلع  العامل  والأن  بازل،  الأهمية مو�سوع 
دفاع متني لتح�سني املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفـية، قامت اإدارة البحوث والدرا�سات فـي احتاد 
اأكر لدى  لتو�سيح ال�سورة  العربية،  اللغة  اإىل  التعديالت اجلديدة  العربية برتجمة  امل�سارف 

امل�سرفـيني العرب.
ويت�سمن الكتاب اأوراق جلنة بازل حول موا�سيع: تعريف �سامل لبازل III، واالنتقال اإىل معايري 
جديدة لراأ�ض املال وال�سيولة، وتقييم االأثر االقت�سادي طويل االأجل ملتطلبات اأقوى لراأ�ض املال 
وتعديل  امل�سارف،  فـي  واملكافاآت  التعوي�سات  ومبادىء  ال�سركات،  حوكمة  وقواعد  وال�سيولة، 
اإطار خماطر ال�سوق فـي بازل II، والتح�سينات على دعائم بازل II، والقواعد اجلديدة ملوؤ�س�سات 

�سمان الودائع، واختبارات ال�سغط.

مكتبة مصرفـية

مؤمترات
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هوية م�شرفـية

املصرفـي القطاع  فـي  املتمّيز  املــوظــف 

علي اأحمد ابراهيم عثمان  
موظف حا�سوب وعمليات  
بكالوريو�ض علم حا�سوب  

اخلربة �سنتان  

بنــــك HSBC ال�شرق الأو�شط املحدود

حممود علي حممود عودة  
مدير اإدارة الفروع  

بكالوريو�ض حما�سبة  
اخلربة 16 �سنة  

بنــــك ال�شتثمار الفل�شطيني

البنــــك العقاري امل�شري العربي

اأكرم فتحي مو�سى حمدان  
املدير التنفـيذي لدائرة تفنية املعلومات  

ماج�ستري احلو�سبة العلمية  
اخلربة 15 �سنة  

�سامي ن�سري عبد اهلل �سبيط  
موظف دائرة اخلزينة  

بكالوريو�ض مالية  
اخلربة 5 �سنوات  

البنــــك العربي

عمار رايق عناب  
موظف فـي الدائرة املالية  

بكالوريو�ض حما�سبة  
اخلربة 5 �سنوات  

البنــــك الإ�شلمي العربي

غدير حممود �سربي نا�سر  
خدمة عمالء  

بكالوريو�ض اإجنليزي  
اخلربة 15 �سنة  

بنــــك الإ�شكان للتجارة والتمويل
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و�ساح عبد االإله �سقف احليط  
رئي�ض ق�سم التمويل  

بكالوريو�ض حما�سبة  
اخلربة 5 �سنوات  

البنــــك الإ�شلمي الفل�شطيني

با�سل ابراهيم �سعيد اأبو موي�ض  
موظف خدمات جمهور  

بكالوريو�ض تكنولوجيا املعلومات  
اخلربة �سنتان  

بنــــك الرفاه لتمويل امل�شاريع ال�شغرية

لقاء �سكري عثمان اأبوارميلة  
�سابط الدائرة املالية  

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال  
اخلربة 5 �سنوات  

البنــــك الأهلي الردنــي

رائد »حممد �سعيد« جود اهلل  
موظف تلر ومقا�سة  

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال  
اخلربة 5 �سنوات  

البنــــك التجــــاري الفل�شطيني

زاهر منر اأ�سعد  
رئي�ض ق�سم الودائع  

بكالوريو�ض حما�سبة  
اخلربة 12 �سنة  

بنــــك القد�س

اأحمد حممد عبد الفتاح يعي�ض  
فني �سيانة  
ثانوية عامة  

اخلربة 15 �سنة  

بنــــك القاهرة عمان



اإلـى اللـــــــــــقاء

أبعد من حدود التغطية اإلعالمية

نحاول فـي جملة »البنوك فـي فل�سطني« اأن نتجاوز حدود التغطية االإعالمية، فرن�سد و ن�سّخ�ض و نحلل خمتلف الق�سايا 
التي تغني املعرفة مباهّية اجلهاز امل�سرفـي و ديناميكيته، لي�ض ذلك فح�سب، و اإمنا ن�سعى اإىل �سناعة القرار.

يف�سر جودة  و  الن�سج  على  دليل  املحتملة،  لل�سيناريوهات  البديلة  و�سع اخلطط  و حماولة  اال�سرتاتيجيي  التخطيط  اإن 
االأداء، ا�ستطلعنا االأولويات اال�سرتاتيجية املحورية امل�سرتكة لكافة ال�سيناريوهات املحتملة فـي ريبورتاج العدد.

بعد اإقرار قانون اال�ستثمار املعدل، ماذا �سي�سيف هذا القانون و ما هو م�ستقبل اال�ستثمار فـي فل�سطني؟ ال �سيما فـي ظل 
حمدودية حجم اال�ستثمار فـي فل�سطني، ناق�سنا هذه الت�ساوؤالت فـي حوار العدد.

�سهدنا عددًا من البنوك التي ح�سمت قرارها برفع راأ�ض املال عو�سًا عن االندماج والذي يعترب مو�سوع ال�ساعة، والتي كان 
البنك االأردين الكويتي واحدًا منها، ارتاأينا اأن ن�ستك�سف اأ�سباب ذلك فـي مقابلة العدد.

اإن تتبع اأخبار البنوك لعدة اأعداد من املجلة جتعل القارئ قادرًا على احلكم على اأداء كل منها. و ال �سك اأن زخم اأخبار 
بيت البنوك و تنوعها يبني حجم ن�ساطها و دورها فـي خدمة ال�سناعة امل�سرفـية.

لت�سهيل عملية اتخاذ القرار فـي التو�سع و االنت�سار، عر�سنا توزيع الفروع و اأجهزة ال�سراف االآيل و حجم كل من ودائع 
العمالء و االئتمان مقارنة بعدد ال�سكان ملختلف املناطق اجلغرافـية. 

اجلهاز  هيكل  حتليل  درا�سة  و  البنوك،  لدى  الرواتب  مميزات  حتليل  درا�سة  بتحديث  قمنا  الب�سري،  العن�سر  الأهمية 
الوظيفـي فـي القطاع امل�سرفـي.

وفـي باب املعرفة، و نظرًا لت�سابه املنتجات و اخلدمات امل�سرفـية لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني، تناولنا اأهمية التناف�ض 
على ر�سا العمالء من خالل االهتمام بكيفـية تقدمي تلك املنتجات و اخلدمات.

والأهمية تقدير اجلهود، قمنا للعام الثاين على التوايل بتكرمي املوظفـني املتميزين لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني.
االرتقاء  فـي  ي�ساهم  مبا  االإعالمية،  التغطية  حدود  من  اأبعد  هو  ما  نحو  املزيد  حتقيق  اإىل  ن�سعى  فاإننا  النهاية،  وفـي 

بال�سناعة امل�سرفـية فـي فل�سطني.

هيئة التحرير






