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-  فرعًا بنكيًا لكل 19 ألف مواطن،
  و صرافًا آليًا لكل 11 ألف 

 
-  76 % من موظفي البنوك يتمتعون 

   بالراتب 16 و تثبيت سعر الصرف

ُّتحسن مميزات رواتب موظفـي البنوك



نضمن لك أفضل نـسبـة على  
       اإليداعــات اإلدخـاريـة. شهريًا.

www.bankofpalest ine.com
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                   GLOBAL FINANCE – BEST TRADE FINANCE BANK IN PALESTINE - 2011 

           EMEA FINANCE – BEST BANK IN PALESTINE - 2011 
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Award winning performance 
from Palestine’s largest bank



افتتـاحية

اأ�سدرت �سلطة النقد الفل�سطينية تعليم�ت للبنوك لإعداد قواعد مم�ر�س�ت منح املك�ف�آت 
تعزيز  بهدف  اأدن��ى؛  كحد  وال�سوابط  ب�ملتطلب�ت  الإلتزام  ي�سمن  مب�  امل�لية،  واحلوافز 
احلوكمة و�سم�ن ال�سف�ف�ية واملو�سوعية والإف�س�ح عند منح املك�ف�آت. وبن�ًء عليه، ب�درت 
قواعد  من��وذج  اإع��داد  على  للعمل  البنوك،  ممثلي  من  جلنة  ت�سكيل  اىل  البنوك  جمعية 
مم�ر�س�ت منح املك�ف�آت واحلوافز، ي�ستطيع كل بنك تطويره مب� يتن��سب مع خ�سو�سيته.

وف�ي هذا ال�سي�ق، وب�لرغم من قن�عتن� ب�سرورة تطبيق املم�ر�س�ت الف�سلى مب� ف�يه قواعد 
مم�ر�س�ت منح املك�ف�آت واحلوافز، ف�إنه ف�ي ظل الأفق ال�سي��سي امل�سدود والأزمة ال�سي��سية 
التي منر به� على ال�سعيد الداخلي، وتداعي�تهم� على الو�س�ع الإقت�س�دية التي قد توؤدي 
اىل ن�سوء واقع اقت�س�دي اأ�سعب، ن�هيك عن جمموعة م�سودات م�س�ريع القوانني التي من 
املتوقع اأن ت�سدر خالل الع�م احل�يل. كل ذلك، �سينعك�س على تراجع ف�ي اأرب�ح البنوك، 
فهل �سيبقى من هذه الأرب�ح ه�م�سً� ت�ستطيع به البنوك اإ�ستخدام  قواعد مم�ر�س�ت منح 

املك�ف�آت واحلوافز ف�ي الفرتة املقبلة ؟
المدير العام

المكافآت والحوافز...
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ملف خاص

إعادة تعيين الدكتور جهاد الوزير محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية
ور وبناء مستمرة..... انجازات وإرادة تطَّ

الوزير املح�فظ  الدكتور جه�د خليل  يعترب 
منذ  الفل�سطينية،  النقد  ل�سلطة  الرابع 
�سغل   .1994 الع�م  نه�ية  ف�ي  اإن�س�ئه� 
من�سب  اآخره�  ك�ن  من��سب  عدة  الوزير 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حم�فظ  ن�ئب 
الع�م  مطلع  له�  حم�فظً�  تعيينه  قبيل 
فرتة  انتهت   2011 الع�م  وبنه�ية   .2008

التي  الجن�زات  على  وبن�ًء  الأوىل،  وليته 
حققته� �سلطة النقد خالل ال�سنوات القليلة 
القي�دة  وثقة  لقن�عة  ونظرًا  امل��سية، 
النقد  �سلطه  ب�أداء  والت�سريعية  ال�سي��سية 
والق�ئمني عليه�، مت متديد تعيني د. الوزير 

لفرتة ث�نيه متتد لأربع �سنوات اإ�س�ف�ية. 
العديد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حققت 
خمتلف  ف�ي  واملنجزات  التطورات  من 
املج�لت وعلى ك�فة الأ�سعدة ذات العالقة 
من  يكون  وقد  ومه�مه�.  عمله�  بطبيعة 
هذا  ف�ي  وا�ستعرا�سه�  ح�سره�  ال�سعب 
التقرير املخت�سر،  اإل اإن اأهم م� مييز تلك 
الجن�زات اأنه� واكبت احلداثة وال�سمولية، 
ووفرت البنية التحتية الفع�لة التي اأ�سهمت 
دور  وتفعيل  امل�يل،  ال�ستقرار  تعزيز  ف�ي 
اخل��سعة  واملوؤ�س�س�ت  امل�سرف�ي  اجله�ز 
لرق�بة �سلطة النقد ف�ي بن�ء اقت�س�د وطني 

م�ستقر ومتني.
واجهت  التي  الكبرية  التحدي�ت  ورغم 
ق�سية  تداعي�ت  من  بدءًا  النقد،  �سلطة 
ف�ي  النقد  �سلطة  اأموال  على  احلجز 
من  ذلك  على  ترتب  وم�  املتحدة  الولي�ت 
�سعوب�ت ف�ي عملية تنف�يذ الت�سوي�ت امل�لية 
احل�س�ر  اإىل  ب�لإ�س�فة  امل�س�رف.  بني 
املفرو�س على قط�ع غزة وال�سفة الغربية، 
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وكذلك النق�س�م املوؤ�سف،  اإل اإن �سلطة النقد ا�ستط�عت جت�وز 
واإ�س�دة   بدعم  حظيت  اجن�زات  وحققت  ومعطي�ته�  املرحلة 
ال�سخ�سي�ت واملوؤ�س�س�ت املحلية والإقليمية والدولية  العديد من 

على حٍد �سواء. 
ل�سلطة  الداخلي  والتغيري  الهيكلة  اإع�دة  عملية  الوزير  ع��سر 
اإىل  اله�دفة  العملية  تلك  التحول(،  )خطة  بدايته�  منذ  النقد 
حتول �سلطة النقد اإىل بنك مركزي حديث، ك�مل ال�سالحي�ت، 
تنف�يذ  على  الوقت  مع  ق�درًا  ليكون  امل�ستقلة،  فل�سطني  لدولة 
�سي��سة نقدية �سليمة، واإ�سدار واإدارة عملة وطنية، ب�لإ�س�فة اإىل 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  وامل�يل  القت�س�دي  امل�ست�س�ر  بدور  القي�م 
العديد من  ف�ي  ملحوظً�  وتغريًا  تطورًا  النقد  �سلطة  وقد حققت 

تلك الأ�سعدة.
 

البيئة القانونية والمؤسساتية:
اإن حتقيق الأهداف الأ�س��سية ل�سلطة النقد ت�ستدعي وجود اأطر 
ق�نونية وتنظيمية داعمة وم�س�ندة. وعليه، ب��سرت �سلطة النقد 
الق�نونية  البيئة  ف�ي  والتعديالت  التغريات  من  العديد  ب�إجراء 
اأو التي  والت�سريعية، �سواء تلك التي حتكم �سلطة النقد نف�سه�، 
حتكم موؤ�س�س�ت النظ�م امل�يل اخل��سعة ملظلة رق�بته� واإ�سرافه� 
املب��سر، مب� ف�ي ذلك تطوير الأدوات والتعليم�ت الرق�بية املتبعة، 
ف�ي  ي�سهم  وفع�ل  واآمن  م�ستقر  م�يل  نظ�م  اإيج�د  ي�سمن  ومب� 

ت�سجيع النمو القت�س�دي امل�ستدام ف�ي الأرا�سي الفل�سطينية. 
وف�ي هذا ال�س�أن، عملت �سلطة النقد على اإعداد واإقرار القوانني 

والت�سريع�ت الت�لية:

1-  قانون المصارف، حيث ج�ء اإ�سدار هذا الق�نون ف�ي اإط�ر 
امل�سرف�ي،  العمل  ورق�بة  تنظيم  كف�ءة  وحت�سني  وتعزيز  دعم 
ومب� يواكب التطورات واملم�ر�س�ت الدولية، وعلى راأ�سه� املب�دئ 
الأ�س��سية للرق�بة الفع�لة ومتطلب�ت جلنة ب�زل للرق�بة امل�سرف�ية، 
كم� يوفر هذا الق�نون املرجعية الق�نونية لبع�س امله�م اجلديدة 
املن�طة ب�سلطة النقد، مثل اإن�س�ء واإدارة نظ�م املدفوع�ت الوطني 
الن�سو�س  توف�ري  اإىل  ب�لإ�س�فة  الئتم�نية.  املعلوم�ت  ونظ�م 
الإقرا�س  موؤ�س�س�ت  ورق�بة  ترخي�س  تع�لج  التي  الق�نونية 
املتخ�س�س واإن�س�ء موؤ�س�سة �سم�ن الودائع. كم� ت�سمن الق�نون 
ت�سكيل هيئة علي� للرق�بة ال�سرعية ف�ي �سلطة النقد، تكون مبث�بة 

على  والإ�سراف  الإ�سالمي،  امل�سرف�ي  للعمل  �سرعية  مرجعية 
مك�فحة  ق�نون  م�ستقباًل.  الإ�سالمية  ال�سكوك  اإ�سدار  عملي�ت 
غ�سل الأموال، ج�ء اإ�سداره من�سجمً� مع التطورات والإجراءات 
�سالمة  حم�ية  اإىل  واله�دفة  اخل�سو�س،  بهذا  دوليً�  املتخذة 
ال�ستخدام  �سوء  من  امل�يل  والنظ�م  امل�سرف�ي  اجله�ز  واأمن 
ومتويل الن�س�ط�ت غري امل�سروعة.  نظ�م ترخي�س ورق�بة مهنة 
ال�سرافة، ج�ء هذا النظ�م ليوؤكد على حيوية وت�أثري هذه املهنة 
ويعزز  ب�سكل ع�م،  والقت�س�د  ب�سكل خ��س،  امل�يل  القط�ع  على 
ق�نون  القط�ع.  لهذا  والتنظيم  والإ�سراف  الرق�بة  اداوات  من 
حظر اأعم�ل �سرك�ت الفورك�س، مت مبوجبه اإغالق ك�فة ال�سرك�ت 
واملح�فظة  املواطنني  حم�ية  بهدف  الن�س�ط  هذا  مت�ر�س  التي 
ترخي�س  نظ�م  الفل�سطيني.  القت�س�د  وا�ستقرار  �سالمة  على 
ورق�بة �سرك�ت الإقرا�س املتخ�س�س، يهدف اإىل املح�فظة على 
�سالمة وفع�لية اأعم�ل موؤ�س�س�ت الإقرا�س والتمويل املتخ�س�سة، 
ويعزز من اأدوات الرق�بة والإ�سراف على اأعم�ل تلك املوؤ�س�س�ت 
املنظمة  التعليم�ت  النقد.  �سلطة  لرق�بة  اخل��سعة  واملوؤ�س�س�ت 
التعليم�ت  من  العديد  واإ�سدار  �سي�غة  اإع�دة  امل�سرف�ي،  للعمل 
للم�س�رف.  اجلديد  الق�نون  مع  وتن�سجم  لتتوافق  الرق�بية، 
العمل  مت  املركزي،  البنك  ق�نون  اإ�سدار  على  العمل  وج�ر  كم� 
�سلطة  ا�ستقاللية  ت�سمن  جديد  ق�نون  م�سودة  ا�ستحداث  على 
النقد ف�ي جم�ل اخت�س��سه�، وحتدد امله�م وامل�سوؤولي�ت وتوزع 
م�سودة  كم� حتتوي  العالقة.  ذات  الأطراف  لك�فة  ال�سالحي�ت 
الت�سريع اجلديد، اإىل ج�نب تركيزه� على مفهوم ال�ستقاللية، 
على مب�دئ احلكومة وال�سف�ف�ية وامل�س�ءلة التي تتوافق مع اأف�سل 
املب�دئ واملم�ر�س�ت الدولية، املب�دئ الأ�س��سية للرق�بة امل�سرف�ية 
الفع�لة، ومب� يحقق الروؤية امل�سرف�ية امل�ستقبلية للنهو�س ب�جله�ز 
وا�سحة  اأهداف  على  حتتوي  ف�مل�سودة  الفل�سطيني.  امل�سرف�ي 
ك�ف�ية  و�سالحي�ت  واأدوات  الأ�سع�ر(،  )ا�ستقرار  للقي��س  ق�بلة 
ون�سر  واإعداد  للمراقبة  وو�س�ئل  الأداة(،  )ا�ستقاللية  لتحقيقه 
ب�لإ�س�فة  )امل�س�ءلة(.   حتقيقه�  كيف�ية  حول  الدورية  التق�رير 
اإىل ا�ستمرار العمل على اإ�سدار ق�نون نظم الدفع، والذي �سيوفر 
فل�سطني  ف�ي  اللكرتونية  الدفع  لنظم  الالزمة  الت�سريعية  البيئة 

وبنف�س الآث�ر الق�نونية املرتتبة على الوث�ئق وامل�ستندات.
ا�ستحداث  مت  فقد  النقد،  ل�سلطة  الداخلي  امل�ستوى  على  اأم� 

جمموعة النظم الت�لية: 



جديد  نظ�م  ا�ستحداث   2008 الع�م  ف�ي  مت  املوظف�ني،  نظ�م 
ملوظف�ي �سلطة النقد ي�ستند على اأعلى درج�ت ال�سف�ف�ية وامل�س�ءلة 
ف�ي اإدارة املوارد الب�سرية ف�ي �سلطة النقد، وف�ي حتديد الأ�س�س 
وواجب�تهم،  وحقوقهم  موظف�يه�،  ب�سوؤون  تتعلق  التي  وال�سوابط 
مب� ف�ي ذلك �سروط وموا�سف�ت التوظيف، والرواتب، واحلوافز، 
والت�أهيل والتدريب، والحتي�ج�ت امل�ستقبلية من املوارد الب�سرية، 
ل�سلطة  امل�ستقبلية  التوجه�ت  تخدم  التي  الكف�ءات  وا�ستقط�ب 
النقد. النظ�م امل�يل، مت ا�ستحداث نظ�م م�يل وحم��سبي جديد 
اإعداد  اآلي�ت  ذلك  ف�ي  مب�  الدولية،  املم�ر�س�ت  لأف�سل  وفقً� 
بهدف  وذلك  الداخلي،  والتدقيق  امل�لية،  والتق�رير  املوازنة، 
م�س�عدة �سلطة النقد على اإدارة موارده� امل�لية والتحكم ف�يه�، 
وكل م�س�در التمويل الأخرى التي تقع حتت �سيطرته�، وب�لت�يل 

م�س�عدته� على حتقيق هدفه� النه�ئي.
لوازم  نظ�م  ا�ستحداث  مت  والأ�سغ�ل،  واخلدم�ت  اللوازم  نظ�م 
ي�سمل  مب�  واملع�يري  املم�ر�س�ت  لأف�سل  وفقً�  جديد  وخدم�ت 
القرار  اتخ�ذ  واآلي�ت  امل�سبق،  والت�أهيل  لل�سراء  الع�مة  القواعد 
وعمل اللج�ن املخت�سة ومب� ي�سمن الدقة وال�سف�ف�ية ف�ي الأداء. 
للتدقيق  جديد  نظ�م  ا�ستحداث  مت  الداخلي،  التدقيق  نظ�م 
الدولية  التدقيق  واإجراءات  مع�يري  اأحدث  على  يرتكز  الداخلي 
)Standards IIA(، امل�ستندة على منهجية التدقيق املبني على 
املخ�طر )Risk-Based Audit(. وترافق مع ذلك حتديث لنظم 
اجلديدة،  املنهجية  مع  لتتن��سب  الداخلي  التدقيق  و�سي��س�ت 
واإعداد دليل �سي��س�ت واإجراءات عمل التدقيق الداخلي، وميث�ق 
برامج  اإعداد  مت  كم�  التدقيق.  جلنة  وميث�ق  الداخلي،  التدقيق 
تدقيق ملختلف دوائر �سلطة النقد، وتعريف املخ�طر على م�ستوى 
وتقييم  واإجراء حتليل  دائرة/ق�سم،  املوؤ�س�سة، وعلى م�ستوى كل 
ومت  كم�   .)Risk Assessment( النقد  �سلطة  اأن�سطة  لك�فة 
تدعيم حقوق ملكية �سلطة النقد من خالل رفع راأ�س م�ل �سلطة 
النقد امل�سرح به من 15 مليون دولر اإىل 60 مليون دولر. تبعه 
ف�ي الع�م 2011 رفع راأ�س م�له� ب�سورة تدريجية اإىل 120 مليون 
دولر، وذلك من خالل حتويل �س�ف�ي الأرب�ح املتحققة اإىل راأ�س 

امل�ل املدفوع.
والت�سريع�ت  القوانني  هذه  جمموعة  اأ�سهمت  ع�م،  ب�سكل 
وال�سمولية،  احلداثة،  عن��سر  توف�ري  ف�ي  جمتمعة  والتعليم�ت 

والأطر الفع�لة لال�ستقرار امل�يل والنقدي. 

البنية التحتية للنظام المصرفـي 
بنية  تهيئة  �سنوات على  اأكرث من ثالث  النقد منذ  �سلطة  عملت 
ب�لقط�ع  والرتق�ء  ب�لنهو�س  كف�يلة  تكون  وقوية،  �سليمة  حتتية 
لتقدمي  خ��س  ب�سكٍل  امل�سرف�ي  واجله�ز  ع�م،  ب�سكٍل  امل�يل 
من  العديد  ف�ي  مثيالته�  ت�س�هي  متميزة،  م�سرف�ية  خدم�ت 

الدول املتقدمة. وف�ي هذا ال�س�أن ميكن الإ�س�رة اإىل م� يلي:
 

1- نظام التسويات اإلجمالي الفوري “براق”، حيث اأعلن 
خالل ع�م 2010 عن مب��سرة العمل الر�سمي ب�لن�سخة الأوىل 
ا�سم  عليه  اأطلق  الذي  الفوري،  الإجم�يل  الت�سوي�ت  نظ�م  من 
)براق BURAQ(، وميثل هذا النظ�م ب�سورته احل�لية العمود 
الفقري ف�ي م�سروع اإن�س�ء نظ�م مدفوع�ت وطني ف�ي فل�سطني يركز 
ب�سكل  الإجم�لية  املدفوع�ت  ت�سوية  اأ�س��سية على مو�سوع  بدرا�سة 
فوري، ومب� يتوافق مع نظم الدفع احلديثة. وف�ي الع�م 2011 مت 
اإطالق الن�سخة الث�نية من هذا النظ�م، بعد اإجراء تطوير وحتديث 
للن�سخة الأوىل بت�سمينه� اأوامر النتظ�ر وتوف�ري خدمة الطوابري 
لت�سوية  ب�لنظ�م  امل�يل  ال�سوق  ربط  ج�نب  اإىل   ،)Queuing(
نت�ئج عملي�ته، واإن�س�ء نظ�م مركزي لإيداع ال�سندات وال�سم�ن�ت 
اإ�س�فة  ال�سندات احلكومية،  اإ�سدار  امل�سرف�ية، ا�ستعدادًا ملرحلة 
وربطه�  البيع  نق�ط  بط�ق�ت  لتق��س  وطني  مفت�ح  اإيج�د  اإىل 
ب�لنظ�م. وف�ي ذات ال�سي�ق، مت ت�أ�سي�س جمل�س للمدفوع�ت، يتوىل 
الوطنية لتطوير نظم  ال�سي��س�ت وال�سرتاتيجي�ت  م�سوؤولية و�سع 
اجله�ت  ك�فة  بني  امل�ستمر  والتع�ون  التن�سيق  وحتف�يز  املدفوع�ت 
الع�ملة ف�ي هذا القط�ع )م�س�رف و�سرك�ت م�لية و�سرك�ت تقنية 

وموؤ�س�س�ت حكومية واأي جهة اأخرى ذات عالقة(. 

2- مكتب معلومات االئتمان، يتوفر هذا املكتب ق�عدة بي�ن�ت 
متطورة ت�ستمل على جمموعة من الأنظمة الآلية وفقً� للمم�ر�س�ت 
امل�س�رف  قبل  من  الق�عدة  هذه  وت�ستخدم  الف�سلى.  الدولية 
اإدارة حم�فظه�  وموؤ�س�س�ت الإقرا�س املتخ�س�سة مل�س�عدته� ف�ي 
الئتم�نية واحلد من املخ�طر املتعلقة به�، ومب� يعزز من قدرته� 
على تقييم املخ�طر الئتم�نية للمقرت�سني. وي�ستمل هذا املكتب على 
ثالثة اأنظمة: نظ�م املعلوم�ت الئتم�نية، الذي دخل حيز التطبيق 
2008، وهو مبث�بة ق�عدة  الع�م  الفعلي ف�ي العمل امل�سرف�ي ف�ي 
بي�ن�ت، يتم ف�يه� جتميع بي�ن�ت م�لية و�سخ�سية حول املقرت�سني 

ملف خاص
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لأي  الئتم�ين  الت�ريخ  عن  ال�ستعالم  اإمك�نية  تتيح  وكفالئهم، 
عميل مهم� ك�ن حجم الئتم�ن املمنوح له، مم� يحد من خم�طر 
الئتم�ن ويجعل امل�س�رف وموؤ�س�س�ت الإقرا�س املتخ�س�سة اأكرث 
ال�سيك�ت  ونظ�م  ال�سليمة.  الئتم�نية  القرارات  اتخ�ذ  على  قدرة 
املع�دة الآيل، الذي دخل حيز التطبيق الفعلي ف�ي العمل امل�سرف�ي 
ف�ي الع�م 2010. ويوفر ق�عدة بي�ن�ت �س�ملة عن العمالء الذين 
يع�د على اأي من ح�س�ب�تهم �سيك�ت �سواء لعدم كف�ية الر�سيد اأو 
لبع�س من الأ�سب�ب الفنية. وميت�ز هذا النظ�م ب�سمولية البي�ن�ت 
وحداثته� ودقته� واأمتتته� وتوحيد مراكز العميل متعدد احل�س�ب�ت 
دخل  الذي  املقرت�سني،  ت�سنيف  ونظ�م  م�سرف.  من  اأكرث  ف�ي 
حيز التطبيق الفعلي ف�ي العمل امل�سرف�ي ف�ي الع�م 2010، ويعترب 
اإ�س�فة جديدة متميزة لأدوات خف�س املخ�طر الئتم�نية التي ميكن 
ويعزز  الئتم�نية.  والتح�ليل  الدرا�س�ت  اإعداد  ف�ي  به�  ال�ستع�نة 
هذا النظ�م قدرة امل�س�رف وموؤ�س�س�ت الإقرا�س املتخ�س�سة على 
درا�سة وحتليل بي�ن�ت ت�سهيالت العميل الق�ئمة وامل�سددة، لتحديد 
التي قد يتعر�س  م�ستوى املخ�طر الئتم�نية احل�لية وامل�ستقبلية، 
له� املقرت�سون اأو كفالئهم، بهدف خف�س املخ�طر الئتم�نية اإىل 

اأدنى حد ممكن. 
عملي�ت  وتعزيز  تفعيل  ف�ي  الأنظمة  هذه  اأ�سهمت  ع�م،  ب�سكل 
املحفظة  ف�ي  التعرث  حجم  وخف�س  فل�سطني،  ف�ي  الإقرا�س 
الئتم�ين، كم� اأ�سهمت ف�ي احلد من املخ�طر امل�سرف�ية الن�جتة 
عن اإ�س�ءة ا�ستخدام ال�سيك�ت، وب�لت�يل اإع�دة الثقة ف�يه� وتعزيز 
من  اعتربت  كم�  وف�ء.  ك�أداة  امل�سرف�ية  املع�مالت  ف�ي  مك�نته� 
واملوؤ�س�س�ت  اخلرباء  من  العديد  ب�سه�دة  الع�ملية  الأنظمة  اأف�سل 
الرائدة ع�مليً�  املوؤ�س�س�ت  النقد من  الدولية، وغدت �سلطة  امل�لية 
لنظ�م  وبتطويره�  الئتم�نية.  املعلوم�ت  نظم  تطوير  جم�ل  ف�ي 
الأول ع�مليً� على  املركز  النقد  �سلطة  احتلت  الئتم�ين  الت�سنيف 
م�ستوى البنوك املركزية. كم� اأ�سهمت ال�سوابط الحرتازية التي 
خ��سة  اخل�رجية،  التوظيف�ت  ف�ي  للتحكم  النقد  �سلطة  و�سعته� 
لدى  الودائع  لتوظيف  الق�سوى  ب�حلدود  ب�لتقيد  يتعلق  ف�يم� 
املوؤ�س�س�ت امل�لية غري املتمتعة مبراتب جدارة ائتم�نية ع�لية، وم� 
تاله� من تعليم�ت اأكرث ت�سددًا ف�ي نه�ية ع�م 2008، ومنع تركز 
هذه الأ�سول على م�ستوى الدولة الواحدة، وعلى م�ستوى املوؤ�س�سة 
الواحدة، وعلى م�ستوى العملة الواحدة، ف�ي التقليل من املخ�طر 

القطرية وخم�طر الطرف املق�بل.

تدعيم القطاع المصرفـي
دعم  اجت�ه  وا�سحة  ر�س�لة  توجيه  على  النقد  �سلطة  حر�ست 
كي�ن�ت  وجود  وب�لت�يل  امل�سرف�ي،  اجله�ز  وا�ستقرار  �سالمة 
م�سرف�ية قوية ق�درة على احلف�ظ على اأموال املودعني، وحت�سني 
لتحقيق  قدمً�  وامل�سي  امل�سرف�ي،  القط�ع  ف�ي  التن�ف�سية  درجة 
اأهدافه� القت�س�دية، مب� ميهد ال�سبيل لإن�س�ء موؤ�س�سة ل�سم�ن 
الودائع. وقد حر�ست �سلطة النقد على ترجمة حمتوى وم�سمون 

هذه الر�س�لة من جالل الإجراءات الت�لية: 

الصرافة،  قطاع  ومتابعة  المصارف  تفرع  سياسة   -1
الأرا�سي  ف�ي  الع�ملة  واملك�تب  الفروع  �سبكة  منو  توا�سل 
الفل�سطينية، لت�سل ف�ي نه�ية ع�م 2011 اإىل 224 مكتبً� وفرع�، 
والكث�فة  الثقل القت�س�دي  التجمع�ت ذات  موزعة على خمتلف 
ال�سك�نية، اإىل ج�نب العديد من املن�طق الريف�ية �سمن �سي��سة 
ف�ي  للتفرع  الأولية  ب�إعط�ء   2007 املتبعة منذ ع�م  النقد  �سلطة 
املن�طق الريف�ية، لت�سهيل واإحي�ء الن�س�ط التج�ري والقت�س�دي 
ف�ي تلك املن�طق. وترتبط هذه ال�سبكة من الفروع واملك�تب ب�18 
ال�سي�ق، مت  الفل�سطينية. وف�ي ذات  الأرا�سي  م�سرفً� تعمل ف�ي 
من  ال�سريف�ي،  القط�ع  رق�بة  و�سبط  تفعيل   2010 الع�م  ف�ي 
خالل اإجراء جولت تفتي�س ميدانية مكثفة على حمالت و�سرك�ت 
ال�سرافة ف�ي ك�فة املح�فظ�ت، ومب� ي�سمن مت�بعة اإنه�ء ظ�هرة 
الرق�بية  املالحظ�ت  من  العديد  ور�سد  املتجولني،  ال�سراف�ني 
واتخ�ذ الإجراءات الق�نونية التي تكفل ت�سويب هذه املالحظ�ت. 
كم� مت درا�سة ح�س�ب�ت ال�سراف�ني ف�ي بع�س امل�س�رف الع�ملة 
ل�سلطة  املر�سلة  الك�سوف  ودقة  �سحة  لقي��س مدى  فل�سطني  ف�ي 
النقد، كم� مت العمل على اإيج�د نظ�م م�يل وحم��سبي اآيل يهدف 
ال�سراف�ني  عدد  اأن  يذكر  ال�سراف�ني.  لدى  العمل  اأمتتة  اإىل 

املرخ�سني و�سل اإىل 260 �سراف من اأ�سل 300 �سراف. 

ب��سرت  حيث  والمتعثرة،  الضعيفة  المصارف  معالجة   -2
اأو�س�ع  وترتيب  هيكلة  ب�إع�دة   2010 الع�م  منذ  النقد  �سلطة 
امل�س�رف التي ك�نت تع�ين من اأو�س�ع رق�بية خ��سة �سمن خطط 
التي  امل�س�رف  حتول  عن  متخ�ست  والت�سويب،  للمع�جلة  عمل 
ك�نت تع�ين من حتقيق خ�س�ئر اإىل حتقيق اإرب�ح وبدرجة ممت�زة، 

7 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 49، اآذار 2012



فل�سطني.  ف�ي  ت�أ�سي�سه  منذ  الأوىل  للمرة  اأرب�حً�  حقق  وبع�سه� 
الأق�سى  بنك  ت�سف�ية   2010 الع�م  �سهد  ال�سي�ق،  هذا  وف�ي 
حثيثة  ومت�بعة  مب��سر  ب�إ�سراف  اختي�رية  ت�سف�ية  الإ�سالمي 
امل�سرف  ترخي�س  �سحب  اإط�ره�  ف�ي  مت  النقد،  �سلطة  قبل  من 
مت  كم�  الفل�سطيني.  الإ�سالمي  البنك  اإىل  البنكية  حمفظته  وبيع 
قرار  على  بن�ءًا  اإجب�رية،  ت�سف�ية  الدويل  فل�سطني  بنك  ت�سف�ية 
عملية  ل�ستكم�ل  م�سٍف  وتعيني  النقد،  �سلطة  اإدارة  جمل�س  من 
القد�س. وعلى  لبنك  البنكية اجليدة  بيع املحفظة  الت�سف�ية، ومت 
هيكل  اأ�سبح   ،2010 الع�م  �سهده�  التي  الت�سف�ية  عملي�ت  �سوء 
بواقع  يتكون من م�س�رف حملية،  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  اجله�ز 
عدده�  واملك�تب  الفروع  من  �سبكة  خالل  من  تعمل  م�س�رف   8
118 فرعً� ومكتبً�، وم�س�رف وافدة، بواقع 10 م�س�رف تعمل من 

خالل 106 فروع ومك�تب. 

يتطلب احلف�ظ على جه�ز  المصارف،  أموال  رفع رؤوس   -3
م�سرف�ي قوي ومتني، ق�در على املن�ف�سة والتفرع خ�رج فل�سطني، 
تدعيم اأو�س�عه امل�لية. وف�ي هذا ال�سي�ق، قررت �سلطة النقد رفع 
 50 اىل  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  امل�س�رف  لراأ�سم�ل  الأدنى  احلد 
وامت�س��س  مواجهة  ف�ي  الأول  الدف�ع  خط  ب�عتب�ره  دولر  مليون 
اإع�دة  ف�ي  �سي�س�هم  الذي  الأمر  املتوقعة،  املتوقعة وغري  املخ�طر 

هيكلة وتنظيم امل�س�رف وتعزيز قدرته� التن�ف�سية. 

2- مشروع الربط الجغرافـي، مت النته�ء من مرحلة الت�أ�سي�س 
مل�سروع الربط اجلغراف�ي املتعلق مبواقع تفرع امل�س�رف و�سرك�ت 
جميع  مع  وربطه�  املتخ�س�س،  الإقرا�س  وموؤ�س�س�ت  ال�سرافة 
اخلدم�ت امل�لية التي تقدمه�، بهدف اإن�س�ء خ�رطة اإر�س�دية حول 
مواقع تقدمي اخلدم�ت امل�لية على خمتلف اأنواعه�، مب� ف�ي ذلك 
حتديد مواقع اأجهزة ال�سراف الآيل ونق�ط البيع وغريه�، والتي 

�سيتم توف�ريه� لأي م�ستخدم اأو ط�لب للخدمة.

النقد  �سلطة  داأبت  والمصرفـية،  المالية  التوعية  حمالت   -3
مب�  املواطنني  جمهور  لدى  امل�سرف�ية  الثق�فة  م�ستوى  رفع  على 
امل�سرف�ية  اخلدم�ت  و�سروط  واأنواع  لطبيعة  اأو�سع  فهم  يحقق 
رفع  على  امل�س�رف  حث  ج�نب  اإىل  امل�س�رف.  من  املقدمة 
م�ستوي�ت الإف�س�ح وال�سف�ف�ية ب�س�أن خدم�ته� امل�سرف�ية املقدمة 

من  املواطن  متكن  و�سهلة،  وا�سحة  معلوم�ت  يوفر  مب�  للجمهور 
ف�ي  مت  حيث  امل�س�رف،  من  املقدمة  اخلدم�ت  بني  املف��سلة 
نف�س  ف�ي  اأتبعته�  الع�دل.  الئتم�ن  تعليم�ت  اإ�سدار   2010 الع�م 
بدعم  حي�تك«،  وطور  �سح  »اح�سبه�  امل�لية  التوعية  حملة  الع�م 
امل�ل  راأ�س  �سوق  هيئة  من  كل  مع  وب�لتع�ون   ،ESAF برن�مج  من 
ف�ي  البنوك  وجمعية  الت�أمني  ل�سرك�ت  الفل�سطيني  والإحت�د 
فل�سطني. وحملة تعزيز الوعي امل�سرف�ي الع�م جلمهور املواطنني 
للتعريف بخدم�ت  �سنوات، خ�س�ست   3 ملدة  ت�ستمر  �سمن خطة 
والثقة  ال�سريعة،  اأحك�م  مع  تتفق  التي  الإ�سالمية  امل�س�رف 
الوعي  تعزيز  وحملة  الرق�بية.  وال�سلط�ت  امل�سرف�ي  ب�جله�ز 
ال�سراف�ني.  مع  ال�سليم  التع�مل  كيف�ية  حول  املواطنني  جلمهور 
واملقروء  وامل�سموع  املرئي  الإعالم  و�س�ئل  احلمالت  هذه  و�سملت 
�سلطة  ق�مت  الغ�ية،  ولهذه  الدع�ئية.  والي�فط�ت  واللكرتوين، 
النقد ب��ستحداث دائرة خ��سة ملع�جلة ال�سك�وى وتوعية اجلمهور، 

�سمن جمموعة ال�ستقرار امل�يل.  

داأبت  والدولية،  المحلية  المؤسسات  مع  التعاون   -4
�سلطة النقد اإىل تطوير عالق�ت التع�ون مع العديد من البنوك 
مقدمته�  وف�ي  الدولية،  واملوؤ�س�س�ت  الرق�بية،  وال�سلط�ت 
والبنك  الدويل،  النقد  و�سندوق  العربي،  النقد  �سندوق 
املوؤ�س�س�ت  الدويل، وجمل�س خدم�ت  الت�سوي�ت  وبنك  الدويل، 
امل�لية الإ�سالمية، والحت�د العربي ملك�فحة التزوير والتزييف 
يحقق  مب�  والع�ملية،  العربية  املخت�سة  املوؤ�س�س�ت  من  وغريه� 
تنظيم وحت�سني اآلي�ت تب�دل املعلوم�ت وتعزيز التع�ون الرق�بي 
واخل�رجية.  املحلية  الرق�بية  وال�سلط�ت  النقد  �سلطة  بني 
ب�لإ�س�فة اإىل توطيد اأوا�سر التع�ون م� بني املوؤ�س�س�ت الرق�بية 
هذا  وجت�سد  الأخرى.  الفل�سطينية  واملوؤ�س�س�ت  الفل�سطينية 
التع�ون ف�ي التوقيع على العديد من مذكرات التع�ون والتف�هم، 
املركزي  والبنك  امل�ل،  راأ�س  �سوق  هيئة  من  كل  مع  خ��سة 
مع  املوقعة  التف�هم  مذكرة  جتديد  اإىل  اإ�س�فة  امل�سري، 
البنك املركزي الأردين، ومذكرة التف�هم مع اجله�ز املركزي 
لالإح�س�ء الفل�سطيني. ب�لإ�س�فة اإىل ا�سرتاك �سلطة النقد ف�ي 
ف�ي  وامل�س�ركة  والدولية  املحلية  املوؤ�س�س�ت  العديد من  ع�سوية 

اجتم�ع�ته� ون�س�ط�ته�. 

ملف خاص
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والت�س�ور  التح�ور  �سي��سة  ب�نته�ج  النقد  �سلطة  وا�ستمرت  كم� 
امل�سرف�ي  القط�ع  مع  عالق�ته�  وتعزيز  دعم  ف�ي  والنق��س 

الفل�سطيني. واأثمرت هذه ال�سي��سة عن:

5- إصدار مدونة الحوكمة، والتي تعترب مبث�بة دليل متك�مل 
ملب�دئ ومع�يري احلوكمة اجليدة للم�س�رف الع�ملة ف�ي الأرا�سي 
الفل�سطينية، مل� لهذه املب�دئ من اأثر على حت�سني وتطوير الأداء 
امل�سرف�ي، ومب� يتوافق مع املم�ر�س�ت الدولية الف�سلى ف�ي جم�ل 
جمموعة  على  الدليل  هذا  ا�ستمل  وقد  اجليد.  املوؤ�س�سي  احلكم 
واملوؤ�س�سية  الإدارية  اجلوانب  تنظم  التي  الأ�س��سية  املب�دئ 
وت�سكيله،  الإدارة  ودور جمل�س  الإدارة،  بع�سوية جمل�س  املتعلقة 
وال�سف�ف�ية  املخ�طر،  واإدارة  واخل�رجي،  الداخلي  والتدقيق 
امل�س�همني،  حقوق  ودور  والتعوي�س�ت،  واملك�ف�آت  والإف�س�ح، 
ودور وحقوق الأطراف الأخرى ذات العالقة، واأخالقي�ت و�سلوك 
العمل. جتدر الإ�س�رة اإىل اأن هذا الدليل ل يعترب بدياًل عن قي�م 
اآلي�ت  ف�يه�  حتدد  داخلية،  حوكمة  مواثيق  بتطوير  امل�س�رف 
ف�يه،  الواردة  ال�سليمة  احلوكمة  مبتطلب�ت  التزامه�  واإجراءات 
ل  مب�  تطبيقه�،  اإمك�نية  امل�سرف  يرى  اإ�س�ف�ية  مع�يري  اأية  اأو 

يتع�ر�س مع الت�سريع�ت ال�س�رية ف�ي فل�سطني.

6- مؤتمر فلسطين المصرفـي الدولي الثالث، الذي حمل 
عنوان »ب�زل II وحتدي�ت التطبيق، ب�لتع�ون مع جمعية البنوك، 
الع�ملية  العديد من اخلرباء وال�سخ�سي�ت امل�سرف�ية  ومب�س�ركة 
والإقليمية واملحلية، وبح�سور عدد من رج�ل الأعم�ل والع�ملني 
اجلهود  اإط�ر  ف�ي  املوؤمتر  هذا  ج�ء  امل�سرف�ي.  القط�ع  ف�ي 
املم�ر�س�ت  اأف�سل  لتطبيق  النقد  �سلطة  تبذله�  التي  املتوا�سلة 
�سلطة  وتطلع�ت  اآف�ق  وملن�ق�سة  الدولية،  والرق�بية  امل�سرف�ية 
من  ت�سمنته  وم�   II ب�زل  اتف�قية  متطلب�ت  تطبيق  جت�ه  النقد 
م�ستجدات وتطورات، �سواء على �سعيد تعزيز املالءة ومنهجي�ت 
الرق�بية  املت�بعة  �سعيد  على  اأو  املختلفة  املخ�طر  و�سبط  قي��س 
لراأ�س امل�ل والإف�س�ح وال�سف�ف�ية وان�سب�ط ال�سوق. وقد ركز هذا 
لتطبيق  العملية  الآث�ر  الأول،  اأربعة حم�ور رئي�سية:  املوؤمتر على 
عملية الإ�سراف والرق�بة. والث�ين، خم�طر الئتم�ن مع الرتكيز 
الث�لث  املحور  اأم�  املعي�رية.  للطريقة  العملية  العتب�رات  على 

فتحدث عن خم�طر ال�سوق مع الرتكيز على الطريقة املعي�رية.  
ف�ي حني ج�ء املحور الرابع بعنوان املخ�طر الت�سغيلية مع الرتكيز 
املوؤمتر  املعي�رية. وقد اختتم  الأ�س��سية والطريقة  الطريقة  على 
بعر�س ح�لة عملية لتطبيق ب�زل II، )ح�لة املغرب(، وذلك من 
متهيدًا  املغرب  بنك  به�  ق�م  التي  اخلطوات  ا�ستعرا�س  خالل 
التطبيق،  عملية  عن  متخ�ست  التي  والنت�ئج   ،II ب�زل  لتطبيق 
وخ�سو�سً� ف�يم� يتعلق بتح�سن اأداء امل�س�رف على م�ستوى تدبري 

املخ�طر واحلوكمة.

عنون  حملت  والتي  والمصارف،  النقد  سلطة  خلوة   -7
امل�ستقبلية«.  واآف�قه  احل�يل  الو�سع  امل�سرف�ي-  »القط�ع 
وج�ءت هذه اخللوة اإمي�نً� من �سلطة النقد لأهمية تطوير خطة 
الق�دمة  ال�سنوات اخلم�س  امل�سرف�ي خالل  للجه�ز  اإ�سرتاتيجية 
ال�سرك�ء  ب�لتع�ون مع  )2011-2015(. وقد عقدت هذه اخللوة 
الرئي�سيني بهدف الوقوف على املج�لت التي يتوجب على �سلطة 
التحتية،  البنية  حت�سني  اأجل  من  التطوير  من  مزيدًا  اإيالئه� 
وا�ستكم�ل خطة حتوله� لبنك مركزي، وبن�ء مزيد من القدرات 
للجه�ز امل�سرف�ي لتمهيد الأر�سية لتحقيق ال�ستقرار النقدي اإىل 
ج�نب تعزيز ال�ستقرار امل�يل ف�ي اجله�ز امل�سرف�ي الفل�سطيني. 
وقد �س�رك ف�ي هذه اخللوة اأكرث من 60 �سخ�سية م�سرف�ية اإىل 
ج�نب �سلطة النقد واأع�س�ء جمل�س اإدارته� ومدراء بع�س الدوائر 
ذات العالقة. وا�ستمرت هذه اخللوة ملدة ثالثة اأي�م تخلله� الكثري 

من املح��سرات وجل�س�ت الع�سف الذهني.  
هذا و�ستعمل �سلطة النقد خالل الفرتة الق�دمة على اجن�ز م�سروع 
املفت�ح الوطني، م�سروع رقم احل�س�ب امل�سرف�ي الدويل، م�سروع 
ت�سوية   ،II ب�زل  مقررات  تطبيق  الودائع،  �سم�ن  موؤ�س�سه  اإن�س�ء 
�سلطه  مقر  بن�ء  م�سروع  براق،  نظ�م  خالل  من  امل�لية  الأوراق 
النقد الرئي�س، ب�لإ�س�فة اإىل اإ�سدار ق�نون البنك املركزي واأمتتة 
وال�سي��سة  البحث  جم�ل  ف�ي  قدراته�  بن�ء  وا�ستكم�ل  عملي�ته� 

النقدية متهيدًا لإ�سدار واإدارة عملة وطنية اإن �س�ء اهلل.
مم� ل �سك ف�يه اأن هذه املنجزات ت�سهم ب�سكل وا�سح ف�ي ت�سريع 
عملية حتول �سلطة النقد اإىل بنك مركزي حديث لدولة فل�سطني 
البنوك  التي مت�ر�سه�  امله�م  ك�فة  ق�در على مم�ر�سة  امل�ستقلة، 

املركزية الأخرى. 
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بــانــورامــا

اختتم بنك الإ�سك�ن »فل�سطني« اإجن�ز 
البي�ن�ت  اأنظّمة قواعد  م�سروع حتويل 
نظ�م  )Banks( من  البنكي  والّنظ�م 
لمركزي اإىل نظ�م مركزي، وذلك من 
 Logic خالل تطبيق اأحدث التقني�ت
 Oracle11g وقواعد بي�ن�ت Web

تقنية   على  التوافرية  والأنظمة 
 oracle real application cluster

رديف  موقع  جتهيز  اإىل  ب�لإ�س�فة 
)Disaster Recovery Site(

للحف�ظ  متقدمة  تقني�ت   ب��ستخدام 
�سركة  مع  ب�لّتع�ون  العمالء  بي�ن�ت  على 
 CCS والإت�س�لت  احل��سب�ت  اأنظمة 
البنكية   واحللول  ب�لأنظمة  �سة  املتخ�سّ
وك�ن ذلك ا�ستج�بًة ملتطلب�ت �سلطة النقد 

بنك االسكان »فلسطين« يختتم انجاز مشروع تحويل
أنظمة قواعد البيانات والنظام البنكي إلى نظام مركزي

تقدمي  ا�ستمرارية  ل�سم�ن  الفل�سطينية 
ح�لت  ف�ي  واجلمهور  للعمالء  اخلدم�ت 

الطوارئ .
الإقليمي  املدير  التكروري  حممود  واأّكد 
اأّن البنك اأجنز مع نه�ية  لبنك ال�سك�ن، 
اأنظمة  ك�ّفة  تغيري وحتديث    2011 ع�م 
ال�سبك�ت واحلم�ية مب� يتوافق مع مع�يري 
املثلى،  وال�سبك�ت  املعلوم�ت  اأنظمة  اأمن 
اعتم�د  على  البنك  حر�س  اإىل  واأ�س�ر 
اأحدث التقني�ت لتحقيق “ اأمن املعلوم�ت 
العمالء،  بي�ن�ت  �سرية  على  للحف�ظ   “
بدرجة  لهم  اخلدم�ت  اأف�سل  وتقدمي 
املن��سبة  بهذه  ونّوه  الأم�ن   من  ع�لية 
تطوير  مواكبة  ف�ي  البنك  ا�ستمرارية  اإىل 
�سّرية  وتعزيز  وال�ستثم�ر  اأنظمة احلم�ية 

بي�ن�ت العمالء حتقيقً� لروؤية اإدارة البنك 
املج�ل  بهذا  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة 
عمل  الإ�سك�ن  بنك  اأن  ب�لذكر  واجلدير 
التي  امل�س�ريع  العديد من  تنف�يذ  على 
حت�سني  ف�ي  البنك  ا�سرتاتيجية  جت�سد 
ك�فة اخلدم�ت التي يقدمه� للجمهور، ك�ن 
ال�سراف  اأنظمة  �سرية  م�سروع   « اأبرزه� 
 visa  Electron ال   وبط�ق�ت  الآيل 
 Smart Card التي مت تطويره� لت�سبح
بدرجة  متت�ز  Chip( والتي   Card(

ع�لية من الأم�ن، اإ�س�فة اإىل تعديل ك�فة 
مع�ير  مع  لتتوافق  العالقة  ذات  الأنظمة 
ذلك  EMV  Compliance وعك�س  ال 

. ATM على اأنظمة ت�سغيل اأجهزة ال

تكرمي  ف�ي  البنك  �سي��سة  من  انطالقٌ� 
للتج�رة  ال�سك�ن  بنك  نظم  موظف�يه 
مبن��سبة  احلفالت  من  �سل�سلة  والتمويل 
ومن  منطقته،  ف�ي  فرع  كل  الع�م  نه�ية 
ع�س�ءًا  البنك  اأق�م  احلفالت  هذه  �سمن 
الإقليمية  الإدارة  ملوظف�ي  جم�عيً� 
حممود  ال�سيد  بح�سور  فل�سطني،  لفروع 
التكروري املدير الإقليمي لفروع فل�سطني 
الدوائر  ومدراء  الإقليمي  املدير  ون�ئب 
تخلل  وقد  الإدارة،  ف�ي  املوظف�ني  وك�فة 
العديد  واأغ�ين وقدمت  الع�س�ء م�س�بق�ت 
وك�ن  للموظف�ني،  العينية  الهداي�  من 
املمتعة  امل�س�رك�ت  من  العديد  للموظف�ني 

وينظم حفل عشاءًا جماعيًا لموظفـيه بمناسبة نهاية العام
واإبداع�ت  واألع�ب  فنية  فقرات  من 

�سخ�سية.
هذا  وقد اأكد ال�سيد املدير الإقليمي على 
العالقة  بتوطيد  البنك  اإدارة  اهتم�م 
املحبة  روح  وخلق  واملوظف�ني،  البنك  بني 
مم�  بينهم  ف�يم�  العمل  ف�ي  والتع�ون 
يوفر بيئة عمل �سليمة وي�سحن الهمم نحو 
تقدمي الأف�سل، ومتنى ع�مً� مقباًل �سعيدًا 

وموفقً� للجميع.
هذا  ف�ي  كبري  تف�عل  احل�سور  اأبدى  وقد 
عن  عرب  بدوره  والذي  احلميم،  اللق�ء 

فرحة و�سع�دة اجلميع.
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للم�سوؤولية  ال�سك�ن  بنك  حتمل  واقع   من 
الجتم�عية  ودعمه امل�ستمر ملختلف �سرائح 
املحلية،  واجلمعي�ت  واملوؤ�س�س�ت  املجتمع 
لدى  الإ�سرتاتيجية  الروؤية  من  ينبع  والذي 
البنك، ق�م بنك الإ�سك�ن ب�لتربع بعدد من 
اليتيم�ت  الفتي�ت  ملنزل  الكمبيوتر  اأجهزة 
الت�بع جلمعية اإنع��س الأ�سرة، هذا وقد ق�م 
املديرالإقليمي  التكروري  حممود  ال�سيد 
للجمعية،  الأجهزة  بت�سليم  الإ�سك�ن  لبنك 
م�سرياً للتزام اإدارة البنك بتج�سيد دوره� 
ب�سكل فع�ل بتقدمي امل�س�عدات البن�ءه ف�ي 
والجتم�عية  الإقت�س�دية  النواحي  ك�فة 
والثق�ف�ية، وبدوره� �سكرت رئي�سة اجلمعية 
ال�سخي،  التربع  هذا  على  الإ�سك�ن  بنك 
عظيم  له  �سيكون  التربع  هذا  ب�أن  موؤكدة 
الأثر ف�ي دعم الفتي�ت اليتيم�ت، و�سي�س�هم 

ويتبرع بأجهزة كمبيوتر لمنزل الفتيات اليتيمات

بتطوير ال�سبل التعليمية والتثقيف�ية لديهم.
مرافق  ف�ي  بجولة  احل�سور  ق�م  وقد 
اجلمعية واطلعوا على �سبل التعليم املعمول 

للفتي�ت،  املقدمة  اخلدم�ت  وك�فة  به 
بهذا  �سرورهن  الفتي�ت  اأبدوا  وبدورهن 

التربع. 

لل�سب�حة  الفل�سطيني  الإحت�د  اأق�م 
والري��س�ت امل�ئية ب�لتع�ون مع ن�دي دل�س�ل 
 – امل�سيحية  ال�سب�ن  وجمعية  حلم  بيت   –
للتج�رة  الإ�سك�ن  بنك  من  وبدعم  القد�س، 
للم�س�ف�ت  لل�سب�حة  امليالد  بطولة  والتمويل 
ال�سب�ن  جمعية  م�سبح  ف�ي  وذلك  الق�سرية 
امل�سيحية )املركز املجتمعي الري��سي – بيت 

�س�حور( ب�إ�سراف جلنة احلك�م املركزية .
عدة  مب�س�ركة  البطولة  فع�لي�ت  وانطلقت 
ك�فة  و�سملت  الوطن،  حم�فظ�ت  من  فرق 
الأندية الفل�سطينية الراغبة ب�مل�س�ركة، هذا 
واختتمت فع�لي�ت البطولة بتوزيع امليدالي�ت 
والكوؤو�س على الفرق احل��سلة على املراكز 

الثالث الأوىل.
والتمويل  للتج�رة  الإ�سك�ن  بنك  دعم  وي�أتي 

ويدعم اإلتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية ويقيم بطولة الميالد للسباحة 

للبطولة وللع�م الث�ين على التوايل من واقع 
تتج�سد  والتي  الف�علة،  املجتمعية  امل�س�ركة 

لل�سب�ب  الداعمة  البطولة  لهذه  مب�س�هم�ته 
والري��سة ف�ي فل�سطني.
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بنك  قدم  املجتمعية  م�سوؤوليته  اط�ر  ف�ي 
القد�س رع�يته  لندوة تعليمية ف�ي مدر�سة 
دير الغ�سون الث�نوية للبنني بعنوان “ندوة 
عزت  الراحل  الروائي  اأدب  حول  اأدبية 
الفل�سطينني  الكت�ب  احت�د  رئي�س  غزاوي 
ممثلي  من  كبري  عدد  بح�سور  ال�س�بق، 
ال�سخ�سي�ت  من  وعدد  والتعليم  الرتبية 
الدبية وممثلني عن املدار�س ف�ي منطقة 
ال�سعراوية. تخلل الندوة كلم�ت لعدد من 
بنك  بدورهم  �سكروا  الذين  ال�سخ�سي�ت 
القد�س مل� يقدمه من دعم لهذه الأن�سطة 
على  احلف�ظ  ف�ي  كبري  اأثر  من  له�  مل� 

الرتاث الدبي الفل�سطيني.
عنبت�  لبلدية  دعمه  البنك  قدم  كذلك 
املدين  للدف�ع  لدورة  رع�يته  خالل  من 

ويقدم رعايته ليوم دراسي فـي مدرسة دير الغصون ويرعى دورة للدفاع المدني

رئيس مجلس إدارة بنك القدس يسلم عدد من السيارات لمدراء المناطق 

املتطوعني  ال�سب�ن  من  عدد  تدريب  حول 
�سمن  وذلك  ال�سعري.  وادي  منطقة  ف�ي 
حر�س البنك الدائم على دعم املوؤ�س�س�ت 
املجتمع  �سرائح  وخمتلف  الوطنية 

واملوؤ�س�س�ت واجلمعي�ت املحلية مب� يخدم 
م�سلحة الوطن واملواطن.

القد�س  بنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  �سّلم 
مدراء  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  ال�سيد 
ال�سي�رات  من  عدد  البنك  ف�ي  املن�طق 
مل�س�عدتهم على القي�م ب�أعم�لهم ب�ل�سورة 
املثلى ومل�س�عدتهم على التنقل بني الفروع، 
البنك  لدارة  �سكرهم  عن  املدارء  وعرّب 
على  الإدارة  جمل�س  رئي�س  را�سهم  وعلى 
هذه اخلطوة احلكيمة مل� له� من دور كبري 

ف�ي حت�سني اآلية العمل وت�سهيله�.
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عقد البنك العق�ري امل�سري العربي اإجتم�عه 
ف�ي   2012/1/14 املوافق  اأم�س  يوم  ال�سنوي 
الجتم�ع  ح�سر  و  النرتكونتيننت�ل  فندق 
ك�فة موظف�ي البنك العق�ري امل�سري العربي 
حيث ك�ن تركيز الإجتم�ع على تقييم اأعم�ل 
البنك لع�م 2011 ومن�ق�سة اأهداف وتطلع�ت 
ك�فة  من  اأفك�ر  وطرح   2012 لع�م  الدارة 

موظف�ي البنك ومن�ق�سته� .
املدير  لل�سيد  بكلمة  الجتم�ع  اأُ�ستهل  وقد 
التي  الق��سي  الأ�ست�ذ �سالح  القليمي  الع�م 
اجلمع  هذا  وب�رك  ب�حل�سور  ف�يه�  رحب 
خالل  جهودهم  على  املوظف�ني  ك�فة  و�سكر 
الع�م امل��سي وحثهم على �سرورة زي�دة هذه 

اجلهود للو�سول اىل الأهداف املن�سودة .
الدوائر  وم�سوؤويل  مدراء  ق�م  ذلك  وبعد 
احتوت  والتي  كلم�تهم  ب�إلق�ء  والفروع 
والإجن�زات  ال�س�بق  الع�م  اأداء  تقييم  على 
املتحققة خالله والعقب�ت التي واجتهم خالل 
العقب�ت  لهذه  الع�م وو�سع مقرتح�ت وحلول 
مدراء  طرح  كم�   2012 ع�م  ف�ي  لتج�وزه� 

للع�م   دوائرهم  اأهداف  والفروع  الدوائر 
2012 و مب� يحقق الهدف الأعلى للموؤ�س�سة . 

الدوائر  وم�سوؤويل  مدراء  كلم�ت  انته�ء  وبعد 
والفروع فتح ال�سيد املدير الع�م القليمي ب�ب 
موظف�ي  لأفك�ر  لالإ�ستم�ع  املفتوح  النق��س 
البنك ومقرتح�تهم والعقب�ت التي تواجههم 
وذلك  حله�  على  للعمل  م�س�كلهم  و�سم�ع 
بهدف التوا�سل والعمل بروح الفريق الواحد  
الكبري  الأثر  املفتوح  النق��س  لهذا  ك�ن  حيث 
على نف�سي�ت موظف�ي البنك والذي �سنح لهم 
التعبري عن اآرائهم وعر�س م�س�كلهم لالدارة 

العلي� ب�سكل ودي، واأنهى الق��سي » ب�أنن� نعمل 
كفريق واحد مرتابط نحو هدف واحد واأ�سمى 
من  اأرق�مه  وحت�سني  ب�لبنك  النهو�س  وهو 
حيث الودائع والت�سهيالت وا�ستقط�ب عمالء 
ف�ي  اأرب�ح م�سرفن�  لتعظيم  نتطلع  كم�  جدد 
ال�سنة اجلديدة بجهودكم و اإنني اأ�ستغل هذه 
الفر�سة لتقدمي ال�سكر جلميع املوظف�ني على 
جهودهم  على  الوظيف�ية  م�سمي�تهم  خمتلف 

املبذولة وتف�نيهم ب�لعمل « .
البنك  موظف�ي  تن�ول  الجتم�ع  نه�ية  وف�ي 

طع�م الغداء ف�ي فندق النرتكونتيننت�ل .  

البنك العقاري المصري العربي يعقد اجتماعه السنوي فـي اريحا 

اإ�ستقبل البنك العق�ري امل�سري العربي 
مبقره ف�ي مدينة غزة الوفد القت�س�دي 
خ��سة  بزي�رة  يقوم  الذي  امل�سري 
رئي�س  من  كل  وبرفقة  غزة  ملح�فظ�ت 
ولف�يف  ف�ي قط�ع غزة  التج�رية  الغرفة 
وك�ن  الفل�سطينيني،  العم�ل  رج�ل  من 
غزة  فرع  مدير  الوفد  ا�ستقب�ل  ف�ي 
مدير  رحب  حيث  الفرع  موظف�ي  وكب�ر 

ويستقبل الوفد االقتصادي المصري بمقره فـي غزة  
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ب�لوفد  �سالح  ابو  اأنور  ال�سيد  الفرع 
�سكر  واأبلغهم  امل�سري  القت�س�دي 
هذه  على  للبنك  الع�مة  الإدارة  وتقدير 
من  البن�ءة  والزي�رة  الرائدة  اخلطوة 
ال�سقيقه  م�سر  جمهورية  اقت�س�ديي 
واله�دفة اىل م�س�ندة ال�سعب الفل�سطيني 
خ��س  ب�سكل  غزة  وقط�ع  ع�م  ب�سكل 
والتخف�يف من مع�ن�تهم اليومية  وتر�سيخ 
اأوا�سر التع�ون القت�س�دي امل�سرتك بني 
البلدين ال�سقيقني والطالع على مط�لب 
القط�ع اخل��س ف�ي قط�ع غزة ، موؤكدين 
م�سر  جلمهورية  العظيم  الدور  بذلك 
وم�س�ندة  موؤازرة  ف�ي  ال�سقيقة  العربية 
البنك  واأعرب  فل�سطني،  ف�ي  اأ�سق�ئهم 
اإ�ستعداده  عن  العربي  امل�سري  العق�ري 
ف�ي  املنت�سرة  فروعه  خالل  من  الت�م 
التع�ون  وتنمية  بدعم  وم�سر  فل�سطني 
ف�ي  وامل�س�همة  البلدين  بني  امل�سرتك 

خالل  من  الزائر  الوفد  م�س�عي  اإجن�ح 
وت�سهيل  املت�حة  الت�سهيالت  ك�فة  تقدمي 
اخل��س  القط�ع  بني  امل�لية  املع�مالت 

امل�سري والقط�ع اخل��س الفل�سطيني .
واألقى ال�سيد/ عبد اهلل بدوي رئي�س الغرفة 
الوفد  ورئي�س  �سين�ء  ل�سم�ل  التج�رية 
الزائر كلمته �س�كرًا اإدارة البنك العق�ري 
وموؤكدًا  حر�س الوفد على موا�سلة دعم و 
توطيد التب�دل التج�ري بني الطرف�ني ف�ي 
ك�فة املج�لت وحت�سني الظروف املعي�سية 

لل�سعب الفل�سطيني. 
ف�ي  التج�رية  الغرفة  رئي�س  واألقى  كم� 
قط�ع غزة ال�سيد حممود الي�زجي  كلمة 
رحب ف�يه� ب�ل�سيوف الكرام و اأ�س�د ف�يه� 
ب�إجن�زات البنك العق�ري امل�سري العربي 
وت�ريخه العريق واأعم�له التي ترتجم هدف 
للفل�سطينيني  دعمً�  فل�سطني  ف�ي  وجوده 

ب�لثب�ت وال�سمود على اأر�سهم . 

انطالقً� من دوره الوطني والقومي املتميز 
البنك  ب�در  فقد  الآن،  وحتى  ن�س�أته  منذ 
ب�ملدير  ممثاًل  العربي  امل�سري  العق�ري 
وم�سوؤويل  وم�س�عديه  الإقليمي  الع�م 
ومدير  الإقليمية  الإدارة  وموظف�ي 
امل�س�ركة ف�ي  اإىل  ب�لبرية  وموظف�ي فرعه 
بنك  خالل  من  نّفذت  ب�لدم  تربع  حملة 
�سالح  الأ�ست�ذ  �سرح  وقد  الوطني،  الدم 
للبنك  الإقليمي  الع�م  املدير   – الق��سي 
ك�ن  العربي  امل�سري  العق�ري  البنك  ب�أن 
ف�ي طليعة امل�س�ركني بحملة التربع ب�لدم 
والتي نفذت قبل اأكرث من مرة، واأن اإدارة 
البنك واإمي�نً� منه� ب�أهمية م�س�ركة البنك 
والوطنية  الجتم�عية  الفع�لي�ت  ف�ي 
وا�ستكم�ًل لدور البنك الذي ت�أ�س�س اأ�س��سً� 

وينظم حملة تبرع بالدم 

خلدمة الق�سية وال�سعب الفل�سطيني فقد 
ب�درت اإىل تنف�يذ هذه احلملة. كم� و�سرح 
الدم  بنك  – مدير  عودة  حممد  الدكتور 
الوطني، ب�أن هذه املب�درة من قبل البنك 
على  ب�لغريبة  ول  الأوىل  لي�ست  العق�ري 
البنك العق�ري، وجت�سد ا�ستمرارًا للدعم 

امل�سري ل�سعبن� وق�سيتن�. علمً� ب�أن بنك 
مركزية  بحمالت  يقوم  الوطني  الدم 
من  ك�فة  الوطن  اأرج�ء  ف�ي  ب�لدم  للتربع 
الدم  من  الحتي�طي  املخزون  رفد  اأجل 

لتوزيعه على م�ست�سف�ي�ت الوطن ك�فة.

 وف�ي نه�ية ال�ستقب�ل وٌدع موظفو البنك 
العق�ري الوفد القت�س�دي امل�سري اآملني 
ودعم�  ا�ستمرارا  بهم  اللق�ءات  تكرار 
بني  القت�س�د  حركة  وتفعيل   لتن�سيط 
الوفد  الفرع  مدير  رافق  حيث  البلدين  
امل�سري حل�سور املوؤمتر ال�سحف�ي املق�م 

ف�ي الغرفة التج�رية بقط�ع غزة .
العق�ري  البنك  اأن  ب�لذكر  اجلدير  من 
للحكومة  مملوك�  العربي  امل�سري 
امل�سرية وميثل منوذج�  للتع�ون امل�سرتك 
تقدمي  على  داأبت  م�سرف�ية  ملوؤ�س�سة 
خدم�ته� ف�ي الرا�سي الفل�سطينية منذ 
ع�م 1948 وك�ن من اأهم اأهداف اإن�س�ئه 
دعم ال�سعب الفل�سطيني و تعزيز �سموده 
الجن�زات  اأبرز  من  وك�ن  اأر�سه  على  
غزة   قط�ع  ف�ي  للبنك  القت�س�دية 
م�س�همته ف�ي متويل م�سروع مط�ر غزة  .
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ممثال الفل�سطيني  التج�ري  البنك   وقع 
و الع�ر�سة  م�سعود  ال�سيد  الع�م   مبديره 
 �سركة ال�س�ري�سي ممثلة ب�ل�سيد زي�د بدر
 املدير الع�م، اتف�قية لتمويل �سراء اأجهزة
و ذلك وم�ستلزم�ته�،    كمبيوتر وط�بع�ت 

 ف�ي مقر الإدارة الع�مة برام اهلل.
ت�أتي التف�قية  هذه  اأن  الع�ر�سة  اأكد   و 
 بهدف تقدمي الت�سهيالت الالزمة للعمالء
والأجهزة الكمبيوتر  اأجهزة   ل�سراء 
اقتن�ءه� ب�ت  التي  الأخرى،   اللكرتونية 
 �سرورة ملحة ملواكبة التطورات ف�ي ع�مل
 التكنولوجي�، من خالل ال�سراء ب�لتق�سيط

 ال�سهري املريح واملي�سر.
اأنه بدر  زي�د  ال�سيد  اأو�سح  ن�حيته   من 
ف�ي العمالء  على  �سعوبة  هن�ك  يعد   مل 
لهم الالزمة  اللكرتونية  الأجهزة   �سراء 
نوعي�ت ع�ملية لهم  نوفر  ن�حية حيث   من 

البنك التجاري الفلسطيني وشركة الساريسي
 يوقعان اتفاقية لتمويل شراء أجهزة كمبيوتر و طابعات
ي�س�عدهم و  للغ�ية  متطورة   ومبوا�سف�ت 
�سراء على   الفل�سطيني  التج�ري   البنك 
وذلك اأخرى،  ن�حية  من  الأجهزة   هذه 
كل متكن  �سهلة  و�سروط   مبميزات  
املن��سب اجله�ز  اقتن�ء  من   �سخ�س 

 لحتي�ج�ته .
الفل�سطيني، التج�ري  البنك  اأن   يذكر 
املتميزة الربامج  من  العديد   يقدم 
احتي�ج�تهم ك�فة  لتلبية   لعمالئه، 
برن�مج يقدم  حيث   متطلب�تهم،   و 
ال�سي�رات، اإلك، لتمويل �سراء   �سي�رتك 
لتطوير كف�يلك  م�سروعك   برن�مج 
هو و  حي�تك  عي�س  وتنميته�،   امل�س�ريع 
املتميز، ال�سخ�سية  القرو�س   برن�مج 
 اإ�س�فة اإىل برن�مج ق�سط وتعلم من اجل
 اإكم�ل التعليم من خالل البنك التج�ري

الفل�سطيني .
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الفل�سطيني  التج�ري  البنك  اخت�ر   
ف�ي  تلر  م�سوؤول  �س�لح  �س�هني  املوظف 
فرع رام اهلل املوظف املتميز للع�م 2011، 
والفع�ل طوال فرته  املتميز  وذلك لداءه 
الفل�سطيني  التج�ري  البنك  ف�ي  عمله 
الفل�سطيني  التج�ري  البنك  ويوؤكد 
موظف�يه  اأهمية   على  ب��ستمرار 
ودع�مته  البنك  م�ل  راأ�س  ب�عتب�رهم 
و  اأهدافه  لتحقيق  والقوية  الأ�س��سية 

ويختار الموظف المتميز للعام 2011
ف�ي  البنوك  و قد نظمت جمعية  تطلع�ته 
التوايل،  على  الث�لث  وللع�م  فل�سطني، 
ف�ي  املتميزين  املوظف�ني  تكرمي  حفل 
ف�ي  وذلك  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  البنوك 
احلفل  وح�سر  اهلل،  رام  مبدينة  مقره� 
ممثلني  املتميزين  املوظف�ني  ج�نب  اإىل 
ومدراء  امل�س�ركة  البنوك  اإدارات  عن 

دوائر املوارد الب�سرية ف�ي البنوك
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العربي  الإ�سالمي  البنك  من  اإلتزامً� 
املتقدم  امل�ستوى  ب�سرورة املح�فظة على 
يقدمه�  التي  امل�سرف�ية  للخدم�ت 
لعمالئه، امّتت �سركة ProServ الرائدة 
اإجراءات  هند�سة  خدم�ت  تقدمي  ف�ي 
ال�سرق  ف�ي  اجلودة  نظ�م  و  العمل 
بن�ء  عملية  اإفريقي�  و�سم�ل  الأو�سط 
اجلودة  لإدارة  اإلكرتوين  نظ�م  وتوثيق 
ف�ي البنك الإ�سالمي العربي، حيث يتيح 
هذا النظ�م للبنك اإدارة اأف�سل وتطويرًا 
لنظ�م اإدارة اجلودة واإجراءاته ووث�ئقه، 
ف�ي  الكف�ءة  حت�سني  على  ينعك�س  مب� 

الأداء وتطوير خدمة العمالء.
الإ�سالمي  البنك  من  كل  ب��سر  وقد 

البنك اإلسالمي العربي يعتمد نظامًا إلكترونيًا إلدارة الجودة
IGrafx باستخدام نظام

اأعم�لهم   ProServ و�سركة  العربي 
بدرا�سة  بدءًا  وتطبيقه  النظ�م  بن�ء  ف�ي 
ك�فة اإجراءات البنك ون�س�ط�ته واإعداد 
خمطط�ت �سري العمل وربطه� ب�لنم�ذج 
متك�مل،  نظ�م  �سمن  العمل  واإجراءات 
اإىل  الإلكرتوين  اجلودة  نظ�م  وي�ستند 
حلول iGrafx، الذي يقوم ب�إن�س�ء ق�عدة 
املعلوم�ت  تب�دل  تتيح  مركزية  بي�ن�ت 
والبي�ن�ت  الوث�ئق  ك�فة  ون�سر  واإدارة 
عرب  املوظف�ني،  بني  البنك  ف�ي  اخل��سة 
اإىل  يوؤدي  مم�  للبنك  الداخلية  ال�سبكة 
واإخ�س�عه�  املختلفة  العملي�ت  �سبط 

ل�سوابط قي��سية.
وتف�سلت ال�سيدة تغريد عمرية، م�س�عد 

والإدارية  امل�لية  لل�سوؤون  الع�م  املدير 
واعتم�د  ب�إن�س�ء  اهتم�من�  “اإن  ق�ئلًة: 
نظ�م الكرتوين لإدارة اجلودة، �سينعك�س 
اإيج�بً� على الإنت�جية والأداء ف�ي البنك 
املتبعة  الإجراءات  توثيق  خالل  من 
مم�  به�،  اخل��سة  ب�لنم�ذج  وربطه� 
ب�سكل  الوث�ئق  واإدارة  ي�س�هم ف�ي �سبَط 
املتطلب�ت  مع  يتوافق  مب�  اإلكرتوين، 
البنك  واأهداف  الع�ملية  والأنظمة 
تقدمي  نحو  امل�ستمر  �سعيه  و  وتطلع�ته 
خدم�ت اأف�سل لعمالئه ومن مواكبة اآخر 
اجلودة  ب�أنظمة  يتعلق  ف�يم�  امل�ستجدات 

واإدارة اإجراءات العمل”.
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ويقوم بتدشين ثالثة صرافات آلية جديدة
ف�ي اإط�ر اهتم�م البنك بتوف�ري اخلدم�ت 
امل�سرف�ية ال�سهلة واملريحة لعمالئه وعلى 
مدار ال�س�عة وف�ي ك�فة اأم�كن تواجدهم، 
بتد�سني  العربي  الإ�سالمي  البنك  ق�م 
ثالثة �سراف�ت اآلية جديدة ف�ي حم�فظة 
مت  حيث  ن�بل�س،  حلم،  بيت  اهلل،  رام 
مبنى  ف�ي  جديدًا  اآليً�  �سرافً�  تد�سني 
جوال ف�ي البرية وف�ي بيت حلم وحتديدًا 
مركز  امل�سمى  التج�ري  املركز  مبنى  ف�ي 
ال�سع�دة مول،  واآخر ف�ي املحطة املركزية 

مبدينة ن�بل�س.

�سعيدي  �س�مي  ال�سيد  اأكد  ج�نبه  ومن 
مدير ع�م البنك الإ�سالمي العربي اأن هذه 
اخلطوة لقت ا�ستح�س�نً� من قبل العمالء 
واملتع�ملني مع البنك، وهذا م� نلم�سه من 
اأعم�ل  �سعيد  على  الطيبة  النت�ئج  خالل 
البنك ب�سكل ع�م، موؤكدًا ف�ي الوقت نف�سه 
على �سعي البنك ل�ستكم�ل خطته الرامية 
اإىل تو�سيع �سبكة ال�سراف�ت الآلية لت�سل 
ب�لإ�س�فة  الفل�سطينية  املن�طق  ك�فة  اإىل 
واملك�تب  الفروع  طريق  عن  التو�سع  اإىل 

خالل الع�م 2012 ب�إذن اهلل.

م�س�عد  عمرية  تغريد  ال�سيدة   واأ�س�رت 
لل�سوؤون امل�لية والإدارية ف�ي  الع�م  املدير 
ال�سراف  خدمة  ف�ي  التو�سع  اأن  البنك 
ق�ئمة  على  الأولوي�ت  من  تعترب  الآيل 
الت�سهيل  بهدف  وذلك  البنك،  اأعم�ل 
املمكنة،  ب�ل�سرعة  املتع�ملني  على جمهور 
ال�سراف�ت  عدد  و�سل  لقد  واأ�س�فت:  
الآلية الت�بعة للبنك الإ�سالمي العربي اإىل 
اآليً� تغطي معظم املح�فظ�ت  27 �سرافً� 

الفل�سطينية.



وشارك فـي المؤتمر الحـادي عشر للصيرافة اإلسالميـة فـي لندن
�س�رك البنك الإ�سالمي العربي ف�ي اأعم�ل 
لل�سريفة  ع�سر  احل�دي  ال�سنوي  املوؤمتر 
خالل  بريط�ني�  ف�ي  املنعقد  الإ�سالمية 
بتنظيم   ،2012 �سب�ط   22-21 الفرتة 
ف�ي  “مقدمة  بعنوان   Euoromoneyمن
واإدارة  التمويل  الإ�سالمية،  ال�سريفة 
ال�ستثم�ر”، وبح�سور جمموعة من �سفوة 
الإ�سالمية  ال�سريفة  قط�ع  ف�ي  اخلرباء 
املو�سوع،  حول  امل�ستجدات  اآخر  ملن�ق�سة 

ويوقع عدد من اتفاقيات التعاون الخاصة ببرامج التمويل
�سمن اإ�سرتاتيجيته الق�ئمة على تقدمي اأف�سل 
الإ�سالمي  البنك  ق�م  والربامج  اخلدم�ت 
العربي بتوقيع عدة اتف�قي�ت تع�ون مع عدة 
التمويل  بربامج  خ��سة  و�سرك�ت  جه�ت 
نق�بة  مع  تع�ون  اتف�قية  منه�  البنك،  ف�ي 
املهند�سني تت�سمن تقدمي خدم�ت م�سرف�ية 
بك�فة  النق�بة،  لأع�س�ء  البنك  من  ومتويلية 
هيئ�ته� وفروعه�، اإذ اأن الربامج واخلدم�ت 
ومتقدمة  مميزة  التف�قية  تت�سمنه�  التي 
النق�بة  اإط�ر عالق�ت  ف�ي  لأول مرة  وتطرح 
وقع  كم�  املحلية،  امل�سرف�ية  املوؤ�س�س�ت  مع 

ويدعم عدة مؤسسات فـي مجال المسؤلية االجتماعية
�سمن م�س�عي البنك لتعزيز مبداأ امل�سوؤولية 
ملختلف  امل�ستمر  دعمه  ظل  وف�ي  املجتمعية 
واجلمعي�ت  واملوؤ�س�س�ت  املجتمع  �سرائح 
املحلية، وجت�سيدًا لدوره الرائد ف�ي التنمية 
القت�س�دية  النواحي  ك�فة  ف�ي  امل�ستدامة 
البنك  ق�م  والثق�ف�ية،  والجتم�عية 
ل�سراء  ب�لتربع  موؤخرًا  العربي  الإ�سالمي 
قلندي�  خميم  جمعية  اأطف�ل  لتدفئة  �سولر 
حفل  تك�ليف  وتغطية  الن�س�ئية،  التع�ونية 
تخريج لطالب ج�معة الأزهر بغزة، اإ�س�فة 

حيث ت�سمن املوؤمتر اأهم ق�س�ي� ال�سريفة 
راأ�س  ال�سيولة،  اإدارة  منه�،  الإ�سالمية 
امل�ل، واملخ�طر، قط�ع التمويل الإ�سالمي 
حول الع�مل والق�س�ي� التي توؤثر ح�ليً� ف�ي 
وا�سرتاتيجي�ت  الإ�سالمي،  التمويل  اأداء 
امللكية  ل�سرك�ت  الإ�سالمي  التمويل 
اإىل دور  اإ�س�فة  اخل��سة ف�ي بيئة �سعبة، 
العق�رات  �سوق  ف�ي  الإ�سالمي  التمويل 

الع�ملية.

وكالء  مين�  �سركة  مع  اأخرى  تع�ون  اتف�قية 
�سركة  مع  واأخرى   ”NISSAN« �سي�رات 
 ”PEUGEOT“ �سي�رات  وكالء  زون  اأوتو 
وكالء  موتورز  الرامي   �سركة  مع  واأي�سً� 
�سي�رات “Ford” و “MAZDA” ف�ي الأرا�سي 
ل�سي�رات  الأفراد  �سراء  لتمويل  الفل�سطينية 
البنك  طريق  عن  املذكورة  ال�سرك�ت  من 
يتيح  م�  ب�ل�سراء  لالآمرين  املرابحة  ب�سيغة 
اأحالمهم  �سي�رة  اقتن�ء  فر�سة  للعمالء 
ي�سر  بكل  الإ�سالمي  التمويل   بطريقة 

و�سهولة.

ج�معة  من  طالب  اأق�س�ط  تغطية  اإىل 
القد�س املفتوحة بخ�نيون�س، ودعم ن�س�ط�ت 
اإىل  والعلوم،  للثق�فة  ح�سن  ال�سيخ  موؤ�س�سة 
ج�نب التربع بجه�ز ح��سوب وط�بعة ل�س�لح 
جلنة زك�ة �سم�ل اخلليل املركزية، وبجه�زي 
الإبراهيمية  اجلمعية  ل�س�لح  ح��سوب 
من  والذين  حلم،  بيت  مدينة  ف�ي  اخلريية 
التربع�ت  هذه  على  البنك  �سكروا  جهتهم 
ف�ي  الإيج�بي  الأثر  له�  �سيكون  اأنه  موؤكدين 

العمل على تطوير خدم�تهم املجتمعية.

 العدد 49، اآذار 2012

19 البنـوك فـي فل�ســــــطني



البنـوك فـي فل�ســــــطني20

بــانــورامــا

اأ�سم�ء  عن  موؤخرًا  العربي  البنك  اأعلن 
الرابع حل�س�ب �سب�ب  ب�ل�سحب  الف�ئزين 
قيمته�  نقدية  جوائز   10 �سمل  الذي 
والتي  دولر   10,000 حوايل  الإجم�لية 
نفق�ت  تغطية  ف�ي  مب��سر  ب�سكل  �س�همت 
الأق�س�ط اجل�معية للطالب. وبذلك و�سل 
امل��سي  الع�م  عن  املقدمة  اجلوائز  عدد 
حوايل  مب�لغه�  جمموع  ج�ئزة   40 اإىل 

يعتبر البرنامج األول من نوعه فـي فلسطين
البنك العربي يطلق برنامج حساب »جيل العربي« الخاص باألطفال 

اأطلق البنك العربي موؤخرا برن�مج توف�ري 
»جيل  ح�س�ب  ب��سم  ب�لأطف�ل  خ��س 
العربي« والذي يعترب الأول من نوعه على 
م�ستوى فل�سطني والذي يهدف اإىل غر�س 
لدى  امل�يل  والوعي  التوف�ري  ح�س  وتنمية 
نحو منحهم  اأ�س��سية  ف�ي خطوة  الأطف�ل 

م�ستقبال متين�.
الربامج  اأحد  الربن�مج  هذا  يعترب  حيث 
البنك  يطلقه�  التي  واله�دفة  القيمة 
العربي والتي تهتم بعمل توعية م�سرف�ية 
التوف�ري  ب�أهمية  وذوهيم  الأطف�ل  لك�فة 
ن�جحة  خطوة  ليكون  ال�سغر  منذ 
وت�أمني  اأطف�لهم  م�ستقبل  ت�أمني  ف�ي 
و�سحة  تعليم  من  املعي�سية  م�ستلزم�تهم 

ورف�هية.
مدير  حوراين  جم�ل  ال�سيد  واأف�د 
لالأفراد  امل�سرف�ية  اخلدم�ت  دائرة 
اأن  فل�سطني،   – العربي  البنك  ف�ي 
اإىل  يهدف  الذي  الربن�مج  هذا  اإطالق 

ف�ي  التوف�ري  لأهمية  امل�سرف�ية  التوعية 
من  جزء  هو  واأطف�لهم  معتمدين�  حي�ة 
جمتمعن�  جت�ه  الجتم�عية  م�سوؤوليتن� 
من ن�حية خلق وت�سميم الربامج الفع�لة 
واأ�سلوب  م�سلحتهم  ف�ي  ت�سب  التي 
التوف�ري  ح�س�ب�ت  فتح  اأن  كم�  حي�تهم. 
امل�ل.  ع�مل  حول  الكثري  �سيعلمهم  لهم 
م�سيف� اأن هذا الربن�مج اله�دف يرتافق 
توعوية  ون�سرات  حم��سرات  �سل�سلة  معه 
التخطيط  حيث  من  والطف�ل  لالأه�يل 
اأو  امل�سبق مل�ستقبلهم حيث ان توف�ري امل�ل 
التي  الو�س�ئل  اهم  من  هو  اإنف�قه  ت�أجيل 
ف�ي  اأهدافهم  حتقيق  من  الن��س  متكن 

احلي�ة وت�أمني م�ستقبلهم.
العربي مع كل  البنك  وتعزيزا لذلك قدم 
عب�رة  فورية  رمزية  هدية  جديد  ح�س�ب 
عن ح�س�لة جلمع النقود والتي من املمكن 
الأطف�ل  تعريف  ف�ي  مهم�  دورا  تلعب  اأن 
على  تن�سئتهم  اأن  حيث  التوف�ري،  بفكرة 

ع�دة التوف�ري مبب�لغ �سغرية ف�ي ح�س�لة 
بهذه  �سيفعلونه  مل�  حتديد  بدون  النقود 
الأوىل  اخلطوة  مبث�بة  �سيكون  املب�لغ 
لتعليمهم مبداأ التوف�ري. كم� ان اإ�سراكهم 
للح�س�ب  ومراقبتهم  الإيداع  عملية  ف�ي 
جعل  ف�ي  ي�س�عد  قد  منوه  مراحل  خالل 

التوف�ري اأكرث اأهمية ومتعة ف�ي اأذه�نهم.
الربن�مج  اأن  حوراين  ال�سيد  اأو�سح  كم� 
ي�ستمل على العديد من املزاي� امل�سرف�ية 
بك�فة  احل�س�ب  فتح  ميكن  حيث  املميزة 
وتوف�ري  حملي�،  به�  املعمول  العمالت 
على  الأطف�ل  ت�سجع  اآيل  اإيداع  بط�قة 
اإيداع اأموالهم املجمعة اأول ب�أول ومتوفرة 
والأزرق  لالأن�ث  الأرجواين  ب�للونني 
اأوامر حتويل  الربن�مج  يوفر  كم�  للذكور. 
ح�س�ب  اإىل  الوالدين  ح�س�ب  من  دورية 
جيل العربي جم�ن� بدون عمولت. اإ�س�فة 
اإىل اجلوائز القيمة التي يقدمه� الربن�مج 

من خالل �سحوب�ت دورية ربع �سنوية. 

ويعلن عن أسماء الفائزين بالسحب الرابع على جوائز »حساب شباب«
40,000 دولر، كم� بلغ عدد الف�ئزين م� 

يق�رب 80 م�ستف�يد مق�سمني بني اأ�سح�ب 
هذه  لفتح  ومر�سحيهم  احل�س�ب�ت 
العربي  البنك  اهتم�م  �سمن  احل�س�ب�ت 

ف�ي دعم ال�سب�ب ف�ي جم�لت التعليم.
وف�ز بهذا ال�سحب ع�سرة ف�ئزين بجوائز 
ال� 800 دولر، وهم: عودة غزاونة، هديل 
عدن�ن  ال�سليبي،  مه�  الدين،  �سالح 

�سالمة،  يو�سف  ح�س�ن،  حممد  براهمة، 
خلدون  خليلية،  عدن�ن  غزالة،  اأبو  حنني 
�سبعة  اإىل  اإ�س�فًة  بزار.  �سرياز  دويك�ت، 
مت  والتي  دولر   200 ال�  بجوائز  ف�ئزين 
تخ�سي�سه� للطالب الذين ق�موا برت�سيح 
اأ�سم�ء الف�ئزين والذين هم: لين� �سليبي، 
وائل ي��سني، رن� ح�س�ن، اإي�د القرم، م�لك 

اأبو عون، خ�لد طعمه، يزيد بزار.
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ويدشن صرافات آلية جديدة فـي بيت لحم ورام اهلل
د�سن البنك العربي موؤخرا �سراف�ت اآلية 
حلم  وبيت  اهلل  رام  منطقتي  ف�ي  جديدة 
وجعل  والنت�س�ر  التو�سع  ل�سي��سة  تطبيق� 
اجلميع  متن�ول  ف�ي  امل�سرف�ية  اخلدمة 

دون عن�ء.
ف�ي  جديد  اآيل  �سراف  تد�سني  مت  حيث 
حم�فظة  ف�ي  ال�سرايط  اأم  عني  منطقة 
احليوية  املواقع  اإحد  والبرية  اهلل  رام 
وامل�أهولة ب�ل�سك�ن والتي متت �سمن خطة 
اأكرث  تغطية  ف�ي  مدرو�سة  ا�سترياتيجية 
املن�طق حيوية وبح�جة اإىل توف�ري اخلدمة 

امل�سرف�ية.

الث�ين  الآيل  ال�سراف  تد�سني  مت  كم� 
ف�ي  املدب�سة  �س�رع  حلم  بيت  مدينة  ف�ي 
التي  اله�مة  املواقع  اأحد  املري�ت�سي  فندق 
متن�ول  ف�ي  وتعترب  اإليه�  الو�سول  ي�سهل 
بعن�ية  املوقع  هذا  خمت�رين   ، اجلميع 
ف�ئقة لتخف�يف ال�سغط على مركز املدينة 

وت�سهيل معتمدين� له.
البنك  �سراف�ت  عدد  اأن  ذكره  واجلدير 
اآيل موزعة  73 �سراف  اإىل  العربي و�سل 
احل�سول  بهدف  ومدرو�س  عملي  ب�سكل 
وتوف�ري  ممكنة  م�س�حة  اأكرب  تغطية  على 
مدار  على  ملعتمديه  امل�سرف�ية  اخلدمة 

توفر  الآلية  �سراف�ته  ان  علم�  ال�س�عة. 
العديد من اخلدم�ت امل�سرف�ية الأ�س��سية 
وطلب  فواتري  وت�سديد  واإيداع  �سحب  من 
ك�سوف�ت ح�س�ب�ت و دف�تر �سيك�ت وكذلك 
الئتم�نية.  البط�ق�ت  ح�س�ب�ت  ت�سديد 
كم� عمل البنك العربي موؤخرا على تبديل 
لتقبل  الآلية  �سراف�ته  من  عدد  اأجهزة 
احل�س�ب  ف�ي  الفوري  النقدي  الإيداع 
وبك�فة العمالت اإ�س�فة اإىل توف�ري خدمة 
ب�أ�سع�ر  ال�سيكل  اإىل  العمالت  تبديل 

تف�سيلية مميزة.

ويقدم خدمات إضافـية مميزة على الخدمة المصرفـية عبر اإلنترنت
ب�لتطور  العربي  البنك  اهتم�م  �سمن 
خدم�ته  ك�فة  على  امل�ستمر  والتحديث 
امل�سرف�ية  اخلدمة  امل�سرف�ية  وب�لأخ�س 
عرب الإنرتنت – عربي اأون لين )اخلدمة 
فل�سطني  م�ستوى  على  واملتميزة  الري�دية 
عن  العربي  البنك  اأعلن  فقد  والع�مل(، 
من  مميزة  اإ�س�ف�ية  خدم�ت  تقدمي 
البط�قة  ر�سيد  حتويل  خدمة  �سمنه� 
خدمة  وكذلك  املعتمد  ح�س�ب  ر�سيد  اإىل 
ت�سديد الفواتري من خالل ر�سيد البط�قة 

الئتم�نية.
اأ�سبح  املتميزة  اخلدم�ت  هذه  خالل  من 

العربي  البنك  معتمدي  ك�فة  ب�إمك�ن 
من  التحويل  لين  اأون  عربي  م�سرتكي 
ر�سيد بط�ق�تهم الئتم�نية )�سلفر، جولد، 
بالك، بالتينوم، عربي- جوال( اإىل ر�سيد 
ح�س�بهم مب��سرة وذلك من خالل اخلدمة 
اأون  )عربي  الإنرتنت  عرب  امل�سرف�ية 
العمولة عند عملية  لين( واحت�س�ب مبداأ 
عند  عمولة  ت�خذ  التي  للبط�ق�ت  التحويل 
عملية ال�سحب من خالل اأجهزة ال�سراف 
الآيل مع بق�ء هذه اخلدمة بعمولة جم�نية 
عند  عمولة  حتت�سب  ل  التي  للبط�ق�ت 

ال�سحب من ال�سراف الآيل.

اأ�سبح ب�إمك�ن معتمدي البنك العربي  كم� 
ت�سديد  لين  اأون  العربي  خدمة  م�سرتكي 
الئتم�نية  بط�قتهم  ر�سيد  من  فواتريهم 
ف�ي  ر�سيد  لتوف�ري  احل�جة  دون  مب��سرة 
اأية  خ�سم  وبدون  امل�سرف�ي  احل�س�ب 
ال�سرك�ت  فواتري  لك�فة  وذلك  عمولت، 
خالل  من  ت�سديده�  يتم  التي  واملوؤ�س�س�ت 
خدمة العربي اأون لين. حيث يعترب البنك 
خدمة  توف�ري  ف�ي  الرائد  البنك  العربي 
الت�س�لت  �سرك�ت  ملعظم  الآيل  الت�سديد 

والإنرتنت والكهرب�ء.

مدير  حوراين  جم�ل  ال�سيد  قدم 
لالأفراد  امل�سرف�ية  اخلدم�ت  دائرة 
جهودهم  مثمن�  الف�ئزين  لك�فة  ته�نيه 
اإجن�ح  ف�ي  ف�يه�  �س�ركوا  التي  الت�سويقية 
ف�ي  الطلبة  �سب�ب، كم� دع� ك�فة  ح�س�ب 
ح�س�ب  فتح  اإىل  الفل�سطينية  اجل�مع�ت 

العديدة،  مزاي�ه  من  لال�ستف�دة  �سب�ب 
امل�سرف�ية وغري امل�سرف�ية ب�لإ�س�فة اىل 
اأن  موؤكدًا  مميزة.  بجوائز  الفوز  اإمك�نية 
لي�س  العربي  البنك  من  �سب�ب  ح�س�ب 
جمرد ح�س�ب م�سرف�ي واإمن� يهتم كذلك 
واإك�س�بهم  الطالب  مه�رات  بتطوير 

له�  احل�جة  ب�أم�س  هم  عملية  خربات 
�سقل  اإىل  اإ�س�فة  درا�ستهم  فرتة  خالل 
الت�س�ل  مه�رات  وتطوير  �سخ�سي�تهم 
والتوا�سل لديهم وذلك من خالل منحهم 
ق�سطهم  من  جزء  بتغطية  للفوز  الفر�سة 

التعليمي. 
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نظم املجل�س الثق�ف�ي الربيط�ين فع�لي�ت 
اليوم املجتمعي لربن�مج  كيدز ريد وذلك 
بلدة  ف�ي  للكت�بة  فل�سطني  ور�سة  ف�ي 
بريزيت، و�س�رك ف�ي الربن�مج �ست مدار�س 
من حم�فظة رام اهلل والبرية. ويقوم على 
الذي   HSBC بنك  الربن�مج  هذا  رع�ية 
 13 25 الف طفل ف�ي  للو�سول اىل  ي�سعى 
بلدا ف�ي منطقة ال�سرق الأو�سط، ب�لتع�ون 
والتعليم ف�ي حم�فظة  الرتبية  مع مديرية 
ف�يه�.  الإ�سراف  وق�سم  والبرية  اهلل   رام 
القراءة  ت�سجيع  اىل  ريد   كيدز  ويهدف  
الف�سول  وخ�رج  داخل  املتعة  اأجل  من 
البتدائية  املدار�س  اأطف�ل  بني  الدرا�سية 
واإث�رة احلم��سة لديهم نحو القراءة ب�للغة 
من  ممكن  عدد  اأكرب  ومنح  الإجنليزية، 
اأطف�ل املرحلة الإبتدائية الفر�سة للقراءة 
الكتب. على  ح�سولهم  ت�سهيل  مع   املمتعة 
الق�س�س  رواية  على  الربن�مج  وا�ستمل 
وتنظيم الألع� ب ب�لإ�س�فة اىل امل�س�بق�ت، 
اأولي�ء  الفع�لي�ت  هذه  ف�ي  �س�رك  كم� 
تعليمية  بور�س عمل  �س�ركوا  الذين  الأمور 
تهدف اىل توعيتهم عن كيف�ية اندم�جهم 

الكتب.  قراءة  خالل  من  اأطف�لهم   مع 
برن�مج  مدير  فو�سرت  اأندرو  وق�ل 
الثق�ف�ي  املجل�س  ف�ي  الإجنليزية  اللغة 
الربيط�ين ف�ي فل�سطني “ اإن هذا احلدث 
لالإطف�ل  نظهر  كي  رائعة  و�سيلة  يعترب 
روح  بث  ج�نب  اىل  ممتعة،  القراءة  اأن 
 . الكتب”  جت�ه  قلوبهم  ف�ي   احلم��سة 
مدير  فلودين  اأندر�س  اأعرب  ج�نبه  من 
�سع�دته  عن  اهلل  رام  ف�ي   HSBC فرع 
دور  من  له�  م�  ريد  كيدز  مب�درة  لدعم 
واجتم�عي�،  اأك�دميي�  الأطف�ل  تطوير  ف�ي 

بنك HSBC والمجلس الثقافـي البريطاني
فـي يوم تفاعلي لزيادة حماس األطفال للقراءة

العقول  هذه  دعم  اأن  على  فلودين  واأكد 
و  الرتبية  قط�ع�ت  دعم  خالل  من 
الأمور  اهم  من  واحدة  هي  التعليم 
ف�ي  تنف�يذه�  على  يقوم  التي  الأ�س��سية 
البنك.  به�  يعمل  التي  الدول   جميع 
من  متطوعني  الربن�مج  ف�ي  وعمل  هذا 
بنك HSBC ممن تلقوا تدريب� خ��س� من 
يعترب  الذي  الربيط�ين  الثق�ف�ي  املجل�س 
املتحدة  اململكة  مقره�  دولية  موؤ�س�سة 
التعليم  فر�س  توف�ري  ف�ي  ومتخ�س�سة 

ورفد الروابط الثق�ف�ية.
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وال�سركة  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  وقع 
والوك�لت  والأعم�ل  الأنظمة  لإدارة  الأردنية 
موؤخرًا اتف�قية تع�ون �ستقوم ال�سركة مبوجبه� 
ب�ثن�ن  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  بتزويد 
ليتم    Diebold اآيل  �سراف  جه�ز  وثالثون 

توزيعه� ف�ي ال�سفة الغربية وقط�ع غزة.  
ت�أتي هذه التف�قية ف�ي �سوء اإ�سرتاتيجية البنك 
الفل�سطينية  واملدن  املن�طق  جميع  فى  للتو�سع 
ف�ي  البنك  عمالء  م�س�ندة  �ست�سمن  والتى 

اإجراء مع�مالتهم البنكية براحة وف�علية. 
زك�رنه،  حممد  الدكتور  التوقيع  حفل  وح�سر 
ال�سالمي  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س 
الفل�سطيني والذي اأكد حر�س البنك امل�ستمر 
اإليه  تو�سلت  م�  اأحدث  من  ال�ستف�دة  على 
يخدم  مب�  الت�س�لت  وع�مل  التكنولوجي� 
على  ت�أكيدا  احتي�ج�تهم  ويلبي  البنك  عمالء 
الروؤية التي و�سعه� البنك ف�ي تقدمي خدم�ت 

م�سرف�ية متميزة لعمالئه.

JBS فـي صفقة تعد إحدى أكبر الصفقات فـي السوق المصرفـي وشركة
البنك اإلسالمي الفلسطيني والشركة األردنية إلدارة األنظمة JBS يوقعان إتفاقية تعاون

وبهذه املن��سبة، ق�ل ال�سيد ن�س�ل الربغوثى، 
“اأن هذه اخلطوة �ست�سكل  مدير ع�م البنك 
نقلة نوعية ف�ي عمل البنك و�ستمهد الطريق 
للجمهور  اخلدم�ت  من  املزيد  تقدمي  اأم�م 
كل  ف�ي  اأموالهم  اإىل  الو�سول  لهم  و�سيتيح 

مك�ن وف�ي كل وقت”
ع�م  مدير  �سوان،  عم�د  ال�سيد  عرّب  وقد 

والوك�لت  والأعم�ل  لالأنظمة  الأردنية  ال�سركة 
عن اأهمية هذه التف�قية حيث اأ�س�ر »ن�سعى من 
خالل هذه التف�قية اإىل تزويد البنك ال�سالمي 
ف�ي  واملتطورة  احلديثة  ب�لتقني�ت  الفل�سطيني 
مب�   Diebold الآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سن�عة 
و  البنك  عمالء  ق�عدة  تو�سيع  ف�ي  �سي�س�هم 

تقدمي اخلدم�ت الأف�سل لعمالئه«.

الإ�سالمي  البنك  اهتم�م  من  انطالق� 
الفل�سطيني بتعزيز الثق�فة القت�س�دية لدى 
رع�يته  البنك  قدم  الفل�سطيني  اجلمهور 
والذي  القت�س�د«  ف�ي  دقيقة   90« لربن�مج 
يبث عرب اإذاعة راية اأف اأم الوا�سعة النت�س�ر 

والتي تبث من مدينة رام اهلل. 
احلوارات  من  جمموعة  الربن�مج  ويت�سمن 
والتق�رير واللق�ءات مع �سخ�سي�ت اقت�س�دية 
الفع�لي�ت  ب�لتغطية  ويتن�ول  ودولية،  حملية 
القت�س�دية املختلفة اإىل ج�نب بحثه ف�ي عدة 
ق�س�ي� تهم املواطن الفل�سطيني ون�سره لأهم 

 RAYA.fm عبر اثير إذاعة راية أف أم
اإلسالمي الفلسطيني يرعى برنامج “90 دقيقة فـي االقتصاد”

الربن�مج  يعترب  كم�  القت�س�دية.  املوؤ�سرات 
من اكرث الربامج قدرة على التحليل املعمق، 
والتحقيق�ت ال�سحف�ية احل�س��سة والتي تهم 

امل�سلحة الع�مة. 
اأنه  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  ق�ل  وقد 
والربامج  الفع�لي�ت  ك�فة  دعم  ف�ي  م�ستمر 
القت�س�دية  الثق�فة  ن�سر  �س�أنه�  من  التي 
وجعل املواطن على توا�سل مع ك�فة الفع�لي�ت 
قدم  اأنه  وذكر  حميطه،  ف�ي  القت�س�دية 
ب�أن  العميق  لإمي�نه  الربن�مج  لهذا  رع�يته 

القت�س�د ع�سب احلي�ة التي نعي�سه�.

يذكر ب�أن برن�مج »90 دقيقة ف�ي القت�س�د« 
احل�دية  ال�س�عة  بني  م�  �سبت  يوم  كل  يبث 
ظهرًا،  والن�سف  ع�سرة  والث�نية  ع�سرة 
وميكن للم�ستمعني التوا�سل مع الربن�مج من 
خالل موج�ت الذاعة اخلم�س املنت�سرة ف�ي 
ال�سفة وغزة، او من خالل املوقع اللكرتوين  
امل�ستمع  ميكن  والذي   ،www.raya.fm

اي  ف�ي  احللق�ت  م�سمون  اىل  ال�ستم�ع  من 
الربن�مج العالمي طلعت  ويقدم  يعد  وقت. 

عل������وي. 
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البنك  قدم  الجتم�عية  م�سوؤوليته  اط�ر  ف�ي 
الرتبية  لوزارة  دعمً�  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
اخلت�مي  للحفل  رع�يته  خالل  من  والتعليم 
مدراء  لك�فة  الوزارة  عقدته�  تدريبية  لدورة 
املدار�س حول الر�س�د والرتبية اخل��سة ف�ي 

قط�ع غزة.
اأحمد  د.  بني  جمع  الذي  اللق�ء  وخالل 
والرتبية  الإر�س�د  ع�م  مدير  احلواجري 
وعزيز  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخل��سة 
الإ�سالمي  ب�لبنك  غزة  فروع  م�سوؤول  حم�د 
البنك  دور  احلواجري  و�سف  الفل�سطيني، 
الوطنية  املوؤ�س�س�ت  دعم  ف�ي  والبن�ء  ب�ملهم 
الأطف�ل  جم�ل  ف�ي  تعمل  التي  تلك  �سيم�  ل 
اآف�ق  حم�د  مع  احلواجري  وبحث  والتعليم، 
واقع  معه  ا�ستعر�س  كم�  امل�سرتك  التع�ون 
التعليم واملوؤ�س�س�ت التعليمية ف�ي قط�ع غزة، 
وال�سعوب�ت التي تواجه املوؤ�س�س�ت التعليمية، 
لإدارة  العميق  ب�ل�سكر  احلواجري  وتوجه 
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني ولفت اإىل  تطلع 
ف�ي  البنك  من  ق�دمة  م�س�هم�ت  اإىل  وزارته 

دعم اأن�سطة وفع�لي�ت الوزارة.

ويرعى دورة فـي اإلرشاد والتربية الخاصة

فروع  م�سوؤول  حم�د  عزيز  �سكر  جهته  من 
الفل�سطيني وزارة  الإ�سالمي  البنك  غزة ف�ي 
التي  الكبرية  اجلهود  على  والتعليم  الرتبية 
تبذله� ف�ي النهو�س ب�مل�سرية التعليمية، وعلى 
الربامج املهمة التي تقدمه� الوزارة للطالب، 
على  الدائم  البنك  حر�س  اإىل  حم�د  واأ�س�ر 
دعم  اأن  اأكد  كم�   الوطنية،  املوؤ�س�س�ت  دعم 
البنك لهذه املوؤ�س�س�ت هي من واقع م�سئوليته 
الوطن  م�سلحة  يخدم  مب�  الجتم�عية 
واملواطن، واأبدى حم�د ا�ستعداد البنك لدعم 

من  والتي  الوزارة  تقيمه�  التي  الفع�لي�ت 
وتعزيز  التعليمية  ب�لعملية  النهو�س  �س�أنه� 

اأرك�نه�، معتربًا ذلك واجب يقوم البنك به.
الع�مة  الإدارة  تقيم  اأن  املقرر  ومن  هذا 
الرتبية  بوزارة  اخل��سة  والرتبية  لالإر�س�د 
الإ�سالمي  البنك  رع�ية  وحتت  والتعليم 
والرتبية  الإر�س�د  ف�ي  دورة  الفل�سطيني 
القط�ع  ف�ي  املدار�س  مدراء  لك�فة  اخل��سة 
ف�ي  واملدراء  املعلمني  قدرات  تعزيز  بهدف 
التع�مل مع الطالب واحل�لت اخل��سة منهم.

اجل�معة  من  ب�حث  اأعده�  درا�سة  اأكدت 
الإ�سالمية بغزة اأن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
يخت�س  ف�يم�  ال�سرعية  ال�سوابط  بقوة  يتميز 
الدرا�سة  واأ�س�رت  امل�لية،  املع�مالت  بتنف�يذ 
التي اأعده� الب�حث حمد ابو جزر لنيل �سه�دة 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأن  امل�ج�ستري 
الآداء  بط�قة  ل�ستخدام  حثيث  ب�سكل  ي�سعى 
املتوازن ك�أداة من اأدوات الإدارة الإ�سرتاتيجية.

عنوان  حملت  التي  الدرا�سة  خل�ست  وقد 
لتقومي  ك�أداة  املتوازن  الآداء  بط�قة  »ا�ستخدام 
–درا�سة  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اآداء 

ميدانية« اإىل جمموعة من النت�ئج املهمة والتي 
التحكيم  جلنة  اأكدت  كم�  عليه�  البن�ء  ميكن 
التي اأقرت الر�س�لة والتي �سمت الدكتور م�هر 
�س�هني  علي  والدكتور  ورئي�س�  م�سرف�  �سرغ�م 
م�س�عد ن�ئب رئي�س اجل�معة الإ�سالمية لل�سوؤون 
الإدارية من�ق�س� داخلي� والأ�ست�ذ الدكتور �س�مل 

�سب�ح رئي�س ج�معة فل�سطني من�ق�س� خ�رجي�.
على  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  ح�سل  وقد 
اأعلى وزن ن�سبي ف�ي �سوابط املع�مالت ال�سرعية 
اأبو  وا�س�ر  الب�حث،  اأعده�  التي  للدرا�سة  وفق� 
بط�قة  ل�ستخدام  مهيء  البنك  اأن  اإىل  جزر 

ف�ي تطوير  �ستكون مف�يدة  واأنه�  املتوازن  الآداء 
عمل البنك على امل�ستوى القريب والبعيد.

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأ�س�د  جهته  من 
ف�ي  يعمل موظف�  الذي  ابو جزر  ب�لب�حث حمد 
وق�ل  املتميز  وب�آدائه   2006 الع�م  منذ  البنك 
البنك انه يدعم ب��ستمرار ك�فة الب�حثني الذين 
ب�لأبح�ث  الإ�سالمية  امل�سرف�ية  رفد  يح�ولون 
امل�سرف�ي  العمل  تطوير  �س�أنه�  من  التي 
ب�سكل  يعمل  اأنه  اإىل  البنك  واأ�س�ر  الإ�سالمي، 
يعده�  التي  الأبح�ث  من  ال�ستف�دة  على  ج�د 

الب�حثون.

فـي رسالة ماجستير لباحث فـي الجامعة اإلسالمية
اإلسالمي الفلسطيني يتميز بقوة الضوابط الشرعية



بــانــورامــا

بنك فلسطين يوقع إتفاقية مع اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم
لدعم أندية الدرجة الممتازة فـي المحافظات الجنوبية بقطاع غزة بقيمة 120 ألف دوالر

الحت�د  مع  اتف�قية  فل�سطني  بنك  وقع 
الفل�سطيني لكرة القدم، لرع�ية اأندية الدرجة 
املمت�زة لكرة القدم ف�ي املح�فظ�ت اجلنوبية 
ف�ي قط�ع غزة، والذي ميثل اثني ع�سر ن�دي� 
الفل�سطينية  القدم  كرة  �سن�مة  متثل  ري��سي� 
 ،2011/2012 املقبل  للمو�سم  القط�ع،  ف�ي 

بقيمة 120,000 دولر اأمريكي. 
بنك  مبنى  ف�ي  التوقيع  حفل  مرا�سم  وجرت 
فل�سطني مبدينة غزة. وذلك بح�سور عدد من 
والإدارة  فل�سطني  بنك  اإدارة  جمل�س  اأع�س�ء 
رئي�س  ن�ئب  ج�نب  اإىل  للبنك،  التنف�يذية 
اإبراهيم  القدم  لكرة  الفل�سطيني  الحت�د 
الوملبية  اللجنة  رئي�س  ون�ئب  ابو�سليم 

الفل�سطينية وليد اأيوب، وروؤ�س�ء اأندية الدرجة 
الأندية  اإدارة  جمل�س  واأع�س�ء  املمت�زة، 
ال�سح�فة  من  كبري  وح�سد  اللج�ن،  واأع�س�ء 

والإعالم لت�س�هم ف�ي تعزيز م�ستوى الري��سة 
الفل�سطينية. 

ويقدم 50 ألف دوالر أميركي لبناء منطقة ترفـيهية ألطفال مرضى السرطان
فـي مستشفى المطلع بمدينة القدس 

قدم »بنك فل�سطني« دعمً� م�ليً� بقيمة 50 
األف دولر اأمريكي، لبن�ء منطقة ترف�يهية 
مب�ست�سفى  ال�سرط�ن  مر�سى  لأطف�ل 
املطلع مبدينة القد�س. وقد جرت مرا�سم 
مبقر  موؤخرا  التربع  اتف�قية  على  التوقيع 
لبنك  الع�مة  لالإدارة  الرئي�س  املركز 
فل�سطني مبدينة رام اهلل، ووقع التف�قية 
ال�سوا  ه��سم  الأ�ست�ذ  البنك،  عن  ممثال 
رئي�س جمل�س الإدارة واملدير الع�م ل� »بنك 
فل�سطني«، ود. توف�يق ن��سر، املدير الع�م 
ا�سكندر  ال�سيد  املطلع، بح�سور  مل�ست�سفى 
ن�ئب  حج�  واأمرية  امل�يل  املدير  كت�ب، 
ج�نب  اإىل  امل�ست�سفى،  ف�ي  امل�يل  املدير 
ث�ئر حم�يل رئي�س دائرة العالق�ت الع�مة 

و�سليم  فل�سطني،  بنك  ف�ي  والت�سويق 
وربيع  املغرتبني،  وحدة  رئي�س  هوديل 

دويك�ت رئي�س ق�سم العالق�ت الع�مة ف�ي 
البنك.
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وقع الأ�ست�ذ ه��سم ال�سوا رئي�س جمل�س الإدارة 
واملدير الع�م ل� »بنك فل�سطني«، وال�سيدة نهلة 
قورة رئي�سة ط�قم �سوؤون املراأة اتف�قية �سراكة 
الرئي�سي  ب�ملقر  عقدت  مرا�سم  ف�ي  وتع�ون، 
لالإدارة الع�مة لبنك فل�سطني ف�ي مدينة رام 
اهلل، وهي �سراكة تتم لأول مرة ف�ي فل�سطني 
وط�قم  القط�ع اخل��س  موؤ�س�س�ت  اإحدى  بني 

�سوؤون املراأة. 
ويرعى البنك مبوجب هذه التف�قية عددا من 
به�  يقوم  التي  التنموية  والفع�لي�ت  الأن�سطة 
ف�ي  الفل�سطينية  املراأة  دعم  بهدف  الط�قم 
ط�قم  يعمل  كم�  الوطن.  حم�فظ�ت  خمتلف 
�سوؤون املراأة  من اأجل بن�ء جمتمع دميقراطي 
من  وخ�ٍل  الإن�س�ن،  حقوق  يحرتم  متعدد 

ويحصل على جائزة »أفضل بنك فـي فلسطين«
ضمن تصنيف مجلة EMEA Finance العالمية للعام 2011 

ح�ز »بنك فل�سطني« على ج�ئزة اأف�سل بنك 
ال�سنوي  الت�سنيف  �سمن  فل�سطني،  ف�ي 
للع�م  الع�ملية   EMEA Finance ملجلة 
2011، وذلك ف�ي حفل ع�س�ء خريي كبري 

بفندق  امل��سي  �سب�ط  �سهر  اأقيم منت�سف 
ف�ي  دبي   مبدينة  اجلمريا/  مدينة  اأبراج 
مب�س�ركة  املتحدة،  العربية  الإم�رات  دولة 
عدد من رواد القط�ع امل�سرف�ي ف�ي الع�مل 
العربي والع�مل. حيث ت�سلم اجل�ئزة خالل 
احلفل وفد من البنك ممثال بكل من؛ راية 
ال�س�ملة  اجلودة  دائرة  رئي�س  �سبيت�ين، 
العكر  واأحمد  امل�ستثمرين،  وعالق�ت 
وحممود  ال�ستثم�ر،  دائرة  رئي�س  م�س�عد 

ال�سوا ن�ئب مدير املخ�طر. 

 EMEA الع�ملية  املجلة  �سنفت  وقد 
على  بن�ء  فل�سطني«  »بنك   Finance

الكبري  ب�لنمو  املتعلقة  املع�يري  من  عدد 
والنمو  والإيرادات  واخلطط  وال�سي��س�ت 

واجلودة ف�ي اخلدم�ت املقدمة التي عززت 
من تطور البنك ومتيزه ب�جلودة وال�سورة 
م�سرية  معه  لتتوا�سل  الأمثل،  والأداء 

النج�ح. 

ويوقع إتفاقية شراكة مع طاقم شؤون المرأة
لدعم األنشطة والفعاليات لتمكين المرأة الفلسطينية 

واجلن�س  الدين  على  الق�ئم  التمييز  اأ�سك�ل 
والأم�ن  الكرمي  العي�س  ل�سم�ن  واللون، 
اإىل تطوير دور  الط�قم  ي�سعى  للمواطن. كم� 

وبن�ء  تعزيز  خالل  من  املجتمع  ف�ي  املراأة 
القرار  �سنع  مراكز  ف�ي  ومتكينه�  قدراته� 
وف�ي العملية التنموية وال�سي��سية الفل�سطينية.
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بنك األردن وبالتعاون مع الدفاع المدني
ينظم دورة فـي علوم الدفاع المدني والجاهزية لموظفـيه

مديرية  مع  ب�لتع�ون  الأردن  بنك  اختتم 
اهلل  رام  حم�فظة  ف�ي  املدين  الدف�ع 
املدين  الدف�ع  علوم  ف�ي  دورة  والبرية، 
املدينة،  ف�ي  البنك  ملوظف�ي  واجل�هزية 
ف�ي  ن�جحة  اإخالء  عملية  تنف�يذ  مت  كم� 

مقر البنك مبدينة البرية.
وعلوم  وال�سالمة  الوق�ية  دورة  وافتتحت 
والكوارث  والإخالء،  والإنق�ذ  الإطف�ء 
موظف�ي  من  ملجموعة  والزلزل  الطبيعية 
ف�ي  تدريبية،  �س�عة  بواقع ع�سرين  البنك 
مع  التع�مل  لكيف�ية  اجل�هزية  رفع  �سي�ق 
امل�ستمرة  واجل�هزية  الطوارئ  ح�لت 
مدير  بح�سور  وذلك  البنك.  ملوظف�ي 
اهلل  رام  حم�فظة  ف�ي  املدين  الدف�ع 
واملدير  حن�ي�سة،  حمفوظ  املقدم  والبرية 
زيدان،  جوين  ال�سيد  للبنك  الإقليمي 
ح�مت  ال�سيد  الإقليمي  املدير  وم�س�عد 

الفقه�ء.
وق�ل مدير الدف�ع املدين املقدم حمفوظ 
على  يعمل  املدين  الدف�ع  »اإن  حن�ي�سة: 
ف�ي  والعلوم  الوق�ية  ثق�فة  وتعميم  ن�سر 
وتدريبي  توعية  دورات  عقد  عرب  الوطن، 
للمواطنني، لتمكينهم من التع�مل ال�سليم 
حدوث  وبعد  قبل  ال�سحيح  وال�سلوك 
عقدت  التي  الدورة  اأن  واأ�س�ف  ط�رئ«. 

جدا،  اإيج�بية  ك�نت  الأردن  بنك  ملوظف�ي 
املوظف�ني  قبل  من  البن�ء  التع�ون  ومل�سن� 
جنبً�  وم�س�عدا  قوي�  رديف�  لي�سبحوا 
ح�لت  ف�ي  املدين  الدف�ع  مع  جنب  اإىل 

الطوارئ.
بدوره، اأ�س�د املدير الإقليمي للبنك ال�سيد 
جوين زيدان، ب�لدور الكبري والبن�ء الذي 
يقوم به الدف�ع املدين من رفع الوعي لدى 
التع�مل  كيف�ية  من  لتمكينهم  املواطنني، 
اإىل  تهدف  التي  الطوارئ  ح�لت  مع 
وطرق  والكوارث،  احلوادث  اآث�ر  تقليل 
ال�سلوك والتع�مل ال�سحيح معه� من جهة 
التعبئة والتدريب التي ت�ستهدف املوظف�ني 

اأهمية  واملوؤ�س�س�ت واملواطنني، مل� له� من 
لتقليل  املدين  الدف�ع  ف�ي م�س�ندة طواقم 

اخل�س�ئر قدر الإمك�ن.
تدريبية  اإخالء  عملية  تنف�يذ  مت  وقد 
رام  وفرع  الإقليمية  الإدارة  ملبنى  ك�ملة 
اهلل، وب�مل�س�ندة والإ�سراف الت�م من قبل 
ا�ستعدادات  �سمن  وذلك  املدين،  الدف�ع 
ط�رئ  اأي  اإىل  وج�هزيته  ملواجهة  البنك 
وتندرج  املوظف�ني،  اأرواح  على  واملح�فظة 
�سلطة  تعليم�ت  �سمن  التدريب�ت  هذه 
بخطط  املتعلقة  الفل�سطينية،  النقد 

الطوارئ وا�ستمرارية العمل.

بــانــورامــا

Professional video recording and management. For systems of up to 4 analog cameras, 

our Video Recorder 400 Series is the one to choose. This simple, no-nonsense recorder 

is a complete and very easy to use video management solution. Our Video Recorder 400 

Series gives you the quality and reliability you expect from Bosch – the best on the market.

Visit www.boschsecurity.com to find out more.

Qualified to  
manage your 
security easily

New CCTV Recorder 
400 Series 
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بــانــورامــا

اأعلن ن�ئب املدير الع�م / املدير الإقليمي 
جوزيف  ال�سيد  عم�ن  الق�هرة  لبنك 
ن�سن��س ب�أن النت�ئج امل�لية لبنك الق�هرة 
عم�ن - فروع فل�سطني قد اأظهرت منوا 
ملفت� ف�ي الأرب�ح اإذ حقق البنك ح�سب 
اإجم�لية  اأرب�ح�  الأولية  امل�لية  البي�ن�ت 
بلغت قيمته� 12,563,351 دين�ر اأردين 
 ،2011 الع�م  خالل  ال�سرائب  قبل 
مق�رنة مع اأرب�ح مقداره� 9,471,967 
الع�م  ف�ي  ال�سرائب  قبل  اأردين  دين�ر 

بنك القاهرة عمان/ فروع فلسطين
يحقق أرباحا مقدارها )12.6( مليون دينار فـي العام 2011

ف�ي  ايج�بي�  منوا  يعك�س  مم�   ،2010

ف�ي  متميزا  واأداء  البنك  اأعم�ل  نت�ئج 
تقدمي اخلدم�ت امل�سرف�ية.

احلجم  ب�ن  ن�سن��س  ال�سيد  اأو�سح  كم� 
الإجم�يل لالإيرادات قد ارتفع ف�ي الع�م 
اأردين  دين�ر   36,715,078 اإىل   2011

ف�ي  لالإيرادات  اإجم�يل  بحجم  مق�رنة 
 29,077,346 بلغ  الذي   2010 الع�م 
مقداره�  منو  وبن�سبة  اأرين  دين�ر 
الئتم�نية  الت�سهيالت  اأم�   ،26%

بلغ  اإذ   11% بن�سبة  منت  فقد  املب��سرة 
املب��سرة  الئتم�نية  الت�سهيالت  �س�ف�ي 
دين�ر   187,102,767 للعمالء  املقدمة 
  2011 امل��سي  الع�م  نه�ية  ف�ي  اأردين 
بلغت  التي  الت�سهيالت  ب�س�ف�ي  مق�رنة 
الع�م  ف�ي  اأردين  دين�ر   169,000,456

2010  وقد اأكد ال�سيد ن�سن��س ب�أن هذه 

امل�يل  املركز  قوة  بجالء  تعك�س  النت�ئج 
للبنك و�سي��سته احلكيمة. 
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ضمن مهرجان جوائز التوفـير بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم
الجائزة الشهرية الكبرى لشهر كانون أول وقيمتها 100,000 دوالر

بت�سليم  عم�ن  الق�هرة  بنك  احتفل 
ك�نون  ل�سهر  الكربى  ال�سهرية  اجل�ئزة 
التوف�ري  جوائز  مهرج�ن  �سمن  اأول 
وجيه  لل�سيد  دولر   100,000 وقيمته� 
لدى  املدخر  دروبي  الرحمن  عبد  ن�جي 

ويدشن صراف آلي جديد فـي جامعة بيرزيت وصراف آخر فـي مدينة نابلس / شارع عمان
ق�م بنك الق�هرة عم�ن موؤخرا بتد�سني 
ج�معة  حرم  �سمن  جديد  اآيل  �سراف 
�س�رع  ف�ي  اآخر  و�سراف  بريزيت 
ف�ي  وذلك  ن�بل�س،  مدينة  ف�ي  عم�ن 

ويرعى حفالت موسيقية أقامتها األونروا ومشروع السالم على األرض
بمناسبة عيد الميالد المجيد 

برع�ية  عم�ن  الق�هرة  بنك  ق�م 
اأق�مته�  التي  املو�سيقية  احلفالت 
الأونروا والق�ئمني على م�سروع »ال�سالم 
حلم  بيت  مدينة  ف�ي  الأر�س«   على 
اأقيم  حيث  امليالدية،  الأعي�د  مبن��سبة 
املوؤمترات  ق�سر  ف�ي  �سخم  ع�ملي  حفل 
عرب  الع�مل  اأنح�ء  جميع  اإىل  بثه  مت 
والقنوات  ال�سن�عية  الأقم�ر  النرتنت، 
احلفل  هذا  يهدف  املختلفة،  الف�س�ئية 
اإىل ن�سر ر�س�ئل ال�سالم وجمع التربع�ت 
لدعم الالجئني الفل�سطينيني، وقد قدم 
والعرب  الأج�نب  الفن�نني  من  جمموعة 
ق�سرية  واأفالم  مو�سيقية  جمموعة 

حتكي عن ال�سالم ف�ي الع�مل.  

اخلدمة  بتوف�ري  البنك  اهتم�م  اإط�ر 
مدار  على  واملريحة  ال�سهلة  امل�سرف�ية 
اأم�كن  ك�فة  ف�ي  لعمالئه  ال�س�عة 
تواجدهم لي�سل عدد ال�سراف�ت الآلية 
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فل�سطني  ف�ي  عم�ن  الق�هرة  بنك  لدى 
اإىل 45 جه�ز �سراف اآيل موزعني على 

ك�فة حم�فظ�ت الوطن.

خرب  الف�ئز  تلقى  وقد  طولكرم،  فرع 
كبرية  ب�سع�دة  الكربى  ب�جل�ئزة  الفوز 
اأن  ب�لفعل  كبرية  فرحة  »اإنه�  ق�ل  حيث 
ال�سكر  كل  القيمة،  بهذه  بج�ئزة  اأفوز 
لبنك الق�هرة عم�ن  » وعند �سوؤاله عن 

اأ�س�ف  اجل�ئزة  بهذه  للت�سرف  خططه 
ف�ي  يدر�سون  اأبن�ء  خم�سة  لدي   « ق�ئال 
اجل�معة لذلك وبعد الفوز بهذه اجل�ئزة 

مل يعد هن�ك قلق على تعليمهم«. 



البنـوك فـي فل�ســــــطني32

مت��سي� مع خططه ال�سنوية الطموحة عقد 
الول  اجتم�عه  الأردين  التج�ري  البنك 
يوم  وفل�سطني  الردن  لفروع  الع�م  لهذا 
ال�سبت 25/2/2012 بح�سور رئي�س جمل�س 
الدارة ال�سيد مي�سيل ال�س�يغ ون�ئب رئي�س 
جمل�س الإدارة ال�سيد امين املج�يل واملدير 
الع�م ال�سيد مهدي عالوي واملدير القليمي 
لفروع فل�سطني ال�سيد ن�جي املرداوي وك�فة 
ادارات وفروع البنك ف�ي الأردن وفل�سطني.
خالل  مت  الداء  م�ستوى  رفع  وبهدف 
اجلديدة  البنك  خطط  من�ق�سة  الجتم�ع 
للع�م احل�يل حيث متحورت هذه اخلطط 
البنك  لدوائر  الالزم  الدعم  تقدمي  حول 
خدم�ت  تقدمي  لت�سهيل  والفروع  الربحية 
ب�أ�سلوب  امل�ستهدف�ني  لعمالئه  البنك 
الع�م  املدير  ع�سري ومن�ف�س، كم� تطرق 
ولكل  ب�لتف�سيل  الطموحة  البنك  خلطط 
الدعم  وملراكز  البنك  ف�ي  عمل  مركز 
وركز على �سرورة العمل على ترجمة هذه 

اخلطط على الواقع العملي.
البدء  هو  احل�يل  الع�م  اهداف  اأهم  ومن 
وهي  املتوازنة  الأهداف  بط�قة  بتطبيق 
بعن�ية  املخت�رة  املق�يي�س  من  جمموعة 

البنك التجاري األردني يستعد لإلنتقال إلى مقر اإلدارة اإلقليمية الجديد وفرع رام اهلل الرئيس
التج�ري للبنك  القليمي  املدير   �سرح 
ب�نه املرداوي  ن�جي   / ال�سيد   الردين 
الق�دمة القليلة  ال�سهر  خالل   �ستتم 
 النتق�ل النه�ئي ملقر الدارة القليمية وفرع

 رام اهلل الرئي�سي الواقع ف�ي رام اهلل – البلد
الت�سطيب اعم�ل  من  النته�ء  بعد   وذلك 
حملة ذلك  و�سي�س�حب  ب�ملقر   اخل��سة 
التي اخلدم�ت  تظهر  �سخمة   اعالنية 

البنك التجاري األردني يعقد اجتماعه اإلقليمي للعام الحالي

اأدوات  لتكون  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  من 
لإبالغ  لت�ستخدمه�  املوؤ�س�سة  لقي�دة  مت�حة 
وامل�س�همني  املحفزة(  )العوامل  الع�ملني 
الزب�ئن  نتيجته�  ويلم�س  امل�لية(  )النت�ئج 
والتي  العمل(  اجراءات  وتطوير  )حت�سني 
بوا�سطته�  حتقق  اأن  للموؤ�س�سة  مُيكن 
حيث  ال�سرتاتيجية،  واأهدافه�  ر�س�لته� 
الع�م  من  الول  الربع  من  تطبيقه�  �سيتم 
التج�ري  البنك  يكون  بحيث  احل�يل 
الأردن  ف�ي  البنوك  اأوائل  من  الأردين 
املفهوم  هذا  يطبق  الذي  املنطقة  وكذلك 
الط�ق�ت  ك�فة  ا�ستغالل  يتم  بحيث 
ف�ي  البنك  ف�ي  الع�ملني  لك�فة  الت�سويقية 

�سراف�ت  الردين  التج�ري  البنك  د�سن 
 ويدشن صرافات آلية لفروعه العاملة فـي فلسطين
اآلية لكل فرع ف�ي من�طق تواجدة ف�ي كل 

جديدة منتج�ت  وطرح  البنك   يقدمه� 
 لل�سوق والعالن عن برامج توف�ري وتقدمي
 جوائز نقدية وعينية للعمالء و�سيعلن عن

هذه الربامج ح�ل اعتم�ده� .

امل�لية  امل�ستهدف�ت  لتحقيق  ك�فة مواقعهم 
وحت�سني  للعمل  الداخلية  البيئة  وتطوير 
ذات  اخلدمة  وتقدمي  املوظف�ني  قدرات 
يح�س  بحيث  لعمالئه  امل�س�فة  القيمة 
البنك  مع  تع�مله  ف�ي  مميزا  ب�أنه  العميل 
�سع�ره  حتقيق  ب�لت�يل  الأردين  التج�ري 

اليك”. “اأقرب 
عالوي/  مهدي  ال�سيد  �سكر  النه�ية  وف�ي 
املدير الع�م ك�فة جهود املوظف�ني والع�ملني 
على  وحثهم  الأردين  التج�ري  البنك  ف�ي 
تقدمي املزيد ف�ي �سوء التحدي�ت الق�دمة. 
الع�م  هذا  الداخلي  البنك  �سع�ر  ورفع 

)العميل يع�ن ول يه�ن(.

بــانــورامــا

من رام اهلل ون�بل�س وطولكرم وبيت حلم.
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بيت البنوك

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك ف�ي فل�سطني 
اجتم�عه  اجلمعية  مبقر   2012/2/14 بت�ريخ 
من�ق�سة  مت  حيث   ،2012 للع�م  الأول  الدوري 
 2011 للع�م  للجمعية  الأولية  امل�لية  البي�ن�ت 
ب�ل�س�فة اىل من�ق�سة خطة العمل ل�سنة 2012 
ف�ي  الرتكيز  �سرورة  على  احل�سور  اأكد  حيث 

مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعه الدوري العادي األول لعام 2012

خطة الع�م احل�يل على املحور اخل��س ب�حل�سد 
واأنظمه  قوانني  م�س�ريع  من  يتوقع  مل�  والت�أييد 
مت  العمل  خطة  اإعتم�د  وبعد  ال�سنه،  لهذه 
امل�س�دقة على املوازنة التقديرية للع�م 2012، 
امل�سرف�ية  ال�سن�عة  ف�ي  الرقي  منطلق  ومن 
�سركة  مو�سوع  الأع�س�ء  ن�ق�س  الفل�سطينية 

اعتم�د  ومت  اللكرتونية  امل�سرف�ية  اخلدم�ت 
ترتيب زي�رة اىل اإحدى ال�سرك�ت املتخ�س�سة 
ف�ي الردن لبحث اآف�ق التع�ون ف�ي هذا املج�ل، 
التح�سريي  قبل الجتم�ع  وي�أتي هذا الجتم�ع 
لجتم�ع الهيئة الع�مة الع�دي املنوى عقده ف�ي 

خالل الفرتة القريبة الق�دمة.

رام  مبدينة  مقره�  ف�ي  البنوك  جمعية  عقدت 
اإن�س�ء  ملت�بعة  ت�س�ورية  اجتم�ع�ت  عدة  اهلل 
حيث  اللكرتونية،  امل�سرف�ية  اخلدم�ت  �سركة 
مت  حيث  ال�سركة،  ت�أ�سي�س  اآلية  من�ق�سة  متت 
عر�سه  ليتم  للدرا�سة  تنف�يذي  ملخ�س  اإعداد 

على البنوك بغر�س حتديد البنوك التي ترغب 
ف�ي امل�س�همة ب�إن�س�ء ال�سركة، ويذكر اأن الهدف 
تطوير  على  العمل  هو  لل�سركة  ال�سرتاتيجي 
البنية التحتية للخدم�ت امل�سرف�ية اللكرتونية 
لتعزيز اعتم�د اخلدم�ت امل�سرف�ية اللكرتونية 

هذا  ف�ي  بيع،  ونق�ط  اآيل  �سراف  اجهزة  من 
اجندة  على  املو�سوع  هذا  ك�ن  فقد  ال�سي�ق 
ترتيب  اعتم�د  مت  حيث  الداره  جمل�س  اجتم�ع 
ف�ي  املتخ�س�سة  ال�سرك�ت  اإحدى  اىل  زي�رة 

الردن لبحث اآف�ق التع�ون ف�ي هذا املج�ل . 

جمعية البنوك ترعى اجتماعات متابعة بخصوص تأسيس شركة الخدمات المصرفـية اإللكترونية
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جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 

نظمت جمعية البنوك ف�ي فل�سطني، وللع�م 
الث�لث على التوايل، حفل تكرمي املوظف�ني 
املتميزين ف�ي البنوك الع�ملة ف�ي فل�سطني 
مقره�  ف�ي  وذلك   2012/02/23 بت�ريخ 
اىل  احلفل  ح�سر  وقد  اهلل  رام  مبدينة 
عن  ممثلني  املتميزين  املوظف�ني  ج�نب 
دوائر  ومدراء  امل�س�ركة  البنوك  اإدارات 

املوارد الب�سرية ف�ي البنوك.
اأبو دي�ب مدير ع�م اجلمعية  نبيل  واعترب 
يخ�س  متميزًا  ن�س�طً�  املن��سبة  هذه 
هذه  اأهمية  على  و�سّدد  املتميز  املوظف 
حٍد  على  وللموظف�ني  للبنوك  التجربة 
ي�أتي  احلدث  هذا  اأن  اإىل  ونّوه  كم�  �سواء، 
اجلمعية  اأطلقته�  التي  للمب�درة  ا�ستكم�ًل 
اأهمية  على  واأكد  امل��سيني،  الع�مني  ف�ي 

امل�سرف�ي  العمل  ف�ي  الب�سري  العن�سر 
امل�ل  براأ�س  الهتم�م  و�سرورة  وتطوره، 
الذكي للبنوك، حيث يعترب مو�سوع املوارد 
الب�سرية اأحد اأهم جم�لت عمل اجلمعية، 
العديد  ب�إجراء  اجلمعية  قي�م  اإىل  لفتً� 
املج�ل،  بهذا  العالقة  ذات  الدرا�س�ت  من 
كدرا�سة �سلم الرواتب، ومميزات الرواتب، 
ب�ل�س�فه اىل درا�سة الع�مليني ف�ي القط�ع 

امل�سرف�ي.
للع���م  املتميزين  املوظف�ني  ق�ئمة  و�سملت 
قب��ل  من  اإنتخ�بهم  ت��م  الذين   2011

 - الكعكه  :مراد  ال�س�دة  البن�وك  اإدارات 
ب��سل  والتمويل،  للتج�رة  الإ�سك�ن  بنك 
حممد  عم�ن  الق�هرة  بنك   - طوق�ن 
 - قرع�ن  ح�زم  القد�س،  بنك   - حممود 

البنك العربي، مع�ذ مو�سى - بنك الرف�ه 
�س�لح  �س�هني  ال�سغرية،  امل�س�ريع  لتمويل 
�سالح  الفل�سطيني،  التج�ري  البنك   -
الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك   - جرب 
امل�سري  العق�ري  البنك   - عالونة  حربي 
ال�ستثم�ر  بنك   – حم�دي  عالء  العربي، 

الفل�سطيني.
املوظف�ني  دي�ب  اأبو  �سلم  احلفل  نه�ية  وف�ي 
توزيع  مت  كم�  تقدير،  �سه�دة  املتميزين 
امل�س�ركني  و�سكر  عليهم،  الرمزية  الهداي� 
هي  التي  املب�درة  هذه  على  اجلمعية  اإدارة 
اأي�سً�  �سكروا  و  جلهودهم،  تقدير  مبث�بت 
اللقب،  لهذا  تر�سيحهم  على  اإداراتهم 
موؤكدين اأن مثل هذه املب�درات ت�سعر املوظف 

ب�إهتم�م املوؤ�س�سة به، وحتفزه على العمل.

الع�م  بداية  منذ  البنوك  �س�ركت جمعية 
احل�يل ف�ي عددًا من اللج�ن والتي ت�سكلت 
بقرار جمل�س الوزراء، حيث �س�ركت ف�ي 
والفريق  الجور،  �سي��س�ت  جلنة  من  كل 
الفريق  و  الإجتم�عي،  لل�سم�ن  الوطني 

جمعية البنوك تشارك فـي عددًا من اللجان والفرق
الوطنية  ال�سرتاتيجية  لعداد  الوطني 
ع�سوية  ف�ي  للرت�سيح  اإ�س�فة  للت�سدير، 
جلنة  وع�سوية  لل�سك�ن،  الوطنية  اللجنة 
والجتم�عي  الإقت�س�دي  املجل�س  اإن�س�ء 
من  اجلمعية  �س�ركت  كم�  الفل�سطيني 

اإجتم�ع�ت  ف�ي  اخل��س  القط�ع  خالل 
نظ�م  م�سروع  احلكومة  مع  احلوار  جلنة 

تق�عد القط�ع غري احلكومي املقرتح.
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1(  �سرورة منح ح�س�ب ال�سركة حق يوم عمل مب� ف�يه� يوم الإيداع ل�سيك�ت املق��سة الواردة من م�لكي امل�س�ريع واملوؤ�س�س�ت الر�سمية حيث 

اأنه� م�سمونة التح�سيل.
2( ت�أخري حق �سيك�ت املق��سة من ح�س�ب ال�سركة على نف�س البنك اأو بنوك اأخرى لت�ريخ حق حت�سيله� للم�ستف�يد حيث تقوم البنوك بتق��س 
قيمة ال�سيك بنف�س يوم احلق قبل و�سول ال�سيك للح�س�ب وحت�سيله للم�ستف�يد ويتم حت�سيله� ف�ي ح�س�ب امل�ستف�يد بعد اأربع اأو خم�س اأي�م عمل.

3( تخف�ي�س فرتة ت�سييل ت�أمين�ت الكف�لت املنتهية من 45 يوم اىل 10 اأي�م كحد اعلى ف�ي ح�ل عدم ا�ستالم ا�سل الكف�لة.
4( اإعف�ء احل�س�ب من عمولة الإيداع النقدي.

5( اإعف�ء احل�س�ب من ثمن دف�تر ال�سيك�ت.
6( اإعف�ء احل�س�ب من عمولت اإدارة احل�س�ب وعمولت اإ�سدار ال�سه�دات.

7( تخف�ي�س قيمة عمولت الكف�لت والإعتم�دات البنكية، حيث تتطلع ال�سركة لتخف�ي�سه� من 1.5 % �سنويً� اىل 0.75 % �سنويً� 
نظرًا حلجم الكف�لت.

8( خف�س قيمة الت�أمين�ت النقدية على الكف�لت والإعتم�دات البنكية حيث تتطلع ال�سركة لتخف�ي�سه� من 15 % اإىل 5 % كحد اأعلى 

�سواء الكف�لت البنكية او العتم�د.
9(  اإعف�ء احل�س�ب من عمولت التج�وز، حيث اأن ال�سركة حتتفظ بح�س�ب�ته� لدى البنك مع عدم اأخذ اأي ف�ئدة على الأر�سدة ول 
تريده� ف�ن ال�سركة تطلب اإعف�ء احل�س�ب من ف�ئدة ك�سف احل�س�ب ملدة �سهر من ت�ريخ الك�سف الأقل، مع �سرورة حتديد �سقف ج�ري 

مدين بدون اأي عمولت اأو فوائد اأو جت�وز.
10( اإيج�د �سندوق خ��س ب�ل�سرك�ت ف�ي معظم البنوك لت�سهيل مع�مالت كب�ر الزب�ئن، حيث ي�سطر �س�حب ال�سركة لنتظ�ر الدور 

واإهدار الوقت لت�سهيل مع�مالته.

قائمة مطالب إتحاد المقاولين من القطاع المصرفـي...نعرضها دون تعليق

ممثلي  بني  لق�ء  البنوك  جمعية  عقدت 
من  وممثلني  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  البنوك 
الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  املق�ولني  احت�د 
 2012/01/08 بت�ريخ  اجلمعية  مقر  ف�ي 
املق�ولني،  قط�ع  تهم  اأمور  ومن�ق�سة  لبحث 
حيث عر�س ممثلي احت�د املق�ولني عددًا من 

جمعية البنوك تعقد لقاء بين ممثلي البنوك واتحاد المقاولين 

مط�لبهم والتى متثلت ف�ي ت�سنيف املق�ولني 
بن�ًء على ال�سيك�ت املرجتعة وحمدودية عدد 
للمق�ول  اإ�سداره�  يتم  التى  ال�سيك�ت  دف�تر 
مو�سوع  اىل  ا�س�روا  كم�  ت�سنيفه  يتم  الذي 
ارتف�ع قيمة العمولت التى تتق��س�ه� البنوك 
امل�سكلة  ب�أن  اجلمعية  ع�م  مدير  او�سح  وقد 

مع  لي�ست  املق�ولني  تواجه  التى  الرئي�سية 
البنوك بل ف�ي حت�سيل م�ستحق�تهم من وزارة 
لل�سيك�ت  الآيل  النظ�م  مو�سوع  وان  امل�لية 
املرجتعة ودف�تر ال�سيك�ت هي من اخت�س��س 
�سلطة النقد كم� ا�س�ر اىل ان �سلطة النقد قد 

حددت العمولت التى تتق��س�ه�. 
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جمعية البنوك تصدر نشرة »المؤشر المصرفـي 2011/12«
وبطاقة »بيانات مصرفـية 2011/12«

اأ�سدرت جمعية البنوك ن�سرته� الدورية 
والتي   »2011  /12 امل�سرف�ي  »املوؤ�سر 
واقع  عن  املعرفة  توف�ري  اإىل  تهدف 
من  الفل�سطيني،  امل�سرف�ي  القط�ع 
موؤ�سرات  لأهم  معلوم�ت حتليلية  خالل 

ال�سن�عة امل�سرف�ية.
»بي�ن�ت  بط�قة  اجلمعية  اأ�سدرت  كم� 
تعر�س  والتي   »2011  /12 م�سرف�ية 
املجمعة  العمومية  امليزانية  بي�ن�ت  اأهم 
ال�سيك�ت  حركة  بي�ن�ت  اإىل  اإ�س�فة 
لت�سكل  املق��سة،  غرف  ف�ي  واحلوالت 
يتزامن  الإ�ستخدام  �سهل  مرجعً� 

اإ�سداره مع ن�سرة املوؤ�سر امل�سرف�ي.

المؤشــر المصرفـي
2011/12 قيمة   عدد

2,870,782,316 1,055,827 �صيكات املقا�صة

202,130,798 131,518 ال�صيكات املرجتعة

-70,407,200 187,044 ال�صيكات امل�صحوبة مع اإ�صرائيل
265,363,042 130,643 ل�سالح البنوك الفل�سطينية

335,770,242 56,401 ل�سالح البنوك الإ�سرائيلية

1,600,496,102 35,661 احلواالت الداخلية

12,932,702 62,321  احلواالت اخلارجية بدون اإ�صرائيل
834,491,093 36,113 احلوالت الواردة

821,558,391 26,208 احلوالت ال�سادرة

95,042,947 16,974 احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل
472,338,725 9,144 احلوالت الواردة

377,295,778 7,830 احلوالت ال�سادرة

بيـانات مصـرفـية
2011/12

�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين  بيانات الربع الرابع

�صيكات وحواالت *

2011

 بيانات اإح�سائية بال�سافـي

**

**

**

**
*

بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية
جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لبحث فكرة إنشاء لجنة وطنية للبنوك

حتت  عمل،  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 
رع�ية مع�يل د.جه�د الوزير حم�فظ �سلطة 
غرفة  مع  وب�لتع�ون  الفل�سطينية  النقد 

بورتالند  من  وبدعم  الدولية،  التج�رة 
فندق  ف�ي   2012/03/19 بت�ريخ  تر�ست 
التعريف  بهدف  اهلل.  رام   - املوف�ينبيك 

الت�بعة  واللج�ن  الدولية  التج�رة  بغرفة 
له� ب�سكل خ��س، وبحث فكرة اإن�س�ء جلنة 

وطنية للبنوك ف�ي فل�سطني.
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بيت البنوك
جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم عملية التسديد اآللي لفواتير الخدمات

ممثلي  بني  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  عقدت 
�سلطة  وممثلي  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  البنوك 
ف�ي   2012/01/23 بت�ريخ  الفل�سطينية  النقد 
عملية  تنظيم  ومن�ق�سة  لبحث  اجلمعية،  مقر 
الت�سديد الآيل لفواتري اخلدم�ت الع�مة ب�سبب 
واآلية  العالقة  بطبيعة  للجمهور  الو�سوح  عدم 
وقد  والبنوك،  اخلدم�ت  �سرك�ت  بني  العمل 

الفواتري  اأن  النق��س  خالل  البنوك  ممثلي  بني 
الواردة من �سرك�ت اخلدم�ت تدخل ف�ي نظ�م 
البنك كبي�ن�ت واردة اإىل النظ�م، ويتم الت�سديد 
الآيل لتلك الفواتري كمبلغ م�ستحق على العميل، 
اإذا ك�نت هذه  البنك م�  ول يظهر النظ�م ف�ي 
الفواتري مرتاكمة على العميل اأم ل، وف�ي ح�لة 
عدم وجود ر�سيد يع�د امللف ل�سركة اخلدم�ت 

التي تفر�س غرام�ت ت�أخري على العميل، ولي�س 
قيمة  خ�سم  على  دوره  يقت�سر  الذي  البنك 
الفواتري من الر�سيد ح�سب التف�قية التي وقع 
عليه� العميل مع ال�سركة. وف�ي نه�ية الجتم�ع 
توقيعهم على  العمالء عند  بتوعية  التو�سية  مت 
بينه  على  العميل  يكون  حتى  التف�قي�ت  هذه 

مم� يوقع عليه مع هذه ال�سرك�ت.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات خدمة الصراف اآللي

عقدت جمعية البنوك اجتم�عً� بح�سور ممثلي 
�سلطة  وممثلي  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  البنوك 
 2012/02/26 بت�ريخ  الفل�سطينية  النقد 
تعليم�ت  م�سودة  ملن�ق�سة  اجلمعية،  مقر  ف�ي 
�سلطة  عن  ال�س�درة  الآيل  ال�سراف  خدمة 
النقد، والتي ج�ءت ملواكبة التطورات الع�ملية 

امل�سرف�ية  اخلدم�ت  جم�ل  ف�ي  احل��سلة 
الدولية  املع�يري  �سمن  وذلك  اللكرتونية 
الف�سلى املتبعة ف�ي هذا املج�ل، حيث ت�سمنت 
متطلب�ت احلد الأدنى لعمل ال�سراف�ت الآلية 
اأي�م  طيلة  امل�سرف�ية  اخلدمة  تقدمي  ل�سم�ن 
اأي�م  ف�ي  حتى  ال�س�عة  مدار  وعلى  الأ�سبوع 

العطل والأعي�د الر�سمية، واأن ت�سمل اخلدمة 
اأي�سً�  وت�سمنت  امل�س�رف،  عمالء  ك�فة 
ال�سروط الواجب توفره� ف�ي اأجهزة وبط�ق�ت 
خالل  احل�سور  ون�ق�س  الآيل،  ال�سراف 
الجتم�ع مالحظ�ت البنوك على امل�سودة، ومت 

اأخذ العديد منه� وت�سمينه� للم�سودة.
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جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لمناقشة مخزون الشيكات المعدل عملتها

مدراء  بني  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  نظمت 
ف�ي  الع�ملة  البنوك  ف�ي  امل�سرف�ية  العملي�ت 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وممثلي  فل�سطني 
بت�ريخ 2012/02/08 ف�ي مقر اجلمعية وذلك 
لبحث ومن�ق�سة خمزون ال�سيك�ت املعدل عملته� 

واملتعلق ب�إختالف عملة ال�سحب عن رمز العملة 
زمنية  فرتة  حتديد  ومت  ال�سيك  على  املدونة 
نوع  ف�يه�  املعدل  ال�سيك�ت  ب�إ�ستبدال  للبنوك 
العملة من قبل ال�س�حب، متهيدًا لإيق�ف التع�مل 
مع ال�سيك�ت املعدل رمز عملته� من خالل غرفة 

املق��سة على اأن تبقى ق�بلة لل�سرف من خالل 
الفروع امل�سحوب عليه� ال�سيك، ف�ي �سوء ذلك 
اأ�سدرت �سلطة النقد موؤخرًا تعميم حددت ف�يه 
�سرفه�  واآلي�ت  ال�سيك�ت  هذه  مع  التع�مل  اآلية 

من قبل الفروع امل�سحوبة عليه� .

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

بح�سور  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  عقدت 
فل�سطني وممثلي  ف�ي  الع�ملة  البنوك  ممثلي 
النقد  �سلطة  ف�ي  والتفتي�س  الرق�بة  دائرة 
مقر  ف�ي   2012/02/09 بت�ريخ  الفل�سطينية 
املوؤ�س�سة  ق�نون  م�سودة  ملن�ق�سة  اجلمعية، 
عن  ال�س�درة  الودائع  ل�سم�ن  الفل�سطينية 

�سلطة النقد، وخالل الجتم�ع ن�ق�س احل�سور 
هذا  وف�ي  امل�سودة،  على  البنوك  مالحظ�ت 
اجتم�ع  ف�ي  املو�سوع  من�ق�سة  مت  ال�سي�ق 
بت�ريخ  املنعقدة  جل�سته  ف�ي  الدارة  جمل�س 
كت�ب  اإر�س�ل  مت  عليه  وبن�ًء   ،2012/02/14

النقد  �سلطة  اإىل حم�فظ  املجل�س  رئي�س  من 

للمط�لبة ف�ي اإع�دة النظر بهذا الق�نون نظرًا 
ال�سنوية مق�رنة مع  لرتف�ع ر�سوم ال�سرتاك 
تخف�ي�س  اإىل  �ستوؤدي  مم�  املج�ورة  الدول 
على  �سلبً�  �سينعك�س  والذي  البنوك  اأرب�ح 

ال�ستثم�ر ب�سكل ع�م والبنوك ب�سكل خ��س.
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ملمثلي  اجتم�عً�  عدة  البنوك  جمعية  عقدت 
املخ�طر  واإدارة  الب�سرية  املوارد  دوائر 
والمتث�ل لدى امل�س�رف الع�ملة ف�ي فل�سطني 
بت�ريخ 2012/02/28 ف�ي مقر اجلمعية، مت 
و�سع  لأغرا�س  عمل  جلنة  ت�سكيل  خالله 

جمعية البنوك تبادر إلى تشكيل لجنة إلعداد سياسة منح المكافآت والحوافز
وتدعو اللجنة إلى عدة اجتماعات عمل لمناقشة المنهجيات الواجب اتباعها

اتب�عه�  الواجب  والأ�س�س  العمل  خطوات 
لإعداد �سي��س�ت منح املك�ف�آت واحلوافز بن�ء 
النقد  �سلطة  عن  ال�س�درة  التعليم�ت  على 
املقرتح  املنهجية  من�ق�سة  كم�  الفل�سطينية، 
املك�ف�آت  منح  �سي��س�ت  لإعداد  اتب�عه� 

واحلوافز، وقد مت التب�حث ب�لآلي�ت املمكنة 
اأدوات  بو�سع  والقي�م  املخ�طر،  لتحديد 
قي��س من��سبة وذلك من اأجل ربط الأهداف 
هذه  وتعترب  املخ�طرة،  بدرجة  والوظ�ئف 
اخلطوات املرحلة الأوىل من تنف�يذ امل�سروع.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة تعليمات قواعد ممارسات منح المكافآت والحوافز

عن  ال�س�درة  امل�لية  واحلوافز  املك�ف�آت 
�سلطة النقد، والتي ت�سمنت متطلب�ت �سلطة 
�سي��س�ته�  وتطوير  اإعداد  البنوك  من  النقد 
املك�ف�آت واحلوافز مب� ي�سمن  املتعلقة مبنح 
اأدنى  كحد  وال�سوابط  ب�ملتطلب�ت  الإلتزام 
ال�سف�ف�ية  و�سم�ن  احلوكمة  تعزيز  بهدف 

املك�ف�آت،  منح  عند  والإف�س�ح  واملو�سوعية 
ون�ق�س احل�سور خالل الجتم�ع مالحظ�تهم 
وقت  وف�ي  منه�،  عدد  واأخذ  امل�سودة  على 
ومت  املعدلة  امل�سودة  هذه  اعتم�د  مت  لحق 

تعميمه� على البنوك. 

بح�سور  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  نظمت 
ممثلي البنوك الع�ملة ف�ي فل�سطني وممثلي 
النقد  �سلطة  ف�ي  والتفتي�س  الرق�بة  دائرة 
مقر  ف�ي   2012/1/30 بت�ريخ  الفل�سطينية 
على  البنوك  مالحظ�ت  ملن�ق�سة  اجلمعية، 
منح  مم�ر�س�ت  قواعد  تعليم�ت  م�سودة 
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات للتحضير لألسبوع المصرفـي لالطفال

بني  اجتم�ع�ت  عدة  البنوك  جمعية  عقدت 
مدراء الت�سويق ف�ي البنوك الع�ملة ف�ي فل�سطني 
مقر  ف�ي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وممثلي 
اجلمعية للتح�سري لالأ�سبوع امل�سرف�ي لالأطف�ل 
وو�سع  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وللتن�سيق 

الفع�لي�ت  وتنظيم  امل�سروع  تطبيق  اآلي�ت عمل 
توعية  حم��سرات  الق�ء  على  هذه  ت�سمل  التي 
فروع  اىل  وزي�رات  املدار�س  لطلبة  م�سرف�ية 
“املعرفة  بعنوان  تثقيف�ية  ن�سرة  وتوزيع  البنوك 
امل�سرف�ية تقودك اىل م�ستقبل م�سرق”ويهدف 

واملعرفة  التوعية  خلق  اىل  امل�سروع  هذا 
ت�ستهدف  حيث  الطف�ل  لدى  امل�سرف�ية 
خمتلف  امل�سرف�ي  الأ�سبوع  وفع�لي�ت  ن�س�ط�ت 

الفئ�ت العمرية لطالب املدار�س. 

بح�سور  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  عقدت 
ممثلي البنوك الع�ملة ف�ي فل�سطني بت�ريخ 
ملن�ق�سة  اجلمعية  مقر  ف�ي   2012/03/07

م�سروع  م�سودة  على  البنوك  مالحظ�ت 
وخالل  احلكومي  غري  التق�عد  نظ�م 
من  العظمى  الأغلبية  اأجمعت  الجتم�ع 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة مشروع نظام التقاعد غير الحكومي

اأن يكون نظ�م  ممثلي البنوك على �سرورة 
نظ�م  من  جزءًا  احلكومي  غري  التق�عد 
ومتك�مل  �س�مل  وطني  اجتم�عي  �سم�ن 
الجتم�عي  الو�سع  خ�سو�سية  يراعي 
وال�سي��سي والقت�س�دي والت�سريعي ويحفظ 
الكرمية  احلي�ة  متطلب�ت  ويوفر  احلقوق 

�س�أنه�  من  التي  الأ�س��سية  الق�س�ي�  ويع�لج 
مثل  الإن�س�ن  وكرامة  اإن�س�نية  مت�س  اأن 
البط�لة والعجز والفقر وعدم ال�ستمرارية 
ف�ي العمل �سواء ك�ن ذلك ب�سبب بلوغ ال�سن 

الق�نوين للتق�عد اأم غريه. 
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وتدعو اللجنة إلى عدة اجتماعات تحضيرية لوضع ورقة عمل

اللجنة  اأع�س�ء  البنوك  جمعية  دعت  كم� 
لعدة  اللكرتونية  املعلوم�ت  لأمن  املوؤقتة 
من  عمل  ورقة  لو�سع  حت�سرييه  اجتم�ع�ت 
اأجل تقدميه� ملمثلي �سلطة النقد الفل�سطينية 
خالل الجتم�ع امل�سرتك، حيث عقد الجتم�ع 
الأول بت�ريخ 2012/02/26 ف�ي مقر اجلمعية 
ملن�ق�سة اأهم اخلطوات الواجب تنف�يذه� من 

خم�طر  تقليل  �س�أنه�  من  والتي  البنوك  قبل 
تاله  البنوك،  بي�ن�ت  وقواعد  اأنظمة  اخرتاق 
ف�ي  احل��سوب  مدراء  مع  للجنة  اجتم�عً� 
ف�يه  ن�ق�س   2012/03/06 بت�ريخ  البنوك 
هذه  عر�س  مت  ثم  العمل،  ورقة  احل�سور 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  الورقة على ممثلي 
بت�ريخ  عقد  الذي  امل�سرتك  الجتم�ع  خالل 

2012/3/12، واحتوت ورقة العمل على نبذة 

خمت�سرة للمع�يري واللوائح املختلفة املعتمدة 
بن�ء  على  تركز  والتي  املع�يري،  اأحدث  على 
ح�مل  بي�ن�ت  وحم�ية  اآمنة  �سبكة  و�سي�نة 
برامج  على  واحلف�ظ  العتم�د،  بط�ق�ت 
للتحكم  قوية  تدابري  وتنف�يذ  ال�سعف،  اإدارة 

ف�ي الو�سول ومراقبة ال�سبك�ت.

جمعية البنوك تشكل لجنة أمن المعلومات االلكترونية

ملدراء  اجتم�عً�  البنوك  جمعية  عقدت 
فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  البنوك  ف�ي  احل��سوب 
اجلمعية،  مقر  ف�ي   2012/02/06 بت�ريخ 
اللجنة  ف�ي  امل�س���رف  ممثلي  لنتخ�ب 
حيث  اللكرتونية،  املعلوم�ت  لأمن  املوؤقتة 

ال�سك�ن  بنك  من  كل  ممثلي  اللجنة  �سمت 
عم�ن،  الق�هرة  بنك  والتمويل،  للتج�رة 
الفل�سطيني،  ال�ستثم�ر  بنك  العربي،  البنك 
العق�ري  البنك   ،HSBC بنك  الردن،  بنك 
و�ستك��ون  الرف�ه،  وبنك  العربي  امل�سري 

�س�ملة  خطة  و�سع  اللجنة  هذه  مهمة 
من  الفل�سطيني  امل�سرف�ي  اجله�ز  حلم�ية 
ل�سبك��ة  تخريب  اأو  اإخرتاق  حم�ولت  اأية 

املعلوم���ت امل�ستخدمة.
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اجتم�ع�ت  عدة  البنوك  جمعية  عقدت 
لدى  امل�ليني  املدراء  بح�سور  ت�س�ورية 
البنوك الع�ملة ف�ي فل�سطني مع ممثلني من 
�سلطة النقد بت�ريخ 2012/01/11 ف�ي مقر 
ال�سرائح  تعديل  تداعي�ت  لبحث  اجلمعية 
جمل�س  اقره  الذي  ال�سريبية  والن�سب 
الفل�سطيني  امل�سرف�ي  القط�ع  على  الوزراء 

جمعية البنوك تعقد عددًا من االجتماعات التشاورية 
لبحث تداعيات تعديل الشرائح والنسب الضريبية الذي أقره مجلس الوزراء

�سريبة  ن�سبة  م�س�عفة  على  ال�سلبية  والآث�ر 
ب�إتخ�ذ  امل�ليون  الدخل، حيث او�سى املدراء 
الوزراء  جمل�س  لدفع  الإجراءات  بع�س 
املدراء  اجلمعية  ودعت  قراره،  عن  للرتاجع 
 2012/01/15 بت�ريخ  والقليميني  الع�ميني 
على  التف�ق  ومت  التو�سي�ت،  هذه  ملن�ق�سة 
النظر  لع�دة  الفل�سطينية  احلكومة  دعوة 

العمل  والغ�ء  اجلديدة  امل�لية  ال�سي��سة  ف�ي 
العالقة،  ذات  والجراءات  القرارات  بك�فة 
ملج�بهة  �س�مل  وطني  حوار  ف�ي  وال�سروع 
ال�سلطة  تواجهه�  التى  امل�لية  التحدي�ت 

الوطنية الفل�سطينية.

�س�ركت جمعية البنوك ممثلة مبديره� الع�م 
�سي��س�ت  جلنة  اجتم�ع  ف�ي  دي�ب  ابو  نبيل 
العمل  وزير  برئ��سة  عقد  والذي  الجور 
بت�ريخ  العمل  وزارة  د.احمد جمدلين مبقر 
2012/2/15 وقد ح�سر اللق�ء ممثلون عن 

الع�م واخل��س مع م�س�ركة مدير  القط�عني 
مكتب العمل الدولية، حيث توافق امل�س�ركون 
حد  على  التوافق  بهدف  احلوار  اآلية  على 

كونها عضوًا ممثاًل عن البنوك العاملة فـي فلسطين
جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات لجنة سياسات األجور

اأدنى لالأجور يتم على ا�س��سه� اقراره �سمن 
توافق الطراف الثالثة لعر�سه على جمل�س 
الوزراء مع الت�أكيد على التزام احلكومة مب� 
يتم التوافق عليه وتبنيه، وتلى هذا الجتم�ع 
وت�سيري  ت�سهيل  اىل  هدفت  لق�ءات  عدة 
احلوار بطريقة علمية و�سحيحة لبلورة اتف�ق 
لق�ء  منه�  لالجور  الدنى  احلد  بخ�سو�س 
اللجنة مع رئي�سة اجله�ز املركزي لالح�س�ء 

مت   2012/02/22 بت�ريخ  الفل�سطيني 
مب�ستوى  العالقة  ذات  البي�ن�ت  عر�س  ف�يه 
اجلوانب  من  القت�س�دية  والحوال  املعي�سة 
الفل�سطينية  به� احلكومة  التى متر  املتعددة 
معهد  ف�ي  للجنة  اي�سً�  مم�ثل  لق�ء  وعقد 
»م��س«  والجتم�عية  القت�س�دية  الدرا�س�ت 
بت�ريخ 2012/02/29 والذي �سبق له اأن اأعد 

درا�سة حول �سي��سة احلد الأدنى.
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عقد عدة اجتماعات لمناقشة مسودة التعليمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل 

عقدت جمعية البنوك عدة اجتم�ع�ت بح�سور 
فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  للبنوك  امل�ليني  املدراء 
دائرة  عن  ال�س�درة  التعليم�ت  ملن�ق�سة 
والعمولت  الفوائد  بخ�سو�س  الدخل  �سريبة 
ف�يه�،  امل�سكوك  الديون  وخم�س�س�ت  املعلقة 
من  جلنة  انتخ�ب  على  احل�سور  اتفق  حيث 

حول  مقرتح�ت  ل�سي�غة  البنوك  ممثلي 
�سريبة  دائرة  مع  ملن�ق�سته�  امل�سودة  هذه 
ممثلي  مع  اللجنة  اجتمعت  حيث  الدخل، 
اجلمعية  مقر  ف�ي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
مالحظ�ته�  و�س�غت   2012/01/03 بت�ريخ 
ثم  ومن  امل�سودة  هذه  حول  واقرتاح�ته� 

اىل  املالحظ�ت  هذه  ب�ر�س�ل  اجلمعية  ق�مت 
لالخذ  الدخل  �سريبة  دائرة   - امل�لية  وزارة 
بت�ريخ  موعد  حتديد  مت  �سوئه  وعلى  به�، 
مع  املالحظ�ت  هذه  ملن�ق�سة   2012/01/05

ممثلي دائرة �سريبة الدخل ومت الخذ ببع�س 
هذه املالحظ�ت وت�سمينه� للتعليم�ت.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمناقشة المادة 31 من قانون ضريبة الدخل 

عقدت جمعية البنوك اجتم�عً� للم�ست�س�رين 
ف�ي  فل�سطني  ف�ي  الع�ملة  للبنوك  الق�نونيني 
مت   ،2012/02/06 بت�ريخ  اجلمعية  مقر 
ق�نون �سريبة  31 من  امل�دة  خالله من�ق�سة 
الدخل اخل��سة بطلب �سه�دة خ�سم م�سدر 
من املوؤجرين، حيث بني احل�سور اأن القط�ع 
امل�سرف�ي قد ق�م بتعليق دفع بدلت اليج�ر 

للم�لكني من بداية الع�م حلني قي�م كل م�لك 
خ�سم  ب�سه�دة  امل�ست�أجر  البنك  بتزويد 
ا�ستن�دًا  وذلك  �سريبية  وف�تورة  م�سدر 
امل�لية، وبهذا الجراء قد  اىل تع�ميم وزارة 
ترتب اآث�ر ق�نونية على البنوك ف�ي ظل توجيه 
اخط�رات لهم والتهديد ب�إخالء امل�أجور وبن�ًء 
امل�ست�س�ر  طريق  عن  اجلمعية  ق�مت  عليه 

الوزراء  رئ��سة  ايل  ر�س�لة  بتوجيه  الق�نوين 
بدلت  بدفع  البنوك  التزام  ب�سرورة  تف�يد 
اليج�ر ب�لك�مل اىل املوؤجرين حتى ف�ي ح�ل 
امتن�عهم عن اح�س�ر �سه�دة خ�سم م�سدر 
لالإ�سك�لت  تالف�يً�  وذلك  �سريبية  وف�تورة 
تق�م  قد  التي  الدع�وى  ولنت�ئج  اإليه�  امل�س�ر 

�سدهم من امل�لكني.
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�سلطة  من  مبب�درة  امل�سرف�ي  النظ�م  اأحي� 
امل�سرف�ي  القط�ع  مع  ب�لتع�ون  النقد 
اأ�سبوعً�  وب�لتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
م�  الفرته  ف�ي  وال�سب�ب  لالأطف�ل  م�سرف�يً� 
م�ستوى  لتعزيز   2012/  3  /  22  –  18 بني 
التعليم والتثقيف امل�سرف�ي لدى جيل الأطف�ل 

وال�سب�ب.  
امل�سرف�ي  للجه�ز  الفع�لة  امل�س�ركة  ت�أتي 
من  انطالقً�  امل�سرف�ي  الأ�سبوع  بفع�لي�ت 
فئ�ت  ك�فة  اجت�ه  املجتمعية  م�سوؤولي�ته 
املجتمع وخ��سة فئة الأطف�ل وال�سب�ب، لتنمية 
واإدراك  فهم  ف�ي  اجليل  هذا  قدرات  وتعزيز 
وتعريفهم  وامل�سرف�ية  امل�لية  امل�سطلح�ت 
البنوك  تقدمه�  التي  امل�سرف�ية  ب�خلدم�ت 
امل�لية  املوؤ�س�س�ت  مع  للتع�مل  اإعداده  بهدف 

م�ستقباًل.
مث�ًل  الأ�سبوع  هذا  فع�لي�ت  جن�ح  ويعترب 
التن�سيق  من  يكون  اأن  ميكن  مل�  منوذجيً� 
النظ�م  مكون�ت  بني  الأدوار  وتك�مل  والتع�ون 
امل�سرف�ي، وف�ي هذا الإط�ر ومن منطلق تفعيل 
مبداأ التنمية امل�ستدامة للفكر والثق�فة امل�لية 
ق�مت  التي  الأطراف  ك�فة  ف�إن  وامل�سرف�ية، 
ب�إحي�ء فع�لي�ت الأ�سبوع امل�سرف�ي والإ�سراف 
عليه� اأجمعت على ال�ستمرار ب�إحي�ئه� خالل 
بعد  ذلك  ي�أتي  حيث  الق�دمة،  ال�سنوات 
ان�سم�م فل�سطني ممثلة ب�سلطة النقد لع�سوية 
لدى  امل�يل  الوعي  لتعزيز  الع�ملية  “املوؤ�س�سة 
 03/16 ت�ريخ  واعتم�د  وال�سب�ب”  الأطف�ل 
من كل ع�م كموعد لإطالق فع�لي�ت الأ�سبوع 

امل�سرف�ي لالأطف�ل وال�سب�ب.    

األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب ... نموذجًا للتعاون
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المعهد المصرفـي

معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفـية
ينظم حفل تخريج الدبلومات المهنية لعام 2011 تحت رعاية الدكتور جهاد الوزير

املهنية  الدبلوم�ت  تخريج  حفل  املعهد  نظم 
الدكتور  املح�فظ  ن�ئب  بح�سور   2011 لع�م 
ولين�  املعهد  مدير  طه  وب��سل  ح�سني  �سح�دة 
الأك�دميية  ف�ي  التدريب  ع�م  مدير  الف�روقي 
كلمته  وف�ي  وامل�سرف�ية،  امل�لية  للعلوم  العربية 
ح�سني  �سح�دة  الدكتور  توجه  احل�سور  اأم�م 
مل�  والك�دميية  املعهد  لإدارة  والتقدير  ب�ل�سكر 
الربامج،  قدموه من جهود كبرية لإجن�ح هذه 
واأكد على اأهمية الإ�ستثم�ر ف�ي املوارد الب�سرية 

ومتنى للخريجني مزيدًا من التقدم والنج�ح.

وينظم دورة بعنوان »تطبيقات التخطيط اإلستراتيجي فـي القطاعين المالي والمصرفـي«
امل�لية  للدرا�س�ت  فل�سطني  معهد  اإختتم 
التميز  �سركة  مع  وب�لتع�ون  وامل�سرف�ية 
بعنوان  دورة  والتدريب  الإدارية  لالإ�ست�س�رات 
ف�ي  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  “تطبيق�ت 
فندق  ف�ي  وامل�سرف�ي”  امل�يل  القط�عني 
الق�سر مبدينة ن�بل�س حيث �س�رك ف�ي الدورة 
البنوك  ف�ي  والدوائر  الفروع  مدراء  من  نخبة 
الدورة  واأفتتح  ال�سم�ل،  مبنطقة  الفل�سطينية 
ب��سل طه املدير الع�م ملعهد فل�سطني للدرا�س�ت 
ب�مل�س�ركني،  رّحب  الذي  وامل�سرف�ية  امل�لية 
واأكد على اأهمية التخطيط ال�سرتاتيجي الذي 
املراد  امل�ستقبلية  الأهداف  ي�س�عد على حتديد 
بحيث  للع�ملني  تو�سيحه�  و�سرورة  حتقيقه� 
تكون حمددة ومرنة وتندرج �سمن جدول زمني 
امل�دية  المك�ن�ت  حتديد  على  اأي�س�  وي�س�عد 
املح��سر  ون�ق�س  لذلك،  الالزمة  والب�سرية 

التفكري  ق�س�ي�  امل�س�ركني  مع  قطب  ط�رق 
للو�سول اىل ت�سميم  الإ�سرتاتيجي  والتخطيط 
بتحليل  مرورًا  للبنوك،  الإ�سرتاتيجية  اخلطة 
�سمنه�  من  ق�س�ي�  عدة  يت�سمن  والذي  البيئة 
حتليل الو�سع الإقت�س�دي الع�م وت�أثري م�ستوى 
واأنتقل  والنقدية،  امل�لية  وال�سي��سة  الدخل 

والقيم  واملهمة  الروؤية  درا�سة  اىل  ذلك  بعد 
مو�سحً� الفروق ف�يم� بينه� وم�ستعر�سً� حتديد 
الأهداف  وحتديد  الإ�سرتاتيجية  الغ�ي�ت 
اىل  النه�ية  ف�ي  للو�سول  والإ�سرتاتيجي�ت 

ت�سميم اخلطة التنف�يذية. 
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امل�لية  للدرا�س�ت  فل�سطني  معهد  وقع 
اجل�معية  هلية  الأ  فل�سطني  وكلية  وامل�سرف�ية 
مذكرة تف�هم تفتح  املج�ل للتع�ون ف�ي تنظيم 
املج�لت  ف�ي  خمتلفة  ون�س�ط�ت  برامج  وعقد 

امل�لية وامل�سرف�ية.
حيث وقع املذكرة عن ج�نب املعهد مديره الع�م 
اأبو  اأ. د غ�س�ن  ب��سل طه وعن ج�نب اجل�معة 

ويوقع مذكرة تفاهم مع كلية فلسطين األهلية الجامعية
زي�رة  ه�م�س  على  وذلك  الكلية،  رئي�س  حجلة 
عمل اجراه� طه ملقر اجل�معة، وح�سر التوقيع 
م�س�عدي رئي�س الكلية وعدد من اع�س�ء الهيئة 
الدارية والك�دميية واملهند�س ت�مر اأبوق�هوق 
ف�ي  الإحرتاف�ية  والربامج  التدريب  مدير 

املعهد.
امل�سرتك  التع�ون  اأطر  تعزيز  املذكرة  وتن�ولت 

وعقد  تنظيم  جم�لت  ف�ي  والكلية  املعهد  بني 
ف�ي  والتع�ون  العمل  وور�س  والدورات  الربامج 
الإ�سالمي  والتمويل  الإ�سالمية  البنوك  جم�ل 
و�سبل تطوير العمل امل�سرف�ي الإ�سالمي ومدى 
ح�جة ال�سوق الفل�سطيني لهذا املج�ل، وكذلك 
تطوير من�هج ومواد تدريبية  وتوف�ري مدربني 

حمرتف�ني.

وتكرم موظفها المتميز للعام 2011

برامج شهر نيسان 2012

املتميز  املوظف  بتكرمي  املعهد  اإدارة  احتفلت 
الوا�سح  والأثر  الكبري  الدور  له  ك�ن  والذي 
ف�ي  طه  وكرم  الع�م،  خالل  اإجن�زه  مت  ف�يم� 
�سم�رة«  »مف�يد  املتميز  املوظف  احلفل  نه�ية 
املعهد  ط�قم  داعيً�  وجهده  التزامه  له  �س�كرًا 
ر�س�لته  ويحقق  املعهد  يخدم  م�  على  للتن�ف�س 
وابدى  واداءه،  بتميزه  طليعيً�  ليبقى  وروؤيته 
وجمل�س  لإدارة  و�سكرهم  �سع�دتهم  املوظف�ني 
على  الوزير  جه�د  الدكتور  راأ�سه  وعلى  الإدارة 
ح�سن رع�يتهم ودعمهم املعنوي وعلى املب�درة 

اخلالقة التي حتفز التن�ف�س الإيج�بي بينهم.
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ن�بل�س21+152012/4/28اأ. جودت امل�سريمه�رات و�سلوكي�ت موظف�ي التلر وخدمة العمالء

رام اهلل8+10-4/12 و154/15اأ.ر�سوان ي��سنياعداد وكت�بة التق�رير

Microsoft Excel 2010 – Proficient Levelرام اهلل8-202012/4/12اأ. مف�يد �سم�رة
رام اهلل14+152012/4/21د. جميد من�سورالت�سويق امل�سرف�ي

Advanced Financial English دورةMr. John Sutton35
 كل اثنني، ثالث�ء اربع�ء ابتداء من

2012/4/4
رام اهلل

رام اهلل26/4/2012-1522اأ. نعيم ابو الف�سلاجلوانب الق�نونية لالأعم�ل امل�سرف�ية
غزة14+152012/4/21اأ.م�جد اجلديالقواعد احلديثة ف�ي فرز العمالت املختلفة
25اأ.عبد الق�هر المريدورة اللغة العربية للبنوك – امل�ستوى الول

احد، اثنني، اربع�ء من كل ا�سبوع 
رام اهللابتداء من 4/8
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زاوية مصرفـية
2011

صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان - 
التوزيع الجغرافـي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية
ح�سب املنطقة ا
امل�ن�ط�قة ال�جغراف�ية

�سك�ن
 فروع

يل
ف اآ

�سرا
ودائع العمالء

ائتم�ن 
�سك�ن / فرع

يل
ف اآ

�سك�ن / �سرا
ودائع العمالء / فرع

ائتم�ن / فرع

�سم�ل ال�سفة 
1
,0

3
1
,8

1
9

76
125

1,678,907,167
553,890,772

13,577
8,255

22,090,884
7,288,036

و�سط ال�سفة
7
5
5
,2

0
2

60
126

3,504,457,864
2,310,546,979

12,587
5,994

58,407,631
38,509,116

جنوب ال�سفة
8
2
7
,5

7
3

48
75

1,010,816,556
386,833,077

17,241
11,034

21,058,678
8,059,022

ال�ضفة الغربية 
2

,6
1

4
,5

9
4

184
326

6,194,181,587
3,251,270,828

14,210
8,020

33,664,030
17,669,950

قــطـاع غــزة
1

,6
1

6
,4

9
0

42
52

778,292,960
301,327,826

38,488
31,086

18,530,785
7,174,472

يل
الإجما

4
,2

3
1

,0
8

4
2

2
6

378
6,972,474,546

3,552,598,654
18,722

11,193
30,851,657

15,719,463

ح�سب املحافظات 
امل�ن�ط�قة ال�جغراف�ية

�سك�ن
 فروع

يل
ف اآ

�سرا
ودائع العمالء

ائتم�ن 
�سك�ن / فرع

يل
ف اآ

�سك�ن / �سرا
ودائع العمالء / فرع

ائتم�ن / فرع

ن�بل�س
352,076

28
52

826,589,287
306,422,851

12,574
6,771

29,521,046
10,943,673

جنني 
284,834

20
33

397,304,692
112,162,255

14,242
8,631

19,865,235
5,608,113

طولكرم 
170,598

12
20

269,281,151
73,912,281

14,217
8,530

22,440,096
6,159,357

قلقيلية 
101,331

6
9

123,832,773
39,152,299

16,889
11,259

20,638,795
6,525,383

طوب��س 
57,614

4
6

33,559,690
7,692,707

14,404
9,602

8,389,922
1,923,177

�سلف�يت 
65,366

6
5

28,339,574
14,548,379

10,894
13,073

4,723,262
2,424,730

هلل والبرية
رام ا

314,818
4
2

1
0
6

2
,8

4
1
,5

7
1
,9

9
0

2
,1

2
1
,4

7
6
,4

2
7

7
,4

9
6

2
,9

7
0

6
7
,6

5
6
,4

7
6

5
0
,5

11
,3

4
3

القد�س
393,004

1
0

11
5
7
9
,9

8
2
,1

2
7

1
3
8
,7

9
7
,8

2
8

3
9
,3

0
0

3
5
,7

2
8

5
7
,9

9
8
,2

1
3

1
3
,8

7
9
,7

8
3

اأريح�
47,380

8
9

8
2
,9

0
3
,7

4
7

5
0
,2

7
2
,7

2
4

5
,9

2
3

5
,2

6
4

1
0
,3

6
2
,9

6
8

6
,2

8
4
,0

9
1

خلليل 
ا

630,794
30

44
516,369,300

164,744,767
21,026

14,336
17,212,310

5,491,492

حلم 
بيت 

196,779
18

31
494,447,256

222,088,310
10,932

6,348
27,469,292

12,338,239

غزة وبيت لهي�
560,773

22
30

577,274,211
204,335,775

25,490
18,692

26,239,737
9,287,990

خ�نيون�س
306,003

7
6

72,533,699
24,019,563

43,715
51,001

10,361,957
3,431,366

�سم�ل غزة
315,779

4
6

61,018,186
37,350,211

78,945
52,630

15,254,546
9,337,553

رفح 
199,187

5
6

38,535,112
17,878,811

39,837
33,198

7,707,022
3,575,762

دير البلح 
2
3
4
,7

4
8

4
4

28,931,752
17,743,466

58,687
58,687

7,232,938
4,435,867
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جلغرافـية
املنطقة ا

الفروع
يل

حل�سة من االإجما
ا

جلغرافـية
املنطقة ا

يل
ال�سراف االآ

يل
حل�سة من االإجما

ا

عدد الفروع

هلل والبرية
رام ا

42
%

 19

عدد اأجهزة ال�سراف االآيل
هلل والبرية

رام ا
106

%
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خلليل
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%
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4

%
 2

�سلف�يت
5

%
 1

طوب��س
4

%
 2

دير البلح  
4

%
 1

صراف اآللي - 2011
ترتيب المحافظات حسب حجم ودائع العمالء و االئتمان وعدد الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية
املنطقة ا

ودائع العمالء
يل 

حل�سة من االإجما
ا

جلغرافـية
املنطقة ا

االئتمان
يل

حل�سة من االإجما
ا

حجم ودائع العمالء

هلل والبرية
رام ا

2
,8

4
1

,5
7

1
,9

9
0

%
 41

حجم االئتمان

هلل والبرية
رام ا

2
,1

2
1

,4
7

6
,4

2
7

%
 60

ن�بل�س
826,589,287

%
 12

ن�بل�س
306,422,851

%
 9

القد�س
5
7

9
,9

8
2
,1

2
7

%
 8

حلم 
بيت 

222,088,310
%

 6

غزة وبيت لهي�
577,274,211

%
 8

غزة وبيت لهي�
204,335,775

%
 6

خلليل 
ا

516,369,300
%

 7
خلليل 

ا
164,744,767

%
 5

حلم
بيت 

494,447,256
%

 7
القد�س

1
3

8
,7

9
7

,8
2

8
%

 4

جنني 
397,304,692

%
 6

جنني 
112,162,255

%
 3

طولكرم 
269,281,151

%
 4

طولكرم 
73,912,281

%
 2

قلقيلية 
123,832,773

%
 2

اأريح�
5

0
,2

7
2

,7
2

4
%

 1

اأريح�
8

2
,9

0
3
,7

4
7

%
 1.2

قلقيلية 
39,152,299

%
 1

خ�نيون�س
72,533,699

%
 1

�سم�ل غزة
37,350,211

%
 1

�سم�ل غزة
61,018,186

%
 1

خ�نيون�س
24,019,563

%
 1

رفح 
38,535,112

%
 1

رفح
17,878,811

%
 1

طوب��س
33,559,690

%
 0.5

دير البلح
17,743,466

%
 0.5

دير البلح 
28,931,752

%
 0.4

�سلف�يت 
14,548,379

%
 0.4

�سلف�يت 
28,339,574

%
 0.4

طوب��س 
7,692,707

%
 0.2
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مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطين للعام 2011 - عدد البنوك

16

9

تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

معالجة غالء المعيشة سنويًا عالوة غالء المعيشة

نظام التأمين الصحيالزيادة الدورية السنوية

نظام إقراض خاص بالموظفـيننظام صندق االدخار

8
10

16

2

151312

7

11

4

14
17

1

5

13

7
11

3

15

النعم

النعمالنعم

النعمالنعم

النعم النعم



 العدد 49، اآذار 2012

53 البن�وك ف�ي فل�س������طني

تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

معالجة غالء المعيشة سنويًا عالوة غالء المعيشة

نظام التأمين الصحيالزيادة الدورية السنوية

نظام إقراض خاص بالموظفـيننظام صندق االدخار

مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطين للعام 2011 - عدد الموظفـين
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مؤشرات اقتصادية محلية

زاوية اقتصادية

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قط�ع غزة

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي
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الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس االلتزام( - مليون دوالر
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مؤشرات األسواق العالمية
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علوم مصرفـية

ن�س�ط  خ�س�ئ�س  اأحد  املخ�طر  تعترب 
البنك على  قدرة  ف�إن  لذا  واأعم�له،  البنك 
ه�مً�  اأمرًا  تعترب  خم�طره  واإدارة  حتديد 
البعيد،  املدى  على  ربحيته  حتديد  ف�ي 
اأهمية  تربز  هن�  من  ا�ستقراره،  وتعزيز 
والتطور  النمو  حتقيق  ف�ي  املخ�طر  اإدارة 

لأعم�ل البنك.

مخاطر االئتمان
املخ�طر  من  واحدة  الئتم�ن  خم�طر  تعد 
وخم�طر  البنك،  تواجه  التي  الرئي�سية 
عن  الن��سئة  املخ�طر  تلك  هي  الئتم�ن 
عدم قدرة طرف اآخر على �سداد التزام�ته 
عليه  يرتتب  مم�  ا�ستحق�قه�،  وقت  امل�لية 
حدوث خ�س�رة للبنك، وت�أخذ هذه املخ�طر 
وذلك  املق�سود،  غري  العجز  العتب�ر  ف�ي 
عندم� ل ميلك هذا الطرف الو�س�ئل امل�لية 
املتعمد  العجز  اأو  ب�لدفع،  له  ت�سمح  التي 
التزام�ته  الآخر  الطرف  ي�سدد  ل  عندم� 
التغيريات  اأن  املعروف  ومن  متعمدًا، 
امللمو�سة ف�ي القت�س�د الع�ملي ومدى كف�ءة 
الئتم�نية  املخ�طر  على  توؤثر  ال�سن�عة 
ي�سعه�  التي  الئتم�نية  ال�سي��س�ت  تعترب 
الئتم�ن،  اإدارة  عملية  حمور  هي  البنك 
�س�ملة  اآلية  البنك على تطوير  لذا يحر�س 
التنف�يذية  اللجنة  تتوىل  الئتم�ن،  لتقييم 
وفق  للبنك  الئتم�نية  ال�سي��سة  اعتم�د 
عن  ف�ساًل  به�،  املنوطة  ال�سالحي�ت 
وترتبط  الإدارة،  جمل�س  تو�سي�ت  مراجعة 
بعملية  ب�للجنة  املنوطة  ال�سالحي�ت 
مب�  الئتم�نية  العمالء  قدرات  ت�سنيف 
اإدارة  على  البنك  قدرة  تعزيز  ي�سمن 
البنك مبت�بعة وتدقيق  يقوم  املخ�طر، كم� 
عن  للك�سف  دوري  ب�سكل  املحفظة  اأداء 

إدارة المخاطر...
والعمل  حتذيرية،  عالم�ت  اأو  اإ�س�رات  اأي 
على اتخ�ذ الإجراءات املن��سبة ف�ي الوقت 
اللجنة  تقوم  اأخرى  ن�حية  من  املالئم، 
القرو�س  حتليالت  مبراجعة  التنف�يذية 
دوري،  وب�سكل  ب�لتف�سيل  الفع�لة  غري 
ف�ساًل عن مراجعة مدى انك�س�ف قط�ع�ت 
املخ�طر  ت�سنيف�ت  اأ�س��س  على  البنك 
تو�سي�ته�  برفع  وتقوم  داخليً�،  املو�سوعة 
يقوم  الإدارة  جمل�س  اإىل  وجدت-  -اإن 
جمل�س الإدارة ب�إجراء مراجعة ربع �سنوية 
املعتمدة  الئتم�نية  الت�سهيالت  جلميع 
والقي�م  به�،  املنوط  ال�سالحي�ت  وفق 
اإىل  تو�سي�ته  بتقدمي  ال�سرورة  ح�لت  ف�ي 
الإدارة حول الإجراءات املن��سبة التي يتعني 

اتخ�ذه�.
عملية  الئتم�ن  خم�طر  اإدارة  عملية  تعد 
تتع�مل  حيث  العمل،  وحدات  عن  م�ستقلة 
الئتم�ن  على  الإ�سراف  اإدارة  وحدة 
الت�سغيلية  الأمور  مع  الإدارية  وال�سوؤون 
املتعلقة مبنح هذه الت�سهيالت، مب� ف�ي ذلك 
التحكم ف�ي �سالمة الأنظمة، وحتميل جميع 
واإ�سدار  النظ�م  على  املمنوحة  احلدود 
ب�سكل  املخ�طر  اإدارة  تتوىل  التق�رير، 
الئتم�نية،  العرو�س  جميع  تقييم  م�ستقل 
انك�س�ف  ومدى  ال�سن�عة  اأداء  ومراقبة 
كم�  منتظم،  ب�سكل  وذلك  البنك  قط�ع�ت 
ال�سلف�ي�ت  ك�فة  الوحدة مبت�بعة  تقوم هذه 

والزي�دات.

البنك  مه�م  اإن  القول  ميكن  ع�مة  ب�سفة 
لإدارة  ع�سر  ال�ستة  املب�دئ  حول  تدور 
ب�زل  جلنة  و�سعته�  التي  الئتم�ن  خم�طر 
تق�سيمه�  وميكن  امل�سرف�ي  الإ�سراف  حول 

اإىل اأربع فئ�ت: 

لإدارة  من��سبة  عمل  اأجواء  خلق   -1
املخ�طر.

2- تنف�يذ العملي�ت الت�سغيلية وفق عملي�ت 
منح ائتم�نية �سليمة.

3- تطبيق اأنظمة من��سبة لإدارة الئتم�ن، 
وقي��سه، ومت�بعته.

4- �سم�ن تطبيق و�س�ئل ك�ف�ية للتحكم ف�ي 
خم�طر الئتم�ن.

مخاطر السوق
تن�س�أ خم�طر ال�سوق من اخل�س�ئر الن�جمة 
خ�رج  اأو  داخل  املت�سمنة  املواقع  عن 
امليزانية والن��سئة عن التحرك�ت ف�ي �سعر 
ف�إن  وب�لت�يل  ب�لأ�سول،  اخل��س  ال�سوق 
خم�طر ال�سوق هي خم�طر التغريات ف�ي 
قيمة ال�سندات اأو املع�مالت نتيجة لإدراج 
ف�ي  الأ�سواق  على  النك�س�ف  عملي�ت 
للبنك،  وامل�سرف�ية  التج�رية  ال�سجالت 
التحرك�ت  من  ال�سوق  خم�طر  تن�س�أ  كم� 
ال�سرف  اأ�سواق  اأو  الف�ئدة،  اأ�سع�ر  ف�ي 
اأ�سواق  اأو  الأ�سهم،  اأ�سواق  اأو  الأجنبي، 
واحدة،  مع�ملة  تتعر�س  وقد  الب�س�ئع، 
املخ�طر  من  للعديد  واحد  م�يل  منتج  اأو 
وخم�طر  الف�ئدة،  اأ�سع�ر  خم�طر  مثل 
الأ�سهم  وخم�طر  الأجنبي،  ال�سرف 

وخم�طر الب�س�ئع، وغريه�. 
البنك  ف�ي  املخ�طر  اإدارة  فل�سفة  تعتمد 
خمتلف  واإدارة  ومت�بعة،  حتديد،  على 
قيم  حم�ية  بهدف  املخ�طر  م�ستوي�ت 
يحمي  مب�  الدخل،  وتدفق�ت  الأ�سول 
مع  وامل�س�همني،  البنك  مودعي  م�س�لح 
امل�س�همني،  ع�ئدات  تعظيم  على  العمل 
ع�ئدات  تعظيم  على  البنك  ويحر�س 
امل�س�همني مع توف�ري احلم�ية من التعر�س 
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للمخ�طر ف�ي اإط�ر مع�يري ي�سعه� البنك.
يتم التحكم ف�ي عملي�ت انك�س�ف البنك من 
اللجنة  قبل  من  معتمدة  معينة  حدود  خالل 
وجلنة  املخ�طر  اإدارة  وتتوىل  التنف�يذية، 
تلك  تنف�يذ  مت�بعة  واملطلوب�ت  املوجودات 

العملي�ت.
كم� يقوم البنك ب�إدارة خم�طر ال�سوق الن��سئة 
وال�سرف  الفوائد  اأ�سع�ر  ف�ي  التقلب�ت  عن 
من  اأ�س��سي  ب�سكل  تن�س�أ  والتي  الأجنبي، 
ف�ي  وال�ستثم�رات  التج�رية  ال�ستثم�رات 
الأ�سهم، ف�ساًل عن اأن�سطة اخلزينة التج�رية، 
وانك�س�ف مع�مالت ال�سرف الأجنبي الهيكلية، 
البنك  ف�إن  املخ�طر  اإدارة  عملي�ت  ولتعزيز 
اخللف�ية  املك�تب  ا�ستقاللية  على  يحر�س 
ال�سرف  ف�ي  التداول  والو�سطى عن عملي�ت 

الأجنبي.
اأن�سطة  من  الف�ئدة  اأ�سع�ر  انك�س�ف  ين�س�أ 
اأ�سع�ر  وانك�س�ف  التج�رية،  اخلزينة 
املوجودات/ حمفظة  من  الهيكلية  الف�ئدة 

املطلوب�ت.
ال�سوق  ظروف  ف�ي  التغريات  وملواجهة 
ب�سكل  التغريات  هذه  مبت�بعة  البنك  يقوم 

اإدارة  لأزمة  اإجراءات  اأي  واتخ�ذ  م�ستمر 
ه�م�س  على  للمح�فظة  التمويل  تكلفة 
�سم�ن  م�سوؤولية  اخلزينة  تتوىل  مقبول 
املعتمدة،  احلدود  �سمن  النك�س�ف  وقوع 
مواقع  مبراجعة  املخ�طر  اإدارة  تقوم  بينم� 
النك�س�ف�ت ب�سكل منتظم، كم� تتوىل جلنة 
تدقيق  عملي�ت  اأي�سً�  واملطلوب�ت  املوجودات 
ورفع  املواقع،  من  وغريه�  اخلزينة  مواقع 

تق�ريره� اإىل الإدارة ب�سكل منتظم.

مخاطر السيولة
ال�سيولة هو �سم�ن  اإدارة  اإن هدف عملي�ت 
ك�فة  لتلبية  ك�ف�ية  نقدية  تدفق�ت  توفر 
من  وال�ستف�دة  امل�لية،  البنك  التزام�ت 
ف�ي  التو�سع  وت�سهيل  ا�ستثم�رية،  فر�س  اأي 

ن�س�ط البنك. 
الت�ريخية  البي�ن�ت  على  -بن�ًء  البنك  يقوم 
الأ�سواق-  توجه�ت  وحتليل  لديه  املتوفرة 
بتحديد خم�طر ال�سيولة املحتملة التي ميكن 
ف�ي  التحليالت  هذه  وت�أخذ  يواجهه�،  اأن 
العتب�ر الأحداث امل�ستقبلية اأو املتوقعة التي 
قد توؤثر على و�سع البنك من حيث ال�سيولة.

املتدفق  النقد  بني  الفروق�ت  ح�س�ب  يتم 
�سلم  �سكل  ف�ي  للخ�رج  واملتدفق  للداخل، 
اأ�س��س  وعلى  ال�ستحق�ق،  بتواريخ  خ��س 
اإدارة  وتفعيل عملية  يتم حتديد  ال�سلم  هذا 
الوف�ء  على  البنك  قدرة  حلم�ية  املخ�طر 

ب�لتزام�ته.
ال�سيولة  اإدارة  عملية  اخلزينة  ق�سم  يتوىل 
من  وللتخف�يف  البنك،  �سي��س�ت  وفق 
امتالك  اإىل  البنك  يعمد  ال�سيولة،  خم�طر 
م�ستوى ك�ٍف من الأ�سول ع�لية ال�سيولة ف�ي 
ب�حتي�طي�ت  الحتف�ظ  عن  ف�ساًل  ال�سوق، 

نقدية ف�ي جميع الأوق�ت.
عملية  على  ال�سيولة  اإدارة  �سي��سة  تنطوي 
البديلة  التمويل  م�س�در  ومت�بعة  حتديد 
حمفظة  وتنويع  تو�سيع  من  البنك  لتمكني 

املطلوب�ت.
اإن عملي�ت اإدارة خم�طر ال�سيولة ترتكز على 
خم�طر  على  والإ�سراف  “الإدارة  مب�دئ 
ال�سيولة” التي اأ�سدرته� جلنة اتف�قية ب�زل 

ف�يم� يتعلق ب�لإ�سراف امل�سرف�ي.

املصدر: املؤسسة املصرفـية العاملية
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مـتـفـرقـات
الخلط المصرفـي...

النقود  ف�سل  امل�سرف�ي  ب�خللط  يق�سد 
عن م�سدره� غري الق�نوين ومتريره� عرب 
عملية  جتعل  معقدة  م�لية  مع�مالت  عدة 
اأو  م�ستحيلة  م�س�ألة  الأموال  تلك  اأثر  تتبع 
عدة  واإىل  من  كتحويله�  للوقت،  م�سيعة 
ح�س�ب�ت، اأو من خالل حتويل هذه الأموال 
عدة مرات من/ واإىل بنوك الأوف�سور من 
خالل �سبل التحويالت امل�لية الإلكرتونية. 
اأو من خالل ا�ستبداله� ب�سيك�ت �سي�حية، 
اأو �سيك�ت م�سرف�ية … الخ، وتهدف هذه 
م�سدر  اكت�س�ف  عملية  جعل  اإىل  املرحلة 
املراجعة  عملي�ت  خالل  من  النقود  تلك 
اأخذن�  م�  اإذا  خ�سو�سً�  �سعبة،  م�س�ألة 
عملي�ت  عدد  �سخ�مة  مدى  العتب�ر  ف�ي 
عرب  يوميً�  تتم  التي  الإلكرتوين  التحويل 
اجلرمية  ع�س�ب�ت  وتتبع  الع�مل.  دول 
للخلط  متعددة  ا�سرتاتيجي�ت  املنظمة 
امل�سرف�ي،  ب�خللط  اأهمه�  تلخي�س  ميكن 
تعد البنوك من اأهم الآلي�ت التي يتم من 
خالله� نقل الأموال الن�جمة عن الأن�سطة 

الإجرامية.
اأ�س�ليب يتم من  اإىل عدة  وي�سري اخلرباء 
البنوك،  طريق  عن  الأموال  نقل  خالله� 
فتح ح�س�ب�ت  املث�ل من خالل  �سبيل  على 
�سخ�سي�ت  ب�أ�سم�ء  اأو  وهمية  ب�أ�سم�ء 
تعمل حل�س�ب م�ستف�يدين اآخرين، وت�سمل 
من  متنوعة  جمموعة  الأخرية  املجموعة 
وكالء مثل املح�مني واملح��سبني وغريهم، 
 shell الواجهة  م�سروع�ت  جمموعة  اأو 
يتم  الأحوال  جميع  وف�ي   ،business

ا�ستخدام هذه احل�س�ب�ت لت�سهيل عملي�ت 
اجلرمية،  لأموال  التحويل  اأو  الإيداع 
الغ�سيل من خالل  عملية  تتم  الع�دة  وف�ي 

جمموعة معقدة من املع�مالت ت�سمل عدة 
اأعم�ل  اأو  اأ�سخ��س  ب�أ�سم�ء عدة  ح�س�ب�ت 
البنوك  فروع  ومتثل  واجهة،  �سرك�ت  اأو 
لعملية  املهمة  القنوات  اأحد  الأجنبية 

الغ�سيل.
ودائع  الفروع  تقبل  الدول  بع�س  فف�ي 
لتقوم بتحويله� اإىل ح�س�ب�ته� لدى البنوك 
املحلية للدول املق�م به� تلك الفروع بدون 

اأن تو�سح هوية املودع اأو امل�ستف�يد.
وقد تتم عملية الإيداع من خالل مودعني 
ب�لإيداع  يقومون    smurfs عليهم  يطلق 

ل�س�لح طرف ث�لث.
�سيك�ت  ب�سراء  ال�مودع  يقوم  اأن  وميكن 
اأن يقوم  اأوامر دفع دولية قبل  اأو  حل�مله� 
يقوم  والذي  ث�لث  طرف  اإىل  بتحويله� 
ب�إيداعهم ل�س�لح الغ��سل ف�ي النه�ية، ول 
التج�رية  البنوك  على  الأمر  هذا  يقت�سر 
و�سرك�ت  العق�رية  البنوك  تواجه  واإمن� 

الت�أمني اأي�س� نف�س العملية.
ال�سلكي  التحويل  عملي�ت  تطور  ومع 
عملي�ت  اأ�سبحت  لالأموال  )الإلكرتوين( 
النقل ال�سلكي اأهم اأ�س�ليب خلط الأموال.

تكون  م�  دائم�  اجلرمية  اأرب�ح  اأن  ذلك 
يتم  التي  ال�سخمة  الأرب�ح  وهذه  كبرية، 
حتقيقه� عرب الأن�سطة غري ال�سرعية ل بد 
واأن تغ�سل، اأو على الأقل اأن ت�أخذ ال�سفة 
هذه  اإنف�ق  عملية  تتم  اأن  قبل  الق�نونية 
الأموال اأو ا�ستثم�ره�، واإّل �سوف تتعر�س 

اإىل امل�س�درة.
بني  لالأموال  ال�سلكية  التحويالت  وتعد 
لنقل  ال�سريعة  الأ�س�ليب  اأحد  البنوك 
اأعني  عن  بعيدا  الق�نونية  غري  الأرب�ح 
اإخف�ء  عملية  تتم  حيث  الق�نون.  رج�ل 

التحويل  عملي�ت  �سمن  القذرة  الأموال 
ال�سخمة التي تتم يومي�.

 700,000 بني  من  املث�ل  �سبيل  على 
يقدر  الع�مل  عرب  يوميً�  تتم  حتويل  عملية 
متثل  منه�   1% اإىل    %  0.5 حوايل  اأن 
ف�ي  اأخذن�  م�  واإذا  اأموال،  غ�سيل  عملية 
العتب�ر اأن حجم عملي�ت التحويل اليومي 
معظمه�  ف�ي  هي  دولر  تريليون   2 هو 
اأموال ق�نونية، واأن من بني هذه العملي�ت 
يقدر ب�أن حوايل 220,000 عملية تر�سل 
�سويفت SWIFT، اأي اأن احلجم الدولري 
له� غري معلوم، ومعظم هذه العملي�ت تتم 
من خالل نظ�م اأوتوم�تيكي ب�لك�مل، حيث 
ل يوجد اأي نوع من التدخل الب�سري. ومن 
ثم تعد عملية التحكم ف�ي مثل هذا احلجم 
ال�سخم من التحويالت ل�سبط التحويالت 
الن�حية  من  م�ستحيلة  ف�يه�  امل�سكوك 

العملية.
التحويل  نظ�م  ا�ستخدام  اأدى  وقد 
اإىل  اللجوء  من  التقليل  اإىل  الإلكرتوين 

خي�ر النقل امل�دي للنقود القذرة.
فقد اأدى نظ�م التحويل ال�سلكي اإىل متكني 
مبيزة  التمتع  من  الإجرامية  املنظم�ت 
املختلفة،  الدول  بني  للنقود  ال�سريع  النقل 
وف�ي ذات الوقت تقليل م�ستوي�ت املخ�طرة 
م�ستوي�ت  اإىل  الغ�سيل  لعملي�ت  امل�س�حبة 
التكنولوجي  التطور  ومع  اإهم�له�،  ميكن 
ف�ن  ال�سلكي  التحويل  ت�سهيالت  وزي�دة 
هذه  اأداء  على  الأموال  غ��سلي  قدرة 
اأعب�ء  زي�دة  مع  تزايدت  بنج�ح  العملي�ت 

املفت�سني الق�ئمني على التحري.
من ن�حية اأخرى ف�ن ات�س�ع �سبكة الإنرتنت 
للغ�سيل،  اأكرث  اآف�قً�  فتح  خراف�ية  ب�سورة 
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املصدر: ألفا بيتا

بل اأدى اإىل اإن�س�ء جمموعة من املتع�ملني 
الإنرتنت،  على  الغ�سيل  ف�ي  املتخ�س�سني 
وملثل هوؤلء الو�سط�ء املواقع اخل��سة بهم، 
والتي متكن اأي �سخ�س من الإت�س�ل بهم 

بحرية عرب دول الع�مل.
ال�سلكي  التحويل  نظم  اأن  الوا�سح  ومن 
اأطراف  حول  حمدودة  معلوم�ت  توفر 
لزي�دة  جتري  حم�ولت  وهن�ك  العملية، 
اأطراف  عن  امل�سجلة  املعلوم�ت  م�ستوي 
اأن  كم�  الإلكرتوين،  التحويل  عملي�ت 
املتحدة  الولي�ت  ف�ي  حم�ولت  هن�ك 
بنظ�م  الب�سري  املراقبة  نظ�م  ل�ستبدال 
ا�ستخدام  على  يقوم  اإلكرتوين  مراقبة 

تطبيق�ت الذك�ء ال�سطن�عي.
وب�لرغم من اأن هذه التطورات التكنولوجية 
ت�سكل  اأنه�  اإل  ككل،  لالقت�س�د  مف�يدة 
عملية  وتتطلب  للمجرمني،  جذب  نق�ط 
الغ�سيل الإلكرتوين لالأموال غ�لب� ا�سرتاك 
بنك اأجنبي لكي ميثل الوجهة املب��سرة اأو 

النه�ئية لالأموال غري الق�نونية.
الأموال  غ��سلي  ف�ن  املث�ل  �سبيل  على 
يهتمون ب�لدول التي تتع�مل ب�لدولر، على 

�سبيل املث�ل بنم� اأو هوجن كوجن.
غري  البنوك  ع�م  ب�سكل  تف�سل  كذلك 
تنظيمه�  درجة  تنخف�س  اأو  املنظمة 
ف�ي  احل�ل  هو  مثلم�   Unregulated

جزر  املث�ل  �سبيل  على  الك�ريبي�ن،  دول 
يخت�ر  فقد  اأخري  ن�حية  من   Cayman

غ��سلو الأموال بنك ف�ي دولة مثل �سوي�سرا 
اأو ايرلندا والتي تعد بنوك�  اأو لوك�سمبورج 
على درجة ع�لية من التنظيم ولكنه� متنح 
القوانني  حتمي  بينم�  �سريبية  امتي�زات 

امل�سرف�ية �سرية البي�ن�ت امل�لية.
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للتنمية  الع�ملي  الأعم�ل  جمل�س  عرف 
ب�أنه�  الجتم�عية  امل�سوؤولية  امل�ستدامة 
اللتزام امل�ستمر من قبل �سرك�ت الأعم�ل 
اأخالقيً� وامل�س�همة ف�ي حتقيق  ب�لت�سرف 
حت�سني  على  والعمل  القت�س�دية  التنمية 
الع�ملة  للقوى  املعي�سية  الظروف  نوعية 
واملجتمع  املحلي  واملجتمع  وع�ئالتهم، 

ككل«.
اأهم  اإحدى  تعد  الجتم�عية  وامل�سوؤولية 
اإذ  الإ�سالمية  البنوك  اأن�سطة  جم�لت 
اأنه� اجل�سر الذي توؤدي من خالله البنوك 
للم�س�ركة  املجتمع  نحو  واجبه�  الإ�سالمية 
ف�ي مك�فحة الفقر وتوزيع الرثوة والإ�سه�م 
البنوك  وت�ستخدم  العدالة  ن�سر  ف�ي 
الإ�سالمية عدة منتج�ت للوف�ء مب�سوؤوليته� 
احل�سن  والقر�س  التربع  مثل  الجتم�عية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  احلرف  ومتويل 
ومتويل اخلدم�ت ال�سحية والتعليمة ودعم 
اأموال  واإدارة  والدينية  اخلريية  الهيئ�ت 

الزك�ة جمعً�، وتوزيعً�.
اإن تو�سع ال�سن�عة امل�لية الإ�سالمية ل يعد 
تهتم  ل  ال�سن�عة  م�دامت  ك�ماًل  جن�حً� 
الهتم�م الك�ف�ي مب� يعرف اليوم ب�مل�سوؤولية 
البنوك  اأ�سبحت  لذلك  الجتم�عية، 

للخدم�ت  كبرية  عن�ية  تويل  الإ�سالمية 
خالل  من  التوجه  هذا  ويربز  الجتم�عية 
ذلك  اأمثلة  ومن  الجتم�عي  العمل  تقنني 
موؤخرًا  واملراجعة  املح��سبة  هيئة  اإ�سدار 
الجتم�عية  امل�سوؤولية  تع�لج  معي�ر   13 ل� 
ورف�ه  )العمالء(  ال�سرك�ء  التزام�ت  مثل 

الع�ملني، وال�سدق�ت، والبيئة.
يعد  الجتم�عية  ب�خلدم�ت  والهتم�م 
و�س�ئل  اأحد  اأي�سً�  لكنه  اأخالقيً�  واجبً� 
حت�سني الإنت�جية وتعظيم الأرب�ح فقد دلت 
اإره�فً�  الأكرث  البنوك  اأن  العلمية  الأبح�ث 
قد  الجتم�عية  لبيئته�  ح�س��سيته�  ف�ي 
ا�ستط�عت اأن تكون اأكرث ربحية ف�ي الأجل 

الطويل.

اإلسالمية  البنوك  نجاح  متطلبات 
فـي أداء مسـؤوليتـها االجتمـاعيـة:

-  �سرورة التزام البنك الإ�سالمي التزامً� 
قوًل  الإ�سالمية  ال�سريعة  ب�أحك�م  ك�ماًل 
التزامه مبب�دىء  �سكاًل وم�سمونً�،  وعماًل، 
الإ�سالم ف�ي تكوين راأ�س م�له، وف�ي انتق�ئه 
وف�ي  ولوائحه،  وتنظيم�ته  به،  للع�ملني 
طريقة تعبئته ملوارده، وف�ي طريقة واأ�س�ليب 

توظيفه لأمواله.

-  التحري الدقيق ف�ي اختي�ر قي�دات البنك 
القي�دات من�ذج  تكون هذه  اأن  ي�سمن  مب� 
املوؤمنة  الواعية،  امل�سلمة  لل�سخ�سية  حية 

بق�سيته�.
البنك  ووظيفة  ملهمة  الفكري  الو�سوح    -
الإ�سالمي لدى كل الع�ملني ف�ي البنك من 

الإدارة العلي� اإىل اأدنى م�ستوى تنف�يذي.
-  توفر الوعي ال�سرتاتيجي لدى قي�دات 
املهمة  عظمة  يق�بل  الذي  ب�لقدر  البنك 

التي يقومون به�.
تخطيط  ب�إعداد  البنك  قي�دات  قي�م   -
العمل  برامج  واإعداد  لالأهداف،  وا�سح 

الالزمة لتحقيقه�.
-  التقومي امل�ستمر لالأداء والنت�ئج.

-  العمل على انت�س�ر وحدات البنك حتى 
م�ستوى احلي م� اأمكن ذلك.

-  الهتم�م ب�إجراء بحوث ميدانية لت�أكيد 
الإ�سالمية  البنوك  لدور  العملي  الإثب�ت 
ف�ي التنمية الجتم�عية وللتعرف على اأكرث 
هذه  اإحداث  ف�ي  فع�لية  والو�س�ئل  الطرق 

التنمية والإ�سراع به�.

مـتـفـرقـات

امل�سدر: االإقت�ساد واالأعمال

متـطلبـات نجـاح البنـوك اإلسـالميـة فـي أداء مسـؤوليتهـا اإلجتماعيـة...



نضمن لك أفضل نـسبـة على  
       اإليداعــات اإلدخـاريـة. شهريًا.

www.bankofpalest ine.com

RETAIL BANKING

  Mortgage Loans
  Car Loans
  Credit Cards
  Personal Loans
  Bancassurance

BUSINESS BANKING

  Credit Facilities
  Trade Finance
  Project Finance
  Syndications
  SME Finance

DIASPORA SERVICES

  Retail Banking 

  Corporate Banking 

  Business Advisory 

  Investment 

  Brokerage

OTHER SERVICES

  Microfinance
  Green Loans
  Premier Banking
  E-Banking
  International Transfers 
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