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- القطاع المصرفـي الفلسطيني يحقق معدالت 
نمو أعلى من نظيره األردني خالل العام 2010

- الـبـنـوك األردنـيـة العــامـلـة فـي فلســطين 
تحــقق 20 % مــن أربــاحــها فـي فلســطين 

و 80 % فـي األردن خــالل الــعــام 2010

ريـاض عواد - مشرف دائرة نظم المدفوعات - سلطة النقد الفلسطينية:
يعد نظام التسويات الفوري »براق« العمود الفقري لنظام المدفوعات الفلسطيني

شركة الخدمات المصرفـية ضرورة أم ترف؟
أثر إنشاء شركة خدمات مصرفـية على القطاع المصرفـي الفلسطيني

الدولة واالستحقاق ...
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1 �لبنـوك فـي فل�ســــــطني

افتتـاحية

الدولة واالستحقاق ...
جميعنا �سعر بالفخر عندما اعتلى ال�سيد الرئي�س املنرب فـي الأمم املتحدة واألقى خطابه التاريخي وطالب 
املجتمع الدويل بع�س�ية كاملة لدولة فل�سطني فـي الأمم املتحدة، وذلك لي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة يحلم بها 

كل فل�سطيني.

تزامن ذلك مع حت�سريات وتغريات بني�ية كبرية على ال�ساحة الفل�سطينية، ف�سلطة النقد ب�سدد التح�ل 
اإىل بنك مركزي، وامل�ؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية اأ�سبحت فاعلة اأكرث من اأي وقت م�سى، ومن منظ�ر 
اأ�سحاب القرار ال�سيا�سي وبهدف التح�ط لأية �سغ�طات �سيا�سية حمتملة تتعلق ب�قف امل�ساعدات، فقد 
�سادق �سيادة الرئي�س على قان�ن �سريبة الدخل اجلديد الذي اعتمده جمل�س ال�زراء، هذا القان�ن الذي 

يتفق معه البع�س ويختلف معه الكثري.

لقد جاء هذا القان�ن لي�ؤكد اأننا ما زلنا حتت الحتالل، واأن اقت�سادنا اقت�ساد مقاوم، وبالتايل علينا 
النتائج  القان�ن على هذه  وتداعيات هذا  نتائج  العمل مبا حتققه من  اإىل خمرجات  النظر فقط  عدم 
من ا�ستحقاقات �سريبية بل النظر اأي�سًا اإىل مدخالت العمل من خالل التح�سري والأخذ بعني العتبار 

اختبارات فح�س التحمل للتخطيط وبناء ال�سرتاتيجيات فـي املرحلة القادمة.

المدير العام
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جــــدلـي  
مقابلـة الـعـدد            : رياض عواد: يعد نظام التسويات الفوري »براق« العمود الفقري لنظام المدفوعات الفلسطيني

                            ودعامة للنظام المالي والمصرفـي واالقتصاد الوطني الفلسطيني.

ريبورتاج العدد   : شركة الخدمات المصرفـية ضرورة أم ترف؟.

إخــــباري 
بانوراما              : باقة من أخبار ونشاطات القطاع المصرفـي الفلسطيني.

بيت البنوك         : جمعية البنوك تعقد عدة نشاطات واجتماعات وتصدر عددًا من اإلصدارات.

بحـــــثي 
زاوية مصرفـية  : مقارنة أداء القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2010.

                           : مقارنة أداء البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع أدائها فـي األردن للعام 2010.

                           : مقارنة حصة البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع حصتها فـي األردن للعام 2010.

زاوية اقتصادية  : أهم المؤشرات االقتصادية والمالية المحلية والعالمية.

عـــــلوم 
علوم مصرفـية  : إدارة مخاطر العمليات المصرفية اإللكترونية.

                           : سيطرة المرابحة على حجم التمويل المقدم من البنوك اإلسالمية.

                           : التسويق المصرفـي المفهوم والمبررات.

                           : 10 خطوات تجعل موظفـيك يقدمون أفضل ما لديهم.

متفرقات 
مــتــفـرقـات       : المسؤولية االجتماعية للشركات .. الدوافع والفوائد.

                           : مواضيع مدونة سلوك العاملين فـي القطاع الخاص.

                           : »االلتزام وتفسير عدم االلتزام« القواعد الثالث للحوكمة فـي فلسطين.

هوية مصرفـية  : مدراء دوائر التسويق لدى البنوك العاملة فـي فلسطين.
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رئي�س التحرير
نبيل اأب� دياب

هيئة التحرير
اأروى اأب� ه�سه�س
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منتهى ن�ر

ورود جعارة

الت�سميم اجلرافـيكي
حممد يحيى

امل�اد املن�س�رة ل متثل بال�سرورة املجلة
واإمنا تعرب عن اآراء اأ�سحابها

امل�اد التي تن�سر اأو ل تن�سر ل تعاد اإىل اأ�سحابها
حمت�ى املادة الإعالنية على م�س�ؤولية املعلن

اأ�س�سها فـي العام 1995
ف�ؤادجرب ود.تي�سري التميمي
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جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

مازن اأب� حمدان: البنك العربي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

جــ�زيف ن�ســـــــنا�س: بنك القاهرة عمان

اأمني ال�سر

جـ�ين زيدان: بـــــنــك الأردن

اأمني ال�سندوق

ف�زي اجل�هري: بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

الأع�ساء

حمم�د التكروري: بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل

ن�سال برغ�ثي: البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

�سامي ال�سعيدي: البنك الإ�سالمي العربي

اأحمد احلاج ح�سن: بنك الرفاه لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية

عزام ال�س�ا: بنك القد�س

علي فرع�ن: �سلطة النقد الفل�سطينية )ع�س� مراقب(

املدير العام

نبيل اأب� دياب

العدد 47، اأيل�ل 2011جملة دورية متخ�س�سة 
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جـدلـي

مقابلة العدد
العمود  )بــراق(  الفوري  التسويات  نظام  يعد  عــواد:  رياض 
الفقري لنظام المدفوعات الفلسطيني ودعامة للنظام المالي 

والمصرفـي واالقتصاد الوطني الفلسطيني.

ريبورتاج العدد
شركة الخدمات المصرفـية ضرورة أم ترف؟.

جــــدلي
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مقابلة العدد

المالي والمصرفـي بشكل  النظام  المدفوعات دورًا حيويًا بالغ األهمية فـي كفاءة عمل  تلعب أنظمة 
األموال بين  انتقال  يتم من خاللها  التي  القنوات  تمثل  االقتصادي بشكل عام، ألنها  والنظام  خاص 
المؤسسات والفعاليات واألنشطة االقتصادية والمالية والمصرفـية. ويكمن دور هذه األنظمة بصورة 
األنشطة بكفاءة  الناشئة عن هذه  المالية  االلتزامات  الصدد، بقدرتها على تسوية  رئيسية فـي هذا 

وأمان. 

ونظرًا لهذا الدور قامت سلطة النقد، ومن خالل خطتها االستراتيجية للتحول إلى بنك مركزي كامل 
الصالحيات، بالسعي قدمًا لتحديث وتطوير نظام المدفوعات الفلسطيني ليتوافق وأفضل الممارسات 
الدولية الحديثة فـي مجال نظم الدفع والتسوية حيث قامت سلطة النقد مؤخرًا بتطبيق نظام حديث 

المدفوعات  لنظام  الفقري  العمود  ــراق«  »ب الفوري  التسويات  نظام  يعد 
الفلسطيني ودعامة للنظام المالي والمصرفـي واالقتصاد الوطني الفلسطيني.

السيد رياض عواد - مشرف دائرة نظم المدفوعات - سلطة النقد الفلسطينية
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ماهو هذا النظام، وما جدواه وهل 
يمكن تعريف القارئ به؟ 

»براق«  الف�ري  الإجمايل  الت�س�يات  نظام 
اإلكرتوين  مركزي  كف�ء  دفع  نظام  ه� 
اأوامر  وتنفـيذ  ت�س�ية  اأ�سا�س  على  يعمل 
الدفع الدائنة ب�سكل ف�ري اإجمايل نهائي 
املركزية  احل�سابات  خالل  من  وم�ستمر 
للبن�ك لدى �سلطة النقد، حيث يتم ت�س�ية 
اإىل  و�س�لها  مبجرد  حلظيًا  الأوامر  هذه 
الالزم(  الر�سيد  ت�فر  )عند  النظام 
وب�سكل م�ستمر خالل �ساعات عمل النظام 

ويت�سف النظام بـ: 
الأع�ساء  امل�سارف  اأر�سدة  ا�ستخدام   -

فـي النظام )ح�سابات مركزية(.
- ا�ستخدام �سبكة �س�يفت للرتا�سل.

- عدم ك�سف احل�سابات.
. Finality of Payment نهائية الدفع -
. Irrevocable عدم اإمكانية اإلغاء الأوامر -
- ي�فر املراقبة امل�ستمرة لأر�سدة البن�ك. 
عملة  وج�د  عدم  مع  العمالت  متعدد   -
)دينار،  عمالت   4 ت�س�ية  يتم  وطنية 

دولر، �سيكل، ي�رو(.
من  املقا�سة  غرف  نتائج  ت�س�ية  ي�ؤمن   -

خالل النظام.
عمليات  نتائج  ت�س�ية  اإمكانية  ي�فر   -
ال�س�ق املايل الفل�سطيني )العمل جاري 

على ذلك مع ال�س�ق(.
والدور  النظام  هذا  أهمية  هي  ما 
الذي يلعبه نظام التسويات الحديث 

فـي الحد من المخاطر المالية؟ 
اإجراء  النظام ي�سمن عدم  اإن هذا  حيث 
اأي ت�س�ية اإل اإذا كان لدى امل�سرتك ر�سيدًا 
ي�سمح باخل�سم على ح�سابه، يعترب تطبيق 
من  احلد  اأدوات  اأهم  من  النظام  هذا 
املخاطر التي ت�اجه عمل نظم املدف�عات 
ومنها  القيمة  كبرية  املدف�عات  وخا�سة 
خماطر الت�س�ية وال�سي�لة والئتمان ويلغي 
حدوثها  ي�ؤدي  والتي  النظامية  املخاطر 
يتم  ككل، حيث  املايل  النظام  تهديد  اإىل 
من خالل تطبيق نظام الت�س�يات الف�رية 
والتي  القيمة،  عالية  املدف�عات  اأن جميع 
يعد ت�قيت ت�س�يتها اأهم عامل من ع�امل 

خالل  من  حلظيًا  ت�س�يتها  تتم  ت�س�يتها، 
�سلطة  لدى  الأع�ساء  ح�سابات  اأر�سدة 
املخاطر  من  خالية  تعترب  والتي  النقد 
بحيث ل يتم تنفـيذ اأوامر التح�يل اإل اإذا 
وجد ر�سيد كافـيًا لت�س�يتها حيث يتم من 
الدفع  اأمر  على  الت�سديق  النظام  خالل 
حالة  فـي  فقط  الت�س�ية  عملية  واإجراء 
م�سدر  البنك  لدى  كافـي  ح�ساب  وج�د 
خماطر  اإلغاء  اإىل  �سي�ؤدي  مما  التح�يل 
ال�سي�لة والئتمان وفـي حال مت ت�س�ية اأمر 
وغري  نهائية  الدفع  عملية  ت�سبح  الدفع 
قابلة للرج�ع فـيها وميكن للع�س� امل�ستفـيد 
ي�سمح  مما  الأم�ال  فـي  بحرية  الت�سرف 
اأوامر  باإدارة  النظام  فـي  امل�سرتك  للبنك 

الدفع اخلا�سة ب�سكل فعال. 

ما هي األغراض التي يحققها النظام؟
يحقق النظام الأغرا�س التالية: 

لنظام  الفقري  العم�د  النظام  يعترب   -
املدف�عات الفل�سطيني. 

النهائية  بالت�س�ية  اخلا�سة  الآلية  ي�فر   -

ومتطور لتنفـيذ التسويات، أطلقت عليه اسم »براق«. وإن تطبيق هذا النظام يساهم فـي تعزيز الثقة 
وتحقيق االستقرار المالي والنقدي، كما يعمل على دعم عناصر التنمية لالقتصاد الوطني، لما يوفره 

من آمان وفاعلية عليا.

كما إن تطبيق نظام »براق« يعد من أهم أدوات الحد من المخاطر التي قد تواجه عمل نظم المدفوعات، 
ويأتي  المالي ككل.  النظام  تهدد  التي  النظامية  المخاطر  يلغي  كما  واالئتمان،  السيولة  مثل مخاطر 
الدكتور جهاد  بالسيد  النقد ممثلة  العليا لسلطة  اإلدارة  تبني تطبيق نظام براق فـي إطار توجيهات 
على  إيجابية  آثار  من  له  لما  النظام  مثل هذا  تبني  بأهمية  أشاد  والذي  النقد  محافظ سلطة  الوزير 
النظام المالي والمصرفـي خاصة، وعلى االقتصاد الوطني عامة. وألهمية الموضوع ارتأت »البنوك فـي 
فلسطين« تسليط الضوء على النظام الجديد، من خالل مقابلة مع السيد رياض عواد، مشرف دائرة 

نظم المدفوعات.
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مقابلة العدد
معامالت  فـي  للرج�ع  القابلة  وغري 
لالأع�ساء  ميكن  حيث  البن�ك  بني  ما 
بلحظة  حلظة  املالية  مراكزهم  معرفة 
ح�ساباتهم  على  الطالع  طريق  عن 

ب�سكل مبا�سر. 
عمل  ت�اجه  التي  املخاطر  وحد  اإلغاء   -
الئتمان  خماطر  مثل  الدفع  نظم 
النظامية  املخاطر  وكذلك  وال�سي�لة 
الأم�ال  انتقال  عملية  ت�ساحب  التي 
فـيما بني امل�سارف العاملة فـي فل�سطني 
للتزامات  الت�س�ية  نهائية  ن�ؤكد  حيث 

البن�ك جتاه بع�سها.  

كيف يؤئر تطبيق نظام التسويات 
التجارية  العمليات  على  الفورية 

والمالية؟
تنفـيذ  اإىل  ي�ؤدي  النظام  هذا  تطبيق  اإن 
تلك  وخا�سة  الدفع  عمليات  جميع 
ف�ري،  ب�سكل  القيمة  عالية  املدف�عات 
واأي  هامة  املدف�عات  هذه  تعترب  حيث 
تاأخري فـيها اأو عدم تنفـيذها �سي�ؤدي اإىل 
وج�د ما يعرف باملخاطر النظامية والتي 
امل�ساركني  اأحد  مقدرة  عدم  عند  حتدث 
املالية  بالتزاماته  ال�فاء  النظام على  فـي 
امل�ساركني  على  �سلبًا  �سي�ؤثر  والذي 
الآخرين وينتقل اإىل القت�ساد الكلي للبلد 
مهددًا  اأخرى  دول  اإىل  تاأثريه  ميتد  وقد 

القت�ساد الكلي باخلطر.

ما هي األنظمة التي يمكن ربطها 
مع نظام التسويات؟

- نظام املقا�سة �س�اء اآلية اأو اإلكرتونية. 
املايل  ال�س�ق  عمليات  نتائج  ت�س�ية   -

وت�س�ية الأوراق املالية. 
- ت�س�ية عمليات �سبكات ال�سراف الآيل 

والبطاقات الإلكرتونية.
خالل  من  تتم  التي  العمليات  ت�س�ية   -
 Mobile Banking خدمات الهاتف النقال
من  البنكية  ال�سريفة  عمليات  ت�س�ية   -
 Internet Banking خالل الإنرتنت

الجديدة  النسخة  مميزات  هي  ما 
الخطط  هي  وما  النظام  من 

المستقبلية لتطوير هذا النظام؟؟
 2011/9/25 بتاريخ  النقد  �سلطة  قامت 
النظام  من  اجلديدة  الن�سخة  باإطالق 
على  ت�ستمل  والتي  ال�ساد�سة(  )الن�سخة 
نظم  لعمل  وفعالة  اإ�سافـية  م�ا�سفات 

املدف�عات منها: 
)الط�ابري(  النتظار  ق�ائم  اإدخال   -
اأوامر  اإر�سال  امل�سارف  ت�ستطيع  بحيث 
التح�يل خالل �ساعات العمل ويتم ترتيبها 
ت�فر  باأول عند  اأول  الأول�ية وتنفذ  ح�سب 

الر�سيد الكافـي لهذه التح�يالت. 
ملعاجلة  جديدة  عمل  اآليـات  اإدخال   -
فـي  عمل  ت�اجـه  قـد  التي  العقدة  حـالت 
ذلك  ويتم   Gridlock buster النظام 

اإىل  جديد  عمل  اآليات  اإدخال  خالل  من 
النظام اإما ب�سكل دوري اأو عند اللزوم مثل 
 FIFO تنفـيذ اآلية عمل الدفع على اأ�سا�س
العقدة  اأوًل( ملعاجلة  اأوًل �سادر  )ال�ارد  
ح�سب  التح�يـالت  تنفـيذ  خـالل  من  اأو 
 Payment Priority الدفع  اأمر  اأهمية 
كما يحددها البنك املر�سل للتح�يل اأو من 
القائمة  الدفع  اأوامر  ترتيب  اإعادة  خالل 

فـي ق�ائم النتظار.

من  اجلديدة  الن�سخة  اطالق  �سيتم 
القادم  اأيل�ل  �سهر  نهاية  فـي  النظام 
نظام  اإدخال  على  العمل  يجري   2011

عمل  من  امل�سارف  ميّكن  جديد  تقا�س 
من  اجلديدة  املقا�سة  نظام  اإىل  امللفات 
خالل ال�سبكة البنكية ويتم ت�س�ية النتائج 
للمقا�سة من خالل نظام براق. النهائية 
املايل  ال�س�ق  مع  والتن�سيق  العمل  يجري 
الت�س�يات  نظام  مع  الإيداع  مركز  لربط 
عمليات  نتائج  ت�س�ية  يتم  بحيث  الف�رية 
الت�س�يات  نظام  خالل  من  املايل  ال�س�ق 

العام احلايل.  “براق” خالل 

الالزمة  التجهيزات  و�سع  من  النتهاء 
مع  التعامل  من  “براق”  النظام  لتمكني 
العملة ال�طنية على نظام املدف�عات عند 
اتخاذ القرار با�سدارها ليتم ت�س�يتها من 

خالل نظام الت�س�يات. 
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ريبورتاج العدد

لقد كان جلانب تط�ير نظم املدف�عات الفل�سطيني والرتقاء باأدائه ن�سيب كبري من خطة التح�ل ال�سرتاتيجي والتي 
هدفت اإىل تهيئة �سلطة النقد لت�سبح بنك مركزي كامل ال�سالحيات. ففـي العام 2008 مت البدء بت�سميم وتركيب 
وتطبيق نظام »براق« لت�س�ية املدف�عات الكبرية ومدف�عات التجزئة. لقد اأطلق العمل بهذا النظام الفريد من ن�عه 
بالعامل فـي �سهر ت�سرين ثاين 2010. لقد �سمم النظام ب�سكل خا�س ي�سمح باإجراء عمليات التقا�س والت�س�ية باأربع 
عمالت رئي�سية متداولة، وهي: الدينار والدولر والي�رو وال�سيقل اجلديد، ب�سكل اآيل و متزامن. اإن الت�سميم الفريد 
لهذا النظام ميثل العام�د الفقري للمدف�عات ال�طنية والذي با�ستطاعته دعم كافة خدمات الدفع �س�اء عن طريق 
�سلطة النقد اأو �سركات اخلدمات امل�سرفـية املختلفة منذ انطالقة »براق« فـي عام 2010، بداأت �سلطة النقد بتط�ير 
القاعدة الأو�سع لنظام املدف�عات واملتمثلة باإن�ساء املفتاح ال�طني الفل�سطيني الذي من �ساأنه تهيئة البنية الأ�سا�سية 

لتقدمي كافة اأن�اع خدمات الدفع وم�ستقاتها ومن املت�قع ت�سغيله فـي الربع الأول من العام القادم 2012. 

ال�سركات املتخ�س�سة والبن�ك املختلفة تط�ير منتجاتها وتقدمي خدماتها للجمه�ر واملناف�سة  باإمكان كافة  �سي�سبح 
فـيما بينها مبجرد ت�سغيل املفتاح ال�طني مما �سيح�سن الن�عية والكفائة والأداء و�سينعك�س ذلك على اأ�سعار اخلدمات 
املقدمة والذي من �ساأنه الرتقاء ب�س�ق اخلدمات امل�سرفـية اإىل امل�ست�ى الذي يجعل من فل�سطني م�اكبة ملثيالتها فـي 
املحيط املحلي والدويل.اإن ربط كافة ال�سركات مقدمة تلك اخلدمات باملفتاح ال�طني ومن خالله اإىل العامل اخلارجي 
من �ساأنه اأن يعزز ال�ستقرار املايل ويح�سن من ن�عية اخلدمات املقدمة و يقلل اعتماد امل�اطنني على العمالت ال�رقية.

راغب البديري، مستشار وحدة المشاريع التطويرية
مكتب المحافظ - سلطة النقد الفلسطينية

شركة الخدمات المصرفـية: ضرورة أم ترف؟
اآلونة األخيرة على قدر عال من  المساندة فـي  المصرفـية  الخدمات  لتقديم  لقد حازت فكرة تأسيس شركة 
األهمية والزخم وظهر ذلك بشكل جلي خالل العديد من اللقاءات والحوارات التي دارت فـي أروقة سلطة النقد 
وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفـية العاملة فـي فلسطين، إال أن هذه الفكرة ليست بجديدة على القطاع 
المصرفـي فـي البالد حيث تم طرح هذه الفكرة ألول مرة فـي العام 1998 ولكن تلك المبادرة لم تكلل بالنجاح 
ألسباب عدة، كان أهمها الوضع السياسي واالقتصادي الحرج التي كانت تمر به البالد فـي ذلك الحين، إال أننا 
واالهتمام على مستوى  الحماسة  أكبر من  قدرًا  ويالقي  أكثر جدية  يبدو  الحالي  الوقت  فـي  الطرح  نرى هذا 

القطاع المصرفـي الفلسطيني بشكل عام. 

هل  أخرى،  بكلمات  أو  الـكـيـان  هـذا  تـأسـيـس  جـدوى  مـدى  عـن  يسـأل  أن  القـارىء  لذهـن  يتبـادر  لربـما  و 
تمثل هذه الشـركة نوعًا من الترف الذي يتجاوز حدود الحاجات الحقيقية لمستهلك الخدمات المصـرفـية فـي 
قمنا  كافـية،  وافـية  إجابة  له من  بد  ال  الذي  السؤال  فـي سياق هذا  منها؟  بــد  ال  أم هي ضـرورة  فلســطين 

باستمزاج آراء مجموعة من الخبراء والمصرفيين،  وحصلنا على االجابات التالية:
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ت�سهد هذه املرحلة املهمة من حياه القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني حت�لت مهمة تتمثل فـي اإدراك البن�ك املتنامي لأهمية 
تط�يرقطاع خدمات التجزاأة  وخدمات الأفراد، والتي تتميز مب�ست�يات جمدية من الع�ائد والربحية والذي ي�ؤدي بدوره 
اإىل �سرورة  تط�ير املنتجات امل�سرفـية اخلالقة وتبني التكن�ل�جيا احلديثة فـي اإي�سال تلك اخلدمات للم�ستهلك فـيما 
 Channels  delivery Alternative البديلة الت��سيل  العاملية بقن�ات  اأ�س�اق اخلدمات امل�سرفـية  اأ�سبح يعرف فـي 
والتي ت�سمل على �سبيل املثال مبادرات اخلدمات امل�سرفـية اجل�الة وال�كيلة Banking Mobile and Agent  والتي 
القطاع  وخدمة  الإكرتونية  املدف�عات  �سناعة  لتعزيز  الالزمة  التحتية  البنية  لبناء  امل�سرتكة  اجله�د  لتظافر  حتتاج 
امل�سرفـي ككل على اأ�سا�س من وف�رات احلجم Scale of Economies وتقليل العتماد على املعامالت النقدية. لذا 
اأعتقد اأنه من الالزم بل ومن ال�سروري فـي هذه املرحلة بالذات تبني مفه�م �سركة اخلدمات امل�سرفـية من قبل جميع 
البن�ك العاملة فـي فل�سطني وح�سد اجله�د لل�سروع فـي اإن�سائها لتقدم خدمات البدالة امل�سرفـية املركزية واخلدمات 

القابلة ونقطة النفاذ الدولية لأع�سائها من البن�ك بحيادية تامة وكفاءة عالية وتكلفة منخف�سة ن�سبيًا. 

أحمد رماء جاداهلل، مستشار الخدمات المالية فـي شوربنك انترناشونال

يهدف تاأ�سي�س �سركة اخلدمات امل�سرفـية للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني اإىل ت�فـري الأر�سية املنا�سبة لتقدمي اخلدمات 
املختلفة بتقنيات حديثة ومتط�رة تراعي املقايي�س واملعايري الدولية باأحدث امل�ا�سفات واأن�سب املمار�سات والتي مت�س 
وت�ؤثر بالتايل اإيجابًا على ال�سناعة امل�سرفـية الفل�سطينية ككل، اإن اخلدمات املقرتحة من ربط ل�سبكة ال�سراف الآيل 
حمليًا وخدمة نقاط البيع وتلك الآلية بجانب الب�ابة الإلكرتونية الفل�سطينية وتط�ير نظم حت�سيل املدف�عات، ينقل 
املالية  العمليات  وكفاءة  دقة  زيادة  يدعم  وجديد  اآخر  تكن�ل�جي  بعد  اإىل  فل�سطني  فـي  العاملة  البن�ك  بني  املناف�سة 
املقدمة لعمالء امل�سارف باأقل التكاليف وباأداء متط�ر بعيدًا عن ال�ستثمار الراأ�سمايل املفرط فـي امل�ج�دات الثابتة 
ذلك،  من  بدًل  التقليدية،  وامل�سرفـية  النقدية  املعامالت  على  بال�سرورة  الرتكاز  ودون  وغريها  اآلية  �سرافات  من 
فاإن تاأ�سي�س هذه ال�سركة ميكن من ال�ستخدام الأمثل لتلك امل�ارد فـي النه��س بن�عية اخلدمات امل�سرفـية املقدمة 
وج�دتها، وت�سبح املناف�سة مبنية على ن�ع اخلدمة، �سرعتها ومدى تلبيتها حلاجات ورغبات العمالء وبالتايل ت�سب فـي 

م�سلحة العمالء والقطاع امل�سرفـي ب�سكل عام.

حسين هباب، المدير التنفيذي لتطوير األعمال والتسويق والبحوث التسويقية
بنك القدس
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تهدف �سركة اخلدمات البنكية اإىل ت��سيع املدف�عات الإلكرتونية البنكية فـي ال�س�ق الفل�سطيني وحتقق هذا الهدف 
وثانيًا من خالل  التحتية بني امل�سارف،  البنية  تقا�سم  الإلكرتونية من خالل  الأم�ال  تكلفة  اأوًل تخفـي�س  بطريقتني: 
رفع م�ست�يات البنية التحتية الالزمة من خالل قاعدة التكلفة امل�سرتكة بني البن�ك، هذا يعني اأن املجتمع الفل�سطيني 
�سيتمتع ب��س�ل وا�سع لالأم�ال الإلكرتونية الآمنة واملالئمة باأقل تكلفة ممكنة وبتزويد الأمان الفعال للمجتمع الفل�سطيني 

مما يجعل �سركة اخلدمات الإلكرتونية �سرورة فـي القت�ساد الفل�سطيني. 

آندرو ليك، مستشار األعمال المصرفـية اإللكترونية، شوربنك انترناشونال

اأ�س�اق جديدة و تقدمي  الي�م فـي ال�س�ق الفل�سطيني بفتح فروع و مكاتب لها فـي العديد من املدن و املناطق بهدف فتح  تق�م كافة البن�ك 
خدمات م�سرفـية ل�سرائح وا�سعة من املجتمع، كما اأنها تق�م بن�سر �سرافاتها الآلية ب�س�رة اأو�سع فـي �سعيها لل��س�ل اإىل عمالئها وا�ستقطاب 
عمالء جدد. وهناك عدد من البن�ك ي�سدر بطاقات الئتمان )فـيزا و ما�سرت كارد،...( و كذلك بطاقات �سحب ف�ري مرتبطة ب�سبكات عاملية 
)فـيزا اإلكرتون، بل�س،...( بهدف ت��سيع نطاق ا�ستخدام بطاقاتها الآلية فـي ال�طن واخلارج على م�ست�ى ال�سرافات الآلية ونقاط البيع، اإن 
الهيكلية املتبعة فـي بالدنا الي�م حتتاج وب�سكل جدي وعاجل اإىل الرتقاء اإىل املرحلة التالية، و هي ربط كافة ال�سرافات الآلية املت�فرة فـي 
فل�سطني والتي تزيد عن ثالث مئة �سراف لتمكني كافة عمالء البن�ك من ا�ستخدامها بهدف ال�سحب النقدي مما ي�فر العديد من الف�ائد 
اأهمها ت��سيع هذه ال�سبكة واإعادة ت�زيعها بحيث تخدم �سريحة جمتمعية اأكرب بكثري من ال��سع احلايل حيث ترتكز ع�سرات ال�سرافات اأحيانًا 
فـي م�قع واحد، بينما تخل� م�اقع وبلدات كثرية من هذه الأجهزة ب�سبب حمدودية م�ارد اأي بنك منفردًا عن ن�سر العدد الكافـي فـي كافة امل�اقع 
ملا لذلك من متطلبات ا�ستثمارية وم�ارد كبرية لأغرا�س تغذيتها بالنقد و�سيانتها ،حيث تق�م البن�ك فـي كافة دول العامل باإناطة عمليات 
تغذية و خدمة هذه ال�سرافات اإىل �سركات خارجية تك�ن اأقدر على رفع م�ست�ى اخلدمة ب�سكل كبري، كما اأن واقع ا�ستخدام البطاقات فـي البلد 
متدين جدًا لعدة اأ�سباب اأهمها قلة عدد اأجهزة نقاط البيع وعدم عدالة ت�زيعها وعم�لت ا�ستخدامها من قبل اأ�سحاب املتاجر وحمدودية 
اخلدمات التي تقدمها، وال�اقع احلايل يق�م على وج�د جهة واحدة تقدم خدمات Acquirer ت�زيع هذه الأجهزة، ول يخفى على اأحد الي�م 
حجم التعامل العاملي با�ستخدام البطاقات ملزاياها الكبرية جدًا، حيث تقي العمالء من خماطر الحتفاظ بالنقد، وت�فر خدمة الدفع الآمن 
البطاقات فال بد من  بعمليات وخدمات  نقله، ولالإرتقاء  النقد وخماطر  ادارة  فـي تخفـي�س كلفة  للبن�ك  ي�سر، عدا عن ف�ائدها  و  ب�سه�لة 
Acquirer وتق�م باإنفاق ا�ستثماري كبري لن�سر عدد كبري ومت�ازن فـي  وج�د جهة تقف على نف�س امل�سافة من كافة البن�ك ت�فر خدمات الـ 
كافة املناطق وبكلفة معق�لة على املتاجر لت�سجيع اخلدمة، كما اإن هذه اجلهة ت�ستطيع م�ساعدة البن�ك ذات الإمكانات املحدودة فـي الرتقاء 
بخدماتها عن طريق ت�كيل هذه اجلهة بخدمات بطاقاتها، ولل��س�ل اإىل هذه الرتتيبات املبدئية بخ�س��س ال�سرافات الآلية والبطاقات وغريها، 
فان اإقامة �سركة خدمات م�سرفـية من قبل البن�ك تق�م باإيجاد National Switch لربط كافة ال�سرافات و حت�سل على Acquirer من ال�سركات العاملية 

وتقدمي خدماتها لكافة البن�ك دومنا متييز يحقق املرحلة التالية ال�سرورية جدًا للقطاع امل�سرفـي واملجتمع. 

جمال حوراني، مدير دائرة الخدمات المصرفـية لألفراد - البنك العربي
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إخبــاري

بانوراما 
باقة من أخبار و نشاطات القطاع المصرفـي الفلسطيني.	 

بيت البنوك 
إنجاز دراسة الجدوى االقتصادية لشركة الخدمات المصرفية.	 
المشاركة في ورشة عمل عن واقع تمويل قروض اإلسكان 	 

النقد  سلطة  مع  بالتعاون  فلسطين  فـي  العقاري  والرهن 
الفلسطينية.

عقد اجتماع تشاوري لمناقشة قروض موظفي القطاع العام.	 
عقد اجتماع لمجلس المدفوعات الوطني.	 
عقد عدة اجتماعات لمناقشة  التعليمات الصادرة عن سلطة 	 

النقد الفلسطينية.
إصدار كتاب »الدراسات المصرفـية 2010« و نشرة »المؤشر 	 

المصرفـي 2011/6«.
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للعمل  الدويل   اهلل  رام  بلدية  خميم 
فـي  انطلق  الذي   2011 التط�عي 
ق�سر  فـي  احلايل  مت�ز  من  الع�سرين 
لرت�سيخ  قاعدة  ي�سكل  الثقافـي  اهلل  رام 
العمل التط�عي فـي مدينة رام اهلل، حيث 
افتتح املخيم بحفل اأحيته ج�قة النا�سرة 
رامز  النا�سرة  بلدية  رئي�س  بح�س�ر 
بالإنابة  اهلل  رام  بلدية  ورئي�س  جراي�سة 
البنك التجاري  م. حمم�د عبد اهلل ومن 
للمخيم  الرئي�س  الراعي  الفل�سطيني 
املدير العام م�سع�د العار�سة. وقد تفاعل 
النا�سرة  ج�قة  مع  كبري  ب�سكل  اجلمه�ر 
التي  قدمت ل�حة فنية تذكارية من الفنان 
فـي  اهلل  رام  بلدية  اإىل  ال�سريف  طارق 
حني ت�سلمت درع البلدية زوجة امل��سيقار 
الراحل دارملك�نيان م�ؤ�س�س الفرقة خالل 
حفل الفتتاح الذي اأطلق �سعلة بدء خميم 
الدويل  للتط�ع  الدويل  اهلل  رام  بلدية 
هدفت  املخيم  هذا  خالل  ومن   ،2011

العمل  روح  اإحياء  اإىل   اهلل  رام  بلدية 
التط�عي متا�سيًا مع اخلطة املقرة لدائرة 
 2011 لعام  واملجتمعية  الثقافـية  ال�س�ؤون 
لبلدية رام اهلل، حيث قام امل�سارك�ن فـي 
تنظيف  �سملت  تط�عية  باأعمال  املخيم 
اأر�سفة وجدران و�سال�سل واأعمال  ودهان 
تط�عية  فعاليات  اإىل  اإ�سافة  ت�سجري 
وبيت  اأريحا  من  لكل  وزيارات  جمتمعية 
حلم واخلليل و قريتي نعلني وبلعني والتي 

برعاية البنك التجاري الفلسطيني: اختتام مخيم بلدية رام اهلل الدولي للعمل 
التطوعي 2011، قاعدة لترسيخ العمل التطوعي فـي المدينة

الأثرية  الأماكن  على  التعرف  فـيها  مت 
اهلل  رام  بلدية  وقدمت  كما  والدينية. 
ثقافـي  برنامج  واملتط�عني  للم�ساركني 
وترفـيهي �سامل يعرفهم بالثقافة والق�سية 
املجتمعية  م�س�ؤوليته  و�سمن  الفل�سطينية، 
الدعم  الفل�سطيني  التجاري  البنك  قدم 
فـي   البنك  روؤية  بهدف  للمخيم  الكامل 
والأخالقية  الجتماعية  الروابط  تعزيز 
والقيم الإيجابية بني اأبناء املجتمع وتعزيز 
والإن�ساين  احل�ساري  والتفاعل  الت�ا�سل 
العامل  و�سع�ب  الفل�سطيني  ال�سعب  بني 
من ناحية، و العمل على التعريف بالثقافة 
من  الفل�سطيني  واملجتمع  الفل�سطينية 
ناحية ثانية، اإ�سافة اإىل تعميق قيمة العمل 

التط�عي واجلماعي فـي فل�سطني وت�سجيع 
ووطنهم  بلدهم  خدمة  على  ال�سباب 
وزارة  من  بدعم  نظم   املخيم  اأن  يذكر 
احل�سري  والراعي  والريا�سة  ال�سباب 
وبالتعاون مع  الفل�سطيني  التجاري  البنك 
رام  �سباب  ونادي  الأوىل  اهلل  رام  �سرية 
ونادي  قدورة  خميم  �سباب  ونادي  اهلل 
اورذودك�سي  ونادي  اهلل  رام  اإ�سالمي 
الفل�سطيني  ال�سباب  ورابطة  اهلل  رام 
الأحمر  الهالل  وجمعية  بريزيت  وجامعة 
واخلليل  النا�سرة  وبلديات  الفل�سطينية 
ب�سكل  �ساهمت  التي  حلم  وبيت  واأريحا 
وتعريفهم  امل�ساركني  ا�ستقبال  فـي  كبري 

باملدن الفل�سطينية.
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 ،2011 اآب،  من  الأول  عنبتا،  ط�لكرم، 
بداية  الفل�سطيني  التجاري  البنك  رعى 
للطلبة  تكرمي  حفل  احلايل  الأ�سب�ع 
الناجحني واملتف�قني فـي امتحان الثان�ية 
عبد  مدر�سة  فـي  وذلك   ،2011 العامة 
مبحافظة  عنبتا  فـي  حمم�د  الرحيم 
ال�سيد  التكرمي،  حفل  وح�سر  ط�لكرم، 
للبنك  العام  املدير  العار�سة  م�سع�د 
نـ�سـال  وال�سيــد  الفل�ســطيـني،  التجاري 
اإىل  اإ�سافة  العام،  عـنـبـتـاوي نائب املدير 

ممثل عن حمافظ حمافظة ط�لكرم.

الرتبية  مديرية  مدير  عن  وممثل 
امل�ؤ�س�سات  م�س�ؤويل  من  وعدد  والتعليم، 
اأم�ر  اأولياء  من  وح�سد  والأهلية،  املدنية 

والمتفوقين  الناجحين  للطلبة  تكريم  حفل  يرعى  الفلسطيني  التجاري  البنك 
فـي امتحان الثانوية العامة فـي عنبتا

الناجحني  الطلبة  اإىل  بالإ�سافة  الطلبة 
العار�سة  م�سع�د  ال�سيد  وقال  واملتف�قني، 
الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام  املدير 
البنك   قبل  من  الكرمية  الرعاية  هذه  اأن 
قطاع  دعم  اأهمية  على   تاأكيدًا  تاأتي 
البنك  ي�ليه  الذي  فل�سطني  فـي  التعليم 
اأهمية ق�س�ى وي�سعه فـي مقدمة اأول�ياته 
حقيقية  وثروة  حي�ي  عن�سر  باعتباره 
فـي  القطاعات  كافة  على  املبا�سر  لتاأثريه 

ال�طن.

اأهمية  العار�سة فـي كلمته على  كما �سدد 
دعم وم�ساندة كافة الفعاليات والن�ساطات 
التي من �ساأنها ت�سجيع ال�سباب وال�سابات 
بحياتهم  والتط�ر  والتقدم  امل�سي  على 
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وم�ستقبلهم املهني، وهناأ العار�سة الطلبة 
املتميزة  النتائج  على  وذويهم  الناجحني 
رغم  الطلبة  عليها  ح�سل  التي  وامل�سرفة 
الأو�ساع والظروف التي متر بها فل�سطني.

للمنفعة  اخلريية  عنبتا  جمعية  وقدمت 
للبنك  والعميق  الكبري  �سكرها  العامة 
التجاري الفل�سطيني على رعايته الكرمية 
للحفل، وثمنت عاليًا اجله�د الكبرية التي 
املجتمع  تنمية  �سبيل  فـي  البنك  يبذلها 
وحتقيق الزدهار ور�سم الب�سمة والفرحة 
نهاية  وفـي  وذويهم،  الطلبة  وج�ه  على 
الـمتف�قني  الطلبة  تكرمي  مت  الحتفال 
والناجحني فـي امتحان “الت�جيهي” من 

خالل تقدمي هدايا لهم.



�لبنـوك فـي فل�ســــــطني 18

بــانــورامــا

امل�سري  العقاري  البنك  اإدارة  جمل�س  قرر 
 2011/7/12 بتاريخ  جل�سته  فـي  العربي 
البنك  ال�ساد�س ع�سر مل�ظفـي  �سرف راتب 
وذلك  بفل�سطني  العربي  امل�سري  العقاري 
البنك  مل�ظفـي  الإدارة  جمل�س  من  تقديرًا 
الأ�سعدة  كافة  على  امللح�ظة  واإجنازاتهم 
امل�ظفـني  اأو�ساع  لتح�سني  كخط�ة  وكذلك 

البنك العقاري المصري العربي يقر صرف راتب السادس عشر 
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نظم البنك العقاري امل�سري العربي ي�م 
جماعيًا  اإفطارًا   2011/8/18 اخلمي�س 
كل  بح�س�ر  اي�سرتن  البي�ست  فندق  فـي 
الأ�ستاذ  الإقليمي  العام  املدير  ال�سيد  من 
القليمي  العام  واملدير  القا�سي  �سالح 
عدد  وح�س�ر  جرب  ف�ؤاد  ال�سيد  الأ�سبق 
وجميع  البنك  وم�ست�ساري  حمامي  من 
احلفل  اأُ�ستهل  حيث  البنك،  م�ظفـي 
لفروع  الإقليمي  العام  املدير  لل�سيد  بكلمة 
هناأ  القا�سي  �سالح  الأ�ستاذ  فل�سطني 
الكرمي  رم�سان  ب�سهر  امل�ظفـني  فـيها 
واأ�ساف باأن هذا الإفطار ياأتي كخط�ة من 

البنك العقاري المصري العربي يقيم إفطارًا رمضانيًا لموظفـيه 

املعي�سية، واأكد املدير العام لفروع فل�سطني 
القرار  هذا  باأن  القا�سي  �سالح  ال�سيد 
اأداء العاملني  �سيك�ن له بالغ الأثر فـي رفع 
بالبنك و�سيك�ن و�سيلة ناجعة لتحفـيز كافة 
لتحقيق  اجلهد  من  مزيد  لبذل  امل�ظفـني 
م�ساف  اإىل  بالبنك  و�س�ًل  النتائج  اأف�سل 
اأن  م�سيفًا  فل�سطني،  فـي  الأوىل  البن�ك 

القرار ي�سكل لفتة كرمية من جمل�س الإدارة 
فـي  ل�سيما  فل�سطني  بفروع  العاملني  جتاه 
املعي�سة  لتكاليف  امل�ستمر  الرتفاع  ظل 
وتده�ر �سعر �سرف الدولر اآماًل باأن ي�ساهم 
فـي  ب�سيط  بجزء  ول�  ع�سر  ال�ساد�س  راتب 
حت�سني الظروف املعي�سية للم�ظفـني، ودعا 
القا�سي كافة امل�ظفـني اإىل اجلد والجتهاد 

الأوا�سر  وتق�ية  العالقات  ت�ثيق  خط�ات 
�سعادته  عن  واأعرب  البنك  م�ظفـي  بني 
العقاري  البنك  اأبناء  بروؤية  العميقة 
امل�سري العربي كاأ�سرة واحدة بج� مليء 

باحلب والت�افق.

اأ�سا�س  الأج�اء  هذه  باأن  القا�سي  واأكد 
واأنها تدعم  لأية م�ؤ�س�سة ل �سيما  النجاح 
امل�ظفـني دعمًا معن�يًا ونف�سيًا مما ي�سهم 
العملي  اأدائهم  على  اإيجابيا  اإنعكا�سه  فـي 
واأ�ساف القا�سي باأننا الي�م نعمل كفريق 
للبنك  اف�سل  واأرقام  نتائج  لتحقيق  واحد 

ولتحقيق  اإليه  ن�سب�ا  ما  اإىل  لل��س�ل 
وزف  م�ؤ�س�ستنا،  وا�سرتاتيجيات  اأهداف 
اأولها  للم�ظفـني  ب�سائر  عدة  القا�سي 
منحه  مت  الذي  ع�سر  ال�ساد�س  راتب 
اإدارتنا  جمل�س  من  بقرار  البنك  مل�ظفـي 
الإدارة  جمل�س  م�افقة  وثانيها  امل�قر، 
على منح قرو�س ال�لء و النتماء مل�ظفـي 
وال�سيارات  ال�سكن  قرو�س  وت�سم  البنك 
والقرو�س ال�سخ�سية بن�سبة فائدة �سئيلة 
م�افقة  والثالثة  البنك،  مل�ظفـي  جدًا 
جمل�س الإدارة �سرف مكافاأة ن�سف راتب 

اخلام�س ع�سر  قبل عيد الفطر ال�سعيد.
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البنك العقاري المصري العربي يدشن ثالث صرافات آلية جديدة
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأعلن 
عن تد�سني ثالثة �سرافات اآلية جديدة 
فـي  ال�سفة  حمافظات  من  كل  فـي 
�سمن  نابل�س،  اأريحا،  �ساح�ر،  بيت 
والنت�سار  الت��سع  فـي  البنك  خطة 
ال�ساملة  امل�سرفـية  للخدمات  وتقدميه 
مت  وقد  املجالت،  كافة  فـي  الكاملة  و 
درا�سة  وفق  الثالث  امل�اقع  اختيار 
من  اأكرب عدد  لتغطية  وعلمية  منهجية 
منهم  عدد  اأكرب  ا�ستفادة  و  اجلمه�ر 
يقدمها  التي  امل�سرفـية  اخلدمات  من 

العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأقام 
ي�ما   2011/6/18 امل�افق  ال�سبت  ي�م 
ترفـيهيا جلميع م�ظفـي الإدارة الإقليمية 
والفروع فـي منتجع مراد ال�سياحي مبدينة 
بيت حلم حيث ا�ستهل الي�م بكلمة لل�سيد 
القا�سي  �سالح  الأ�ستاذ  العام  املدير 
وكلمة مل�ساعد املدير العام لل�س�ؤون املالية 
مل�ساعد  واأخرى  �سلمان  حممد  والإدارية 
والتح�سيل  الئتمان  ل�س�ؤون  العام  املدير 
القا�سي  اأعرب  حيث  ملحم،  ابراهيم 
بكلمته عن فخره واعتزازه ب�ج�ده و�سط 
واملحبه  الرتفـيه  من  بج�  البنك  م�ظفـي 
اأدائهم من حيث الإلتزام  كما واثنى على 
والإخال�س والتفاين فـي العمل وجه�دهم 
وخدمات  و�سمعة  باإ�سم  لالرتقاء  املبذولة 
وم�سمياتهم  م�ست�ياتهم  كافة  على  البنك 
واأ�ساف القا�سي باأن مثل هذه الفعاليات 

19�لبنـوك فـي فل�ســــــطني

البنك العقاري المصري العربي يقيم يومًا ترفـيهيًا لموظفـيه

الأول  امل�قع  اختيار  مت  فقد  اجلهاز، 
فـي مركز نابل�س التجاري و�سط مدينة 
نابل�س والذي يعترب املركز الأكرث حي�ية 
والقرى  نابل�س  مدينة  م�اطني  لكافة 
�ساح�ر  بيت  مدينة  وفـي  لها،  املجاورة 
فـي  الآيل  ال�سراف  م�قع  اختيار  مت 
بيت  لبلدية  امل�سرتك  اخلدمات  مركز 
مدينة  م�اطني  خلدمة  وذلك  �ساح�ر 
ل�سيما  املجاورة  واملناطق  �ساح�ر  بيت 
خدمات  يقدم  امل�سرتك  املركز  واأن 
واملياه  والكهرباء  التلف�ن  ف�اتري  �سداد 

فجهاز  وبالتايل  اأخرى  ف�اتري  واأية 
هذا  فـي  �سروري  الآيل  ال�سراف 
امل�قع خلدمة جميع امل�اطنني الراغبني 
من  والتزاماتهم  ف�اتريهم  بت�سديد 
املجاورة  واملناطق  �ساح�ر  بيت  مدينة 
مت  فقد  الثالث  ال�سراف  اأما  لها، 
اأريحا مبقر الربيد  تد�سينه فـي مدينة 
ال�سارع الرئي�سي امل�ؤدي اإىل ال�سرتاحة 
والذي يخدم بدوره كافة م�اطني مدينة 
امل�سافرين  ال�سفة  وم�اطني  اريحا 

ذهابًا وايابًا لل�طن.

العالقات  وتق�ي  املحبة  اأوا�سر  من  تزيد 
اأي  وتذيب  امل�ظفـني  بني  الجتماعية 
وامل�ظفـني  العليا  الإدارة  بني  ح�اجز 
اإ�سافة اإىل اأنها تعمل على اإخراج امل�ظف 
من ج� العمل الأمر الذي ينعك�س مبا�سرة 
على الأداء وحت�سن الإجناز واأ�سار م�ساعد 
اإىل  والإدارية  املالية  لل�س�ؤن  العام  املدير 
البنك  فـي  حتققت  التي  الإجنازات  اأن 
فـي  والتي متثلت  املا�سية  ال�سن�ات  خالل 
اإعادة الهيكلة املالية والإدارية وامل�سرفـية 
�سكلت الأر�سية ال�سلبة التي ل بد للبنك 
بتفاوؤل  امل�ستقبل  نح�  منها  ينطلق  اأن 
ويتب�اأ  البنك  يع�د  كي  �سليم  وتخطيط 
العاملة  البن�ك  بني  الطبيعي  مكانه 
الن�ساط  ممار�سة  خالل  من  بفل�سطني 
�سليمة  اأ�س�س  وفق  العتيادي  امل�سرفـي 
ل�س�ؤون  العام  املدير  م�ساعد  واأ�سار  كما 

الئتمان والتح�سيل اإىل ا�ستمرار عمليات 
خالل  من  البنك  فـي  الأداء  م�ست�ى  رفع 
حت�سيل  عمليات  فـي  اجله�د  تكثيف 
امل�زانة  يجاوز  مبا  املتعرثة  املدي�نيات 
اإ�سافة   2011 للعام  امل��س�عة  التقديرية 
اإىل منح ت�سهيالت ائتمانية اإ�سافـية ذات 
حتقيق  فـي  �سي�ساعد  مما  جمزية  ربحية 
ربح ت�سغيلي خالل فرتة وجيزة م�سريًا اإىل 
اإعادة  على  حاليًا  تعكف  البنك  اإدارة  اأن 
وطرح  احلالية  الئتمان  منتجات  درا�سة 
ال�س�ق  اإحتياجات  تلبي  جديدة  منتجات 
فعاليات،  الرتفـيهي عدة  الي�م  وقد تخلل 
بالإ�سافة اإىل متتع م�ظفـي البنك مبرافق 
القا�سي  �سكر  الي�م  نهاية  وفـي  املنتجع، 
الفعاليات  هذه  على  القائمني  امل�ظفـني 
م�ؤكدًا على اأنه �سيتم تكرارها ب�سكل دائم 
ملا لها من اأثر ملم��س على اأداء العاملني.

م�ست�ى  لرفع  ال�احد  الفريق  بروح  والعمل 
املقدمة  م�ست�ى اخلدمات  و حت�سني  البنك 
للجمه�ر واعدًا اإياهم مبزيد من المتيازات   

العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأن  يذكر 
بذلك  ويعد   1880 العام  فـي  تاأ�س�س  قد  
الأعمال  كافة  وميار�س  عربي  بنك  اأول 

�سبكة  خالل  من  امل�سرفـية  واخلدمات 
فروعه املنت�سرة فـي جمه�رية م�سر العربية 

والأردن وفل�سطني.
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�سالم  د.  ال�زراء  رئي�س  عط�فة  رعاية  حتت 
اأحمد  د.  العمل  وزير  معايل  افتتح  فـيا�س 
جمدلين اأ�سب�ع الت�ظيف الثاين فـي حمافظة 
نابل�س الذي عقد مبنتجع حياة نابل�س، و�سارك 

بنك اإلسكان يشارك بيوم التوظيف الثاني لمحافظة نابلس
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تكرمي  فـي  البنك  �سيا�سة  من  انطالقًا 
للتجارة  الإ�سكان  بنك  اأقام  امل�ظفـني 
بحيث  مل�ظفـيه،  جماعيًا  اإفطارًا  والتم�يل 
فندق  فـي  ال�سفة  فروع  كافة  اجتمعت 
فـي  كل  القطاع  وفروع  بارك  اجلراند 
حمم�د  ال�سيد  بح�س�ر  وذلك  منطقته، 
فل�سطني  لفروع  الإقليمي  املدير  التكروري 
�س�زان  ال�سيدة  الإقليمي  املدير  ونائب 
مميز  عر�س  الإفطار  تخلل  وقد  خ�ري، 
تكرميهم  مت  الذين  اهلل  رام  �سرية  لفرقة 
فقرات  لعدة  بالإ�سافة  البنك،  قبل  من 
الع�د،  على  مميز  وعزف  واأغاين  فنية 
العينية  الهدايا  من  العديد  قدمت  وقد 
من  العديد  للم�ظفـني  وكان  للم�ظفـني، 
واألعاب  م�سابقات  من  املمتعة  امل�ساركات 

بنك اإلسكان للتـجارة والتمويل يقيم إفـطـارًا لموظفـيه ويكرم القدامى منهم

تكرمي  مت  وقد  هذا  �سخ�سية،  واإبداعات 
قدامى امل�ظفـني ومت منحهم هدايا رمزية، 
وقد اأكد ال�سيد املدير الإقليمي على اهتمام 
البنك  بني  العالقة  بت�طيد  البنك  اإدارة 

والتعاون  املحبة  روح  وخلق  وامل�ظفـني، 
فـي العمل فـيما بينهم مما ي�فر بيئة عمل 
الأف�سل،  لتقدمي  الهمم  وي�سحن  مريحة 

ومتنى عيدًا �سعيدًا وم�فقًا للجميع.

فـي  املحافظ   نائب   عط�فة   الفتتاح  فـي 
جمل�س  رئي�س  الأتريه  عنان  ال�سيده  نابل�س 
وال�سيد  املحافظة،   فـي  والت�سغيل  التدريب 
 Welfare التعاون  عمار دويك ممثل م�ؤ�س�سه 

الرتبية  وزارة  عن  وممثلني   Association

بالإ�سافة  اخلا�س  والقطاع  العايل  والتعليم 
فـي  والت�سغيل  التدريب  جمل�س  اأع�ساء  اإىل 
�سريك   GIZ م�ؤ�س�سة  عن  وممثلني  املحافظه 

)التعاون الأملاين(. 

متعددة  خدمات  لتقدمي  الن�ساط  هذا  ويهدف 
تت�سمن  والتي  والإر�ساد  الت�جيه  كخدمة 
الت�جيه املهني والإر�ساد ال�ظيفـي، وقد �سارك 
التايل  وللعام  والتم�يل  للتجارة  الإ�سكان  بنك 
قام  حيث  الت�ظيفـي،  الي�م  فـي  الت�ايل  على 
امل�ؤهلني  الطالب  م�ظفـني خمت�سني مبناق�سة 
عدد  ت�ظيف  بهدف  طلباتهم  وتعبئة  للعمل 
منهم، وذلك من واقع ت�جه اإدارة بنك الإ�سكان 
فر�س عمل  بخلق  للم�ساهمة  والتم�يل  للتجارة 

جديدة للخرجني.
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خميمه  اهلل  رام  اإ�سالمي  نادي  اختتم 
رعاية   حتت  اجلنة"  "طي�ر  ال�سيفـي 
والتم�يل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك 
حمافظة  من  م�سرتك   220 ومب�ساركة 
 30 ملدة  ا�ستمر  والذي  والبرية  اهلل  رام 
الثقافـي  امل�ست�ى  رفعة  بهدف  ي�مًا، 
امل�ساركني،  الأطفال  لدى  والريا�سي 
وتاأتي رعاية بنك الإ�سكان لل�سنة الثانية 

من منطلق المسؤولية االجتماعية التي تبناها ... بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
يختتم رعايته لمخيم صيفـي نادي إسالمي رام اهلل

واملع�قني  امل�سنني  بيت  جمعية  نظمت 
ترفـيهًا  ي�مًا  جنني  حمافظة  فـي  اخلريية 
حتت  اجلمعية  م�سني  من  م�سنًا  خلم�سني 
رعاية بنك الأ�سكان للتجارة والتم�يل فرع 
جنني، وذلك فـي منتزه وادي الباذان فـي 
اجلمعية  رئي�س  بح�س�ر  نابل�س،  منطقة 
الإداري  واملدير  يحيى،  حمزة  حممد 
بنك  ومدير  الأطر�س،  ف�ؤاد  اجلمعية  فـي 
حمافظة  فرع  والتم�يل  للتجارة  الإ�سكان 
م�ظفـي  من  والعديد  جرار  مهدي  جنني 
بداية  وفـي  اجلمعية،  ومتط�عي  البنك، 

تحت رعاية بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
جمعية بيت المسنين الخيرية بجنين تنظم يومًا ترفـيهيًا للمسنين

الي�م عمل املتط�ع�ن على تق�سيم امل�سنني 
اإىل جمم�عات �سغرية، وجرى تهيئة كافة 
الأج�اء التي ت�فر الراحة التامة للم�سنني 
من حيث املكان الهادئ، واملقاعد املريحة، 
تقدمي  مت  ذلك  وبعد  املمتازة،  واخلدمة 
املتط�عني،  مب�ساعدة  الغذائية  ال�جبات 
تالها تقدمي عدد من الفقرات الفنية مثل 
 الأغاين ال�سعبية الهادفة، والدبكة ال�سعبية.
الن�ساطات  فـي  امل�سنني  كافة  اإ�سراك  ومت 
اجل�  من  لإخراجهم  حماولة  فـي  كافة 
انعك�س  الذي  الأمر  يعي�س�ه  الذي  النف�سي 
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التم�يل  و  للتجارة  الإ�سكان  بنك  رعى 
بالثان�ية  املتف�قني  الطلبة  تكرمي  حفل 
اخلليل،  �سمال  مديرية  فـي  العامة 
مدير  حزب�ن  ط�ين  ال�سيد  بح�س�ر 
فرع حلح�ل / ق�ساء اخلليل ممثاًل عن 
ال�سيد املدير الإقليمي حمم�د التكروري 
البنك  من  اإميانًا  الرعاية  هذه  وتاأتي 
م�ســـاندة  و�ســـرورة  التعـــليم  باأهـمية 
القـطاع اخلا�س فـي هذا املجال، وح�سر 

الرتبية  وزارة  وكيل  من  كل  احلفل 
وقائد  اخلليل  وحمافظ  العايل  والتعليم 
املنطقة ومدير �سرطة اخلليل، واأع�ساء 
من املجل�س الت�سريعي وروؤ�ساء البلديات 
اخلليل،  ل�سمال  القروية  واملجال�س 
امل�ؤ�س�سات  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�سافة 
ومديري  واجلامعات  واملدنية  الأمنية 
�سمال  مدار�س  و  الرتبية  ومديرات 
اخلليل وم�ظفـي املديرية واأهايل الطلبة 

برعاية بنك اإلسكان أقيم حفل تكريم متفوقي الثانوية العامة فـي مديرية 
شمال الخليل

عن  نبذه  تقدمي  ومت  امل�سنني،  على  اإيجابًا 
اجلمعية وخدماتها وبراجمها ملدير البنك 
بنك  مدير  قال  جهته  من  وم�ظفـيه، 
الإ�سكان اإن اإدارة البنك ت�سع فـي براجمها 
الن�ساطات  لدعم  اأول�يات  وخططها 
الرتفـيهية للم�سنني فـي خمتلف املحافظات 
هذا  الجتماعية،  امل�س�ؤولية  منطلق  من 
وارتياحهم  فرحتهم  عن  امل�سن�ن  وعرب 
من  اهتمام  من  �ساهدوه  ملا  الن�ساط  بهذا 
قبل املر�سدين وامل�سرفـني وم�ظفـي البنك 

واملتط�عني. 

تربية  مدير  رحب  جانبه  من  املكرمني، 
طهب�ب  ب�سام  الأ�ستاذ  اخلليل  �سمال 
الإ�سكان  بنك  بدور  واأ�ساد  باحل�س�ر 
املديرية  دعم  فـي  التم�يل  و  للتجارة 
واحتفالت تكرمي الأوائل بالثان�ية العامة 
على مدار اأربع �سن�ات، مبا يج�سد اإميان 
البنك مببداأ ال�سراكة وم�س�ؤولية التعليم 
على اجلميع، وقد ت�سمن احلفل فقرات 

فنية وتراثية، وتكرمي الأوائل.

على الت�ايل من واقع حر�س البنك على 
امل�ساهمة الفعالة بامل�س�ؤولية الجتماعية 
اهتماماته،  اأوائل  من  تعترب  والتي 
املخيم  على  القائم�ن  �سكر  بدورهم، 
خالل حفل الختتام البنك على مت�يلهم 
وقد  هذا  ال�سيفـي،  للمخيم  ودعمهم 
ما  الأطفال  جميع  على  الهدايا  وزعت 

اأ�سفى البهجة وال�سرور فـي قل�بهم.
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ونقابة  العربي  الإ�سالمي  البنك  وقع 
البنك  يقدم  اإطار،  اتفاقية  املهند�سني 
و�سخ�سية،  اإنتاجية  مت�يالت  مب�جبها 
الهند�سية،  املكاتب  تط�ير  اأو  لإن�ساء 
عن  التفاقية  ووقع  �سخ�سية،  ولأغرا�س 
ال�سعيدي،  �سامي  العام  املدير  البنك 
اعديلي،  اأحمد  رئي�سها  النقابة  وعن 
وذلك فـي مقر نقابة املهند�سني – مركز 
القد�س برام اهلل، بح�س�ر حممد القا�سي 
فـي  الأفراد  اأعمال  تنمية  دائرة  مدير 

البنك اإلسالمي العربي يوقع اتفاقية تمويل مع نقابة المهندسين
البنك الإ�سالمي العربي، وحمم�د عبا�س 
واملهند�س  للبنك  الإعالمي  امل�ست�سار 
وقال  النقابة،  عام  مدير  عليان  نادي 
مت�ياًل  تتيح  التفاقية  اإن  ال�سعيدي، 
على  مل�ساعدتهم  اجلدد  للمهند�سني 
اخلا�سة،  وم�ساريعهم  مكاتبهم  اإن�ساء 
اإطار  »اتفاقية  التفاقية  اأن  م��سحًا 
منفتح�ن  ونحن  تف�سيالت،  �سيتبعها 
اأي  فـي  النقابة  مع  الربنامج  لتط�ير 
وقت«، واأ�ساف، »معني�ن بتط�ير العالقة 

لفتًا  الأعمال،  وجتمعات  النقابات  مع 
من  جمم�عة  لإجناز  جار  العمل  اأن  اإىل 
للم�ساركة  اتفاقية  فـيها  مبا  التفاقيات، 
م�سروعات  لتم�يل  فرن�سية  منحة  فـي 
القطاع اخلا�س عرب جمم�عة من البن�ك، 
بداأ تنفـيذها فـي م�ؤمتر ال�ستثمار الأخري 
 ،»2010 حزيران  فـي  حلم  بيت  فـي 
بداأ  البنك  »اأن  ال�سعيدي،  قال  كذلك، 
فـي  اخلا�س  القطاع  مع  عالقات  بن�سج 
اإعمار  عملية  لبدء  ا�ستعدادًا  غزة،  قطاع 
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و�سركة  العربي  الإ�سالمي  البنك  وقع 
الأربعاء  العقاري  لال�ستثمار  “الريحان” 
البنك  من  مت�ياًل  تتيح  اتفاقية   2011/8/17

للراغبني ب�سراء وحدات �سكنية فـي ال�س�احي 
التي تبنيها �سركة “الريحان” فـي حمافظات 
التفاقية  ووقع  الغربية،  ال�سفة  من  خمتلفة 
ال�سعيدي  �سامي  العام  املدير  البنك  عن 
طري�س  منيف  العام  املدير  “الريحان”  وعن 
فـي مقر البنك بالبرية بح�س�ر تغريد عمرية 
مدير  �سرطاوي  واأحمد  العام  املدير  م�ساعد 
امل�ست�سار  عبا�س  ود.حمم�د  العامة  العالقات 
ال�سحافة  مندوبي  وبح�س�ر  للبنك  الإعالمي 
من  الأوىل  التفاقية  هذه  وتعترب  والإعالم، 
وي�سمل  الإ�سالمي،  التم�يل  جمال  فـي  ن�عها 
وحدات  �سراء  البنك  �سيتيحه  الذي  التم�يل 
رام  �سمال  “الريحان”  �ساحية  فـي  �سكنية 
جنني،  جن�ب  “اجلنان”  و�ساحية  اهلل، 
“الريحان”  تعتزم  التي  امل�ساريع  وكذلك 
�ساحية  واأولها  اأخرى،  حمافظات  فـي  بناءها 
بتنفـيذها  للبدء  الإعداد  يجري  اخلليل  فـي 
مت�يل  اتفاقية  وتعترب  القادمة،  الأ�سهر  خالل 
من  جزءًا  الريحان  �ساحية  فـي  امل�ساكن 

اتفاقية  يوقعان  العقاري  لالستثمار  الريحان  وشركة  العربي  اإلسالمي  البنك 
تمويل شراء وحدات سكنية فـي مشاريع »الريحان« السكنية

�سل�سلة برامج جديدة اأعلن عنها البنك اإ�سافة 
اأن  ال�سعيدي  وقال  قائمة،  برامج  تفعيل  اإىل 
هناك خطة طم�حة �سمن ا�سرتاتيجية البنك 
الذي  املكان  فـي  ل��سعه   2015 العام  حتى 
عدد  اأكرب  تغطية  “هدفنا  واأ�ساف  ي�ستحقه، 
ال�سرائح  احتياجات  وتلبية  القطاعات  من 
امل�ساريع  اأو  الأفراد  �س�اء على �سعيد  املختلفة 
وقال  ال�سغري”.  التم�يل  اأو  الإ�سكان  اأو 
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مت�يل  ت�فـري  اإىل  تهدف  التفاقية  اأن  طري�س 
للراغبني  الإ�سالمية  ال�سريعة  لق�اعد  وفقًا 
الإجارة  اإطار  �سمن  وذلك  م�ساكن،  ب�سراء 
اأن  فـي  اأمله  عن  معربًا  بالتمليك،  تنتهي  التي 
�سركة  لزبائن  جديدة  اآفاقًا  التفاقية  متنح 
للزبائن  مت�ياًل  التفاقية  وتتيح  »الريحان«، 
فعاًل  وقع�ا  الذين  الزبائن  وكذلك  اجلدد، 

عق�د �سراء ودفع�ا الدفعة الأوىل.
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مقره  فـي  العربي  الإ�سالمي  البنك  وقع 
للقطاع  م�ساريع  مت�يل  اتفاقية  بالبرية، 
احلك�مة  من  بدعم  الفل�سطيني  اخلا�س 
من  عدد  اإىل  بذلك  لين�سم  الفرن�سية، 
يعرف  مبا  امل�ساركة  املحلية  البن�ك 
التفاقية  وقع  حيث  الفرن�سية«،  »باملنحة 
عن البنك املدير العام �سامي ال�سعيدي، 
امل�ست�سار  الفرن�سية  احلك�مة  وعن 
القن�سلية  فـي  والتجاري  القت�سادي 
جيلتا،  فـيليب  جان  بالقد�س  الفرن�سية 
اإطار الربوت�ك�ل  وتندرج التفاقية �سمن 
وال�سلطة  الفرن�سية  احلك�مة  بني  امل�قع 
بـ�زارة  الـفـلـ�سـطـيـنـيـة، مـمـثـلـة  ال�طنـيــة 
من  ني�سان  �سهر  فـي  ال�طني  القت�ساد 
منحة  تخ�سي�س  مت  حيث  املا�سي،  العام 
مالية فرن�سية مقدارها 5 ماليني ي�رو من 
الفل�سطينية،  املحلية  ال�سركات  دعم  اأجل 
“والعالقة  بالتفاقية  ال�سعيدي  واأ�ساد 
على  لي�س  املميزة،  الفل�سطينية  الفرن�سية 
ال�سعيد القت�سادي بل وعلى كافة ال�سعد 

البنك اإلسالمي العربي ينضم إلى البنوك المشاركة فـي المنحة الفرنسية

وخا�سة ال�سيا�سي«، واأ�ساف: نتطلع ملزيد 
من التعاون والعالقة امل�سرتكة مع اجلانب 
امل�سرفـي  القطاع  خلدمة  الفرن�سي 
وم�ؤ�س�سات  �سرائح  وخمتلف  الفل�سطيني 
اإىل  جيلتا  اأ�سار  ناحيته،  من  �سعبنا، 
وزيادة  واملنحة  التفاقية  جتديد  اإمكانية 
احلد الأعلى لقيمة امل�سروع املدع�م عربها 
الربنامج  اأن  مبينًا  ي�رو،  األف   800 اإىل 

عدة  م�ؤخرًا  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأنهى 
�سمن  مل�ظفـيه  متخ�س�سة  تدريبية  دورات 
اإدارة  اأعدتها  التي  العمل  ا�ستمرارية  خطة 
مع  وبالتعاون  الط�ارئ  حلالت  البنك 
منها  فل�سطني،  فـي  العالقة  ذات  امل�ؤ�س�سات 
خالل  من  والإر�ساد  الإ�سعاف  ح�ل  دورة 
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، ودورة ح�ل 
املديرية  والإخالء من خالل  الإطفاء  م��س�ع 
بالإ�سافة  الفل�سطيني،  املدين  للدفاع  العامة 

انسجامًا مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية .. البنك اإلسالمي العربي ينهي 
عدة دورات تدريبية لموظفـيه حول خطط استمرارية العمل 
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8 م�ساريع متن�عة للقطاع  م�ل حتى الآن 
درا�سة  ويجري  الفل�سطيني،  اخلا�س 
اأن عقد  م�ساريع اأخرى حاليًا، واأ�سار اإىل 
التفاقية مع البنك الإ�سالمي العربي جاء 
القطاع  ممثلي  من  عدد  لطلب  ا�ستجابة 
يك�ن  اأن  برغبتهم  الفل�سطيني  اخلا�س 
املنهج  يعتمد  معه  يتعامل�ن  الذي  البنك 

املايل الإ�سالمي.

من  العامة  ال�سيانة  م��س�ع  ح�ل  دورة  اإىل 
خالل تدريب داخلي، وقد ح�سر هذه الدورات 
اأع�ساء الفرق من امل�ظفـني والتي مت ت�سكيلها 
�سمن خطة ا�ستمرارية العمل، وذلك ان�سجامًا 
جميع  مراعاة  فـي  العليا  الإدارة  ت�جهات  مع 
العامة للمحافظة على �سحة  ال�سالمة  ق�اعد 
واملمتلكات  والعمالء  امل�ظفـني  اأرواح  و�سالمة 
اخلا�سة بالبنك، وعلى �سعيد اآخر وبالت�ازي 
ا�ستمرارية  مب�سروع  اخلا�سة  التجهيزات  مع 

القطاع«، من جهته، قال اعديلي، »تلقينا عر�سًا مميزًا من البنك 
و�سقق  اأرا�س  �سراء  مت�يل  التفاقية  وت�سمل  العربي،  الإ�سالمي 
�سخ�سية  قرو�س  اإىل  اإ�سافة  هند�سية،  مكاتب  وتط�ير  �سكنية 
فـي  وناأمل  واأجهزة وغري ذلك،  لتم�يل �سيارات  النقابة  لأع�ساء 

اأن تتط�ر اإىل اتفاقية م��سعة مع بن�ك اأخرى لها عالقة بتم�يل 
“نرى فـي التفاقية تط�يرًا لعالقة  الأرا�سي والعقارات«. وقال، 
خدمة  ال�قت  نف�س  وفـي  العربي،  الإ�سالمي  البنك  مع  النقابة 

للمهند�سني فـي تط�ير اأعمالهم”.
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جتهيز  من  النتهاء  مت  فقد  البنك  فـي  العمل 
العمليات  لتنفـيذ  البديلة  الإدارة  م�قع 
ح�سب  الط�ارئ  وقت  احلرجة  امل�سرفـية 
من  اعتماده  ومت  الدولية  واملتطلبات  املعايري 
�سلطة النقد الفل�سطينية ح�سب الأ�س�ل. كما 
وتق�م دائرة املخاطر بهذا اخل�س��س باإجراء 
فح��سات جتريبية للعمليات احلرجة ل�سمان 
ا�ستمرارية تنفـيذها وقت الط�ارئ فـي امل�قع 

البديل.
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وزعت جمعية عطاء غزة بتم�يل مع بنك القد�س،  وجبات 
اإفطار رم�سانية على الأ�سر الفقرية فـي قطاع غزة، حيث 
ا�ستهدفت احلملة اأكرث من 160 اأ�سرة، واأ�سار اأمين عاي�س 
مدير فرع بنك القد�س فـي غزة، باأن هذه احلملة التي م�لها 
اإطار  فـي  تاأتي  غزة،  عطاء  جمعية  ونفذتها  القد�س  بنك 
حر�س بنك القد�س فـي التخفـيف من الأعباء القت�سادية 
فل�سطني،  فـي  الفقرية  الفل�سطينية  الأ�سرة  كاهل  عن 
البنك  برامج  �سمن  تاأتي  احلملة  باأن  »عاي�س«  واأ�ساف 

ال�س�ا،  عزام  »القد�س«  بنك  عام  مدير  اأكد 
حر�س البنك على الرتقاء بدوره فـي خدمة 
اإىل  م�سريًا  امل�سرفـي،  والقطاع  القت�ساد 
فـي  العاملني  عاتق  على  امللقى  الدور  حي�ية 

البنك لتحقيق هذا الهدف.

الإفطار  حفل  خالل  يتحدث  ال�س�ا،  وكان 
البنك مل�ظفـيه نهاية  اجلماعي، الذي نظمه 
الأ�سب�ع املا�سي، فـي فندق »م�فنبيك« برام 
الأعمال  رجال  من  عدد  فـيه  و�سارك  اهلل، 
العن�سر  اأهمية  اإىل  ولفت  وامل�سرفـيني، 
البنك  اأ�س�ل  اأغلى  باعتباره  الب�سري، 
البنك  حر�س  اإىل  م�سريًا  القيمة،  وم�ارده 
ودعمهم  م�ظفـيه  جانب  اإىل  ال�ق�ف  على 
م�ظفـي  خماطبًا  وقال  ال�سعد،  �ستى  على 
ر�سا  لتحقيق  جانبكم  اإىل  �سنبقى  البنك: 

وظيفـي اأعلى �سمن الإمكانيات املتاحة. 

كافة  جه�د  ت�سافر  �سرورة  اإىل  واأ�سار 
جعله  اأجل  من  واإدارته  البنك  فـي  العاملني 
بالقطاع  للتناف�س  الأول  ال�سف  �سمن 

خالل مأدبة إفطار  للموظفـين
مدير عام بنك القدس: العنصر البشري أغلى أصولنا

بتمويل من بنك القدس .. جمعية عطاء غزة توزع وجبات إفطار رمضانية على 
األسر الفقيرة بغزة

امل�سرفـي، وذكر اأن �سيا�سة البنك تق�م على 
تط�ير  ل�سمان  م�ستطاع،  جهد  اأق�سى  بذل 
اآليات متن�عة،  وتنمية مهارات م�ظفـيه عرب 
لكافة  ال�سامل  التدريب  ا�سرتاتيجية  وتطبيق 
اخلطط  اإىل  وبال�ستناد  اجلدد،  امل�ظفـني 
ومهارة  واإنتاجية  كفاءة  رفع  اإىل  الهادفة 
احلفاظ  فـي  البنك  وا�ستمرار  امل�ظفـني، 
العاملة  البن�ك  �سمن  التناف�سي  م�قعه  على 
فـي فل�سطني، ورفع ح�سته ال�س�قية، وتعر�س 
اإىل التط�ر الذي حققه البنك خالل ال�سن�ات 
البن�ك  فـي م�ساف  يعد  بات  الأخرية، حتى 

الأ�سا�سية فـي الأرا�سي الفل�سطينية م�سيفًا، 
ونحن  عالية،  اأ�سبحت  النقد  �سلطة  ثقة  »اإن 
الآخرين  بجانب  احلل�ل  منلك  بك�ننا  نعتز 
فـي قـطاع م�سـرفـي نفخـر به« وعـر�س اأبـرز 
التحديات التي مر بها البنك والتحـ�ل الكبري 
اعتمدها  الـتي  الفل�سفـة  جراء  �سهده  الذي 
جعله  ما  الـدوؤوب،  وعمـله  اإدارته  جمل�س 
الفـلـ�سـطـيـنـية  البـنـ�ك  اأبـرز  مـن  واحدًا 
وتـخلل  ومتـيزًا،  وتـطـ�رًا  نـ�سـاطًا  واأكـثـرها 
البنـك  م�ظـفـي  مــن  عـدد  تكرمي  احلفل 

الـمـتـمـيـزين من �ستى الفروع.
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لأوائل  تكرمي  حفل  القد�س  بنك  نظم 
حمافظات  على  العامة  الثان�ية  طلبة 
كان  حيث  العام،  املدير  مبكتب  ال�طن 
العام  املدير  ال�س�ا  عزام  ا�ستقبالهم  فـي 
العليا  البنك  اإدارة  من  عدد  وبح�س�ر 
غزة  ومن  ال�سفة  فـي  الطلبة  واأهايل 
حيث  ك�نفرن�س.  الفـيدي�  نظام  عرب 
كل  وروى  بينهم،  فـيما  الطلبة  تعارف 
التي  الأم�ر  واأهم  جناحه  ق�سة  منهم 
املرتبة  هذه  اإىل  ال��س�ل  على  �ساعدته 
باأن  ال�س�ا  واأ�ساف  الباهر،  النجاح  وهذا 

عبر خاصية االتصال بالفـيديو كونفرنس بين غزة ورام اهلل
بنك القدس يكرم أوائل طلبة الثانوية العامة 

ي�ستحق�ن  العامة  الثان�ية  اأوائل  طلبة 
وجناحهم  لجتهادهم  والتكرمي  التقدير 
خا�سة  الأوىل  املراكز  على  احل�س�ل  فـي 
وكفاح  جناح  ق�سة  منهم  طالب  لكل  واأن 
والحرتام،  بالتقدير  جديرة  واإرادة 
بالنجاح  وجه�دهم  اجتهادهم  اهلل  وكلل 
والتف�ق وبهذا يقدم ه�ؤلء الطلبة القدوة 
والنم�ذج الذي يحتذي به لكل ال�سباب كما 
وتقدم بال�سكر لأ�سر الطلبة على ما منح�ه 
لهم من رعاية واهتمام وكذلك ملدرا�سهم 
على الرغم من امل�ساكل وال�سع�بات التي 
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املجتمعية التي تتمثل فـي اإقامة امل�ساريع 
ت�ستهدف  التي  والتنم�ية  الإن�سانية 
ناحيته  من  الفل�سطيني،  �سعبنا  اأبناء 
التنفـيذي  املدير  ال�سياح  رامي  اأو�سح 
تاأتي  احلملة  هذه  باأن  غزة«،  »عطاء  لـــ 
املبارك  رم�سان  �سهر  فعاليات  �سمن 
�سملت  والتي  اجلمعية  نفذتها  التي 
ت�زيع �سالت غذائية على الأ�سر الفقرية 

والأيتام، واإقامة م�ائد اإفطار ا�ستهدفت 
ت�زيع  اإىل  اإ�سافة  وذويهم،  الأيتام 
م�ساعدات مالية، بدورها،  �سكرت رجاء 
اأب� غزالة �سعث رئي�س جمعية عطاء غزة 
ال�سيد  معايل  القد�س  بنك  عام  مدير 
عزام ال�س�ا، وجميع العاملني فـي البنك 
ملا قدم�ه من م�ساعدات فـي ظل الأو�ساع 
غزة  قطاع  �سكان  يعي�سها  التي  ال�سعبة 

�سلم  حيث  التعليمية.  امل�ؤ�س�سات  ت�اجهها 
الأوائل  ال5  من  لكل  لبت�ب  اأجهزة   5
لأوائل  و5  ال�سفة  فـي  التخ�س�سات  على 
القطاع. وقال ال�س�ا اإن اأ�سرة بنك القد�س 
اإىل فريق  الطلبة  ين�سم ه�ؤلء  باأن  تفخر 
وا�سل�ا  ما  اإذا  تخرجهم  بعد  البنك  عمل 
م�سريتهم  فـي  والنجاح  الجتهاد  طريق 
�سكر  التكرمي  حفل  نهاية  وفـي  التعليمية، 
الطالب واأهاليهم اأ�سرة بنك القد�س على 

هذه اللفتة الكرمية والأ�سيلة.

املحا�سر، وحثت »اأب� غزالة« امل�ؤ�س�سات 
املزيد  تقدمي  على  والدولية  املحلية 
امل�اطن  يتغلب  حتى  امل�ساعدات  من 
الفل�سطيني على الظروف ال�سعبة التي 
تعمل  اجلمعية  باأن  م�ؤكدًة  يعي�سها، 
وت�ستهدف  والفئ�ية  احلزبية  عن  بعيدًا 
اأو  ال�سيا�سي  انتمائهم  دون  امل�اطنني 

الديني اأو الفئ�ي.
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بنك الرفاه يعلن عن أول فائزين في حملة 3 أضعاف الراتب

ويبدأ التحضير لنقل مقر اإلدارة العامة إلى مبنى البنك الجديد

امل�ساريع  لــتــمــ�يــل  الــرفــاه  بــنــك  اأعلن 
مدينة  فـي  الرئي�سي  مقره  من  ال�سغرية، 
الأول  بال�سحب  الفائزين  عن  اهلل،  رام 
امل�ظفني  لكافة  الراتب  حت�يل  حملة  فـي 
ثالثة  لربح  واخلا�س  العام  القطاعني  فـي 
اأ�سعاف الراتب، حيث فاز كل من ال�سيدة 
اهلل،  رام  فرع  جا�سر ح�سني حجيجي  رمي 
فرع  برهم  ي��سف  ع��س  هيثم  وال�سيد 
فــرحتــهــما  الفــائــزان عــن  نابل�س. وعبــر 
الغامرة بالف�ز، وعن �سكرهما وتقديرهما 
لبنك الرفاه، الذي يتميز باملعاملة ال�سهلة 
وال�سريعة مع عمالئه. حيث قالت الفائزة 
باآلية  يتميز  الرفاه  بنك  »اإن  حجيجي  رمي 
عمل �سل�سة حتفز امل�اطنني على الن�سمام 
البنك  ملراعاة  اإ�سافة  لديهم،  والدخار 
امل�ظفني  ت�اجه  التي  ال�سعبة  للظروف 
فـي  انقطاع  من  الع�سيبة  الفرتة  هذه  فـي 
ن�سفني،  �سكل  على  وجتزاأتها  الرواتب 

بداأ بنك الرفاه لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية 
اإىل  العامة  الإدارة  مقر  لنقل  التح�سري 
حي  فـي  الكائن  اجلديد  البنك  مبنى 
املا�سي�ن بالقرب من مقر رئا�سة ال�زراء 
الفل�سطينية  الت�سالت  جمم�عة  )مبنى 
كامل  ب�سراء  البنك  قام  حيث  �سابقًا(، 
من  طبقات  ثمانية  من  املك�ن  املبنى 
�سركة فل�سطني لتط�ير املناطق ال�سناعية 
املقرر  من  حيث  القاب�سة،  )بيدك�( 
حتى  الإدارة  مقر  نقل  عملية  من  النتهاء 

م�عد اأق�ساه نهاية العام احلايل.

الأول  الن�سف  الذي قد يق�سي على  الأمر 
عليهم  ترتتب  الذين  للم�ظفني  كاماًل 
التزامات للبن�ك، اإل اأن بنك الرفاه راعى 
الأق�ساط  قيمة  يقتطع  ومل  امل��س�ع  هذا 
فقد  هذا  اإىل  بالإ�سافة  الفرتة  هذه  فـي 
اأ�ستطيع  رواتب  ثالثة  الرفاه  بنك  قدم يل 
بناء  جيد  ب�سكل  املالية  �س�ؤوين  اأرتب  اأن 
عليها«. من جانبه، قال الفائز هيثم برهم 
ال�قت  فـي  حقًا  جاءت  اجلائزة  هذه  »اإن 

خرجــ�ا  امل�ظفيــن  اأن  خا�ســة  املنا�سب، 
الفطر،  وعيد  املبارك  رم�سان  �سهر  من 
وامل�ساريف  املدار�س  فـي  مبا�سرة  ليدخل 
التي يحتاجها الأطفال، ولالأ�سف الظروف 
الراهنة �سعبة جدًا ول اأحد يدري اإن كان 
ولذلك  ل،  اأم  �سهر  كل  اآخر  راتب  هناك 
البنك  فـي  اجلائزة  هذه  بت�فري  �ساأق�م 
ا�ستعدادًا للظروف القادمة على امل�ظفني«.
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بــانــورامــا

بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم الجائزة الشهرية الكبرى
لشهر آب وقيمتها 100,000 دوالر

بنك القاهرة عمان يقدم شاشات LCD لجامعة القدس المفتوحة فـي جنين ونابلس

العميل  بت�سليم   عمان  القاهرة  بنك  قام 
لدى فرع  واملدخر  علي ح�سن علي طنينه 
– اخلليل اجلائزة ال�سهرية  التفاح  وادي 
 100,000 وقيمتها  اآب  ل�سهر  الكربى 
بال�سكر  العميل  تقدم  حيث  دولر، 
واعترب  عمان  القاهرة  لبنك  والمتنان 
تغيريًا  �سيحدث  اجلائزة  بهذه   ف�زه  اأن 
كبريًا فـي حياته اإذ قال “ اإنني بعد الف�ز 
�ستك�ن  حياتي  باأن  اأ�سعر  اجلائزة  بهذه 
�ساأفعل  ماذا  اأعلم  ل  زلت  ما  خمتلفة، 
باجلائزة لأنني مرتبك جدًا، اإل اأن احلياة 
املفـيد  ومن  بالتاأكيد”،  اأف�سل  �ستك�ن 
اأطلق  قد  عمان  القاهرة  بنك  اأن  ذكره 
ني�سان  �سهر  فـي  الت�فـري  مهرجان ج�ائز 
اإىل  الهادفة  ا�سرتاتيجيته  �سمن  املا�سي 
واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  فـي  التمّيز 
وتلبية  عمالئه  لثقة  وتقديرًا  امل�سرفـية، 

بتقدمي  عمان  القاهرة  بنك  قام 
�سا�سات LCD جلامعة القد�س املفت�حة 
نظام  لدعم  وذلك  ونابل�س،  جنني  فـي 
حيث  بعد،  عن  والتعلم  املفت�ح  التعليم 
فـي  ال�سا�سات  هذه  ا�ستخدام  �سيتم 
الإعالنات  وعر�س  الإلكرتوين  التعليم 
و�ستق�م  اجلامعة،  فـي  للدار�سني 
بث  باإن�ساء  ذلك  على  بناًء  اجلامعة 
تلفزي�ين على �سبكة الإنرتنت اخلا�سة 
مدعم  البث  هذا  �سيك�ن  باجلامعة، 
برامج  وثائقية،  اأفالم  تعليمية،  مب�اد 

طرح  مت  وقد  وتطلعاتهم،  لحتياجاتهم 
احلملة حتت �سعار »مئات اآلف الدولرات 
بانتظاركم« للتاأكيد على كم هذه اجل�ائز 
على  �سهريًا  ال�سحب  �سيتم  حيث  وقيمها، 

اجلائزة الكربى وقيمتها 100 األف دولر، 
بالإ�سافة اإىل جائزة اأ�سب�عية قيمتها 10 
اآلف دولر، وجائزة ي�مية قيمتها 1000 

دولر.

تهدف اإىل تعزيز القدرات التعليمية والثقافـية لدى الفئة امل�ستهدفة لت�سكل داعمًا 
للمناهج الدرا�سية املعتمدة فـي جامعة القد�س املفت�حة وتدعم فكرة التعليم املفت�ح.   
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الثقافـي  والمهرجـان  الفني  لإلنتـاج  يبوس  مهرجـان  يرعى  عمـان  القاهرة  بنك 
والرياضي للتربية فـي طولكرم

بنك القاهرة عمان يرعى اليوم المفتوح لدائرة اللغات والترجمة فـي جامعة بيزيت

بنك القاهرة عمان يدشن خمسة صرافات آلية جديدة 
44 صراف آلي للبنك فـي كافة المحافظات

التعليمية،  امل�ؤ�س�سات  دعم  اإطار  فـي 
الي�م  برعاية  عمان  القاهرة  بنك  قام 
فـي  والرتجمة  اللغات  لدائرة  املفت�ح 

تنفـيذ  عن  عمان  القاهرة  بنك  اأعلن 
خطة انت�سارًا وا�سعة بخدمة ال�سراف 
الأخرية  الأ�سهر  فـي  قام  حيث  الآيل، 
جديدة  اآلية  �سرافات  خم�سة  بتد�سني 
فـي  وذلك  املحافظات  من  عدد  فـي 
اخلدمة  بت�فـري  البنك  اهتمام  اإطار 
مدار  على  واملريحة  ال�سهلة  امل�سرفـية 
اأماكن  كافة  فـي  لعمالئه  ال�ساعة 
ت�اجدهم لي�سل عدد ال�سرافات الآلية 
فل�سطني  فـي  عمان  القاهرة  بنك  لدى 
اإىل 44 جهاز �سراف اآيل م�زعني على 

كافة حمافظات ال�طن.

البنك  قام  حلم  بيت  حمافظة  ففـي 
�سارع  فـي  جديد  اآيل  �سراف  بتد�سني 
حلم  بيت  مدينة  و�سط  الكركفة 
املتن�ع  التجاري  بن�ساطه  ميتاز  والذي 
فـي  الآلية  ال�سرافات  عدد  لي�سبح 
اآلية  �سرافات   4 حلم  بيت  حمافظة 
املدينة  فـي  فرعني  وج�د  اإىل  اإ�سافة 

برعاية  عمان  القاهرة  بنك  قام 
الذي  الفني  لالإنتاج  يب��س  مهرجان 
اأقيم فـي مدينة القد�س فـي �سهر مت�ز 
م�س�ؤولية  اإطار  فـي  وذلك  املا�سي، 
الدور  تفعيل  جتاه  الجتماعية  البنك 

خلدمة عمالء البنك فـي حمافظة بيت 
البنك  نابل�س قام  حلم، وفـي حمافظة 
اآيل جديد فـي املجمع  بتد�سني �سراف 
عدد  لي�سل  املدينة  و�سط  التجاري 
 6 اإىل  املحافظة  فـي  الآلية  ال�سرافات 
�سرافات اآلية الأمر الذي �سي�سهل على 
عمالء البنك احل�س�ل على اخلدمات 
ال�ساعة  مدار  على  املتن�عة  امل�سرفـية 
فـي اأكرث من م�قع، هذا وقد مت تد�سني 
حمافظة  فـي  اآخر  جديد  اآيل  �سراف 
الكائنة  التجارية  املنطقة  فـي  �سلفـيت 
من  وبالقرب  �سلفـيت  مدينة  و�سط 
م�قع البلدية لتقدمي اخلدمة على مدار 
املحافظة،  فـي  البنك  لعمالء  ال�ساعة 
وفـي حمافظة جنني مت تد�سني �سراف 
التي  قباطية  منطقة  فـي  جديد  اآيل 
6 كلم وتعترب من اأكرب  تبعد عن جنني 
التجمعات ال�سكانية فـي حمافظة جنني 
الآلية  ال�سرافات  عدد  ي�سل  بهذا  و 
�سرافات   4 اإىل  جنني  حمافظة  فـي 

اآلية، كما مت تد�سني �سراف اآيل جديد 
ملحافظة  التابعة  عزون  بلدة  فـي  اأي�سًا 
كبرية  جمم�عة  تت��سط  والتي  قلقيلية 
من القرى، حيث تقع بلدة عزون �سرق 
مدينة قلقيلية على الطريق ال�ا�سل بني 
اأي�سًا  وهي  وقلقيلية،  نابل�س  مدينتي 
مدينتي  بني  املمتد  الطريق  على  تقع 
مبدينة  وي�سلها  وط�لكرم،  قلقيلية 
اإىل  جن�بًا  ميتد  معبد  طريق  اهلل  رام 
بل�ط  ودير  وم�سحة  ثلث  كفر  قرى 
فـي  البنك  لعمالء  ي�فر  الذي  الأمر 
على  احل�س�ل  اإمكانية  املناطق  هذه 
ال�ساعة  مدار  على  امل�سرفـية  اخلدمة 
فـي  اآيل  �سراف  جهازي  خالل  من  و 

املحافظة.

جامعة بريزيت حيث تن�ي هذه الدائرة 
من  العديد  يت�سمن  برنامج  تطبيق 
الن�ساطات التي تهدف اىل رفع م�ست�ى 

جمتمعنا  لرفد  الجنليزية  اللغة  تعليم 
اأم�ر  ت�سيري  فـي  يحتاجها  بكفاءات 

احلياة بكافة اأ�سكالها.

�سهد  حيث  للمدينة  والفني  الثقافـي 
و�سن�ف  جمالت  فـي  تن�عًا  املهرجان 
وامل�سرح،  ال�سينما  مثل  والإبداع،  الفن 
جانب  اإىل  والأدب  الدمى   وم�سرح 
هذا  والرق�س،  والغناء  امل��سيقى  

بالإ�سافة اإىل رعاية املهرجان الثقافـي 
حمافظة  فـي  للرتبية  والريا�سي 
الرتبية  مل�سرية  دعمًا  وذلك  ط�لكرم، 

والتعليم فـي املحافظة.
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بــانــورامــا

E Coupe 2011 ضمن  المرسيدس  السحب على جائزة  العربي يجري  البنك 
حملة “التسوق شطارة والجائزة سيارة”

اأجرى البنك العربي ال�سحب على اجلائزة 
�سطارة  “الت�س�ق  حملة  فـي  الكربى 
�سيارة  عن  عبارة  وهي  �سيارة”  واجلائزة 
مر�سيد�س E250  Coupe م�ديل 2011 

وجممركة.

اإبراهيم  ال�سيد  الفاخرة  بال�سيارة  فاز 
اهلل  رام  مدينة  من  احل�سري  ميخائيل 
الفـيزا  الآيل  ال�سراف  بطاقة  ل�ستخدامه 
من  الي�مية  م�سرتياته  كافة  فـي  اإلكرتون 
 11 بتاريخ  اأجري  الذي  ال�سحب  خالل 
اأيل�ل2011 ، وهي حملة تكافئ م�ستخدمي 
بطاقات الفـيزا الئتمانية والفـيزا اإلكرتون 
ا�ستخدامها  خالل  من  الآيل”  “ال�سراف 
علما  ال�سراء،  عمليات  فـي  ودوليًا  حمليًا 
البنك  فـي  ح�ساب  ميتلك  احل�سري  اأن 
فـي  ح�سابه  ويعترب  عامًا،   25 منذ  العربي 
ي�ستخدم  ك�نه  املثايل  احل�ساب  البنك 
املبا�سرة  امل�سرفـية  البنك  خدمات  كافة 
عربي  الإنرتنت،  عرب  امل�سرفـية  )اخلدمة 
الهاتفـية،  امل�سرفـية  اخلدمة  لين،  اون 
الق�سرية   الر�سائل  خدمة  عربي،  هال 
SMS، وال�سرافات الآلية(، كما ي�ستخدم 

بطاقة الفـيزا اإلكرتون فـي عمليات ال�سراء 
املختلفة.

  
مدير  حمدان  اأب�  مازن  ال�سيد  قام  وقد 
ال�سيارة  مفتاح  بت�سليم  فل�سطني  منطقة 
م�س�ؤويل  من  عدد  بح�س�ر  الفائز  اإىل 
البنك واللجنة امل�سرفة على ال�سحب �سمن 
وقائع حفل نظم فـي مقر الإدارة الإقليمية 

اأب�  هناأ  حيث  وتهنئته،  بالفائز  لالحتفال 
فـي  العالية  ثقته  له  �ساكرًا  الفائز  حمدان 
البنك العربي وم�ؤكدًا ريادة البنك العربي 
واحلل�ل  املنتجات  و  اخلدمات  تقدمي  فـي 

لكافة معتمديه.

حملة  "اأن  احل�راين:  جمال  ال�سيد  و�سرح 
الت�س�ق �سطارة واجلائزة �سيارة هي اإحدى 
احلمالت املميزة التي نكافئ بها معتميدنا 
على  العربي  البنك  معتمدو  ح�سل  حيث 
بال�سيارة  للف�ز  ال�سحب  دخ�ل  فر�سة 
ا�سـتـخـدامـهم  خــــالل  مــن  الـمر�سيـد�س 
لبطاقات البنك العربي الئتمانية وبطاقات 
الفـيزا اإلكرتون )ال�سراف الآيل( اخلا�سة 
ال�سيد  واأو�سح  احلملة"،  فرتة  خالل  بهم 
ح�راين "اأن هذه احلملة تربز التزام البنك 
بتزويدهم  الكرام  معتمديه  جتاه  العربي 
والعرو�س  واخلدمات   املنتجات  باأف�سل 
امل�سرفـية املختلفة ونحن بدورنا م�سرورين 

جدًا لت�سليمنا ال�سيد احل�سري جائزته".

واأ�ساف "يحر�س البنك العربي على الرقي 
للمعتمدين  املقدمة  امل�سرفـية  باخلدمات 
تعزز  خمتلفة  بحمالت  يق�م  و  واملجتمع 
ا�ستخدام البطاقات فـي عمليات ال�سراء ملا 
له من اأثر كبري على ت�سهيل عمليات ال�سراء 
على  واجلهد  ال�قت  وت�فر  الت�سديد  و 
فـي  امل�سرفـية  بال�سناعة  والرقي  اجلميع 
عميق  عن  احل�سري  عرب  وقد  فل�سطني"، 
فرحته  اإىل  اإ�سافة  البنك  جتاه  امتنانه 
الكبرية وعائلته للف�ز بال�سيارة املر�سيد�س 
التي �سيقدمها هدية لإحدى بناته مبنا�سبة 
زفافها ال�سيف املقبل. وفـي حديث لإحدى 
بناته قالت: “كنا دائما منر من اأمام مبنى 
البنك ون�ساهدة ال�سيارة ونتمنى اأن نربحها 
العربي”.  البنك  مع  الي�م  الأمنية  لتتحقق 
ال�سديد  ارتياحه  احل�سري  اأكد  كما 
 25 الـ  خالل  العربي  البنك  مع  بالتعامل 
عامًا اإ�سافة اإىل خدماته املتميزة وعرو�سه 
ح�سابات  بفتح  �سيق�م  اأنه  كما  امل�ستمرة، 

لكافة بناته انتماًء وولًء للبنك.
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الأف�سل  بتقدمي  امل�ستمرة  جه�ده  �سمن 
وبهدف  الي�مية،  حياتهم  وت�سهيل  ملعتمديه 
خالل  من  لهم  الأكرب  ال�ستفادة  تقدمي 
ت�قيع  مت  فقد  املبا�سرة  امل�سرفـية  خدماته 
م�بايل  ال�طنية  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية 
م�سرتكي  العربي  البنك  معتمدي  ليتمكن 
ه�اتفهم  ف�اتري  دفع  من  م�بايل  ال�طنية 
عرب  امل�سرفـية  اخلدمة  عرب  املحم�لة 
ال�سدد  بهذا  لين«،  اون  »عربي  الإنرتنت 
مدير  ح�راين  جمال  ال�سيد  اأعلن  فقد 
فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات  دائرة 

31�لبنـوك فـي فل�ســــــطني

برعاية حصرية من برنامج »شباب« من البنك العربي، ليلة شبابية فـي نابلس 
بمشاركة نجمة ستار اكاديمي ليان بزلميط و النجم الفلسطيني مهند خلف

توقيع اتفاقية تعاون بين البنك العربي والوطنية موبايل لتسديد الفواتير من 
خالل الخدمة المصرفـية عبر اإلنترنت

احل�سرية  الرعاية  العربي  البنك  قدم 
ومهند  بزمليط  "ليان  الفنانني  حلفل 
الل�اء  نابل�س  رعاية حمافظ  خلف" حتت 
ليايل  فعاليات  و�سمن  البكري  جربين 
ما�سرتز  �سركة  وبتنفـيذ   ،2011 النجاح 
العامة  العالقات  جلنة  مع  بالتعاون 
مل�ؤ�س�سات حمافظة نابل�س، حيث تاأتي هذه 
فـي  العربي  البنك  الرعاية �سمن اهتمام 
دعم الثقافة والفن ودعم امل�اهب ال�سابة، 
كبري  جمه�ر  احلفل  ح�سر  وقد  هذا 

اأكادميي  �ستار  جنمة  اأنغام  على  للطرب 
8 ليان بزمليط والفنان الفل�سطيني مهند 
فـي  مرة  لأول  ي�سارك�ن  الذين  خلف 
امل�سرح  على  نابل�س  مدينة  فـي  فني  حفل 
ال�طنية،  النجاح  جامعة  فـي  املك�س�ف 
ح�راين  جمال  اأو�سح  الرعاية  هذه  وعن 
فـي  امل�سرفـية  اخلدمات  دائرة  مدير   -
البنك العربي، اأن رعاية البنك احل�سرية 
قطاع  بدعم  اهتمامه  �سمن  احلفل  لهذا 
املجتمع  غالبيه  ي�سكل�ن  الذين  ال�سباب 

البنك  من  جاده  حماوله  فـي  الفل�سطيني 
لر�سم الب�سمه على وج�هم . 

العربي  البنك  اهتمام  ح�راين  اأكد  كما 
اهتمامه  باب  من  ال�سباب  بفئة  املت�ا�سل 
فـي  جديد  ه�  ما  كل  وتط�ير  بخلق 
امل�سرفـي  احل�ساب  من  بداية  حياتهم 
"ح�ساب  العربي  البنك  من  بهم  اخلا�س 
�سباب" الذي يقدم لهم مزايا عديدة اىل 
التعليمية  حياتهم  ن�احي  بكافة  الهتمام 
برعاية  مل�ساركتهم  و�س�ل  والرتفـيهية 
الفنانة  حلفل  �سرفهم  وعلى  بهم  خا�سة 

ليان بزمليط و مهند خلف.

بفئة  العربي  البنك  اهتمام  على  وتاأكيدا 
ال�سباب ودعمهم املت�ا�سل له وم�ساركتهم 
فقد  واملرح  بالفرح  اخلا�سة  اوقاتهم 
لكافة  جمانية  تذاكر  العربي  البنك  قدم 
معتمدي "ح�ساب �سباب" حل�س�ر احلفل.

�سيتمكن  الي�م  بداية من  اأنه  العربي  البنك 
م�سرتكي  العربي  البنك  معتمدي  كافة 
من  الإنرتنت  عرب  امل�سرفـية  اخلدمة 
ف�اتري  ودفع  املالية  اإلتزاماتهم  ت�سديد 
عناء  اأي  حتمل  دون  م�بايل  ال�طنية  �سركة 
با�ستخدام اخلدمة امل�سرفـية عرب الإنرتنت 
– عربي اأون لين فـي الأوقات الأن�سب لهم 
البنك  اأن  ح�راين  واأو�سح  مكان  اأي  ومن 
اهتماماته  ي�ؤكد  اخلط�ة  بهذه  العربي 
معتمديه  ح�س�ل  فـي  وامل�ستمرة  احلثيثة 
ال��سائل  با�ستخدام  اخلدمات  اأف�سل  على 

التكن�ل�جية احلديثة، كما اأكد فـي كلمته اأن 
الثامنة  ال�سركة  هي  م�بايل  ال�طنية  �سركة 
ال�سركات  قائمة  �سمن  اإدارجها  مت  التي 
املعتمدين  كافة  متكن  التي  وامل�ؤ�س�سات 
عرب  مبا�سرة  خدماتهم  ف�اتري  ت�سديد  من 
خدمة عربي اأون لين، واأن اجله�د م�ستمرة 
ال�ستفادة  رقعة  وت��سيع  املزيد  لإ�سافة 
ملعتمديه. كما اأن البنك العربي ه� امل�ؤ�س�سة 
تقدم  التي  وال�حيدة  الرائدة  امل�سرفـية 
قن�اتها  �سبكة  عرب  الف�اتري  ت�سديد  خدمة 

امل�سرفـية املبا�سرة.
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أسهم منحة  أرباح  توزيع  يوافق على 
بنسبة 6 % من رأس المال وبما يعادل 

3 ماليين دوالر أمريكي/ سهم.

وافقت الهيئة العامة فـي رام اهلل وعمان بالإجماع بدون اأي 
اعرتا�س على ت�زيع اأ�سهم منحة على امل�ساهمني بن�سبة 6 % 
�سهم( على م�ساهمي  لكل مئة  اأ�سهم   6 )اأي  املال  راأ�س  من 

ال�سركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.

بــانــورامــا

يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر 

ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة األستاذ عبد العزيز أبو دية 

عقدت الهيئة العامة ل�سركة بنك ال�ستثمار 
العادي  ال�سن�ي  اجتماعها  الفل�سطيني 
الثانية ع�سر  ال�ساعة  فـي  ال�ساد�س ع�سر 
 2011/6/27 امل�افق  الإثنني  ي�م  ظهر 
فـي قاعات فندق مريادور، رام اهلل – 
عـمـان  الفـ�ر�سـيـزن،  وفـنـدق  فل�سطني 

عبدالعزيز  ال�سيد  برئا�سة  الأردن،   –
اأب�دية رئي�س جمل�س الإدارة عن طريق 
املغلقة  التلفزي�نية  التقنية  ا�ستخدام 
مــناقـ�ســة  وتــم  كـ�نـفـرنـ�س  الفـيديـ� 
جـدول  عـلى  الــمدرجة  البنـ�د  واإقرار 
فـي  العـامـة  الهــيئـة  ووافقـت  الأعمال، 

بالإجماع دون  مدينتي رام اهلل وعمان 
�سركة  ال�سادة  تعيني  اعرتا�س على  اأي 
حل�سابات  مدققني  ي�نغ  اأند  اأرن�ست 
لل�سنة احلالية التي تنتهي فـي  ال�سركة 
الدارة  جمل�س  وف��ست   2011/12/31

حتديد اأتعابهم.

اإدارة  القان�نية ملجل�س  ال�لية  ولنتهاء 
جمل�س  انتخاب  مت  ال�سابق،  البنك 
ال�ستاذ  برئا�سة  للبنك  جديد  اإدارة 
اأع�ساء  وع�سرة  اأب�دية،  العزيز  عبد 

زعيرت،  د.فاروق  ال�سادة  هم  اآخرين 
اأ�سامة  املعطي،  جميل  ال�سيد،  �سامي 
ممثلني  وع�س�ين  ن�سر،  خليل  خ�سر، 
لالإ�ستثمارات  اليزن  �سركة  عن 

عن  ممثاًل  ع�س�ًا  والعقارية،  املالية 
قـطــر،   / الـعـالـــمــيـة  الـ�سـالم  �سـركـة 
ال�سروق  �سركة  عن  ممثلني  وع�س�ين 

لالإ�ستثمارات املالية والعقارية.
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ويقدم الدعم المادي للمؤسسات والنوادي

يطلق خدمة استثمار أون الين »الخدمات البنكية اإللكترونية«
فـي �س�ء �سعي البنك للتميز فـي خدماته 
مع  وت�افقًا  يقدمها،  التي  امل�سرفـية 
روؤية البنك بتحديث وتط�ير اخلدمات 
لتلبية احتياجات املتعاملني  الإلكرتونية 
اأون  ا�ستثمار  خدمة  البنك  اأطلق  فقد 
“ اخلدمات البنكية الإلكرتونية”  لين 
من  معه  املتعاملني  كافة  يتمكن  بحيث 
خالل  من  البنكية  خدماته  ا�ستخدام 
تعبئة  ومبجرد  جماين  ب�سكل  الإنرتنت 
وح�س�لهم  باخلدمة  ال�سرتاك  طلب 

مرور،  وكلمة  م�ستخدم  ا�سم  على 
مع  الت�ا�سل  اخلدمة  هذه  لهم  وتتيح 
ح�ساباتهم من خالل ال�سبكة العنكب�تية 
من  وال�ستف�سارات  العمليات  واإجراء 
خاللها، هذا و�سيتم تطبيق اأي�سًا نظام 

يرعى احتفال تكريم الطلبة الناجحين فـي بلدة بني نعيم. 

بحيث  للمتعاملني  الق�سرية  الر�سائل 
الهاتف  عرب  ر�سالة  عميل  لكل  ت�سل 
على  عملية  اأية  اإمتام  عند  النقال 
اإىل ال�ستف�سار عن  احل�ساب بالإ�سافة 

احل�سابات من خالل الهاتف النقال.

رعى البنك احتفال تكرمي طلبة الت�جيهي 
جمعية  اأقامته  الذي  نعيم  بني  بلدة  فـي 
يقارب  ملا  تكرميًا  اخلريية  نعيم  بني 
امتحان  فـي  الناجحني  الطلبة  من   350

العديد  احلفل  وح�سر  العامة.  الثان�ية 
واأع�ساء  وال�سركات  امل�ؤ�س�سات  من 
والأجهزة  الدوائر  ومديري  البلدية 
بالإ�سافة  الأحمر  والهالل  الأمنية 

لــطــ�اقــم الـمــدار�س مــن الأكاديـمـيـيـن 
وح�سد  الطلبة  اأم�ر  واأولياء  والإداريني 
كبري من امل�اطنني، هذا وا�ستمل احلفل 
على فقرات فنية من الرتاث الفل�سطيني 
والدبكة  لل�سباب  ال�سعبية  والدبكة 
ال�سعر  اإلقاء  وفقرات  لالأطفال  ال�سعبية 
اأوائل الطلبة ومن ثم  والكلمات، وتكرمي 
تكرمي كافة الطلبة الناجحني هذا وت�جه 

ال�سيد ر�سيد حراح�سة رئي�س جمعية بني 
ال�ستثمار  لبنك  بال�سكر  اخلريية  نعيم 
الفل�سطــينــي علــى دعــمــه الــمــتــ�ا�سـل 
للم�سرية التعليمية والن�ساطات الطالبية 
والريا�سية، ومن  والجتماعية واخلريية 
مدير  عادي  عي�سى  ال�سيد  ت�سلم  جهته 
البنك درع  نعيم ممثاًل عن  ببني  البنك 

�سكر وتقدير للدعم املقدم من البنك.

الجتماعية  امل�س�ؤولية  مبداأ  ولرت�سيخ 
يقدم البنك الدعم لعدد من امل�ؤ�س�سات 
والثقافـية  الريا�سية  والن�ادي  اخلريية 
والجتماعية وذوي الحتياجات اخلا�سة 
الن�ساطات  فـي  وي�سارك  دائم  ب�سكل 

فـي  املجالت  خمتلف  على  والفعاليات 
لرعاية  فبالإ�سافة  املحافظات،  كافة 
فـي  العامة  الثان�ية  طلبة  تكرمي  حفل 
بلدة بني نعيم قام البنك بتقدمي الدعم 
�سحايا  وتاأهيل  عالج  ملركز  املادي 

التعذيب فـي مدينة رام اهلل وذلك دعمًا 
للمركز وحفاظًا على �سالمة �سري عمل 
الدعم  بتقدمي  اأي�سًا  وقام  هذا  املركز، 
املايل لنادي اإ�سالمي بيت حلم ولبع�س 

الطلبة اجلامعيني املحتاجني.
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بــانــورامــا

بنك فلسطين يحتفل بتأسيس شركة PalPay الجديدة بهدف تطوير أنظمة 
الدفع اإللكترونية وتسديد فواتير الخدمات المختلفة عبر شبكة يتجاوز عددها 

4000 نقطة بيع  
�سركة  بتاأ�سي�س  فل�سطني«  »بنك  احتفل 
�سركة  مع  بالتعاون  اجلديدة   PalPay

PCNC لت�سهيل عمليات ت�سديد ف�اتري 

اخلدمات مبختلف اأن�اعها؛ الت�سالت، 
و�سحن  والنرتنت  والكهرباء،  واملياه، 
�سبكة  عرب  وغريها،  اخلل�ية  اله�اتف 
بيع  نقطة   4000 من  اأكرث  من  مك�نة 
فل�سطني”،  “بنك  لـ  تابعة  الكرتونية 
ومراكز  ومطاعم  متاجر  فـي  تتمثل 
بطاقات  �سحن  ومراكز  لالت�سالت 
اخلدمات املنت�سرة فـي كافة حمافظات 
�سيتم  كما  ال�طن.  وخميمات  وقرى 
خالقة  و�سائل  لتط�ير  قريبا،  العمل 
للت�سديد  و�سهلة  مبتدعة  وطرق 

واأجهزة  النرتنت  �سبكة  خالل  من 
للم�اطنني  لت�فر  اخلل�ية،  الت�سالت 
حياة �سهلة ومريحة اأكرث، وياأتي تاأ�سي�س 
ال�سركة اجلديدة التابعة لبنك فل�سطني، 

بنك فلسطين يطلق حملة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف لمساعدة أطفال 
الصومال ويفتح حسابًا خاصًا للتبرع فـي إطار مساهمته االجتماعية لتطويق 

المجاعة هناك
املتعددة  الإن�سانية  م�ساهماته  اإطار  فـي 
وامل�ستمرة، اأطلق بنك فل�سطني وبال�سراكة 
للطف�لة  املتحدة  الأمم  منظمة  مع 
للم�ساعدة  خا�سة  حملة  »الي�ني�سيف« 
جن�ب  فـي  القائمة  املجاعة  تخفـيف  فـي 
ال�س�مال، دعما لالأطفال اجل�عى وحالة 
وفـي  الأيام،  هذه  بها  ميرون  التي  الفقر 
فل�سطني  بنك  م�ظف�  قرر  الإطار،  هذا 
بقيمة  رواتبهم  من  بجزء  امل�ساهمة 
اإفطارهم  واإلغاء  منهم،  لكل  دولر   10

للم�ساهمة  بقيمته  للتربع  الرم�ساين 
اأطفال  عن  املجاعة  حدة  تخفـيف  فـي 
ت�زيع  اإلغاء  البنك  قرر  ال�س�مال. كذلك 
املميزين،  البنك  الهدايا اخلا�سة بعمالء 
الإن�ساين  العمل  لهذا  بقيمتها  والتربع 
املتربع  املبلغ  ي�سبح  وبهذا  العام.  لهذا 
األف   50 قيمته  وم�ظفـيه  البنك  من  به 
دولر اأمريكي، اإىل جانب ذلك، قرر بنك 
فل�سطني وا�ستكمال للحملة اخلا�سة بهذا 
مع  بالتعاون  خا�س  ح�ساب  فتح  الغر�س 

فـي  لت��سيع خدماته  �سعيه  انطالقا من 
ت�اكب  له،  تابعة  جديدة  �سركة  اإطار 

التط�رات التكن�ل�جية واملعل�ماتية. 

املنظمة الدولية بهدف ا�ستقبال التربعات 
وم�ؤ�س�سات  وال�سركات  لالأفراد  املالية 
فـي  الراغبة  الفل�سطينية  القطاع اخلا�س 
الإن�سانية  احلالة  من  للتخفـيف  امل�ساعدة 
ال�س�مال  �سعب  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
املبالغ  كافة  حت�يل  �سيتم  حيث  واأطفاله. 
املتلقاة لهذا الغر�س اإىل اأطفال ال�س�مال 
عن طريق منظمة الأمم املتحدة للطف�لة 

»الي�ني�سيف«. 
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الرعاية الصحية أليتام قطاع  بنك فلسطين يتبرع بـنصف مليون دوالر لمشروع 
غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون

التأمين  خدمة  لتقديم  اتفاقية  يوقعان  الوطنية  التأمين  وشركة  فلسطين  بنك 
المصرفي »Bancassurance« في كافة فروع البنك المنتشرة في الضفة والقطاع 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�س�ا  ها�سم  اأعلن 
واملدير العام لـ »بنك فل�سطني«، باأن البنك 
قرر التربع مببلغ ن�سف ملي�ن دولر على 
مدى ثالث �سن�ات لدعم برنامج »فجر.. 
اإعادة الب�سمة لالأيتام« والذي ت�سرف عليه 
م�ؤ�س�سة التعاون فـي فل�سطني، حيث �سمم 
لالأيتام  كرمية  حياة  لت�فـري  الربنامج 
الذين فقدوا اأحد ال�الدين اأو املعيل الأول  
قطاع  بها  مر  التي  الأخرية  املحنة  خالل 
على  الدعم  وي�ستمل   .2009/2008 غزة 
تقدمي امل�ساعدات الإغاثية، مع الأخذ بعني 
بدء  الأمد  ط�يل  التنم�ي  الإطار  العتبار 
وال�سحة  للتعليم  اأف�سل  فر�س  ت�فـري  من 
لالأيتام  وال�ظيفـي  املهني  للتط�ير  و�س�ل 
الربنامج  تخطيط  مت  حيث  ال�سباب، 

فل�سطني،  فـي  الأوىل  هي  بادرة  فـي 
حفل  مرا�سم  اهلل،  رام  مبدينة  جرى 
امل�سرفـي  التامني  خدمة  اتفاقية  ت�قيع 
بنك  بني  ما   Bancassurance

حيث  ال�طنية  التاأمني  و�سركة  فل�سطني 
بنك  فروع  �سبكة  عرب  تقدميها  �سيتم 
ال�سفة  فـي  امل�زعة   »45« الـ  فل�سطني 
بح�س�ر  وذلك  غزة.  وقطاع  الغربية 
الأعمال  ورجال  البنك  م�سئ�يل  ح�سد 
ومب�جب  املدع�ين  والقت�ساديني 
و�سركة  فل�سطني«  »بنك  بني  التفاقية 
تقدمي  �سيتم  فل�سطني  ال�طنية  التاأمني 
من  ال�طنية  التاأمني  �سركة  خدمات 

خالل فروع بنك فل�سطني وبيع منتجاتها 
ليك�ن  مبا�سر،  ب�سكل  البنك  لعمالء 
مع  وت�ا�سل  بيع  نقطة  البنك  م�ظف� 

العمالء بعد اإعطائهم التدريبات الالزمة 
تاأمينية  خدمات  البنك  يقدم  بحيث 

م�سرفـية. 

لي�ستمر على مدى 22 عاما، وقال ال�س�ا باأن 
يهدف  فل�سطني«  »بنك  الذي قدمه  التربع 
ال�سحة  جمال  فـي  خدمات  تغطية  اإىل 
الفح��سات  ت�سمل  والتي  لالأيتام،  العامة 
الحتياجات  ذوي  تاأهيل  وخدمات  الطبية 

اخلا�سة، وتزويد الأطفال باحلليب املدعم 
ال�سحية  والت�عية  ال�سحي،  والغذاء 
لالأيتام وعائالتهم، كذلك تغطية احلالت 
وحتتاج  �سعبة  اأمرا�س  من  تعاين  التي 

لتدخل جراحي اأو رعاية طبية خا�سة.
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بــانــورامــا

بنك األردن يحتفل بالفائزة بالجائزة الخاصة الكبرى )ربع مليون دينار(

التوفـير  لحسابات  الكبرى  الشهرية  الجائزة  فـي  بالفائز  يحتفل  األردن  بنك 
والبالغة 50,000 دينار أردني

احتفل بنك الأردن بالفائز فـي اجلائزة 
الت�فـري  حل�سابات  الكربى  ال�سهرية 
قيمة  بلغت  حيث   ،2011 اأيل�ل  ل�سهر 
اجلائزة الكربى على ح�سابات الت�فـري 
بها  فازت  اأردين  دينار  األف  خم�سني 

فـي  بالفائزة  الأردن  بنك  احتفل 
اجلائزة الكربى ل�سهر اآب لعام 2011، 
بلغت قيمة اجلائزة الكربى على  حيث 
دينار  ملي�ن  ربع  الت�فـري  ح�سابات 
فل�سطني  فروع  بني  منا�سفة  اأردين، 
فرع  لدى  املدخرة  بها  وفازت  والأردن 
البدي،  خليل  حممد  مربوكة  غزه 
�سمن  واحلمالت  اجل�ائز  هذه  وتاأتي 
تكرمي  اإىل  الهادفة  البنك  ا�سرتاتيجية 
من  انطالقًا  البنك  قام  حيث  عمالئه 

منتظمة  �سح�بات  باإجراء  املبداأ  هذا 
من  اخلام�س  فـي  نقدية  بج�ائز  للف�ز 
اخلا�س  ال�سحب  اإىل  اإ�سافة  �سهر  كل 
ح�سابات  على  الكربى  اجلائزة  على 
فرحتها  عن  الفائزة  وعربت  الت�فـري، 
الغامرة بالف�ز وعن �سكرها وتقديرها 
باملعاملة  يتميز  الذي  الأردن  لبنك 
وباآلية  عمالئه  مع  وال�سريعة  الراقية 
عمل �سل�سة و�سهلة حتفز امل�اطنني على 

الن�سمام والدخار لديهم.

�سامل   �سامل  �سالح  مهى  الفا�سلة 
املدخرة لدى فرع رام اهلل، وتاأتي هذه 
اجل�ائز  واحلمالت �سمن ا�سرتاتيجية 
عمالئه  تكرمي  اإىل  الهادفة  البنك 
هذا  من  انطالقًا  البنك  قام  حيث 
للف�ز  منتظمة  �سح�بات  باإجراء  املبداأ 
كل  من  اخلام�س  فـي  نقدية  بج�ائز 
�سهر اإ�سافة اإىل ال�سحب اخلا�س على 
اجلائزة الكربى على ح�سابات الت�فـري 
الغامرة  فرحتها  عن  الفائزة  وعربت 
لبنك  وتقديرها  �سكرها  وعن  بالف�ز 
الراقية  باملعاملة  يتميز  الذي  الأردن 
وال�سريعة مع عمالئه باآلية عمل �سل�سة 
الن�سمام  امل�اطنني على  و�سهلة حتفز 

املدير  قال  لديهم، من جهته  والدخار 
زيدان  ج�ين  فل�سطني  لفروع  الإقليمي 
اأن هذه احلمالت واجل�ائز من �ساأنها 
اأن ت�ؤكد على ت�ا�سل البنك مع عمالئه 
ما  كل  لتقدمي  ن�سعى  اأننا  على  وت�ؤكد 
يطمح به الزبائن مقابل ثقتهم الغالية، 
ح�سابات  ج�ائز  اأن  اإىل  زيدان  واأ�سار 
الكربى  اجلائزة  ت�سمل  الت�فـري 
 125,000 قيمتها  تبلغ  التي  اخلا�سة 
مرات  ثالث  عليها  ال�سحب  يتم  دينار 
ني�سان  �سهر  نهاية  فـي  العام  خالل 
ال�سهرية  واجلائزة  اأول،  وكان�ن  واآب 
التي ت�سمل 50,000 دينار يتم ال�سحب 

عليها فـي اخلام�س من كل �سهر.
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بــانــورامــا

اأجرى البنك الإ�سالمي الفل�سطيني قبيل 
ال�سحب  املبارك  رم�سان  �سهر  نهاية 
الت�فـري«  »م�ا�سم  حملة  �سمن  الرابع 
الفطر  عيد  عيدية  جائزة   150 على 
جائزة  لكل  دولر   100 بقيمة  ال�سعيد 
فـي كافة فروع ومكاتب البنك فـي قطاع 
غزة وال�سفة الغربية، وقد اأجرى البنك 
على  فروعه  من  فرع  كل  فـي  ال�سحب 
وكبار  العمالء  من  عدد  وبح�س�ر  حدة 
فرع،  كل  فـي  وامل�دعني  ال�سخ�سيات 
و�سرف  بالفائزين  الت�سال  مت  حيث 
من  خم�سة  فاز  وقد  هذا  لهم،  املبلغ 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  معتمدي 
�سمن  اأجري  الذي  الثالث  ال�سحب  فـي 
البنك  م�ظفـي  �سم  جماعي  اإفطار 
الأ�سب�ع  فـي  العمالء  كبار  من  وعدد 
حيث  الكرمي  رم�سان  �سهر  من  الأول 

171 فائز حتى نهاية أغسطس 2011
اإلسالمي الفلسطيني يجري سحوبات شهرية ضمن »مواسم التوفـير«

�سراء  ق�سائم  على  الفائزون  ح�سل 
بقيمة األفـي دولر اأمريكي لكل فائز.

اب�  ع�ين  ال�سيد  ال�سحب  ح�سر  وقد 
البنك  اإدارة  جمل�س  ع�س�  ي��سف 
ماهر  والدكت�ر  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  ع�س�  احل�يل 
بالبنك، وكان البنك قد اأجرى ال�سحب 
ع�سرون  وقدرها  الكربى  اجلائزة  على 
التفاح  واد  فرع  فـي  اأمريكي  دولر  األف 
حمافظ  رعاية  وحتت  مت�ز  �سهر  اأوائل 
حميد  كامل  ال�سيد  عط�فة  اخلليل 
الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  وبح�س�ر 
الربغ�ثي  ن�سال  ال�سيد  الفل�سطيني 
ال�سعدي  عماد  ال�سيد  الإقليمي  واملدير 
للبنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  ورئي�س 
الأ�ستاذ  �سماحة  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

وطاقم  عفانة  الدين  ح�سام  الدكت�ر 
لفـيف  جانب  اإىل  البنك  م�ظفـي  من 
ال�سخ�سيات العتبارية وعدد كبري  من 
باجلائزة  فاز  البنك، حيث  من جمه�ر 
الكربى احل�ساب امل�سرتك لالأخ�ة عطا 
نابل�س،  فرع  من  �سعادة  ح�سن  واأكرم 
حلملة  الأول  ال�سحب  كان  قد  هذا 
حزيران  �سهر  بداية  الت�فـري«  »م�ا�سم 
اإجراء  مت  حيث  اجلاري  العام  من 
كافة  فـي  عمرة  رحلة   15 على  ال�سحب 
فروع ومكاتب البنك، ومن اجلدير ذكره 
اأن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني كان قد 
اأطلق فـي �سهر ماي� حملة مميزة اأطلق 
جمم�ع  بلغ  الت�فـري«  »م�ا�سم  عليها 
اأمريكي  دولر  األف   160 ج�ائزها 
املن�عة  ج�ائزها  على  ال�سحب  وي�ستمر 

حتى نهاية العام احلايل.
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الإ�ســـالمـــي  البنـــك  جـــهـــ�د  �سمـــن 
الب�سري  الكادر  تط�ير  فـي  الفل�سطيني 
م�ظفـيه  من  عددا  البنك  ابتعث 
دورات  على  للح�س�ل  اخلارج  اإىل 
متخ�س�سة وامل�ساركة فـي ور�سات عمل 

تخت�س بامل�سرفـية الإ�سالمية.

املدير  الربغ�ثي  ن�سال  ال�سيد  اأكد  وقد 
العام للبنك الإ�سالمي الفل�سطيني على 
ال�ستثمار  على  الدائم  البنك  حر�س 
فـي الكادر الب�سري والعمل على تط�يره 
والرتقاء به م�سريًا اإىل جهد كبري يبذل 
دائم  ب�سكل  امل�ظفـني  اطالع  �سبيل  فـي 
وم�ستمر على اأحدث ما ت��سل اإليه العلم 
امل�سرفـية،  املالية  العل�م  جمال  فـي 
حيث �سارك ال�سيد عبد الروؤوف عالونة 
التم�يل  دائرة  مدير  باأعمال  القائم 

دعمًا  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قدم 
الت�سامن  جمعية  مبني  لرتميم  كاماًل 
تعنى  والتي  نابل�س  مبدينة  اخلريية 
يحتاج�ن  ما  وت�فـري  ورعايتهم  بالأيتام 
قد  الت�سامن  جمعية  وكانت  اإليه، 
بعد  ملقرها  افتتاح  حفل  م�ؤخرًا  اأقامت 
ح�سر  وقد  بها  قامت  التي  الرتميمات 
نابل�س  كل من عط�فة حمافظ  الحتفال 
الل�اء جربين البكري، ومدير فرع البنك 
ال�سيد  نابل�س  فـي  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
الدارية  الهيئة  واأع�ساء  �سقري،  زايد 
برئا�سة  اخلريية  الت�سامن  جلمعية 
ح�سد  اإىل  اإ�سافة  مقب�ل،  عالء  الدكت�ر 
العتبارية  ال�سخ�سيات  من  العديد  �سم 

اإلسالمي الفلسطيني يشارك فـي عدد من الدورات التدريبية
املن�ساآت  مت�يل  بدورة  وال�ستثمار 
وم�سروعاتها  واملت��سطة  ال�سغرية 
معهد  فـي  واحلل�ل«  »امل�سكالت 
بالأكادميية  وامل�سرفـي  املايل  التدريب 
وامل�سرفـية  املالية  للعل�م  العربية 
فرا�س  ال�سيد  �سارك  كما  الأردن،  فـي 
دائرة  مدير  باأعمال  القائم  �س�مان 
ح�ل  م�سرفـية  عمل  ب�ر�سة  اخلزينة 
واإدارة  الجنبي  القطاع  اأ�س�اق  اإدارة 
التداول  غرفة   – اخلزينة  عمليات 
نظمها   ،Dealing Room بالعمالت 
الأردن،  فـي  العربية  امل�سارف  احتاد 
البزور بدورة  كما �سارك امل�ظف زهري 
والتطبيقات  الأ�ساليب  بعن�ان  تدريبية 
ال�سامل  املايل  التحليل  فـي  احلديثة 
عقدتها الكادميية العربية للعل�م املالية 
اإىل  بالإ�سافة  الأردن،  فـي  وامل�سرفـية 

دورة  هديه  اأب�  خليل  امل�ظف  ح�س�ر 
املحا�سبية  الأخطاء  بعن�ان  تدريبية 
معاجلتها  وفنيات  اكت�سافها  وطرق 
امل�سرتكة  اجله�د  جمم�عة  من  بتنظيم 
الأردن،  فـي  وال�ست�سارات  للتط�ير 
عاطف  امل�ظفـني  من  كل  �سارك  كما 
�سباح  واأحمد  جزر  اأب�  وحمد  مرجتى 
اجلديلي  وحممد  القدرة  الدين  وعز 
فـي دورة تدريبية ح�ل ت�س�يق اخلدمات 
فل�سطني  معهد  نظمها  امل�سرفـية 
فـي قطاع  املالية وامل�سرفـية  للدرا�سات 
ال�سيد  ح�سل  اأخرى  جهة  من  غزة، 
التدقيق  دائرة  مدير  مفارجه  �سامر 
التدقيق واملحا�سبة  الداخلي على دبل�م 
املالية  للعل�م  العربية  الكادميية  من 

وامل�سرفـية فـي الأردن.
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والأجهزة المنيه وال�زارات الفل�سطينية 
بق�س  قام�ا  حيث  الأهلية  وامل�ؤ�س�سات 
للدكت�ر  كلمة  وفـي  الفتتاح،  �سريط 
بها  تقدم  اجلمعية  رئي�س  مقب�ل  عالء 
حمافظة  ملحافظ  والعرفان  بال�سكر 
ملا  الفل�سطيني  الإ�سالمي  وللبنك  نابل�س 
للمقر  وم�ستلزمات  خدمات  من  قدم�ه 
ولدعمهم وم�ساندتهم للجمعية على مدار 
الل�اء  عط�فة  اأثنى  جهته  من  الأيام، 
جربين البكري على دور جمعية الت�سامن 
اخلريية، وما تقدمه من خدمات ل�سالح 
وا�ستمراريتها  بت�اجدها  واأ�ساد  الأيتام 
اجلزيل  بال�سكر  ت�جه  كما  العمل،  على 
على  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 

فـي  البناء  ودورها  الكرمية  م�ساهمته 
دعم قطاعات املجتمع املختلفة كما اأ�ساد 
باملهم  و�سفه  الذي  القت�سادي  بالدور 
والق�ي للبنك فـي القت�ساد الفل�سطيني، 
وفـي �سياق مت�سل تقدم زايد �سقري مدير 
فـي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  فرع 
ح�س�رهم  على  لل�سي�ف  بال�سكر  نابل�س 
فـي  املقر  اأهمية  اإىل  وم�ساندتهم، من�ها 
خدمة الأيتام ونقل حتيات الإدارة العامة 
للح�س�ر،  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 
�سل�سلة  �سمن  جاء  التربع  ذلك  اإن  وقال 
امل�س�ؤولية  �سمن  تقع  التي  التربعات 
التي  منها  اخلريية  وخا�سة  الجتماعية 

يقدمها البنك.

بدعم من البنك اإلسالمي الفلسطيني إعادة تأهيل مكتب جمعية التضامن الخيرية
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بيت البنوك

درا�سة  البن�ك  جمعية  ا�ستكملت 
اجلدوى القت�سادية ل�سركة اخلدمات 
نتائج  عر�ست  حيث  امل�سرفـية، 
الدرا�سة فـي لقاء �سارك فـيه جمم�عة 
من املدارء العامني والإقليميني للبن�ك 
من  وخرباء  فل�سطني،  فـي  العاملة 
انتارنا�س�نال،  �س�ربانك  م�ؤ�س�سة 
وممثلني عن �سلطة النقد الفل�سطينية. 
نتائج  اللقاء  فـي  امل�سارك�ن  ناق�س  وقد 
اأب�  نبيل  ال�سيد  اأ�سار  وقد  الدرا�سة. 
دياب، املدير العام جلمعية البن�ك، اأن 
تب�سر مب�سروع حي�ي وجمدي،  النتائج 

جمعية البنوك تنجز دراسة جدوى شركة الخدمات المصرفـية 
نتائج الدراسة: مشروع حيوي ومجدي

بداأ  الدرا�سة  على  العمل  اأن  ويذكر 
بتكليف  وذلك   ،2011 العام  فـي مطلع 
وكان ذلك عرب  ال�زير،  الدكت�ر جهاد 
�سلطة  عن  ممثل  من،  مك�نة  جلنة 
العام  واملدير  الفل�سطينية،  النقد 
املدراء  من  وثالثة  البن�ك،  جلمعية 
فل�سطني،  فـي  العاملة  للبن�ك  العامني 
ال�س�قية  بالدرا�سات  للقيام  وذلك 
وبتم�يل  الالزمة.  واملالية  والفنية 
الأمريكية. الدولية  التنمية  وكالة  من 
تهدف ال�سركة اإىل ت��سيع نطاق البنية 
الإلكرتونية  املدف�عات  ون�سر  التحتية 

جمعية البنوك تشارك في ورشة عمل عن واقع تمويل قروض اإلسكان والرهن العقاري 
فـي فلسطين

عقدت اجلمعية بالتعاون مع �سلطة النقد 
الفل�سطينية، وحتت رعاية معايل الدكت�ر 
النقد،  �سلطة  حمافظ  ال�زير  جهاد 
القرو�س  مت�يل  واقع  عن  عمل  ور�سة 
فل�سطني،  فـي  العقاري  والرهن  ال�سكنية 
2011، فـي فندق  13 مت�ز  وذلك بتاريخ 
»انرتك�نتيننتال« / بيت حلم، �سارك فـي 
الت�سهيالت    مدراء  من  جمم�عة  ال�ر�سة 

النقد،  �سلطة  عن  وممثلني  البن�ك،  فـي 
ومدير عام جمعية البن�ك نبيل اأب� دياب، 
ال�سيد  العقاري  الرهن  �سركة  عام  ومدير 
الباحث  اإىل  بالإ�سافة  ق�سي�س،  عي�سى 
والأكادميي القت�سادي من جامعة بريزيت 
الدكت�ر ن�سر عبد الكرمي، مت فـي ال�ر�سة 
البيانات  قاعدة  اإن�ساء  ح�ل  عام  عر�س 
هذا  ومناق�سة  العقاري،  بالقطاع  خا�سة 

اإىل  ال�ر�سة  نهاية  فـي  للت��سل  العر�س، 
والت��سيات  ال�ستنتاجات  من  جمم�عة 
و�سع  وحت�سني  تط�ير  �ساأنها  من  التي 
التم�يل الإ�سكاين والعقاري فـي فل�سطني، 
فل�سطني  �سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  ويجدر 
بجميع  بالتكفل  قامت  العقاري  للرهن 

تكاليف ال�ر�سة املنجزة.

جلميع  ال�سماح  اأجل  من  فل�سطني  فـي 
بتزويد  ال�دائع  تقبل  التي  امل�ؤ�س�سات 
زبائنها من التجار وامل�ستهلكني بف�ائد 
اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية،  امل�سرتيات 
حرية ال��س�ل الآمنة اإىل النقد الداخل 
زيادة كبرية  والنقد اخلارج من خالل 
عن  النظر  بغ�س  البيع  نقاط  عدد  فـي 
درا�سة  نتائج  وح�سب  اجلهاز،  ملكية 
املت�قعة  الأولية  التكلفة  فاإن  اجلدوى، 
ماليني  ثالثة  هي  ال�سركة  لإن�ساء 
دولر، ت�ساهم فـيها البن�ك العاملة فـي 

فل�سطني.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مالحظات البنوك على مسودة تعليمات 
سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الرسوم والعمالت

اأيل�ل   8 بتاريخ  البن�ك  جمعية  عقدت 
تعليمات  م�س�دة  ملناق�سة  اجتماعًا   2011

�سادرة عن �سلطة النقد بخ�س��س الر�س�م 
الذي   ، الجتماع  ح�سر  وقد  والعم�لت، 
نائب مدير  ال�سيد حممد منا�سرة،  تراأ�سه 
�سلطة  فـي  والتفتي�س  الرقابة  دائرة  عام 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مالحظات البنوك على تعليمات سلطة 
النقد بخصوص التعيين والنقل واإلجراءات التأديبية واالستقالة

اأيل�ل   12 بتاريخ  البن�ك  جمعية  عقدت 
مالحظات  ملناق�سة  اجتماعًا   2011

عن  ال�سادرة  التعليمات  على  البن�ك 
�سلطة النقد اخلا�سة مب��س�عات التعيني 
وال�ستقالة  التاأديبية  والإجراءات  والنقل 

ممثلني  الجتماع  وح�سر  البن�ك،  فـي 
النقد  �سلطة  عن  وممثلني  البن�ك،  عن 
التعليمات،  م�س�دة  وتناولت  الفل�سطينية، 
فـي  ال�ظيفـية  التعريفات  من  جمم�عة 
فـي  الرئي�سيني  امل�س�ؤولني  مثل  البن�ك، 

وناق�ست  وغريهم،  وامل�ست�سارين  البن�ك 
حالت  فـي  اتباعها  ال�اجب  الإجراءات 
ال�ستقالة،  اأو  النقل  اأو  اجلديد  التعيني 
العالقة  ذات  التعليمات  اإىل  بالإ�سافة 
بال�سل�كيات التي حتتاج اجراءات تاأديبية.

عام  ومدير  البن�ك،  عن  وممثلني  النقد، 
فـي  مت  دياب،  اأب�  نبيل  البن�ك  جمعية 
الق�اعد  من  جمم�عة  مناق�سة  الجتماع 
التي  العم�لت  بالر�س�م  اخلا�سة  العامة 
خدماتها،  مقابل  البن�ك  عليها  حت�سل 
العمل  ت�سجيع  على  الق�اعد  هذه  وت�سعى 

التزام  الإلكرتونية،  البنكية  باخلدمات 
الر�س�م  هذه  عن  بالإف�ساح  البن�ك 
الربحية  بني  امل�ائمة  للجمه�ر،  والعم�لت 
واملخاطرة، بالإ�سافة اإىل عدم اجل�از لهذه 
الأعلى  احلد  بتجاوز  والعم�لت  الر�س�م 

الذي حددته �سلطة النقد لكل خدمة.



�لبنـوك فـي فل�ســــــطني44

بيت البنوك

عقدت جمعية البن�ك بتاريخ 4 مت�ز2011 
اجتماعًا ت�ساوريًا ملناق�سة م��س�ع القرو�س 
ل�سهر  العام  القطاع  مب�ظفـي  اخلا�سة 
جمم�عة  فـيه  �سارك   ،2011 حزيران 
للبن�ك،  والإقليميني  العاميني  املدراء  من 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة القروض الخاصة بموظفـي القطاع العام

حماولة  وفـي  النقد،  �سلطة  عن  وممثلني 
امل�ظفـني  معاناة  زيادة  لعدم  البن�ك  من 
عدم  عليها  ترتب  التي  املالية  الأزمة  من 
دفع رواتب كاملة فـي �سهر حزيران، والتي 
امل�ظفـني  مقدرة  عدم  اأي�سًا  عليها  ترتب 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مالحظات البنوك على مسودة تعليمات 
سلطة النقد بخصوص إدارة مخاطر االئتمان

ملناق�سة  اجتماعًا  البن�ك  جمعية  عقدت 
النقد  تعليمات �سادرة عن �سلطة  م�س�دة 
لإدارة خماطر الئتمان، وذلك بتاريخ 31 
البن�ك  عن  ممثلني  ح�سره   2011 مت�ز 
و�سلطة النقد، ومدير عام جمعية البن�ك 

نبيل اأب� دياب.

ون�ق�س فـي الجتماع العديد من الق�سايا 
الئتمان  خماطر  اإدارة  �ساأنها  من  التي 
بيئة  ت�فر  �سرورة  مثل  اأكرب،  بفاعليا 
وفق  العمل  املخاطر،  لإدارة  منا�سبة 
الئتمان،  ملنح  �سليمة  و�س�ابط  اإجراءات 

العمل على ت�فـري اإدارة ح�سيفة لالئتمان 
واملتابعة،  للقيا�س  باإجراءات  والقيام 
كفاية  من  التحقق  اأهمية  اإىل  بالإ�سافة 
و�سبطها  الئتمان  خماطر  على  الرقابة 

الأق�ساط امل�ستحقة لقرو�سهم  من ت�سديد 
بع�س  اتخاذ  مت  حيث  ال�سهر،  ذلك  فـي 
اخلط�ات التي تعيد جدولة الت�سديد لهذا 
من  امل�ظفـني  معها  يتمكن  بحيث  ال�سهر 

ال�سداد باأقل ال�سع�بات.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة موضوع تسعير الرسوم الخاصة بنظام 
المدفوعات الوطني الجديد »براق«

مت�ز   20 بتاريخ  البن�ك  جمعية  عقدت 
2011، اجتماعًا لأع�ساء جمل�س املدف�عات 

الر�س�م  ت�سعري  ملناق�سة  وذلك  ال�طني، 
اجلديد  ال�طني  املدف�عات  بنظام  اخلا�سة 
فـي  النظر  اإعادة  مناق�سة  مت  حيث  "براق"، 
م�ساألة تطبيق الر�س�م باأثر رجعي، بالإ�سافة 

ور�س�م  املقا�سة  �سيكات  ر�س�م  مناق�سة  اإىل 
على  التفاق  مت  كما  ال�سادرة.  احل�الت 
نظام  على  املفرو�سة  املتغرية  الر�س�م  اإلغاء 
والكتفاء  وح�لت(  )�سيكات  املدف�عات 
ب�سكل  البن�ك  على  ت�زع  الثابتة  بالتكلفة 

يتنا�سب مع عدد حركاتها ال�سهرية.

امل�س�ؤوليات  ن�ق�ست  كما  فـيها.  والتحكم 
ذات  اجلهات  من  جه  كل  على  املرتتبة 
هذه  تطبيق  �ساأنها  من  والتي  العالقة، 

الق�سايا ب�سكل عملي ودقيق.

الغرامات  نظام  الجتماع  فـي  ن�ق�س  كما 
عن  ال�سادر  املدف�عات،  بنظام  اخلا�س 
الت�سعري«  �سيا�سة  »م�س�دة  فـي  النقد،  �سلطة 

واأجريت عليه بع�س التعديالت.
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المؤشر المصرفـي وبطاقة 
بيانات مصرفـية 

اأ�سدرت جمعية البن�ك فـي فل�سطني ن�سرتها الف�سلية 
ت�فـري  اإىل  تهدف  والتي   ،2011/6 امل�سرفـي  امل�ؤ�سر 
الفل�سطيني، من  امل�سرفـي  القطاع  واقع  املعرفة عن 
ال�سناعة  م�ؤ�سرات  لأهم  حتليلية  معل�مات  خالل 
واملهتم�ن و�سناع  الباحث�ن  التي يحتاجها  امل�سرفـية 

القرار.

بطاقة  اجلمعية  اأ�سدرت  كما 
بيانات م�سرفـية 2011/6 والتي 
امليزانية  بيانات  اأهم  تعر�س 
الــعــمــ�مــيــة الـمـجمــعة اإ�سافة 
اإىل بيانــات حــركة الــ�ســيــكات 
املقا�سة،  غرف  فـي  واحل�الت 
لت�ســكل مــرجــعــًا فــ�ســليًا �سهل 
القطاع  واقع  عن  ال�ستخدام 
امل�سرفـي يتزامن اإ�سدارها مع 

ن�سرة امل�ؤ�سر امل�سرفـي.

كتاب الدراسات المصرفـية

ال�سن�ي  كتابها  فل�سطني  فـي  البن�ك  اأ�سدرت جمعية 
ت�سع  يت�سمن  والذي   ،2010 م�سرفـية  درا�سات 
درا�سات حتليلية عن اأهم م�ا�سيع القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني، اإبتداًء من حتليل اأداء ال�سناعة امل�سرفـية 
ا�ستنادًا على امليزانية العم�مية املجمعة وقائمة الدخل 
املجمعة اإ�سافة اإىل اأهم امل�ؤ�سرات املالية والت�س�يقية.

كما نفذت اجلمعية  درا�سات اأخرى ح�ل واقع البن�ك 
املحلية وال�افدة والإ�سالمية، اإ�سافة اإىل الت�سهيالت 
على  ال�س�ء  �سلطت  كما  العمالء.  وودائع  الئتمانية 
اإ�سافة  املرجتعة  وال�سيكات  املقا�سة  �سيكات  حركة 
واختتمت  الداخلية واخلارجية،  اإىل حركة احل�الت 
ال�ظيفـي،  اجلهاز  واقع  ح�ل  درا�سة  باإعداد  الكتاب 
من خالل  اإجراء ت�سنيف للعاملني فـي البن�ك ح�سب 

اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة وغريها.
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معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفـية يحتفل بتخريج المشاركين فـي 
    )PAMLA(  )برنامج )شهادة متخصص فـي مكافحة غسل األموال- فلسطين

و يختتم 24 برنامج تدريبي فـي رام اهلل وغزة وبيت لحم ونابلس.

بــانــورامــا

حتت رعاية معايل الدكت�ر  جهاد ال�زير 
الفل�سطينية-  النقد  �سلطة  حمافظ 
وبح�س�ر  املعهد-   ادارة  جمل�س  رئي�س 
عدد من مدراء البن�ك و�سركات التاأمني 
املالية  ال��ساطة  و�سركات  الفل�سطينية 
معهد  احتفل  املال،  راأ�س  �س�ق  وهيئة 
وامل�سرفـية  املالية  للدرا�سات  فل�سطني 
�سهادة   « حملة  من  ف�ج  بتخريج 
الأم�ال«  غ�سل  مكافحة  فـي  متخ�س�س 
مع  بالتعاون  متت  والتي    PAMLA

م�ؤ�س�سة MFI  وذلك ي�م الأربعاء امل�افق 
 - امل�فـينبيك  فندق  فـي   2011/7/13

رام اهلل وقد اأ�سار  د. ال�زير باأن �سلطة 
غ�سل  مكافحة  م��س�ع   اأولت  النقد 
الأم�ال اأهمية وعناية خا�سة، وعرب عن 
والنتائج  باخلريجني  و�سعادته  فخره 
هذا  نهاية  فـي  حقق�ها  التي  الرائعة 

ظاهرة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما   ، الربنامج 
م�سدر  ت�سكل  زالت  ما  الأم�ال  غ�سل 
اجله�د  من  الرغم  على  عاملي  قلق 
الدولية والإقليمية وال�طنية التي  ت�سم 
التي  والق�انني  التفاقيات  من  العديد 
الدول  جه�د  لتن�سيق  اإطارًا  و�سعت 
وذلك   ، الجتاه  هذا  فـي  واملنظمات 
غ�سل  عمليات  وتقدم  لتط�ر  نظرًا 
القن�ات  لنف�س  وا�ستخدامها  الأم�ال 
وخا�سة النظام امل�سرفـي لنقل الأم�ال 
ال�زير  د.  لأخرى وا�ستعر�س  جهة  من 
غ�سل  مكافحة  فـي  التجارب  بع�س 
الربنامج   هذا  اأن  يك�ن  ومتنى  الأم�ال 
م�ظفـي  من  نخبة  فـيه  الذي �سارك 
املعنية  وامل�ؤ�س�سات  وال�سركات  البن�ك 

قد حقق اأهدافه املرج�ة.
عام  مدير  طه  با�سل  ال�سيد  واأ�سار 

معهد فل�سطني اأن فل�سطني بداأت تتميز 
الجتاه،  بهذا  القليمي  ال�سعيد  على 
فرتة  خالل  الكبري  الف�ج  هذا  فتخريج 
يعترب  �سهرين  عن  تزيد  ل  وجيزة 
اجنازًا لنا جميعا ونحن ن�سعى باأن يك�ن 
لفل�سطني مركز عاملي متقدم فـي جمال 
مكافحة غ�سل الأم�ال  وهذا لن يحدث 
قبل  من  والتعاون  واملثابرة  باجله�د  ال 
طه  ال�سيد  اأكد  كما   ، الطراف  كافة 
على اأن معهد فل�سطني للدرا�سات املالية 
مع  التعاون  فـي  �سي�ستمر  وامل�سرفـية 
النقد  �سلطة  فـي  املالية  املتابعة  وحدة 
الفل�سطينية وكافة الأطراف املعنية من 
وثقافة  وعي  ن�سر  فـي  ال�ستمرار  اأجل 
احلفاظ  بهدف  الأم�ال  غ�سل  مكافحة 
وامل�سرفـي  املايل  القطاع  �سالمة  على 
املعهد  اختتم  كما  ال�طني  واقت�سادنا 
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مت�ز  �سهر  خالل  الدبل�مات  من  عدد 
باجمايل 570 �ساعة تدريبية ومب�ساركة 
التفاقية  �سمن  وذلك  م�سارك،    454

 WDI- من  وكال  املعهد  بني  ما  امل�قعة 
للعل�م  العربية  والأكادميية   USAID

اأبرزها؛  من  كان  و  امل�سرفـية  و  املالية 
التدقيق  وادارة  املخاطر  ادارة  دبل�م 
وتدريب املدربني و�سهادة مقر�س معتمد 

و�سهادة مدير  التجارية   امل�سارف  فـي 
فرع معتمد. حيث تهدف هذه الدبل�مات 
اىل بناء قدرات وتاأهيل وتط�ير و�سقل 
دوائر  والقائمني على  العاملني  مهارات 
واملحا�سبة  واملخاطر  والرقابة  التدقيق 
وامل�سرفـي  املايل  القطاعني  فـي 
ت�سميم  مت  ولقد  املختلفة  وامل�ؤ�س�سات 
تتالءم  بحيث  التدريبية  الربامج  هذه 

املايل  القطاعي  احتياجات  خمتلف  مع 
وامل�سرفـي بال�سفة الغربية وقطاع غزة 
�سعادتهم  عن  امل�سارك�ن  اأعرب  وقد 
للم�ساركة فـي هذه الربامج  وارتياحهم 
حيث مت اعطاوؤها من قبل مدربني ذوي 
خربة عالية ومت اعداد املادة التدريبية 

وفق اأف�سل املعايريالعاملية.

المعهد يتظم ورشة عمل حول » االتجاهات المتنامية فـي تطوير رأس المال 
البشري« و أخرى حول بناء القدرات والتدريب

-18 بتاريخ  عمل  ور�سة  املعهد  نظم 
فندق  اهلل  رام  فـي    2011/6/20-19

امل�فـينبك بعن�ان »الإجتاهات املتنامية 
بتم�يل  الب�سري«  الراأ�سمال  تط�ير  فـي 
الأمريكية/م�سروع  التنمية  وكالة  من 
من  نخبة  فـيها  �سارك  حيث  اي�ساف، 
فـي  والتدريب  الب�سرية  امل�ارد  مدراء 
الفل�سطينية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  البن�ك 
خ�ري  غري�س  الدكت�رة  واأدارت 
مع  وناق�ست  ال�ر�سة  من  الأول  الي�م 
لإدارة  الإ�سرتاتيجي  الدور  احل�س�ر 
وبحثت  ووظائفها،  الب�سرية  امل�ارد 

والبيئية  والتنظيمية  الأخالقية  الأبعاد 
والتكن�ل�جية  وال�سيا�سية  والإجتماعية 
فـيما  الب�سرية،  امل�ارد  اإدارة  لق�سايا 
كفاية  الب�سرية  امل�ارد  خبرية  اأدارت 
اململكة  من  ح�سرت  التي  ظالم،  اأب� 
من  والثالث  الثاين  الي�م  الأردنية، 
اإدارة  نظام  ق�سايا  وناق�ست  ال�ر�سة 
العلمية  الطرق  واأحدث  امل�ظفـني  اأداء 
على  م�ؤكدة  املجال،  هذا  فـي  املتبعة 
اأهمية الدور الذي تلعبه عمليات تقييم 
دورة  احل�س�ر  مع  بحثت  كما  الأداء، 
واملدراء  امل�ظفـني  ودور  الأداء  اإدارة 

املعهد  اختتم  كما  فـيها  وامل�ؤ�س�سات 
العربي  الأوروبي  املعهد  مع  وبالتعاون 
تدريبية  دورة  والتكن�ل�جيا  لالإدارة 
  ” والتدريب القدرات  “بناء  بعن�ان 
فـي العا�سمة الأردنية عمان فـي فندق 
الرويال وذلك بتاريخ 2011/7/20-18 
�سارك  وقد  تدريبية  �ساعة   15 ب�اقع 
امل�ارد  مدراء  من  نخبة  الدورة  بهذه 
البن�ك  فـي  التدريب  ومدراء  الب�سرية 
�سعادتهم  عن  وعربوا  الفل�سطينية 
بامل�ست�ى املتميز الذي نظمت به الدورة 

وباأداء املدربني.
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الجدول الزمني للدورات التدريبية لشهر تشرين االول 2011

عدد ا�سم املدربا�سم الربنامج
مكان التاريخعدد الأيامال�ساعات

وقت الإنعقادالنعقاد

 Microsoft Excel 2010
Advanced Level5:00-1:00رام اهلل20/10-20516اأ. مفـيد �سمارة

مقدمة فـي جلنة بازل الثانية
 لالإ�سراف والرقابة امل�سرفـية

اأ. اإبراهيم اب� 
5:00-2:00رام اهلل20/10-16516علبة

 القيا�س والتحليل املتقدم
5:00-1:00رام اهلل20/10-20516اأ. اأ�سامة النجارملخاطر الئتمان

 اأ�س�ل تقدمي اخلدمة مل�ظفـي
9:00-5:00رام اهلل8115/10اأ. ثائر حمايلاخلدمات العامة "املرا�سلني"
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بـحـثـي
فـي 	  دوالر  مليون   2 موظف:  لكل  الموجودات  نسبة 

القطاع المصرفـي الفلسطيني مقابل 3 مليون دوالر 
فـي القطاع المصرفـي األدرني.

ارتفاع العجز المالي للموازنة العامة للسلطة الوطنية 	 
الفلسطينية بنسبة )77 %(.

األراضـــي 	  فـي  اإلجــمــالــي  المحلي  الناتج  ــفــاع  ارت
الفلسطينية بنسبة )7 %(.

ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بـ 5.05 نقطة.	 
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للعام  األردني  المصرفـي  القطاع  مع  الفلسطيني  المصرفـي  القطاع  أداء  مقارنة 
2010

زاوية مصرفية

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة
1825عدد البن�ك

212747عدد الفروع واملكاتب

3331,129عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

4,68716,613عدد امل�ظفـني

4.0486.113عدد ال�سكان )ملي�ن ن�سمة(

8,554.2749,327.36امل�ج�دات *

2,820.5920,382.79الت�سهيالت الئتمانية *

7,187.4631,741.61اإجمايل ال�دائع *

809.623,413.46راأ�س املال املدف�ع *

1,095.316,175.60حق�ق امللكية *

139.28516.22�سافـي الأرباح  *

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيمـ�ؤ�سـرات عـامـة
%1.05%1.60العائد على امل�ج�دات

%8.04%12.70العائد على حق�ق امللكية

%87.50%87.20املطل�بات / امل�ج�دات

%64.20%39.24الت�سهيالت الئتمانية / اإجمايل ال�دائع

12,1575,415ال�سكان / عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

1.832.97امل�ج�دات / م�ظف *

0.601.23الت�سهيالت الئتمانية / م�ظف *

1.531.91اإجمايل ال�دائع / م�ظف *

44.5566.03امل�ج�دات / فرع *

14.6927.29الت�سهيالت الئتمانية / فرع *

37.3442.49اإجمايل ال�دائع / فرع *

* القيمة بالـملي�ن دولر
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ن�سبة التغري فـي امل�ج�دات

ن�سبة التغري فـي الت�سهيالت الئتمانية
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زاوية مصرفية

ن�سبة التغري فـي اإجمايل ال�دائع

ن�سبة التغري فـي �سافـي الأرباح
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ن�سبة التغري فـي راأ�س املال املدف�ع

ن�سبة التغري فـي حق�ق امللكية
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الـم�ج�دات / م�ظف )ملي�ن دولر(

الأردنفل�سطنيالبنك

4.144.15بنك الإحتاد

1.501.54بنك الأردن

3.042.98البنك الأردين الك�يتي

1.663.55بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل

1.932.16البنك الأهلي الأردين

2.372.07البنك التجاري الأردين

3.734.15البنك العربي

1.351.37بنك القاهرة عمان

زاوية مصرفية

الـم�ج�دات / فرع )ملي�ن دولر(

الأردنفل�سطنيالبنك

62.14101.97بنك الإحتاد

45.5831.34بنك الأردن

48.5960.76البنك الأردين الك�يتي

35.2266.21بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل

46.7758.91البنك الأهلي الأردين

37.1240.58البنك التجاري الأردين

127.61145.90البنك العربي

44.2031.73بنك القاهرة عمان

للعام  األردن  فـي  أدائها  مع  فلسطين  فـي  العاملة  األردنية  البنوك  أداء  مقارنة 
2010
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العائد على امل�ج�دات

الأردنفل�سطنيالبنك

%1.40%1.05بنك الإحتاد

%1.91%0.80بنك الأردن

%2.30%0.66-البنك الأردين الك�يتي

%1.22%0.74بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل

%0.78%1.43البنك الأهلي الأردين

%0.46%1.72البنك التجاري الأردين

%1.00%2.79البنك العربي

%2.61%1.24بنك القاهرة عمان

العائد على حق�ق امللكية

الأردنفل�سطنيالبنك

%9.12%2.42بنك الإحتاد

%14.76%7.16بنك الأردن

%14.50%1.26-البنك الأردين الك�يتي

%6.92%5.25بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل

%7.00%5.45البنك الأهلي الأردين

%3.38%5.02البنك التجاري الأردين

%9.00%37.87البنك العربي

%20.80%13.24بنك القاهرة عمان
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بنك الأردنبنك الإحتاد

98%89%

2%11%

97%73%

3%27%

99%90%

1%10%

97%77%

3%23%

للعام  األردن  فـي  فـي فلسطين مع حصتها  العاملة  األردنية  البنوك  مقارنة حصة 
2010

مقارنة على المستوى الجزئي:

مقارنة على المستوى الكلي:

79%

21%

88%

12%

85%

15%

82%

18%

زاوية مصرفية
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البنك العربي

57%

43%

75%

25%

78%

22%

80%

20%

بنك القاهرة عمان

83%

17%

65%

35%

80%

20%

71%

29%

البنك التجاري الأردينالبنك الأهلي الأردين

86%69%

14%31%

91%91%

9%9%

95%96%

5%4%

92%90%

8%10%

بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يلالبنك الأردين الك�يتي

101%96%

-1%

4%

97%93%

3%7%

99.9%95%

0.1%5%

96%94%

4%6%
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الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

مؤشرات اقتصادية محلية

الجتاه العام ملعدلت البطالة

�ية
 مئ

سبة
ن�

50

40

30

20

10

الجتاه العام لن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 

كي
مري

لر اأ
دو

415

400

385

370

355

الجتاه العام للناجت املحلي الإجمايل الربعي

لر
 دو

ي�ن
مل

1,650

1,550

1,450

1,350

1,250

زاوية اقتصادية

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

امل�ازنة العامة لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية )اأ�سا�س اللتزام( - ملي�ن دولر

�سافـي
 الإيرادات

533

اإيرادات
مقا�سة

365

�سافـي
 اإيرادات حملية

168

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للم�ازنة

127

العجز

-313

اإجمايل 
النفقات

973

رواتب
 واأج�ر

481

النفقات
 الأخرى

492

120

117

114

111

108

الجتاه العام حلركة اأ�سعار اجلملة

134

131

128

125

122

الجتاه العام حلركة اأ�سعار امل�ستهلك
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البن�ك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البن�ك

مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(

القيمة ال�س�قية
1,600

1,200

800

400

0

لر
 دو

ي�ن
مل

م�ؤ�سرات القطاعات القت�سادية
120

95

70

45

20

م�ؤ�سر القد�س
525

515

505

495

485

زاوية اقتصادية

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البن�ك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البن�ك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البن�ك

عدد ال�سفقات

فقة
 �س

لف
اأ

20

15
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5

0

عدد الأ�سهم املتداولة
60

45

30

15

0
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ملي�

قيمة الأ�سهم املتداولة
80

60

40

20

0
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2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2
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Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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USA

EU
IL

USA

EU
IL

USA

EU
IL

مؤشرات اقتصادية عالمية

الجتاه العام ملعدلت البطالة

�ية
 مئ

سبة
ن�

12

10

8

6

4

الجتاه العام ملعدلت الت�سخم

�ية
 مئ

سبة
ن�

6

4

2

0

-2

الجتاه العام ملعدلت من� الناجت املحلي الإجمايل الربعي

�ية
 مئ

سبة
ن�

6

4

2

0

-2

زاوية اقتصادية

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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USA

EU
IL

التغري %الإغالق فـي  2011/6/30الإغالق فـي  2011/3/31الرمزم�ؤ�سر ال�س�ق
Dow Jones Industrial AverageDJIA12,319.7312,414.340.77 

EURO STOXX 50SX5E 2,910.91 2,848.53-2.14

Tel Aviv Stock ExchangeTA 1001,207.611,113.38-7.80

م�ؤ�سرات اأ�س�اق الب�ر�سة العاملية

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

الجتاه العام ملعدلت الفائدة
4

3

2

1

0

�ية
 مئ

سبة
ن�

الجتاه العام مل�ؤ�سر الدولر الأمريكي
86

83

80

77

74

2010

Q4Q3Q2Q1
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Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011

2010

Q4Q3Q2Q1

2009

Q2 Q4Q3 Q1 Q2

2011
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط الحملة:
·         الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.

·         أن ال يقل الحد ا�دنى للرصيد اليومي خالل 6 شهور التي تجري فيها القرعة عن مبلغ $1000.
·         الحسابات المشاركة تخضع ¢لية توزيع ا�رباح المعتمدة لدى البنك

جوائز نصف 
سنوية
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عـلـوم مصرفية
لألعمال 	  ناجحة  إدارة  أجل  من  اتباعها  الواجب  القواعد 

المصرفـية اإللكترونية.
من 	  المقدم  التمويل  على حجم  المرابحة  أسباب سيطرة 

البنوك اإلسالمية.
القدرة 	  رفع  إلى  يؤدي  المصرفـي  التسويق  معنى  فهم 

التسويقية لدى البنوك.
10 خطوات تجعل الموظفـين يقدمون أفضل ما لديهم.	 
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إدارة مخاطر العمليات المصرفـية اإللكترونية
جانبًا  ــة  ــي ــكــرتون الإل الــ�ــســريفــة  تعترب 
القطاع  فـي  التجديد  ج�انب  من  هامًا 
ــي خــ�ــســم الــتــحــديــات  ـــ املــ�ــســرفـــــي، وف
فـي  النــدمــاج  يفر�سها  التي  الــعــديــدة 
القطاع  عــلــى هـــذا  الــعــاملــي  القــتــ�ــســاد 
املناف�سة  ظل  وفـي  الهام،  القت�سادي 
اآخر  من  وامل�ستفـيدة  الراهنة  ال�سديدة 
والتــ�ــســال،  الإعــــالم  تكن�ل�جيا  ثــمــار 
تغريات  امل�سرفـية  ال�ساحة  على  طراأت 
نح�  على  مت�سارع  وبــاإيــقــاع  متالحقة 
حمل  للبن�ك  التقليدي  ال�سكل  معه  بات 
تهديد، وقد اأ�سبحت الأعمال التي تق�م 
بها البن�ك على درجة كبرية من التعقيد 
وب�س�رة غري م�سب�قة، ت�ستلزم الهتمام 
اأن  حيث  املخاطر،  اإدارة  بق�سية  اأكــرث 
الــقــطــاع املــــايل مــن اأكــــرث الــقــطــاعــات 
ل�سيما  للمخاطر،  تعر�سًا  القت�سادية 
هنا  ومــن  منها،  امل�ستقبلية  املــخــاطــر 
النظام  �سالمة  باأهمية  الــ�عــي  ازداد 
اأكــدت  اأن  بعد  وا�ــســتــقــراره  امل�سرفـي 
يعتربان  اأنــهــمــا  القت�سادية  الــبــحــ�ث 
التخ�سي�س  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  �سرطًا 
القت�ساد،  فـي  املالية  للم�ارد  الأف�سل 
املخاطر  اإدارة  برتقية ممار�سات  وذلك 

لدى البن�ك.
القطاع  ت�اجه  التي  املخاطر  لهذه  وتبعًا 
املــ�ــســرفـــــي، فــقــد وجــهــت جلــنــة بــازل 
اإهتمامها نح� اقرتاحات عملية  الدولية 
املخاطر،  هــذه  مــن  احلــد  على  ت�ساعد 
هذه  اإزاء  البن�ك  ممار�سات  ترقية  مثل 
املخاطر، حماية حق�ق امل�دعني وحتقيق 
امل�سرفـية،  املنظ�مة  فـي  ال�ستقرار 
فكانت من اأبرز جه�د اللجنة، اتفاقيات 
 1988 ــام  ــع ال فـــــي  ــادرة  ــس ــ� ال  I بــــازل 
العام  فـي  ال�سادرة   II بازل  واتفاقيات 

لأهــم  م�جز  �سرح  يلي  وفـيما   .2004

املــخــاطــر الــتــي تــ�اجــه الــبــنــ�ك نتيجة 
لأعمالها الإلكرتونية:

الـتـشـغـيـلـيـة: اخل�سائر  الـمـخـاطـر 
الناجمة عن عدم التكيف اأو عن �سعف 
اإىل  ُتعزى  التي  وتلك  الإجـــراءات،  فـي 
تق�سري العمال، بالإ�سافة اإىل اخل�سائر 

الناجمة عن الأحداث اخلارجية. 
انخفا�س  احتمالية  السمعة:  مخاطر 
اإيرادات البنك اأو قاعدة زبائنه )ح�سة 
ال�س�ق( نتيجة رواج اإ�ساعات �سلبية عن 
تدلل  وقائع  نتيجة  اأو  واأن�سطته،  البنك 
كل  اأو  اأحــد  اإدارة  فـي  البنك  ف�سل  على 

اأعماله بكفاءة.
المخاطر القانونية: تن�ساأ هذه املخاطر 
اأو  بالق�انني  ــتــزام  الل عــدم  حالة  فـي 
الق�اعد التنظيمية اأو التعليمات املقررة 
من قبل ال�سلطات الإ�سرافـية، والتي من 
البنك  اأربــاح  على  �سلبًا  ت�ؤثر  اأن  املمكن 

و�سمعته.
الــبــنــ�ك  غــــرار  عــلــى  أخـــرى:  مخاطر 
الإلكرتونية  البن�ك  تتعر�س  التقليدية، 
وخماطر  الئتمان  خماطر  اإىل  كذلك 
مبمار�سة  الــ�ــســ�ق  وخمــاطــر  الــ�ــســيــ�لــة 
عــمــلــيــات مــ�ــســرفـــــيــة اإلــكــرتونــيــة، مع 
العملية،  بح�سب طبيعة  اختالف حدتها 
ـــرتداد فـــــي اإطـــار  ـــس مــثــل: خمــاطــر ال�
ــات �سعر  ــذب ــذب ت الإقــــرا�ــــس،  خمــاطــر 
دولية  اإلكرتونية  �سفقات  فـي  ال�سرف 
فـي اإطار خماطر ال�س�ق، وخماطر عدم 
واخل�س�م  الأ�س�ل  ا�ستحقاقات  ت�افق 
املح�س�بة لالأعمال امل�سرفـية الإلكرتونية 
واملخاطر  ال�سي�لة،  خماطر  اإطــار  فـي 
قـــــرارات خاطئة  ــخــاذ  ات املــرتتــبــة عــن 

علوم مصرفـية

لل�سيا�سات  ال�سحيح  غري  التنفـيذ  اأو 
التغريات  مع  التكيف  عدم  و  املر�س�مة 
فـي  امل�سرفـية  ال�ساحة  على  امل�ستجدة 

اإطار خماطر ال�سرتاتيجية
القواعد  يلي مجموعة من  ما  وفـي 
الواجب اتباعها من أجل إدارة ناجحة 

لألعمال المصرفـية اإللكترونية:

املخاطر  هــ�يــة  حتــديــد  و  التحقق     -
وم�سادر ال�سرر.

-   قيا�س املخاطرة.
-   املـتابعة.

-   ال�سيطرة والتخفـيف من املخاطرة.
-   خطط النجدة.

ــكــ�ن هناك  تــنــ�ــســاأ املــخــاطــر عــنــدمــا ي
ومع  نهائية،  نتيجة  من  لأكــرث  احتمال 
اأن كل من�ساآت الأعمال تن�سط فـي حقل 
القطاع  يظل  التاأكد،  عدم  بحالة  يت�سم 
منه،  امل�سرفـي  خــا�ــس  وب�سكل  املـــايل 
من اأكرث القطاعات القت�سادية تعر�سًا 
امل�ستقبلية  املخاطر  ل�سيما  للمخاطر، 
تخ�س�سه  طــبــيــعــة  اإىل  راجــــع  وهــــذا 
القائم على  ال�ستقطاب بدرجة كبرية، 
زيـــادة  ــيــه حتــديــات  اإل ي�سفـي  مــا  وهـــ� 
معدلت التغيري فـي احلياة القت�سادية 
وحــدات  الــرتابــط بني  وارتــفــاع ملعدلت 
التداخل  عــن  ف�ساًل  ــ�احــد  ال الــقــطــاع 
ت�اجه  لذا  القت�سادية،  القطاعات  بني 
ــريًا تـــهـــدده الــتــحــديــات  ــنــ�ك مــ�ــس ــب ال
املفاجئة اأحيانًا والتي من �ساأنها حتريك 
فـي غري  امل�ؤ�س�سة  العام ملخاطرة  امل�سار 
�ساحلها، اأكرث من غريها من امل�ؤ�س�سات 

القت�سادية.
امل�شدر: بوابة اأيادينا للم�شروعات والأعمال.
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أدوات التمويل اإلسالمي
  امل�ساركة

  امل�ساربة

  ال�سلم

  ال�ست�سناع

  الإجارة

  البيع الآجل

  املرابحة

أسباب سيطرة المرابحة على حجم 
المصارف  من  المقدم  التمويل 

اإلسالمية
طبيعة  تــخــتــلــف  املـــخـــاطـــرة:  عــنــ�ــســر 
فـي  املرابحة عنها  فـي عق�د  املخاطرة 
من  الأخــرى،  الإ�سالمي  التم�يل  �سيغ 
واحتمال  وطبيعتها  م�ست�اها  اأن  حيث 
فـي  املــخــاطــرة  وتن�ساأ  اأقـــل،  حــدوثــهــا 
هما:  م�سدرين،  مــن  املرابحة  عق�د 
رف�س العميل الت�قيع على عقد املرابحة 
وقبل  امل�سرف  يتملكها  عندما  لل�سلعة 
العميل  وتــخــلــف  للعميل،  ينقلها  اأن 
تاأخره  اأو  الت�سديد  عن  بال�سراء  الآمــر 
اأن املرابحة عالقة  الت�سديد، حيث  فـي 

مدين بدائن. 

بينما تن�ساأ املخاطر فـي ال�سيغ الأخرى 
نف�سها  املرابحة  خماطر  اإىل  بالإ�سافة 

سيطرة المرابحة على حجم التمويل المقدم من المصارف اإلسالمية

المصرف “ قيام  هي  المرابحة 
العميل  مـن  بطـلب  اإلسالمي 
ســواء  معينــة  سلعة  بشـراء 
لألفراد مثل السيارات والمنازل 
للـمـؤســســات والـشـركـات  أو 
التـي  مثـل األجهزة والمعـدات 
قـد تـحـتـاجـها، ويقوم العميل 
بشراء هذه السلعة بعد تملك 
لها، مع هامش ربح  المصرف 

يضاف إلى هذه السلعة

”

ل تختلف امل�سارف الإ�سالمية عن امل�سارف التقليدية من حيث ت�جهها العام نح� حتقيق الربح، ولكن 
الختالف يكمن فـي اآلية واأ�سل�ب ت�سغيل وت�ظيف الأم�ال، حيث تتميز امل�سارف الإ�سالمية بتن�ع �سيغها 
عليها  حت�سل  التي  الفائدة  على  بدياًل  تعتربها  والتي  الثابت،  العائد  على  تعتمد  ل  التي  ال�ستثمارية 

امل�سارف التقليدية )التجارية(.

ال�سداد، عن خماطر  فـي عدم  املتمثلة 
املخاطر  اأو  الأعــمــال  مبخاطر  تتمثل 

الت�سغيلية اأو املخاطر الأخالقية.

مقارنة  املرابحة  ب�سيغ  التعامل  �سه�لة 
�سهلة  املرابحة  تعترب  الأخرى:  بالطرق 
التعامل لك�نها تعتمد على العائد الثابت 

وبالتايل �سه�لة تطبيقها وكذلك �سه�لة 
العائد  بــني  للهام�س  امل�سرف  تقييم 
ال�دائع، كما  والعائد على  التم�يل  على 
تتميز �سيغة املرابحة باملرونة واإمكانية 
حاجات  خمتلف  مت�يل  فـي  تطبيقها 
بالإ�سافة  وم�ؤ�س�سات.  اأفــرادًا  العمالء 
التي  والي�سر  بالب�ساطة  ات�سامها  اإىل 
الإ�سالمية  امل�سارف  مــن  يتطلبان  ل 
خربات كبرية كما فـي ال�سيغ الأخرى.

�سيغة  ــتــخــدام  ا�ــس تــكــلــفــة  انــخــفــا�ــس 
فـي  العميل  على  التكلفة  تقل  املرابحة: 
املرابحة  عقد  فـي  اأنــه  حيث  املرابحة، 
الربح  هام�س  التم�يل  طالب  يحت�سب 
مرابحة  عقد  خــالل  من  يتحقق  الــذي 
امل�سروع،  تكلفة  اإىل  ي�سيفه  للم�سرف 
بالكامل  الربح  �سافـي  على  يح�سل  اأي 

دون اأن ي�ساركه امل�سرف فـيه.

لل�سع�بة  نــظــرًا  ال�سي�لة:  اعــتــبــارات 
التي ت�اجهها امل�سارف الإ�سالمية من 
ا�ستثمار ال�سي�لة الفائ�سة لديها، فاإنها 
الأمــ�ال  ت�ظيف  على  العتماد  تف�سل 
امل�سم�ن  الــعــائــد  ذات  املــجــالت  فـي 
ال�ستثمارات  عــن  والبــتــعــاد  وال�سريع 

ط�يلة الأجل.

امل�شدر: الن�شرة امل�شرفـية العربية
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الـتـسـويـق الـمـصـرفـي الـمـفـهـوم والـمـبـررات

الأن�سطة املتكاملة التي جترى فـي  من  “جمم�عة   :P.Kotler

ت�جيه ان�سياب خدمات البنك  اإطار اإداري حمدد، وتق�م على 
الإ�سباع للمتعاملني من خالل عملية  بكفاءة ومالئمة لتحقيق 
مبادلة حتقق اأهداف البنك، وذلك فـي حدود ت�جهات املجمتع”.

 Deruk Rander: “اأنه ذلك اجلزء من الن�ساط الإداري الذي 
يعمل على تدفق وان�سياب خدمات البنك اإىل جمم�عة حمددة 

من العمالء مع حتقيق اأرباح”.

HodagesTillman: “ال�ستمرار فـي تقدمي خدمات م�سرفـية 

متميزة وبكفاءة عالية بهدف ر�ساء العميل واإظهار �س�رة متميزة 
للبنك مع حتقيق اأق�سى الأرباح للبنك”.

الن�ساط الإداري  “ذلك   :Denek Vandev Weyer

بان�سياب اخلدمات امل�سرفـية اإىل العمالء احلاليني  اخلا�س 
كما يعني التعرف على اأكرث الأ�س�اق حتقيقًا  وامل�ستهدفـني، 
لأهداف البنك فـي احلا�سر وامل�ستقبل، وكذلك تقييم احتياجات 
احلا�سر وامل�ستقبل وما يتطلبه ذلك من حتديد  العمالء فـي 
التجارية وو�سع اخلطط لتحقيقها، واأخريًا ت�فـري  الأهداف 
الالزمة لتنفـيذ هذه اخلطط بالإ�سافة اإىل �سرورة  اخلدمات 

القدرة على التكييف مع طبيعة ال�س�ق امل�سرفـية”.

يتم ت�جيه  “العملية التي مبقت�ساها   :W.Ogden Ross

خدمات البنك نح� العميل بكفاءة ومالئمة مقابل حتقيق اأهداف 
البنك”.

واملمار�سني على حد  الآونة الأخرية اهتمامًا متزايدًا من جانب الأكادمييني  يعد الت�س�يق امل�سرفـي اأحد املجالت التي �سهدت فـي 
�س�اء، ويرجع ذلك الهتمام اإىل العديد من الع�امل التي �ساهمت فـي زيادة درجة ح�سا�سية البن�ك لالأ�س�اق التي تن�سط فـيها وفـي 
تن�ع املداخل التي تنتهجها فـي خدمة عمالئها لتحقيق مركز تناف�سي متميز فـي هذه الأ�س�اق، وقد تعددت تعاريف الكتاب واملفكرين 
للت�س�يق امل�سرفـي، وذلك راجع اإىل خلفـياتهم وجتاربهم، بالإ�سافة اإىل اختالف الزوايا التي ينظرون من خاللها اإىل عملية الت�س�يق 
امل�سرفـي،  وفـي ما يلي جمم�عة من التعريفات ملفه�م الت�س�يق البنكي، والتي ي�ساعد فهمها على و�سع ا�سرتاتيجيات ت�س�يقية �سحيحة 

ت�ؤدي اإىل رفع القدرة الت�س�يقية لدى البن�ك.

علوم مصرفـية
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“جمم�ع املهام التي تهدف اإىل امل�ازنة   :S. Cousserrgues

بني عر�س البنك من اخلدمات واحتياجات الزبائن، فالت�س�يق 
تدفق املنتجات امل�سرفـية فـي املكان  امل�سرفـي يكفل �سمان 
وال�قت املنا�سبني، ول يجب التفكري على اأن الت�س�يق امل�سرفـي 
امل�ؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية رغم اأن  ي�سابه الت�س�يق فـي 
الأهداف والفل�سفة واحدة، اإل اأن النطالقة وطرق العمل خمتلفة 
لختالف �سل�ك امل�ستهلك وخ�س��سية املنتج البنكي الذي يتطلب 

البحث امل�ستمر عن طرق اإي�ساله اإىل العميل”.

ناجي معال: “اأنه جمم�عة من الأن�سطة املتخ�س�سة واملتكاملة 
التي ت�جه من خاللها م�ارد البنك واإمكانياته �سمن �سياغات 
خالقة، ت�ستهدف حتقيق م�ست�يات اأعلى من الإ�سباع حلاجات 
فر�سًا  ورغبات العمالء احلالية وامل�ستقبلية والتي ت�سكل دائمًا 
ت�س�يقية �سانحة بالن�سبة لكل من البنك وم�ستهلك اخلدمة 

امل�سرفـية”.

حم�سن اخل�سريي: “اأنه ذلك الن�ساط الديناميكي احلركي الذي 
ميار�سه كافة العاملني فـي البنك، اأيًا كان م�قعهم و اأيًا كان العمل 
كافة اجله�د التي تكفل تدفق  الذين يق�م�ن به، حيث ي�سمل 
التي يقدمها البنك اإىل العميل  اخلدمات واملنتجات امل�سرفـية 
خدمات م�سرفـية متن�عة ويعمل  اأو اقرتا�سًا اأو  �س�اء اإقرا�سًا 

على اإ�سباع رغبات واحتياجات العميل ودوافعه امل�ستمرة”.

مبررات الحاجة إلى تطبيق التسويق بالبنوك
- اإن عر�س اخلدمات امل�سرفـية يعترب عر�سًا مرنًا، اأي اأنه ميكن 
زيادة كفاءة اأداء اخلدمات امل�سرفـية احلالية اأو ا�ستحداث خدمات 

جديدة من خالل فروع البنك القائمة بناًء على رغبات العمالء.

 “

 ”

الخدمات المصرفـية مثلها مثل السلع والخـدمات األخـرى تـحـتـاج إلـى جهـود تسويـقيـة 
مستمرة مبنية على برامج محددة أكثر حساسية من تلك المعدة لتسويق السلع

 العادية وهذا نظرًا لطبيعة وخصائص الخدمات المصرفـية

- اأن �س�ق اخلدمات امل�سرفـية ميكن و�سفه باأنه �س�ق م�سرتين، 
و�سيطرة  وه� ال�س�ق الذي يتميز بزيادة العر�س عن الطلب 
ثم  العميل على املتغريات املتحكمة فـي هذا ال�س�ق، ومن 
ت�جد حرية ن�سبية لدى العميل فـي املفا�سلة بني البن�ك وبني 
اخلدمات امل�سرفـية املعرو�سة، وبالتايل اأ�سبح من ال�سروري 
على البنك البحث عن اأكرث اخلدمات قب�ًل لدى العمالء 
وحماولة اإقناعهم بالتعامل فـيها وه� ما يق�م به الت�س�يق 

امل�سرفـي.

التغريات امل�ستمرة فـي بيئة البنك، فالبيئة التي يتناف�س   -
ظلها البنك تت�سم بدوام التغري، واحلقيقة فاإن العميل  فـي 
تتغري حاجاته من فرتة لأخرى، ونتيجة لذلك  امل�سرفـي 
للنق�د والئتمان تتغري اأي�سًا بالإ�سافة اإىل بروز  فاإن حاجته 
احتياجات جديدة مبرور ال�قت نتيجة التط�رات التكن�ل�جية 
وغريها، لذلك فاإنه من غري املحتمل اأن يكتب لأي تغري ج�هري 

النجاح الكامل ما مل تقتنع اإدارة البنك بفل�سفة الت�س�يق.

- اإن الت�س�يق ي�ساعد فـي تر�سيد قرارات الإدارة، اإذ اأنه ي�ؤدي اإىل 
حتقيق معرفة اأف�سل بقطاعات ال�س�ق والتعرف على طبيعته 
واأبعاده واحتياجات املتعاملني فـيه، وه� ما ي�ساعد الإدارة على 
اخلدمات  اتخاذ قرارات ر�سيدة تتعلق بتنمية وتط�ير �س�ق 

امل�سرفـية.

- اإن البن�ك التي ت�ستخدم الت�س�يق تك�ن اأكرث ا�ستعدادًا مل�اجهة 
مناف�سة البن�ك الأخرى اأو امل�ؤ�س�سات املالية التي تق�م بتقدمي 
خدمات م�سابهة والتي تعد اأقل تقدمًا فـي هذا املجال، وذلك 

فـيما يتعلق باخلدمات املقدمة للعمالء.

امل�شدر: زيدان حممد - جامعة ال�شِليف
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لبد اأن ن�سلم باأن ال�سعادة التي ي�سعر بها امل�ظف فـي عمله لها اأثرها الإيجابي على ن�عية اأداء وم�ست�ى اإنتاجيته 
فـي العمل، وفـي حالة عدم �سع�ره بتلك ال�سعادة تك�ن النتائج عك�سية، ومن هنا جند اأن ظاهرة ال�سعادة داخل 
العمل لها عدة متغريات م�ستقلة لها اأثرها على ن�عية وم�ست�ى ال�سعادة، وكل متغري م�ستقل ينط�ي حتته عدد 
من املتغريات امل�ستقلة الدخيلة امل�ؤثرة التي لها كذلك اآثارها على م�ست�ى الر�سا ال�ظيفـي الذي ي�ؤدي اإىل �سع�ر 
امل�ظف بال�سعادة عند ممار�سته لعمله ال�ظيفـي، لذلك ميكن الق�ل اأن هناك عالقة طردية بني م�ست�ى ال�سعادة 
التي ي�سعر بها امل�ظف داخل عمله وم�ست�ى اإنتاجيته، وفـي ما يلي ع�سر ن�سائح جتعل امل�ظفـني ي�سعرون مبا 

ي�سمى ال�لء ال�ظيفـي ليقدم�ا اأف�سل ما لديهم.

دع ال�س�رة الطم�حة امللهمة التي تك�نت فـي خميلتك عن وحدتك 
ت�جه جه�دك:

اأو الروؤيا ت�ساعدك على تخيل ما �ستك�ن عليه  اإن هذه ال�س�رة   
وحدتك غدًا، واأن تك�ن خطتك جاهزة، انطلق باأفكارك متخطيًا 
بعد  �ستك�ن  اأين  وتخيل  للم�ستقبل  انظر  الي�مي،  العمل  �سغط 
للنجاح  العقلية  ال�س�رة  هي  روؤياك  اإن  �سن�ات،  ع�سر  اأو  خم�س 

الذي �ستحققه.

دع م�ظفـيك ي�سارك�نك هذه ال�س�رة وا�سرح لهم الأ�سباب التي 
جعلتك تر�سمها واأخربهم باأحالمك وطم�حاتك ودوافعك: 

لل��س�ل  ت�سعى  التي  وال�س�رة  بطم�حاتك  م�ظفـيك  معرفة  اإن 
اإن  اأما  بل�غها،  فـي  معك  ي�ساهم�ن  يجعلهم  وحتقيقها  اإليها 
وت�سعر  احليلة  �سعيف  ف�ستك�ن  ذلك  عن  معزل  فـي  جعلتهم 
بالغرتاب والإحباط، اتبع هذه اخلطط الثالث جلعل م�ظفـيك 

ي�سارك�نك اأحالمك:

10 خطوات تجعل موظفـيك يقدمون أفضل ما لديهم 
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ال�س�رة؟  هذه  خلق  فـي  �ساركهم  اأ - 
مب�ساهمتهم بالتخطيط ال�سرتاتيجي
ذهنك  فـي  التي  ال�س�رة  لهم  انقل  ب - 
باأبدع ت�س�ير ممكن حتى ي�ستطيع�ا 
قدر  ويلم�س�ها  ويتذوق�ها  يروها  اأن 

الإمكان.
بلغهم  بل  يفعل�ن  ماذا  تخربهم  ل  ج - 
كيف  يقرروا  ودعهم  باحتياجاتك، 

ميكن حتقيق هذه الحتياجات.

اجعل كل م�ظفـيك يتطلع�ن لتحقيق هذه 
الروؤيا: 

ما ه� اجللد املطل�ب من كل م�ظف يعمل 
قائمة  �سع  ذلك؟  لتحقيق  اإمرتك  حتت 
منه  املطل�ب  �سخ�س  لكل  فـيها  تر�سم 

بالتحديد.

حتقيق  على  قادرين  اأنا�سًا  ا�ستخدم 
تطلعاتك:

اإذا كنت حتتاج اإىل �سقر ولديك ع�سف�ر 
املداراة  ول  املكافاآت  ول  التدريب  ل  فاإنه 
حت�يله  فـي  جتدي  اأن  ميكن  التهديد  ول 
مهارات  تتطلب  وظيفة  كل  اإن  �سقر،  اإىل 
حمددتان  مهارتان  هناك  ولكن  معينة 
�سخ�س  كل  فـي  عنهما  تبحث  اأن  يجب 
الت�سال )العالقات(،  ت�ستخدمه: مهارة 

ومهارة العمل مع الآخرين.

مبكرًا  تطلعاتك  يعرف�ن  م�ظفـيك  دع 
وب�سكل وا�سح ما اأمكن: 

من  ت�قعاتك  فـيه  حتدد  وقت  اأف�سل  اإن 

اكتب  مبا�سرة،  ت�ظيفه  قبل  ه�  �سخ�س 
ال�قت  ه�  هذا  فاإن  ورقة،  على  ت�قعاتك 
ال�سركة  عن  ت�قعاته  لتعرف  املنا�سب 
واثقا  تك�ن  اأن  عليك  له،  كرئي�س  وعنك 
يحقق  اأن  ي�ستطيع  لل�ظيفة  املر�سح  باأن 
دع  بالت�ظيف  تق�م  اأن  وبعد  اأهدافك، 
الت�قعات  تتغري  متى  يعرف�ن  م�ظفـيك 

والأهداف وملاذا؟.

تريد:  ما  على  منهم  لتح�سل  فاو�سهم 
اأجعل  “كيف  ي�ساأل:  اأن  مدير  كل  على 
اأهدافـي؟”  حتقيق  فـي  يرغب�ن  النا�س 
من  تطلب  اأن  يجدي  لن  بب�ساطة  لأنه 
اإىل  اإ�سافة  الأ�سياء  يفعل�ا  اأن  النا�س 
ذلك فاإن النا�س يرف�س�ن اأن ت�جه اإليهم 
الأوامر فقط، وعندما يفعل�ن �سيئًا لأنهم 
اأمروا بذلك فقط فاإنه من النادر اأن تك�ن 

نتيجة عملهم كما تريد.

ت�سعرهــم  مب�ســ�ؤوليــات  م�ظفـيك  كلــف 
باأهميتهم: 

مهمة  م�س�ؤوليات  بتف�ي�س  تق�م  عندما 
ثقتك،  متنحهم  فاإنك  مروؤو�سيك  اإىل 
واإح�سا�سهم  التحدي  لديهم  ت�جد  اإنك 
اإىل  للتقدم  الفر�سة  وتعطيهم  بالأهمية 

م�ست�ى اأعلى.

ا�ستمع اإليهم:
ماذا  تعرف  اإليهم  بال�ستماع  اإنك 
ارتكاب  يجنبك  ذلك  اإن  يحتاج�ن، 
احرتامهم  ويك�سبك  معهم  الأخطاء 

معهم  تتفاو�س  اأن  على  القدرة  ويعطيك 
تقديرهم  من  يزيد  ذلك  واإن  بنجاح، 
يدل  لأنه  اإحباطهم  من  ويقلل  لأنف�سهم، 
على اأنك تهتم بهم، اإن ال�ستماع ه� اأهم 

و�سيلة ات�سال حتت ت�سرفك.

واملبادرة  احلما�س  فـي  من�ذجًا  كن 
والأمانة،  واملثابرة  والن�ساط  واللتزام، 
والهتمام  للعمل  وال�لء  والكفاءة 

بالآخرين:
فـي  تراها  اأن  ترغب  التي  ال�سفات  كل 
الآخرين فاإعطاء القدوة ه� اأف�سل اأدوات 
هذا  فـي  النا�س  من  كثريًا  اإن  القيادة، 
العامل يبحث�ن عن من�ذج اإيجابي ليق�م�ا 

باإتباعه متى وجدوه.

دعهم ي�سمع�ن تقييمك لهم ولإجنازاتهم: 
اأعماًل  ي�ؤدون  وهم  تفقدهم  على  احر�س 
بتقديرك  ي�سعروا  حتى  الثناء،  ت�ستحق 
اأدواوؤهم  اإن كان  لهم، انقدهم نقد خبري 
كل  مرة  الأقل  على  عليك  املطل�ب.  دون 
ربع �سنة- اإن مل يكن كل ي�م- اأن تبلغهم 
منها  املزيد  ترى  اأن  ت�د  التي  بالأم�ر 
وكذلك  تراها  اأن  حتب  ل  التي  والأ�سياء 
بالأم�ر اجليدة التي اأن تراها دون تغيري.

امل�شدر: مو�شوعة مهارات النجاح للتنمية الب�شرية
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تفاقمت امل�ساكل الجتماعية فـي الع�سر احلايل - الذي يعرف 
بع�سر الع�ملة - الذي ح�ل العامل اإىل قرية �سغرية فـي خمتلف 
العربية  الدول  ت�سكل  والتي  النامية،  الدول  وخا�سة  العامل  دول 
جزءًا منها، ولكي ل تتبعرث اجله�د وتتال�سى امل�س�ؤوليات فال بد 
املعا�سرة،  التحديات  هذه  مل�اجهة  املجتمع  اأفراد  ت�سامن  من 
وهذا يتطلب حتديد الدور الذي تق�م  به م�ؤ�س�سات اأو قطاعات 
الأعمال جتاه املجتمع، من خالل حت�سني ظروف اأفراد املجتمع 
الجتماعية  امل�س�ؤولية  تعترب  والبيئية،  والقت�سادية  الجتماعية 
وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  عاتق  على  ال�اقعة  ال�اجبات  اأهم  من 
فـي  امل�ؤ�س�سات  هذه  من  م�ستمر  التزام  وهي  بالدول،  ال�طنية 
والقت�سادي  والثقافـي  التعليمي  امل�ست�ى  وحت�سني  تط�ير 
ت�فـري  خالل  من  وذلك  املجتمع  لأفراد  الجتماعي  وال�سمان 
لرجال  الجتماعية  امل�س�ؤولية  تقت�سر  ول  املتن�عة،  اخلدمات 
وعمل  اخلريية  الأعمال  فـي  امل�ساركة  جمرد  على  الأعمال 
والق�انني  بالأنظمة  اللتزام  اإىل  فبالإ�سافة  تط�عية؛  حمالت 
ومراعاة  والبيئية،  ال�سحية  بالن�احي  يتعلق  ما  هناك  املتبعة، 
حق�ق الإن�سان وخا�سة حق�ق العاملني، وتط�ير املجتمع املحلي، 
واإر�ساء  الحتكار،  عن  والبعد  العادلة  باملناف�سة  واللتزام 

امل�ستهلك.

الإداري  الف�ساد  عن  والبعد  العمل،  فـي  ال�سفافـية  ت�سمل  كما 
يرتبط  التي  الع�امل  من  ذلك  غري  اإىل  والأخالقي،  واملايل 
للم�س�ؤولية  الأ�سا�س  جمم�عها  فـي  وت�سكل  ببع�س،  بع�سها 
الجتماعية لل�سركات، وتكت�سب امل�س�ؤولية الجتماعية  لل�سركات 
والقطاع اخلا�س اأهمية متزايدة بعد تخلي احلك�مات عن كثري 
بطبيعة   - �سحبتها  التي  واخلدمية  القت�سادية  اأدوارها  من 
احلال - برامج اجتماعية كان ينظر اإليها على اأنها اأمر طبيعي 
ومت�قع فـي ظل انتفاء الهدف الربحي للم�ؤ�س�سات القت�سادية 
التي تديرها احلك�مات، واإن كانت فـي كثري من الأحيان حتقق 
الجتماعية  امل�س�ؤولية  اأهمية  وتكمن  طائلة،  واأرباحا  اإيرادات 
للم�ؤ�س�سات وللمجتمع فـي حت�سني اخلدمات التي تقدم للمجتمع، 
وخلق فر�س عمل حقيقية، ودفع الأج�ر العادلة، و�سمان �سالمة 
للم�سكالت  حل�ل  اإيجاد  فـي  وامل�ساركة  وامل�ظفـني،  العمال 

الجتماعية والبيئية.

المسؤولية االجتماعية للشركات .. الدوافع والفوائد

مبادئ و دوافع المسؤولية االجتماعية:
- اأن اجلميع يتحمل امل�س�ؤولية جتاه النف�س والأ�سرة واملجتمع.

- امل�ساركة فـي العمل اخلريي ه� اأ�سا�س ال�ستقالل القت�سادي.
لكي  املجتمع  اأفراد  ت�سجيع  اإىل  احلك�مات  ت�سعى  اأن  يجب   -

ي�ساعدوا اأنف�سهم.
- ربط امل�س�ؤولية الجتماعية باملعتقدات والقيم الإ�سالمية.

- رد اجلميل للمجتمع بالإنفاق على الأعمال اخلريية.
لل�سركات  اأن امل�س�ؤولية الجتماعية و�سيلة لاللتزام الإيجابي   -

وامل�ؤ�س�سات جتاه املجتمع من خالل تنمية امل�ارد الب�سرية.

الفوائد العائدة من تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية 
للشركات: 

اأ�سا�س فهم مط�ر  القرارات على  اتخاذ  ت�سجيع جعل عملية   -
املجتمعية  بامل�س�ؤولية  املرتبطة  والفر�س  املجتمع،  لتطلعات 

وخماطر عدم حتمل امل�س�ؤولية املجتمعية.
- حت�سني ممار�سات اإدارة املخاطر.

-  تعزيز �سمعة املنظمة، وت�سجيع ثقة اأكرب للجمه�ر.
-  حت�سني تنظيم العالقة مع الأطراف املعنية.

- تعزيز ولء امل�ظفـني وروحهم املعن�ية، وحت�سني �سالمة و�سحة 
قدرة  على  الإيجابي  والتاأثري  والرجال،  الن�ساء  من  العاملني 

املنظمة على ت�ظيف وحتفـيز امل�ظفـني والحتفاظ بهم.
امل�ارد،  وكفاءة  الإنتاجية  بزيادة  املرتبطة  ال�ف�رات  حتقيق   -
وخف�س ا�ستهالك الطاقة واملياه، وخف�س النفايات، وا�سرتداد 

قيمة املنتجات امل�ستقة من جانب، وزيادة وفرة امل�اد اخلام.
امل�ساركة  خالل  من  املعامالت  ونزاهة  اعتمادية  حت�سني   -

ال�سيا�سية امل�سئ�لة، واملناف�سة العادلة، وانعدام الف�ساد.
اأو احلد من ال�سراعات املحتملة مع امل�ستهلكني ب�ساأن  -  املنع 

املنتجات اأو اخلدمات.
طريق  عن  الط�يل  املدى  على  املنظمة  حي�ية  فـي  امل�ساهمة   -

تعزيز ا�ستدامة امل�ارد الطبيعية واخلدمات البيئية. 
- امل�ساهمة فـي ال�سالح العام، وتعزيز املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات.

امل�شدر: اأحمد العربي - الـمركز الدويل للأبحاث والدرا�شات
            : �شالح احلموري - موقع عامل التطور العربي
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الرشوة 
اأ�سارت املادة )101( من قان�ن العق�بات 
الفل�سطيني، اإىل اأن "كل م�ظف عام اأو 
اأو  لغريه  اأو  لنف�سه  طلب  حكمه  فـي  من 
قبل اأو اخذ وعدًا اأو عطية اأو هدية اأو اأية 
ن�عها،  اأو  ا�سمها  كان  اأيًا  اأخرى  منفعة 
اأو غري مادية، لأداء  و�س�اء كانت مادية 
عمل من اأعمال وظيفته اأو لالمتناع عنه 
اأو لالإخالل ب�اجبات ال�ظيفة اأو ملكافاأته 
ويعاقب  مرت�سيًا  يعد  منه،  وقع  ما  على 

بال�سجن امل�ؤقت" 

الهدايا
امل�ساهمة  ب�سركات  العاملني  يلتزم 
القطاع  من  الهدايا  تقبل  بعدم  العامة 
وفـي حال  اأخرى،  اأي جهة  من  اأو  العام 
مت قب�ل اأي هدية يتم التعامل معها بكل 
على  القائمني  اإبالغ  خالل  من  �سفافـية 
الر�سمية  القي�د  فـي  وت�سجليها  ال�سركة 

كاأ�سل من اأ�س�ل ال�سركة. 

تضارب المصالح
امل�ظف  اأن�سطة  تتداخل  عندما 
اأو  املالية  اأو  الجتماعية  اأو  ال�سخ�سية 
ال�سيا�سية مع ن�ساطات ال�سركة )ت�سارب 
م�سالح(، فاإن ولء وم��س�عية امل�ظف 
جتاه ال�سركة التي يعمل فـيها لها الأول�ية 
عند اتخاذ القرار، واأن ت�سارب امل�سالح 
وا�سح  ب�سكل  يحل  اأن  يجب  ين�ساأ  الذي 

بتغليب م�سلحة العمل .

مواضيع مدونة سلوك العاملين فـي القطاع الخاص

حماية أصول الشركة 
العامل�ن فـي ال�سركات امل�ساهمة العامة 
يتحمل�ن امل�س�ؤولية بالإ�سافة اإىل ال�اجب 
التي  ال�سركات  اأ�س�ل  بحماية  القان�ين 
يعمل�ن فـيها، �س�اء كانت مادية اأو مالية 
ويحر�س�ن  الفكرية،  بامللكية  املتعلقة  اأو 
والنظم  الق�انني  جلميع  المتثال  على 
ت�سجيل  فـي  بالدقة  واللتزام  النافذة، 
عنها،  والإبالغ  والنتائج  البيانات 
ويت�خ�ن احلر�س فـي ا�ستعمال الأ�س�ل 
وامل�ارد وتت�سمن هذه الأ�س�ل املمتلكات 
وال�قت واملعل�مات اخل�س��سية والفر�س 
التجارية واأم�ال ال�سركة، بالإ�سافة اإىل 

اأجهزة ال�سركة ال�سخ�سية.

العطاءات الحكومية ومبدأ التنافس 
النزيه 

العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  تلتزم 
النزيه  احلر  التناف�س  مببداأ  والعاملني 
احلك�مية،  العطاءات  فـي  والعادل 
خمالفة  ممار�سات  اأي  اإىل  اللج�ء  دون 
)دفع  مثل  اأخالقية  وغري  للقان�ن 
اأو  م�س�ؤولني،  على  ال�سغط  اأو  ر�ساوى، 
اإلزامهم ب�سل�ك متيزي(، وذلك حر�سًا 
قبل  للم�ساركة من  الفر�سة  اإعطاء  على 

جميع ال�سركات. 

المحافظة على المال العام 
العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  متتنع 
اتفاقية،  اأية  على  الت�قيع  والعاملني عن 
ثبت  ما  اإذا  عملية  اأي  تنفـيذ  وبالتايل 

عام  مال  با�ستخدام  �سيتم  التعاقد  باأن 
م�ست�ىل عليه بطرق غري قان�نية. 

تمثل  التي  والمؤسسات  االتحادات 
مصالح القطاع الخاص

العامة  امل�ساهمة  �سركات  تلتزم 
بتعليمات  واللتزام  بالتقيد  والعاملني 
بهدف  وذلك  لها،  التمثيلية  امل�ؤ�س�سات 
تفعيل دور هذه امل�ؤ�س�سات وتعزيز دورها 
قائم  تناف�سي  ومناخ  بيئة  تط�ير  فـي 
على مبداأي النزاهة والعدالة فـي ت�فـري 

الفر�س للجميع. 

النشـر  وحقـوق  الفكريـة  الملكيـة 
العائـدة لآلخريـن

العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  تلتزم 
الفكرية  امللكية  باحرتام  والعاملني 
حيث  لالآخرين،  العائدة  الن�سر  وحق�ق 
ال�سفقات  واإجراء  معها  التعامل  يعترب 
ذات  الأطراف  م�افقة  دون  ح�لها 
جرمية  بها  احلق  و�ساحبة  العالقة 

يعاقب عليها القان�ن.

التـجـارة الشـخـصـيـة بـمـعـلـومـات 
الشركة

 يحظر على م�ظفـي ال�سركات امل�ساهمة 
العامة ال�ستفادة من املعل�مات الداخلية 
لل�سركة التي يعمل�ن فـيها بهدف حتقيق 
ب�سكل  لغريهم  اأو  لهم  خا�سة  منفعة 

خمالف للقان�ن.

امل�شدر: مدونة �شلوك العاملني فـي القطاع اخلا�ص
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فـي  ال�سريع  والتقدم  الع�ملة  اأدت 
خلق  اإىل  احلديثة،  الت�سالت  و�سائل 
امل�ست�يني  على  التناف�س  من  جديد  ج� 
لل�سركات  بالن�سبة  واخلارجي  املحلي 
ال�سن�ات  وفـي  فل�سطني،  فـي  العاملة 
الفل�سطينية  ال�سلطة  اأ�سدرت  الأخرية 
لعمل  املنظمة  الت�سريعات  من  عددًا 

القطاع اخلا�س.

 وفـي هذا ال�سياق ارتاأت هيئة �س�ق راأ�س 
النقد  �سلطة  مع  التن�سيق  وبعد  املال 
لالأوراق  فل�سطني  و�س�ق  الفل�سطينية 
  IFC املالية، وم�ؤ�س�سة  التم�يل الدولية
حل�كمة  الق�اعد  من   جمم�عة  و�سع 
مدونة  فـي  فل�سطني،  فـي  ال�سركات 
اإىل  بالن�سبة  لأهميتها  نظرًا  خا�سة، 

القت�ساد الفل�سطيني.

اإىل حت�سني  ق�اعد احل�كمة  اإذ تهدف 
وحت�سني  الإدارة،  جمل�س  ممار�سات 
احل�كمة  ت�ساعد  كما  ال�سركات،  اأداء 
فـي حت�سني املناخ ال�ستثماري، وتفعيل 
بالإ�سافة  وت��سيعه،  املايل  ال�س�ق  اأداء 

»االلتزام وتفسير عدم االلتزام«
 القواعد الثالث للحوكمة فـي فلسطين

لالقت�ساد  التناف�سية  القدرة  رفع  اإىل 
فـي  املتعاملني  ثقة  رفع  خالل  من 
على  البلد  قدرة  وتعزيز  ال�سركة، 

م�اجهة الأخطار. 

ت�ستند  فل�سطني  فـي  احل�كمة  »ق�اعد 
اإىل الق�انني والأنظمة ال�سارية املفع�ل 
فـي فل�سطني، وبالتايل تلتزم ال�سركات 

بتطبيقها حتت طائلة امل�س�ؤولية«

فل�سطني  فـي  احل�كمة  مدونة  ت�ستمل 
التي  الق�اعد  من  جمم�عة  على 
ت�ستند معظمها على ن�س��س ت�سريعية 
الق�اعد  اإىل بع�س  بالإ�سافة  �سريحة، 
اأو  معني  ن�س  روح  اإىل  ت�ستند  التي 
الت�سريعات  فـي  العامة  الق�اعد  اإىل 
املدونة  فـي  والق�اعد  الفل�سطينية، 

ثالث اأن�اع، هي:
ت�ستند  التي  الق�اعد  الأول:  الن�ع   -
�سريحة،  ت�سريعية  ن�س��س  اإىل 
من  اإلزاميًا  التطبيق  يك�ن  وهنا 
قبل ال�سركات حتت طائلة امل�س�ؤولية 

القان�نية، وقد متت �سياغة مثل هذه 
مثل:  الإلزام،  تفـيد  بلغة  الق�اعد 
ويلتزم،  ويحق،  يج�ز،  ول  يجب، 

ويحظر.
تن�سجم  التي  الق�اعد  الثاين:   الن�ع   -
جمال  فـي  الدولية  املمار�سات  مع 
مع  تتعار�س  ول  ال�سركات،  ح�كمة 
على  اأو  �سريح،  ت�سريعي  ن�س  اأي 
الحتمالت  من  واحدًا  تك�ن  الأقل 
ما،  ت�سريعي  ن�س  يجيزها  التي 
قبل  التطبيق ط�عيًا من  يك�ن  وهنا 
“اللتزام  مق�لة  �سمن  ال�سركات، 
متت  وقد  اللتزام”،  عدم  وتف�سري 
�سياغة مثل هذه الق�اعد فـي املدونة 
والن�سيحة، مثل:  تفـيد اجل�از  بلغة 

يحبذ، وُين�سح، ويج�ز.
تن�سجم  التي  الق�اعد  الثالث:  الن�ع   -
مع مع املمار�سات الدولية فـي جمال 
تتعار�س  ولكنها  ال�سركات،  ح�كمة 
مع ن�س��س ت�سريعية �سريحة، وهنا 
ب�سرورة  ب�سراحة  الت��سية  متت 
مع  ليتنا�سب  القائم  الت�سريع  تعديل 

هذه املمار�سات والق�اعد. 

احل�كمة هي جمم�عة الق�اعد والإجراءات التي يتم مب�جبها اإدارة ال�سركة والرقابة عليها، 
عن طريق تنظيم العالقات بني جمل�س الإدارة، والإدارة التنفـيذية، وامل�ساهمني، واأ�سحاب 

امل�سالح الآخرين، وكذلك امل�س�ؤولية الجتماعية والبيئية لل�سركة.

تذكري ...

مـتـفـرقـات

امل�شدر: مدونة قواعد حوكمة ال�شركات يف فل�شطني
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هوية مصرفـية

مـدراء دوائـر الـتـسـويـق لـدى الـبـنـوك الـعـامـلـة فـي فـلـســـطـيـن

  خليل ابراهيم نا�سر
  م�س�ؤول الت�س�يق والعالقات العامة
  بكال�ري��س اإدارة مالية وم�سرفـية

  اخلربة العملية 8 �سن�ات

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

  اأحمد �سالح �سرطاوي
  مدير دائرة الت�س�يق والعالقات العامة

  ماج�ستري اإدارة و ت�س�يق
  اخلربة العملية 7 �سن�ات

البنك الإ�سالمي العربي
  ت�لني بارت�

  مدير الت�س�يق والت�سالت
  ماج�ستري ت�س�يق واإعالم
  اخلربة العملية 13 �سنة

ال�سرق الأو�سط املحدود  HSBC بنك

  ثائر عبد الهادي حمايل
  رئي�س ق�سم العالقات العامة والت�س�يق

  بكال�ري��س اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 11 �سنة

بنك فل�سطني
  ح�سني " حممد اأ�سامة" هباب

  املدير التنفـيذي لتط�ير العمال والت�س�يق
  ماج�ستري اإدارة اأعمال

  اخلربة العملية 11 �سنة

بنك القد�س
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  حممد ه�سام ح�س�نة
  مدير دائرة الت�س�يق

  بكال�ري��س اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 10 �سن�ات

بنك الرفاه لتم�يل امل�ساريع ال�سغرية

  ثائرة حممد كراجه
  مدير الت�س�يق وتط�ير اخلدمات

  بكال�ري��س اأدب اإجنليزي
  اخلربة العملية 18 �سنة

بنك القاهرة عمان
  طارق عدنان اخلطيب

  مدير دائرة الت�س�يق / الت�سهيالت
  بكال�ري��س اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 20 �سنة

البنك الأهلي الأردين

  اأحمد م�سطفى �سلمان
  مدير دائرة الت�س�يق والعالقات العامة

  دبل�م عل�م مالية وم�سرفـية
  اخلربة العملية 23 �سنة

بنك الأردن
  فاطمة اخلياط

  من�سقة الت�س�يق
  بكال�ري��س اإدارة اأعمال

  اخلربة العملية 7 �سن�ات

البنك العربي
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إلى اللقاء

هدف آخر على رادار النظام المصرفي الفلسطيني

كان من اأهم ما ترتب على الك�ساد العاملي الكبري فـي الثالثينيات اأن واجهت العديد من امل�سارف التجارية اأزمات �سي�لة 
اآليات ال�س�ق املفت�ح واحلريات القت�سادية،  اإفال�س الكثري منها فـي الدول املتقدمة خا�سة التي كانت تطبق  اإىل  اأدت 
الأمر الذي اأدى اإىل تراجع اقت�ساديات تلك الدول ل�سن�ات عديدة، ويعترب هذا اأهم ما اأ�س�س لإن�ساء فكرة التاأمني على 

ال�دائع.

تهدف م�ؤ�س�سة �سمان ال�دائع اإىل �سمان ال�دائع لت�سجيع الدخار بهدف حماية ودائع العمالء عن طريق تع�ي�سهم كليًا اأو 
جزئيًا من خالل م�ساهمات امل�سارف الأع�ساء اإذا ما تعر�ست ال�دائع للخطر نتيجة تعرث البنك امل�دعة لديه مما يزيد 

من درجة �سالمة ال�دائع، وي�سهم فـي تط�ر امل�سارف على اأكمل وجه ممكن.

وملا كانت املخاطر املحيطة ببيئة العمل فـي فل�سطني اأعلى من نظرياتها فـي معظم الدول، فاإن التح�ط للمخاطر يعترب 
م�س�ؤولية اجتماعية يتحملها جميع الأطراف، وفـي ظل انتهاء �سلطة النقد من ت�سفية ومعاجلة امل�سارف املتعرثة، فقد 
اأ�سبحت البيئة مهياأة لإن�ساء م�ؤ�س�سة ع�سرية ل�سمان ال�دائع ت�سكل �سبكة الأمان املايل فـي فل�سطني بحيث تتبنى اأعلى 

املعايري الدولية فـي هذا املجال.

لقد حقق اجلهاز امل�سرفـي الفل�سطيني عددًا من الأهداف فـي فرتة قيا�سية متثلت فـي اإن�ساء نظام لال�ستعالم والت�سنيف 
الئتماين، اإن�ساء نظام للمدف�عات الف�رية، واإقرار قان�ن م�سارف ع�سري، ونتطلع فـي املرحلة القادمة اإىل حتقيق هدف 

اآخر على رادار النظام امل�سرفـي الفل�سطيني يتمثل فـي  اإن�ساء م�ؤ�س�سة ل�سمان ال�دائع فـي فل�سطني.

هيئة التحرير






