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- ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ودائع 
العمالء إلى )50 %(

 50 رأسمالها  بلغ  التي  البنوك  عدد  ارتفاع   -
مليون دوالر على األقل إلى 11 بنكًا

باسل طه - المدير العام - معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية
معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية يسعى إلى إصدار شهادة 

الماجستير فـي العلوم المالية والمصرفية

لجنة مستقلة للنظر في تظلم المصارف والجهات الخاضعة لرقابة 
سلطة النقد... خطوة وقائية ام عالجية ؟





افتتـاحية

نظام أساسي محدث
 يواكب التطورات الحالية و يلبي االحتياجات المستقبلية

�سهد هذا ال�سهر حدثًا مهمًا يف م�سرية اجلمعية، متثل يف املوافقة بالأغلبية خالل اجتماع 
الهيئة العامة غري العادي على النظام الأ�سا�سي املقرتح، بحيث اأ�سبح لدينا نظام اأ�سا�سي 

حمدث يواكب التطورات احلالية ويلبي الحتياجات امل�ستقبلية.
هذا  و�سيعمل  البنوك،  يف  الع�سوية  بح�سر  اجلمعية  مكانة  من  النظام  هذا  عزز  لقد 
النظام على زيادة موارد اجلمعية من خالل رفع ن�سبة و�سقف ال�سرتاكات التي من �ساأنها 
زيادة حجم الأن�سطة والربامج الالزمة لالرتقاء بال�سناعة امل�سرفية يف فل�سطني، كما 
مت التوافق على مو�سوع دورية الرئا�سة ومدة الدورة واآلية النتخاب والذي يحافظ على 
التفاف كافة البنوك حول جمعيتهم، ويف هذا ال�سياق ل بد من التنويه اإىل موقف الرئي�س 
احلايل الذي تعامل باإيجابية مع هذا املو�سوع بال�سكل الذي يليق ب�سخ�سه ومبكانة البنك 

الذي ميثله.
واأخريًا نبارك للجميع هذا النظام اجلديد، ونتوجه بال�سكر اإىل كافة اأع�ساء الهيئة العامة 

ملا اأبدوه من تفاعل يف اعتماد هذا النظام.

المدير العام
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جـدلـي

مقابلة العدد
باسـل طـه معهد فلسطين للدراسات المالية المصرفـية 

يسعى إلى أصدار شهادة الماجستير في العلوم المالية 
والمصرفية

ريبورتاج العدد
لجنة مستقلة للنظر في تظلم المصارف والجهات الخاضعة 

لرقابة سلطة النقد... خطوة وقائية ام عالجية ؟

جــــدلي
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مقابلة العدد

السيد باسـل طـه
المدير العام لمعهد فلسطين للدراسات المالية المصرفـية

سطع نجم معهد فلسطين للدراسات 
السنوات  فـي  المصرفـية  و  المالية 
األخيرة، ما هي اإلضافة التي حققها 
المدير  منصب  توليه  منذ  طه  باسل 

العام للمعهد؟ 

الرتكيز  على  عملنا  التي  الق�سايا  من 
مب�ستوى  والرتقاء  اجلودة  ق�سية  عليها 
حيث  املعهد،  يقدمها  التي  اخلدمات 
مع  التعاون  اتفاقيات  من  العديد  اأبرمنا 
امل�سرفـي  كاملعهد  امل�سرفـية  املعاهد 
للعلوم  العربية  والأكادميية  الأردين 
الوليات  فـي  اأريزونا  وجامعة  امل�سرفـية 
العربية  واملنظمة  الأمريكية  املتحدة 
اإطالق  على  عملنا  و  الإدارية،  للتنمية 
موقعنا الإلكرتوين بحلته اجلديدة، ولدينا 
الآن مكتبة �سخمة ت�سم اأحدث الكتب فـي 

املجال املايل وامل�سرفـي واأبوابها مفتوحة 
للجميع، و عملنا على تطوير طاقم املعهد 
وبناء قدراتهم عن طريق اإر�سالهم لدورات 
متخ�س�سة كل ح�سب عمله داخل وخارج 
الفريقي  العمل  على  وركزنا  فل�سطني 
يعزى  فهو  املعهد  فـي  اإجناز  اأي  وبالتايل 
اإىل جهود املوظفـني وتعاونهم ولي�س يل اأنا 
�سخ�سيًا، و قمنا بتحديث و تعديل الأنظمة 
واللوائح والتعليمات الناظمة لعمل املعهد، 
و اأ�سدرنا دليل التدريب ومت تعميمه على 
فـي  والتدريب  الب�سرية  املوارد  مدراء 
التدريبية،  الحتياجات  لتحديد  البنوك 
طرق اختيار املتدربني و املدربني، اأ�ساليب 
اأ�ساليب  التدريبية،  الربامج  ت�سميم 
واأ�ساليب تقييم  التدريبية  تنفـيذ الربامج 
النوع  على  ركزنا  و  التدريبية،  الربامج 
التدريبية  الربامج  طرح  فـي  الكم  ولي�س 

من  الراجعة  التغذية  على  اعتمدنا  و 
البنوك فـي ت�سميم الربامج ومن هنا مت 
املهنية  ال�سهادات  عدى  دبلومات   7 طرح 
لأول  الأخريتني  ال�سنتني  فـي  املتخ�س�سة 
�سنة  تاأ�سي�سه  منذ  املعهد  تاريخ  فـي  مرة 
املالية  التخ�س�سات  خمتلف  فـي   1999

وامل�سرفـية والإدارية.  

فـي  المتزايدة  المنافسة  ظل  فـي 
مجال التدريب فـي فلسطين، ما دور 
المالية  الثقافة  تنمية  فـي  المعهد 
القطاع  لموظفـي  المصرفـية  و 

المصرفـي؟

اأبداأ فـي الإجابة عن هذا ال�سوؤال  قبل اأن 
والتي  املعهد  اأهداف  اأ�ستعر�س  �سوف 
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براجمنا  تقدمي  فـي  اإليها  ال�ستناد  يتم 
رئي�سية  اأهداف  ثالثة  وهي  وخدماتنا 
املايل  القطاع  دعم  تخ�س  جميعها 

وامل�سرفـي فـي فل�سطني وهي:

فـي . 1 العاملني  اأداء  مب�ستوى  الرتقاء 
القطاع امل�سرفـي واملايل.

قادرة . 2 وطنية  وكفاءات  اأطر  اإعداد 
القطاع  فـي  العمل  ر�سالة  حمل  على 

امل�سرفـي واملايل والنهو�س بهما.

من . 3 املنا�سبة  الأعداد  ا�ستقطاب 
اخلريجني غري العاملني فـي القطاع 
على  تدريبه  و  لتاأهيله  امل�سرفـي 
واأ�ساليبه  امل�سرفـي  العمل  اأ�سول 

بغية تكوين ر�سيد ب�سري موؤهل.

كمــــا اأود اأن اأقول اأن املعهــــد ومنذ تاأ�سي�سه 
حر�س على دعم تنمية املوارد الب�سرية من 
خالل الربامج املتعددة واملتخ�س�سة التي 
يطرحهــــا على �سعيــــد التدريب اأو الربامج 
الأكادمييــــة واإ�ســــدار ال�سهــــادات املهنيــــة 
بالإ�ستعانة بطاقم مميز من املدربني، وقد 
حقق خالل م�سريته العديد من الإجنازات 
املــــوارد  بتنميــــة  بو�ســــوح  اأ�سهمــــت  التــــي 

الب�سرية فـي القطاع امل�سرفـي واملايل . 

ما أهم ما حققه المعهد من إنجازات 
خالل عام 2011؟

بالإجنــازات  حــــــافـــاًل   2011 عــام  كــــان 
ا�ستطاع  حيث  فل�سطني  ملعهد  والنجاحات 
لأول مرة فـي ال�سرق الأو�سط اإ�سدار �سهادة 
الأموال"  غ�سل  مكافحة  فـي  "متخ�س�س 

بالتعاون مع وحدة املتابعة املالية فـي �سلطة 
املعهد  انفرد  واأي�سًا  الفل�سطينية،  النقد 
ولأول مرة فـي فل�سطني بعقد �سهادة احلزام 
و�سبط  بقيا�س  التخ�س�س  فـي  الأ�سود 
 6-sigma الـ  منهجية  با�ستخدام  اجلودة 
التي  اأريزونا  جامعة  مع  بالتعاون  وذلك 
تعد من كربى اجلامعات بالوليات املتحدة 
فوجني  تخريج  املعهد  وا�ستطاع  الأمريكية، 
نهاية هذا  وفـي  الأخ�سر  من حملة احلزام 
احلزام  حملة  من  فوج  تخريج  �سيتم  العام 
الأ�سود وهم الذين �سيقودون عملية حت�سني 
البنوك،  فـي  واخلدمات  العمليات  وتطوير 
الدبلومات  من  عدد  املعهد  اختتم  كما 
ومب�ساركة  تدريبية  �ساعة   650 باإجمايل 
700 م�سارك، كان من اأبرزها  دبلوم اإدارة 

املدربني  وتدريب  التدقيق  واإدارة  املخاطر 
امل�سارف  فـي  معتمد  مقر�س  و�سهادة 
حيث  معتمد  فرع  مدير  و�سهادة  التجارية 
قدرات  بناء  اإىل  الدبلومات  هذه  تهدف 
العاملـني  مهارات  و�سقل  وتطوير  وتاأهيل 
والرقابة  الـتدقيق  دوائـر  عـلـى  والقائـمني 
املايل  القطاعني  فـي  واملحا�سبة  واملخاطر 
مت  وقد  املختلفة،  واملوؤ�س�سات  وامل�سرفـي 
بحيث  التدريبية  الربامج  هذه  ت�سميم 
القطاعني  احتياجات  خمتلف  مع  تتالئم 
وقطاع  الغربية  بال�سفة  وامل�سرفـي  املايل 
املعهد عدد  لذلك فقد نظم  بالإ�سافة  غزة 
من ور�سات العمل لرفع كفاءة مدراء املوارد 
فـي  ال�ستثمار  والتدريب منها:  الب�سرية 
القدرات  بناء  وور�سة  الب�سري،  املال  راأ�س 
على  القائم  التدريب  وور�سة  التدريبية، 
ـــ  عمان  فـي  موؤخرًا  عقد  الذي  اجلدارة 
تكلل  اأن  الإجنازات  لهذه  كان  وما  الأردن، 
الإدارة  وم�ساندة جمل�س  دعم  لول  بالنجاح 
رئي�س  الوزير  جهاد  الدكتور  راأ�سها  وعلى 
و�سلطة  الأع�ساء  البنوك  وتعاون  املجل�س 

النقد الفل�سطينية.

فـي  المدربين  اختيار  آلية  هي  ما 
المعهد؟

نحن نعمل على بناء الثقة مع املتدربني من 
خالل الرتكيز على اجلودة ونوعية الربامج 
التدريبية وهذا مل يكن ليتحقق اإل من خالل 
طويلة  خربة  ذوي  اأكفاء  مدربني  اختيار 
مدرب  اختيار  ول�سمان  املجال  هذا  فـي 
الذاتية  ال�سرية  خالل  من  ذلك  يتم  جيد 
التي  املقابلة  واأ�سئلة  التدريب  وم�سفوفة 
تركز على قدرة املدرب على تقدمي اأهداف 
م�سجع  حيوي  جو  وخلق  بو�سوح  الربنامج 
خالل الربنامج التدريبي وامتالك مهارات 
متعلقة باإدارة الوقت واإدارة النقا�س وطرح 
املدرب  قدرة  واأي�سًا  فعال  ب�سكل  الأ�سئلة 
على ا�ستخدام اأدوات التدريب ب�سكل فعال 
تعليم  واأ�ساليب  التكنولوجيا  وا�ستخدام 

الكبار والتغذية الراجعة. 

للسنوات  المعهد  استراتيجية  ما هي 
الثالث القادمة؟

القادمة  الثالث  ال�سنوات  فـي  املعهد  ي�سعى 
اإىل بناء مقر جديد جمهز ح�سب املوا�سفات 
العاملية بحيث ي�ستطيع ا�ستيعاب اأعداد اأكرب 
من املتدربني، كما ن�سعى اإىل اإ�سدار �سهادة 
وامل�سرفـية،   املالية  العلوم  فـي  املاج�ستري 
ت�سم  اإلكرتونية  مكتبة  اإن�ساء  ب�سدد  ونحن 
كما  الكتب،  اأحدث  من  �سخمة  جمموعة 
E-learning الـ  لعتماد  املعهد  ي�سعى 
بحيث ي�ستطيع املتدربني من خارج فل�سطني 
احلايل  بالوقت  ونعمل  املعهد،  مع  التوا�سل 
معتربة  ومعاهد  جامعات  مع  التعاقد  على 

للح�سول على �سهادات معتمدة دوليًا.
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ريبورتاج العدد

في  للنظر  مستقلة  لجنة  تشكيل 
الخاضعة  والجهات  المصارف  تظلم 

لرقابة سلطة النقد ...

خطوة وقائية أم عالجية؟

شــكلت ســلطة النقــد الفلســطينية لجنــة 
مستقلة للنظر فـي تظلم المصارف والجهات 
الخاضعة لرقابة ســلطة النقــد، والتي تعتبر 
إحــدى مخرجات الخلــوة االســتراتيجية التي 
اتســمت بالصراحــة والشــفافـية، آملين أن 
تســاهم هــذه الخطــوة فـي تعزيــز العالقة 
المهنيــة بيــن الســلطة الرقابيــة والقطــاع 

المصرفـي.

السؤال الذي يطرح نفسه فـي هذا السياق، 
عالجية؟  أم  وقائية  الخطوة  تعتبر هذه  هل 
بها  تقدمت  التي  التظلمات  عدد  أن  ومع 
القصيرة من عمر  الفترة  البنوك خالل هذه 
اللجنة قد تشكل إجابة على هذا السؤال، إال 
فـي فلسطين  البنوك  فـي مجلة  ارتأينا  أننا 
األشخاص  عدد من  إلى  السؤال  توجيه هذا 

ذوي العالقة لإلجابة عليه...

الإجراءات  مع  من�سجمًا  اللجنة  ت�سكيل  قرار  جاء 
ومبا  النقد،  �سلطة  تنفذها  التي  امل�ستمرة  التطويرية 
بينها  �سليمة  مهنية  عالقة  وبناء  التوا�سل  تعزير  ي�سمل 
وبني اجلهات اخلا�سعة لرقابتها ومن �سمنها امل�سارف، 
و�سراكة  رقابة  عالقة  اإىل  رقابة  عالقة  من  وتطويرها 
املحاور  اأحد  وهو  املقرة،  والأنظمه  القوانني  حتكمها 
التي  ال�سرتاتيجية  اخللوة  خالل  نقا�سها  مت  التي  املهمة 
مب�ساركة   2011 �سباط  �سهر  فـي  النقد  �سلطة  نظمتها 
بالعمل  العالقة  ذات  الأطراف  وجميع  امل�سارف 
التظلمات  جلنة  �سكلت  فل�سطني،  فـي  واملايل  امل�سرفـي 
داخليًا طوعيًا  وت�سكيلتها �سابطًا  اآلية عملها  ومن خالل 
ووقائيًا ي�سمن الن�سجام ما بني القرارات ال�سادرة عن 
والأنظمة،  القوانني  مبوجب  و�سالحياتها  النقد  �سلطة 
ووفرت للم�سارف واجلهات الأخرى فر�سة التظلم وطلب 
الأ�سباب من  بيان  مع  الإداري   القرار  فـي  النظر  اإعادة 
اجلهة  عن  تختلف  وم�ستقلة  ور�سمية  مهنية  قناة  خالل 
مراجعة  يوفر  وب�سكل  النقد  �سلطة  داخل  القرار  من�سئة 
�ساملة ملو�سوع التظلم بحيادية و�سفافـية، عقدت اللجنة 
ومنذ ت�سكيلها فـي �سهر اآب من العام احلايل العديد من 
الجتماعات واأو�ست مبعاجلة التظلمات املحالة اإليها من 
امل�سارف وال�سرافـني وموؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�سة، 
وحظيت جميع تو�سياتها على م�سادقه ال�سيد املحافظ، 
كما ومتت خماطبة جمعية البنوك فـي فل�سطني للتعميم 
من  معها  والتوا�سل  اللجنة  عمل  اآلية  حول  البنوك  على 

خالل املدير العام ونائبه وعرب الو�سائل التالية: 
فاك�س 2409646

  ombudsman_comm@pma.ps بريد الكرتوين

إياد زيتاوي 
مدير مكتب محافظ

سلطة النقد الفلسطينية 
رئيس لجنة التظلمات
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تقلب  ثقل  حتت  ترزح  الفل�سطينية  امل�سرفية  البيئة  اإن 
ال�سوق  بها  يت�سم  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع 
اجلهاز  عمل  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  والتي  الفل�سطيني، 
النقد  �سلطة  به  تقوم  ما  فان  ال�سياق  هذا  ويف  امل�سريف، 
الرقابية  والتعليمات  للقوانني  ا�ستحداث  من  الفل�سطينية 
اجلهاز  عمل  اأداء  وتطوير  تنظيم  يف  فعلي  ب�سكل  ي�سهم 
امل�سريف، وبناء على ذلك فان ت�سكيل جلنة للنظر يف تظلم 
النقد �سيكون  امل�سارف واجلهات اخلا�سعة لرقابة �سلطة 
املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لكافة  ي�سمن  وقائيا  اأثرا  له 

تعامال متماثال.

جوزيف نسناس 
نائب المدير العام

المدير اإلقليمي
بنك القاهرة عمان

فل�سطني،  فـي  النافذة  امل�سرفـية  للقوانني  ا�ستنادًا  اإنه 
متار�س  وقائية،  بوظيفة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  تقوم 
القوانني،  تلك  مبوجب  اإليها  املوكلة  مهامها  خالل  من 
امل�سلحة  على  حفاظًا  امل�سرفـية  الأعمال  تنظيم  بغية 
العامة، مراعيًة فـي ذلك حقوق الأطراف املتداخلة فـي 
وحر�ست  والعمالء(،  )امل�سارف  امل�سرفـية  العالقات 
�سلطة النقد على العمل �سمن مبادىء وقواعد احلوكمة 
تتعامل  التي  املبادىء  اأحيانًا  يفوق  بل  ي�ساهي  على نحو 
منحها  غاياتها  حتقيق  �سبيل  وفـي  الأخرى،  الدول  بها 
اإىل  الو�سول  من  متكنها  و�سالحيات  �سلطات  القانون 
جاهدة  النقد  �سلطة  فت�سعى  املن�سود،  التوازن  ذلك 
فـي  اأعلى م�ستوى من ال�ستقرار امل�سرفـي  اإىل  للو�سول 
التي  الوقائية  والتدابري  الإجراءات  خالل  من  البلد، 
تتخذها، اإدراكًا منها باأهمية الأعمال امل�سرفـية والدور 
الكبري الذي تقدمه فـي تطوير وتقدم املجتمع والقت�ساد 
الوطني ومن تلك التدابري الوقائية التي اتخذتها �سلطة 
النقد الفل�سطينية موؤخرًا قرارها القا�سي بت�سكيل جلنة 
تظلمات من القرارات التي �سدرت عنها، فاإن مثل هذا 
التوازن  اإىل  للو�سول  النقد  �سلطة  �سعي  ينم عن  القرار 
املن�سود وامل�سار اإليه، اإدراكًا منها باأن وظيفتها الرقابية 
امل�سارف  مع  بالتكامل  متار�سها  وظيفة  اإل  هي  ما 
والعمالء لتتفادى فـيها كل خطر اأو �سرر قد يلحق بهذه 
الأطراف من خالل دورها الوقائي اجلليل الذي متار�سه. 

سامي صعيدي
المدير العام

 البنك اإلسالمي العربي
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بني  العالقة  طبيعة  عليه  تكون  اأن  يجدر  ما  فـي  الأ�سا�س 
البنوك و�سلطة النقد هو ال�سراكة والتعاون، دون اأن يغيب 
عن بالنا اأن �سلطة النقد هي هيئة رقابية واأن جميع البنوك 
العاملة فـي فل�سطني تعمل حتت رقابتها واأ�سرافها، مل تكن 
الأمر  عديدة  ل�سنوات  النحو  هذا  على  العالقة  طبيعة 
الذي نتج عنه حالة من التذمر املتوا�سل من البنوك ومن 
خمتلف امل�ستويات الإدارية فـيها وما تتخذه من اإجراءات 
العمل  تطوير  فـي  ت�سهم  اإجراءات  غالبيتها  فـي  تكن  مل 
و�سهولة،  بي�سر  التقدم  اإىل  فل�سطني ودفعه  فـي  امل�سرفـي 
خلق  باجتاه  ينحو  واأخذ  التح�سن  فـي  بدا  الو�سع  اأن  اإل 
العام  من  اعتبارًا  الطرفـني  بني  وتعاون  �سراكة  عالقة 
ال�سنوات  فـي  اأكرث  الإيجابي  التحول  هذا  وتكر�س   2006

البنوك  من  التذمر  بع�س  نهائيًا  يلغي  اأن  دون  التالية 
بني  العالقة  ول�سبط  النقد  اإجراءات  �سلطة  بع�س  اإزاء 
الطرفـني اجتهت �سلطة النقد فـي خطوة مهمة على طريق 
اإليها اإىل  ماأ�س�سة هذه اجلزئية فـي العمل الرقابي املوكل 
اإن�ساء جلنة م�ستقلة للنظر فـي تظلمات امل�سارف وغريها 
من املوؤ�س�سات التابعة لرقابتها لت�سكل هذه اخلطوة عالجًا 
التذمر  اأ�سباب  اأن يرتاكم من  ووقاية مما ميكن  كان،  ملا 
وفـي  املرحلة  هذه  فـي  تقرها  اإجراءات  اأية  اإزاء  والتظلم 
امل�ستقبل. وفـي هذا ال�سياق، ل يغيب عن ذهننا اأننا جميعًا 
املجتمع  مكونات  جميع  مع  النقد  �سلطة  وفـي  البنوك  فـي 
الفل�سطيني نتقدم معًا على طريق حتقيق اأملنا وحقنا فـي 
احلالة  هذه  فـي  نحن  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  دولتنا  اإقامة 
النظر  اأن عيونًا كثرية تركز  ونتقدم مدركني متامًا  نتعلم 
على ما منار�سه وهي لي�ست كلها عيون ر�سا لتكون »عن كل 
عيب كليلة«، واأقولها �سريحة يجدر بنا اأن نرحب مباأ�س�سة 
اأي ن�ساط وهي اخلطوة ال�سرورية للنجاح والتميز والإتقان 

نحن مطالبون بالتميز ونحن قادرون على التميز . 

ناجي المرداوي
المديراإلقليمي

البنك التجاري األردني

محمود التكروري
المدير اإلقليمي 

بنك اإلسكان
للتجارة و التمويل

اإن ت�سكيل هذه اللجنة هو اأمر حيوي هام ومتقدم يفتح 
امل�سارف  جميع  اأمام  النقد  �سلطة  لدى  اإ�سافـي  باب 
من  بخاطرهم  يجول  ما  لطرح  فل�سطني  فـي  العاملة 
�سبب  لأي  البنوك  لها  تتعر�س  قد  وتظلمات  اعرتا�سات 
اإن�سافها،  كان كي يعطى كل منها الفر�سة الكافـية فـي 
امل�سارف،  تعاين منها  التي  الق�سايا  وللوقوف ومعاجلة 
لذلك نقول اأن تاأ�سي�س هذه اللجنة هو مبثابة اأمر عالجي 
اأي تظلمات  اللجنة ملعاجلة  فـي املرحلة الأوىل من عمر 
قد تتعر�س لها امل�سارف فـي هذا الوقت، ولكن مع مرور 
الوقت وزيادة الإتقان واملهنية من جميع الأطراف ذوي 
نتجت  وقائية  خطوة  ت�سبح  اللجنة  هذه  بعمل  العالقة 
قد  التي  لالإ�سكاليات  ال�ستباقي  النقد  �سلطة  فهم  عن 
تن�ساأ نتيجة لت�سارع خطوات التغيري ولتعدد قنوات وطرق 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  اأع�ساء  بني  ما  الت�سال 
اأن  له  ينبغي  الفهم  هذا  اأن  اإل  عليه،  امل�سرفة  وال�سلطة 
نظام  من  اللجنة،  هذه  لتفعيل  لحقة  بخطوات  يعزز 
اللجنة،  هذه  عمل  اآلية  حتدد  وا�سحة  وتعليمات  داخلي 
وذلك  اللجنة  هذه  عمل  حتكم  وتعليمات  قوانني  واأي 
وت�سمن  لها  حددت  التي  الأهداف  اإجناز  من  لتمكينها 

النجاح والدميومة.
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أحمد الحاج حسن 
المدير العام 

بنك الرفاه لتمويل 
المشاريع الصغيرة

تظلم  فـي  للنظر  م�ستقلة  جلنة  ت�سكيل  فكرة  تعترب 
امل�سارف و اجلهات اخلا�سعة لرقابة �سلطة النقد خطوة 
النقد  �سلطة  اهتمام  اأظهرت  اأنها  حيث  من   اإيجابية 
مو�سع  ال�سرتاتيجي  التخطيط  خلوة  خمرجات  بو�سع 
النقد  �سلطة  حوار  وفعالية  قيمة  من  يعزز  التنفـيذ، مبا 

مع امل�سارف.
اللجنة حتمل عدة جوانب  ت�سكيل هذه  اأن خطوة  اأعتقد 
مت  التي  املالحظات  بعد  جاءت  فهي  ووقائية،  عالجية 
ابدائها بع�س امل�سارف خالل اخللوة ال�سرتاتيجية، كما 
اأنها ت�سكل اإجراًء وقائيًا يوفر اآلية منا�سبة ل�سمان عدالة 
ال�سرورة،  حال  فـي  ومراجعتها  الرقابية  الجراءات 

داخل اإطار اجلهاز امل�سرفـي ب�سفافـية وا�ستقاللية.  
موقع  فـي  النقد  �سلطة  ت�سع  منا�سبة  خطوة  اأنها  كما 
من  باملقارنة  وال�سفافـية  احلوكمة  حيث  من  متقدم 
فـي  اجماًل  العامة  واملوؤ�س�سات  الرقابية  املوؤ�س�سات 

فل�سطني وخارجيًا.
نهاية فاإن احلكم على فعالية وجناح هذه الآلية ملعاجلة 
وكيفـية  للجنة  العملية  التجربة  على  يعتمد  التظلمات 

ا�ستغالل امل�سارف لها.

اأخرى  وجمموعة  التظلمات  جلنة  ت�سكيل  فكرة  برزت 
من جلان العمل الداخلية ومنها جلنة الرتخي�س وجلنة 
الرئي�سيني  امل�سوؤولني  تعيني  وجلنة  والتعاميم  التعليمات 
اإر�ساء  بهدف  العقوبات  فر�س  وجلنة  امل�سارف  فـي 
الأداء  معايري  اأعلى  وحتقيق  ال�سليمة  احلوكمة  قواعد 
ازدواجية  من  واحلد  الثنائية  الرقابة  وتعزيز  املهني 
ال�سفافـية  مبادئ  تطبيق  فـي  وزيادة  وامل�سوؤوليات  املهام 
مهام هذه  املحافظ  ال�سيد  قرار  اأو�سح  وقد  والإف�ساح، 
�سمان  �سبيل  وفـي  عملها،  واآليات  وم�سوؤولياتها  اللجان 
خربات  ذوي  باأع�ساء  رفدها  مت  اللجان  هذه  فعالية 
متكنها  النقد  �سلطة  دوائر  كافة  من  متنوعة  وموؤهالت 

من اأداء مهامها بكفاءة ومهنية ومو�سوعية.
وفـي اإطار احلديث عن ت�سكيل هذه اللجان وعلى راأ�سها 
هذه  مثل  اأن  تعترب  النقد  �سلطة  فاإن  التظلمات  جلنة 
فـي  عالجية  وكذلك  واحرتازية  وقائية  هي  اخلطوات 
ذات الوقت فهي حتر�س اأن يتم اتخاذ القرارات الرقابية 
عن طريق الت�ساور وتبادل الآراء بني كافة الأطراف ذات 
القوانني  تطبيق  يكفل  مبا  النقد  �سلطة  فـي  العالقة 
املايل  النظام  ا�ستقرار  �سبيل  فـي  والتعليمات  والأنظمة 

وتعزيز ثقة اجلمهور.
للجهات  فر�سة  يعطي  تظلمات  جلنة  ت�سكيل  اأن  كما 
اخلا�سعة لرقابة �سلطة النقد لعر�س معطيات وحيثيات 
من املمكن اأن ل تكون قد برزت اأثناء معاجلة الطلب اأو 
املو�سوع ابتداءًا. حيث يرفع هذا الطلب للجنة التظلمات 
فـي  بالطلب  التي نظرت  اللجنة  وهي جلنة خمتلفة عن 
البداية وذلك حر�سًا من �سلطة النقد على توطيد عالقة 
�سراكة حقيقية وفاعلة مع هذه اجلهات فـي �سبيل حتقيق 

ال�سالح العام وحتقيق تنمية اقت�سادية م�ستدامة.  

رياض أبو شحادة
مدير دائرة

الرقابة والتفتيش
سلطة النقد الفلسطينية





بانورما
باقة من أخبار ونشاطات القطاع المصرفي الفلسطيني

بيت البنوك
جمعية البنوك تناقش آليات تنفيذ قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011	 
و تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة الفوائد والعموالت المعلقة ومخصصات 	 

الديون المشكوك في تحصيلها
و تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمدراء البنوك لمناقشة موضوع بنك فلسطين	 
مشاركة القطاع المصرفي الفلسطيني في اجتماعات واشنطن	 
جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2011	 
جمعية البنوك تصدر نشرة »المؤشر المصرفي 2011/9« و بطاقة »بيانات 	 

مصرفية 2011/9«
جمعية البنوك تناقش موضوع توحيد سعر صرف رواتب موظفي القطاع 	 

العام في غزة
جمعية البنوك تعقد اجتماعًا مع لمناقشة توجهات سلطة النقد بنشر الوعي 	 

المالي لدى األطفال
مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعه الدوري السنوي العادي	 
الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعًا غير عاديًا و تتبعه باالجتماع 	 

السنوي العادي
خالل الملتقى المصرفي الثاني للمسؤولية االجتماعية ...	 

البنوك تستعرض مساهماتها في مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام 2010

إخبــاري



البنـوك فـي فل�ســــــطني14

بــانــورامــا

البنك التجاري األردني يفتتح فرعًا جديدًا فـي بيت لحم
ويعتزم رفع عدد فروعه فـي فلسطين إلى 10 فروع خالل سنتين

موؤخرًا  الأردين  التجاري  البنك  افتتح 
حتت  حلم  بيت  مدينة  فـي  الرابع  فرعه 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية 
ال�سيد  وبح�سور  الوزير  جهاد  الدكتور 
اإدارة  جملـــ�س  رئي�س  ال�سايغ  مي�سيل 
نائب  والآن�سة  الأردين  التجاري  البنك 
واملدير  الفرحان  غادة   / العام  املدير 
املرداوي  ناجي  ال�سيد  للبنك  الإقليمي 
وممثلي  الأعــمال  رجـــال  من  وحــ�ســـد 
املوؤ�ســ�سات املالية وامل�سرفـية والأهلية فـي 

حمافظة بيت حلم .
�سلب  فـي  اجلديد  الفرع  افتتاح  وجاء 
لتو�سيع  ال�سرتاتيجية  البنك  توجهات 
وذلك  فل�ســــــطني  فـي  فروعه  �سبكة 
على  واملتزايد  الكبري  للطلب  ا�ستجابة 
خدمات البنك وتقدمي اخلدمات املنا�سبة 
من  ممكنة  �سريحة  اأكرب  اإىل  واملتنوعة 

اأبناء الوطن .
افتتاح  اإن  الوزير  جهاد  الدكتور  وقال 
للبنك التجاري الأردين ي�سكل  فرع جديد 
للحركة  ومهمة  وموؤثرة  نوعية  خطوة 

القت�سادية فـي املحافظة .
اأن  ال�سايغ  ال�سيد مي�سيل  ومن جهته قال 
للبنك  يفتتح  فرع  اأول  هو  حلم  بيت  فرع 

و�سلت  طويلة  فرتة  بعد  الأردين  التجاري 
للبنك  الإدارة  جمل�س  واأن  عامًا   17 اإىل 
اإىل  البنك  فروع  زيادة  اأجل  من  يعمل 
الإدارة  واأن  املقبلني  العامني  خالل   10

مقرها  اإىل  �ستنتقل  للبنك  الإقليمية 
اجلديد و�سط رام اهلل قريبًا.

وبدوره قال ال�سيد ناجي املرداوي اإن افتتاح 
خطوة  حلم  بيت  مبحافظة  للبنك  فرع 
التو�سع والنت�سار م�سريًا  اأوىل على طريق 
اأرقى  توفـري  البنك على  اإدارة  اإىل حر�س 
الأنظمة واخلدمات املالية وامل�سرفـية فـي 
الأرا�سي الفل�سطينية كما اأكد ال�سيد ناجي 

اأن الإدارة التنفـيذية للبنك تعمل من اأجل 
والتعاون  للحوكمة  م�ستوى  اأعلى  حتقيق 
املحلي  املجتمع  وتعزيز م�سالح  وال�سراكة 
املجتمع  موؤ�س�سات  �سبكة  مع  وال�سراكة 
املتطورة  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  املدين 

وال�سليمة لها اأقل التكاليف .
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التجاري  للبنك  الإقليمية  الإدارة  اأقامت 
على  ا�ستقبال  حفل  فل�سطني  فـي  الأردين 
عالوي  مهدي  ال�سيد  العام  مديره  �سرف 
الذي زار الرا�سي الفل�سطينيه على را�س 

وفد من كبار موظفـي البنك.

اقيم  الذي  ال�ستقبال  حفل  وح�سر 
العمال  رجال  من  كبري  عدد  اهلل  برام 
ديوان  رئي�س  اإىل  ا�سافه  والقت�سادين 
ورئي�س  العرج  ح�سني  الدكتور  الرئا�سه 
ال�سيد خليل رزق ومدير  الغرفه التجاريه 
عام جمعيه البنوك ال�سيد نبيل ابو دياب 
للدرا�سات   فل�سطني  معهد  عام  ومدير 

املالية وامل�سرفـية ال�سيد با�سل طه .

مديرًا  عني  الذي  عالوي  واأعرب 
ت�سرين  �سهر  مطلع  فـي  للبنك  عامًا 
من�سبه  مهام  يبداأ  اأن  املا�سي  ثاين 
البنك  فروع  وتفقد  فل�سطني   بزيارة 
القطاع  ورجالت  فعاليات  ولقاء  فـيها 
الن�ساط  اآفاق  م�ست�سرقا  فـيها  اخلا�س 

والتطور امل�سرفـي فـي فل�سطني .

وقال اثرنا اأن نبداأ رحلتنا من فل�سطني ملا 
لها من اأهميه بالن�سبه لنا موؤكدًا ا�ستمرار 
والإنت�سار  التو�سع  �سيا�سه  فـي  البنك 
خ�سو�سا فـي الرا�سي الفل�سطينية والتي 

البنك التجاري االردني يقيم حفل استقبال على شرف مديره العام 

الرابع  فرعه  بافتتاح  �سهرين  قبل  بداأت 
فـي بيت حلم .

كما �سدد على ا�ستمرار البنك فـي خطته 
لتطوير وتنويع وتو�سيع خدماته امل�سرفـية 
خطة  وفق  الفل�سطينية  الأرا�سي  فـي 
التكنولوجيا  اأف�سل  وباإ�ستخدام  مدرو�سة 
موؤكدًا دعم الإداره العامة للبنك لالإدارة 

الإقليمية وفروع فل�سطني .

الإيجابية  التطورات  اإىل  عالوي  ولفت 
التي �سهدها البنك التجاري الأردين منذ 
العام 2004 الذي �سكل ق�سة جناح اأثبتت 
اإنه بالت�سميم والإرادة والعزمية ي�ستطيع 

الإن�سان حتقيق الكثري .

لفروع  الإقليمي  املدير  رحب  جهته  من 
البنك فـي فل�سطني ناجي املرداوي باملدير 
البنك  و�سيوف  وزمالءه  اجلديد  العام 
بداية  فـي  لفل�سطني  زيارته  اإن  موؤكدًا 
اإمنا  الأردين  التجاري  البنك  مع  م�سواره 
تعك�س الإهتمام الكبري الذي يوليه البنك 

لل�سوق الفل�سطيني .
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اأقرت الهيئة العامة للبنك خالل اجتماعها 
غري العادي الذي عقدته فـي رام اهلل، رفع 
راأ�سمال البنك لغاية 65 مليون دولر، علما 
اأنه كان �سبق هذه اخلطوة اعتماد خف�س 
 30 اإىل  دولر  مليون   50 من  املال  راأ�س 

مليونًا و 26 األف دولر
حممود  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وذكر 
البنك  راأ�سمال  خف�س  قرار  اأن  ملح�س، 
قبل اأن ي�سار اإىل رفعه، مت على خلفـية اأنه 
كان قد عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي 
خالل فرتة �سابقة، اتخذ خالله قرار رفع 
اإىل  دولر  مليون   30 من  البنك  راأ�سمال 
يتحقق،  مل  ذلك  لكن  دولر،  مليون   50

اتخاذ قرار بداية  فبالتايل كان ل بد من 
بخف�س راأ�س املال قبل اأن ي�سار اإىل رفعه.
وقال: مل نتمكن من رفع راأ�س املال لظروف 
الفرتة  خالل  وذلك  املاألوف،  عن  خارجة 
التي  الدرا�سات  اأن  بيد  املحددة،  الزمنية 
اأجرتها اإدارة البنك خالل ال�سهور املا�سية 
كانت مرتكزة على مو�سوع رفع راأ�س املال، 

وقطعنا �سوطًا جيدًا فـي هذا امل�سمار.
بالإعالن  القريب  امل�ستقبل  فـي  و�سنقوم 
راأ�س  رفع  فـي  املتمثلة  اخلطوة،  هذه  عن 
 65 لغاية  يكون  اأن  ارتاأينا  وقد  املال، 
مليون دولر، لنتخط الـ 50 مليونًا التي مل 
املالية  املالءة  �سيعطي  �سابقًا، وهذا  ترفع 
الظروف  هذه  فـي  البنوك  حتتاجها  التي 
العاملي  القت�ساد  مير  حيث  ال�سعبة، 
اأزمة  وهناك  ركود،  قبل  ما  مرحلة  فـي 
الأوروبية،  الدول  منها  تعاين  كبرية  مالية 

والغربية، والأمريكية.
كبري،  ب�سكل  مطلوبة  املالية  املالءة  واأن 

الهيئة العامة للتجاري الفلسطيني تقرر رفع رأسمال البنك إلى 65 مليون دوالر

واإن �سعر �سهم البنك مل يتاأثر بالتطورات 
اإقليميًا  منها  ال�سيئة  ل�سيما  الكبرية، 
 65 اإىل  بالو�سول  التدرج  وقال:  وعامليًا، 
تدر�س  �سيكون عرب خطوات  مليون دولر، 
البنك،   اإدارة  قبل  من  طويلة  فرتة  منذ 
والعمالء،  امل�ساهمني  اأطمئن  واإنني 
وجيزة  فرتة  خالل  اأنه  البنك  واأ�سدقاء 
بذلت  التي  اجلهود  لهذه  نتائج  �ستتحقق 
وتعنى  البنك،  فـي  امل�سوؤولني  قبل  من 
البنك  ي�ستطيع  التي  للمرحلة  بالو�سول 

فـيها التمتع مبالءة مالية.
من  الهائج  البحر  هذا  فـي  واأردف: 
م�سوؤول  اأي  على  يتوجب  املايل،  الت�سارب 
يعط  اأن  بالوطن،  مالية  موؤ�س�سة  اأية  فـي 
يات  ما  وهو  اأ�سا�سيًا،  دعمًا  ملوؤ�س�سته 
ما  وهو  املال،  راأ�س  رفع  عرب  حالتنا  فـي 
حول  �سوؤال  على  وجوابًا  بتحقيقه  �سنقوم 
مقرتح الندماج مع بنك اآخر، قال: نحن 
نف�سل األ نقوم بالندماج، ونحبذ اأن نقوم 

بال�ستحواذ، واإن خطتنا امل�ستقبلية ت�ستند 
على اإمكانية ال�ستحواذ اإن وجدت الفر�سة 
ال�سهرين  خالل  �سيتم  اأنه  واأكد  لذلك. 
رفع  اآلية  تفا�سيل  عن  الإعالن  املقبلني 
راأ�س املال وبنودها، لفتًا باملقابل اأن فكرة 
ال�ستحواذ املطروحة من قبل البنك، تاأتي 
بهدف احلفاظ على ا�سم البنك وح�سوره، 
باإعتباره اأول بنك اأ�س�س فـي فل�سطني. كما 
راأ�س  النقد، وهيئة �سوق  اأثنى على �سلطة 
املال، وبور�سة فل�سطني على دعمها للبنك 

فـي خطواته وتوجهاته املختلفة.
وكان اأعلن مراقب ال�سركات نظام اأيوب، 
الن�ساب  توفر  الجتماع، عن  م�ستهل  فـي 
القانوين لعقد الجتماع وبلغ نحو 71 %، 
م�ساألة  بحث  خالله  �سيتم  اأنه  اإىل  لفتًا 
الآن  فـي  ورفعه  البنك  راأ�سمال  خف�س 

ذاته.
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الربغوثي  �سهام  الثقافة  وزيرة  بح�سور 
حممود  م.  بالإنابة  اهلل  رام  بلدية  ورئي�س 
التجاري  البنك  من  ووفد  اهلل  عبد 
املجل�س  اأع�ساء  من  وعدد  الفل�سطيني 
البلدي افتتحت الفعاليات الر�سمية ملهرجان 
رام  بلدية  تنظمه  الذي  ال�سنوي  الزيتون 
فـي  اأقيم  الذي  املهرجان  اإىل  وتوافد  اهلل. 
�سوق احلرجة  البلدة القدمية فـي رام اهلل 
للم�ساركة  وال�سياح  املواطنني  من  العديد 
املهرجان  فعاليات  فعالياته، وكانت  فـي 
للزيت  الت�سوق  اأك�ساك  بافتتاح  انطلقت  قد 
والزيتون واحلرفـيات وبعرو�س فنية غنائية 
�ساركت فـيها كل من فرقة مدر�سة راهبات 
ومدر�سة  امل�ستقبل  ومدار�س  ماريو�سف 

الرجاء الإجنيلية اللوثرية.
باأعمال  املدينة  مدرا�س  اأطفال  �ساهم  كما 
يدوية خا�سة مبو�سم الزيتون، وقدم م�سرح 
احلارة عر�سًا م�سرحيًا تفاعل معه الأطفال 
امل�ساركون فـي املهرجان وقدمت فرقة بلعني 

عر�سًا للدبكة ال�سعبية.
للبحوث  بي�سان  مركز  قام  جهته  من 
فعاليات  فـي  رئي�سي  كم�سارك  والإمناء 
الزراعية  التعاونيات  من  بعدد  املهرجان  
ت�سهم  التي  املحلية  ملنتجاتهم  وعر�سهم 
فـي �سد بع�س الحتياجات املحلية، كما مت 
لإبراز  وهادفة  تراثية  فنية  فقرات  عر�س 
الجتماعية  احلماية  توفـري  ومطلب  اأهمية 
وت�سمينها لقانون العمل التعاوين بالإ�سافة 
لعر�س من�سورات ودرا�سات املركز التنموية 

على مدار �سنوات عمله.
على  الربغوثي  الوزيرة  اأكدت  جهتها  من 
اأن بلدية رام اهلل دائمًا ال�سباقة فـي تنظيم 
فـي  الطليعة  فـي  لتكون  املهرجانات  هذه 
واملجتمعية  الثقافـية  املجالت  من  عديد 
ومنها مهرجان الزيتون الذي يدعم املزارع 
الفل�سطيني وياأتي من�سجمًا مع توجه احلملة 

دعمًا لصمود شجرة الزيتون ...
البنك التجاري الفلسطيني يرعى مهرجان الزيتون السنوي الرابع 

اإىل �سرورة  الوطنية لدعم املزارع، م�سريًا 
الوطنية  احلملة  هذه  فـي  اجلميع  انخراط 
لل�سمود  رمزًا  تعترب  الزيتون  �سجرة  كون 

وللموروث الثقافـي.
رام  بلدية  با�سم  اهلل  عبد  م.  رحب  بدوره 
اهلل باحل�سور الكرمي فـي مهرجان الزيتون 
الرابع، واأكد اأن املهرجان يهدف اإىل ت�سويق 
املحا�سيل الزراعية املتعلقة بالزيتون ودعم 
وجود  لعدم  به  املتعلقة  واحلرف  املزارعني 
ال�سيا�سية  الظروف  ب�سبب  لها  اأ�سواق 

الراهنة.
فـي  امل�ساركني  جميع  اهلل  عبد  م.  و�سكر 
والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  املهرجان، 
مع  عمل  الذي  البيئي  التعليم  ومركز 
البلدية منذ �سنوات وبداأب على تنظيم هذا 
البنك  املهرجان  ولراعي  الهام  املهرجان 
العام  الذي دعم هذا  الفل�سطيني  التجاري 
للعمل  الأول  الدويل  اهلل  رام  خميم  اأي�سًا 
نيكود  وموؤ�س�سة  �سراكة  ومبادرة  التطوعي، 
منتجي  وجمعية  الزيتون  ع�سر  واحتاد 

الزيت الع�سوي.
من جهته �سكر البنك التجاري الفل�سطيني 
وعلى  املهرجان  هذا  على  القائمني  كافة 
فـي  وجهودها  اهلل،  رام  بلدية  راأ�سهم 
الرتكيز على دعم هذا املنتج الهام، موؤكدًا 

اهتمامه بدعم مثل هذه الفعاليات وامل�ساريع 
وفل�سطني ومن  املدينة  اقت�ساد  التي تخدم 
الفل�سطيني  التجاري  البنك  دعم  جاء  هنا 

للمهرجان. 
الفنانة  قدمت  املهرجان  ختام  فـي  و 
الفل�سطينية  لالأثواب  عر�سًا  ال�سقا  مها 
فتيات  مب�ساركة  املناطق  خمتلف  من 
ميثل  ثوبا  منهن  كل  ارتدت  فل�سطينيات 

منطقة خمتلفة من فل�سطني.
يذكر اأن امل�ساريع التي تنفذها بلدية رام اهلل 
فـي منطقة البلدة القدمية تاأتي لتن�سجم مع 
لتطوير  ت�سعى  التي  و  التطويرية  خطتها 
يجري  الإطار  هذا  وفـي  القدمية،  البلدة 
العمل حاليًا من قبل بلدية رام اهلل لإجراء 
القدمية  البلدة  لرتميم  �ساملة  درا�سة 
واإعادة تاأهيل بنيتها التحتية، بهدف تزويد 
ال�سرورية  املنطقة بجميع اخلدمات  �سكان 
هذا  و�سهلة،  مريحة  حياة  مقايي�س  �سمن 
حو�س  تفعيل  على  اهلل  رام  بلدية  و�ستعمل 
جمتمعي  كف�ساء  افتتاحه  ليتم  قندح  دار 
فـي  يعمل  القادم  العام  بدايات  مع  جديد 

قلب البلدة القدمية. 
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بــانــورامــا

البنك العقاري المصري العربي يعقد ورشة عمل حول 
»مفهوم االمتثال و دوره في حماية البنوك« 

الكادر  بتاأهيل  البنك  اهتمام  �سوء  يف 
الب�سري وتثقيف موظفيه يف كافة جمالت 
واأعمال البنك، انتهج البنك نهج ور�سات 
العمل الداخلية، حيث عقد البنك العقاري 
بتاريخ  فل�سطني  يف  العربي  امل�سري 
"مفهوم  بعنوان  عمل  ور�سة   2011/9/24

المتثال و دوره يف حماية البنوك" وذلك 
من خالل مدير دائرة المتثال يف الإدارة 
عوينة  �سعاد  ال�سيدة  بفل�سطني  الإقليمية 
موظفي  من  املعنيني  املوظفني  وح�سور 

واأمناء  واملكاتب  بالفروع  العمالء  خدمة 
بالفروع  الت�سهيالت  و موظفي  ال�سناديق 
على  الور�سة  يف  ال�سوء  ت�سليط  مت  حيث 
اأ�سباب  حول  وملحة  مفهوم  المتثال 
البنوك  يف  المتثال  وظيفة  ا�ستحداث 
المتثال  وظيفة  اأهداف  بيان  ومت  كما 
وم�سوؤوليات ومهام الدائرة بالإ�سافة اإىل 
للتعليمات  المتثال  عدم  خماطر  بيان 
تو�سيح  ومت  امل�سارف،  على  وتاأثريه 
الأخرى  بالدوائر  المتثال  وظيفة  عالقة 

المتثال  موظفي  تواجه  التي  والتحديات  
وامل�سطلحات  املفاهيم  حداثة  حيث  من 
والتفتي�س  المتثال  وظيفتي  بني  واخللط 
القوانني  اأهمية  حول  اجلمهور  وعي  وقلة 
عليها،  املرتتبة  القت�سادية  وامل�سالح 
و�سباط  اجلدد  املوظفني  لتاأهيل  وذلك 
عالقة  لهم  الذين  املوظفني  و  الرتباط 
الوعي  وزيادة  الموال  غ�سيل  مبكافحة 
باأعلى  عملهم  مبهام  لقيامهم  لديهم 

امل�ستويات.

و يعقد ورشة عمل عن الجوانب القانونية للعمل المصرفي
حيث عقد البنك العقاري امل�سري العربي 
يف   2011/10/15 بتاريـــخ  عمـــل  ور�ســـة 
مقـــر الإدارة القليمية بفل�سطـــني بعنوان 
القانونيـــة للعمـــل امل�ســـريف"  "اجلوانـــب 
و حا�ســـر يف هـــذه الور�سة مديـــر الدائرة 
مفيـــد  ال�ستـــاذ  البنـــك  يف  القانونيـــة 
البيطـــار بح�سور موظفـــي خدمة العمالء 

بالفـــروع واملكاتب واملوظفني ذوي العالقة 
حيـــث مت ت�سليـــط ال�سوء يف هـــذه الور�سة 
علـــى اأنـــواع احل�سابـــات و�ســـروط كل نوع 
اإ�سافـــة اإىل امل�ستنـــدات املطلوب توفريها 
لفتـــح احل�سابـــات لال�سخا�ـــس العاديـــني 
وال�سخا�ـــس العتباريـــني مثـــل ال�سركات 
واملوؤ�س�سات وال�سفارات ،وياأتي  عقد مثل هذه 

الـــدورات اميانًا مـــن امل�ســـرف ب�سرورة 
واهمية زيـــادة الوعي القانـــوين امل�سريف 
لـــدى موظفي البنـــك وزيـــادة معلوماتهم 
املهنيـــة يف هـــذا اجلانـــب ممـــا لـــه الأثر 
الإيجابي يف زيادة كفاءة وفاعلية موظفي 

البنك.

و يعقد دورة تدريبية بعنوان  »اإلخالء و اإلطفاء و اإلسعاف األولي في المؤسسات«
العقاري  البنك  خطة  تنفيذ  اإطار  يف 
با�ستمرارية  اخلا�سة  العربي  امل�سري 
لتعليمات  وفقًا  وذلك  والطوارئ  العمل 
 2009/2 رقم  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
املوقع  رخ�سة  على  احل�سول  مت  وحيث 
البديل من طرف �سلطة النقد الفل�سطينية 
العمل   ا�ستمرارية  خطة  يف  اأوىل  كخطوة 
من  لالنتهاء  والتح�سري  العمل  مت  فقد 
بعقد  وذلك  اخلطة  من  الثانية  اخلطوة 

ور�سة تدريبية ملوظفي البـنك حتـت عـنوان  
يف  الأويل  والإ�سعاف  والإطـفـاء  الإخـالء 
وملدة   2011/09/26 تاريخ  من  املوؤ�س�سات 
يف   التدريب  اإدارة  خالل  من  اأيام  ثالثة 
يف  �سارك  حيث  املدين  الدفاع  مديرية 
الإدارة  من  موظف   25 من  اكرث  الدورة 
من  الإنتهاء  وعند  والفروع،  القليمية 
اإدارة  مع  التن�سيق  مت  التدريبية  الدورة 
التدريب  بالدفاع املدين  لإجراء  التدريب 

العملي على الخالء لكافة موظفي الإدارة 
وا�ستغرق  بنجاح  والذي مت فعاًل  القليمية 
37 ثانية فقط وبدون خ�سائر تذكر وذلك 

متهيدًا لجراء الخالء الوهمي للم�سرف.
امل�سري  العقاري  البنك  يكون  وبذلك 
العربي قد اأَهل فريق من املوظفني للطوارئ 
عالية  جاهزية  ذات  وا�سبح  مهني  ب�سكل 
للتعامل مع احلالت الطارئة حال حدوثها 

ل �سمح اهلل.
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البنك األهلي ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع شركة »وينرز«
امل�ستويات  جمموعة من املوظفـني من خمتلف 
عو�س  ريا�س  الدكتور  ح�سر  حيث  الإدارية 
املدير العام لل�سركة للتدريب وتعزيز املهارات 
خدمات  لتقدمي  لتاأهيلهم  باملوظفـني  اخلا�سة 

نظم البنك وبالتعاون مع �سركة ويرنز للتدريب 
وال�ست�سارات فـي الأردن دورة تدريبية بعنوان 
ا�سرافـية" واأخرى بعنوان "مهارات  "مهارات 
�سملت  والتي  املتقاطع"  والتقدمي  العر�س 

مميزة وباأ�ساليب متطورة لزبائن البنك، حيث 
ب�سكل  الدورات  هذه  بعقد  البنك  اإدارة  تقوم 
وحاجة  يتنا�سب  مبا  املوظفـني  لتاأهيل  دوري 

زبائنه وتقدمي اخلدمات امل�سرفـية املميزة. 

و يدشن موقعين جديدين للصرافات اآللية
جديدين  موقعني  بتد�سني  الأهلي  البنك  قام 
مت  حيث  زبائنه  خلدمة  الآلية  لل�سرافات 

بيت  مدينة  فـي  اآيل  �سراف  جهاز  تد�سني 
جنبو  ماركت  – �سوبر  ال�سهل  – �سارع  جال 

واجلهاز الآخر فـي اخلليل مول – �سارع عني 
�سارة فـي مدينة اخلليل.   

الرئيس التنفيذي لـ »البنك األهلي« يزور فروع فلسطين
زار الرئي�س التنفـيذي / املدير العام للبنك 
البنك  فروع  عو�س  مروان  الأردين  الأهلي 
اأحوالها  على  الطالع  بهدف  فل�سطني  فـي 
اإطار  فـي  وذلك  فـيها  العمالء  كبار  وزيارة 
اأينما  العمالء  مع  للتوا�سل  الدائم  �سعيه 
البنك  انطالقة  اإن  عو�س  وقال  تواجدوا، 
وخدماته املقدمة فـي كافة فروعه املتواجدة 
تعك�س  ولبنان  وقرب�س  وفل�سطني  الأردن  يف 
روؤية » قوة التغيري« من خالل موظفـيه الأكفاء 
البنك  اأهداف  حتقيق  اإىل  ي�سعون  الذين 
وتقدمي خدماته امل�سرفـية ال�ساملة لقطاعات 
ال�سركات والتجزئة وامل�ستثمرين بجودة عالية 
واأ�سعار مناف�سة وفقًا لأحدث واأف�سل املعايري 
الدولية، واأثناء زيارته، التقى بكبار العمالء 
واأفكارهم  اآرائهم  �ساركهم  فل�سطني  لفروع 
ومقرتحاتهم حيث اأعربوا عن اإعجابهم مبا 
�سهده البنك فـي الآونة الأخرية من تطورات 
الأف�سل  اإىل  التغيري  على  واإ�سرار  وتقدم 

الإجراءات  على  اإيجابا  انعك�ست  والتي 
املجتمع  قطاعات  خلدمة  للبنك  امل�سرفـية 
�سلطة  حمافظ  التقى  زيارته  وخالل  كافة، 
النقد الفل�سطينية موؤكدًا على امتداد التعاون 
والتزام البنك وحر�سه ال�سديد على مواكبة 
وتطبيق تعليمات �سلطة النقد، كما قام بزيارة 
لفرع  افتتاحه  املنوي  للمكتب  املقرتح  املوقع 
البنك فـي منطقة رفـيديا فـي مدينة نابل�س 

والذي ميكن موقعه ال�سرتاتيجي العمالء من 
اإجراء املعامالت امل�سرفـية بكل ي�سر و�سهولة 
ويتيح للبنك فر�سة ت�سويق املنتجات القائمة 
منتجات  وتوفـري  عالية  وكفاءة  بان�سيابية 
م�سرفـية جديدة تتالئم واحتياجات العمالء 
املتنامية، بال�سافة اىل مركز العمال التابع 
لالدارة القليمية يف مدينة  رام اهلل واملنوي 

افتتاحه يف مطلع العام القادم 2012.

 Wonder Land  و يشارك برعاية عملة التداول ضمن فعاليات
�سهر  خالل  الأردين  الأهلي  البنك  �سارك 
رم�سان املبارك برعاية عملة التداول بحدائق 
فعاليات  �سمن  اخلزاما،  منتزة  مطعم 

قبل  من  تنظيمها  مت  التي   wonder land

�سركة creative  حيث متثلت الرعاية با�سدار 
�سعار  يحمل  فل�سطيني  جنية   / ورقية  عملة 

التداول  عملة  اعتربت  والتي  الأهلي  البنك 
 ، الف�سيل  ال�سهر  احلدائق خالل  زوار  جلميع 

بال�سافة اإىل تقدمي الهدايا العينية للزوار، 



�سرعت جمعية عطاء فل�سطني بتنفيذ م�سروع 
حمافظات  يف  الفل�سطيني  الطفل  ثقافة 
ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س، بتمويل من 
ومبوجب  والتمويل،  للتجارة  ال�سكان  بنك 
اخلا�سة  املكتبات  رفد  �سيتم  التفاق  هذا 
بالأطفال والتي مت افتتاحها من قبل جمعية 
والهادفة  املتنوع  بالكتب  فل�سطني  عطاء 
خالل  من  تطويرها  على  والعمل  لالطفال، 
اثرائها مبزيد من الكتب اجلديدة، بال�سافة 
املكتبات  ان  حيث  الكروية،  اخلرائط  اإىل 
ال�سفة  وقرى  القد�س  مدينة  داخل  تقع 
قطان  )هيلني  هي  املكتبات  وهذه  الغربية، 
يف م�ست�سفى املقا�سد اخلريية، مدر�سة دار 

و يشارك في تنفيذ مشروع دعم ثقافة الطفل الفلسطيني
اليتام، مدر�سة الفرير، الكلية البراهيمية، 
يف  الفل�سطيني  ال�ستثمار  �سندوق  مكتبة 
بلدة قطنة، ومكتبة اطفال فل�سطني يف بلدة 
غزالة  ابو  رجاء  �سكرت  بدورها  نعلني(، 
على  ال�سكان  بنك  اجلمعية  رئي�سة  �سعث 
الدائم  ووقوفه  للجمعية  املتوا�سل  دعمه 
اأجل  من  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  جانب  اإىل 
ان  واأكدت  الفل�سطيني.  باملجتمع  الرقي 
الطفل  ثقافة  دعم  اطار  يف  ياأتي  امل�سروع 
التي  املكتبات  الفل�سطيني من خالل تطوير 
افتتحتها اجلمعية ومن اأجل ا�ستمرارية عمل 
املكتبات عن طريق اثرائها بالكتب اجلديدة 
العطاء  جمعية  اأن  بالذكر  جدير  واملتنوعة، 

مكتبات  �ست  وافتتاح  جتهيز  من  متكنت 
القد�س  حمافظات  يف  لالأطفال  منوذجية 
وال�سفة الغربية يف القرى املحاطة باجلدار 
منها  وي�ستفيد  وامل�ستوطنات  ال�سرائيلي 
اعمارهم  ترتاوح  طفل   10,000 من  اأكرث 

بني 6-16 عامًا.

بــانــورامــا

يف  الجتماعية  ال�سوؤون  مديرية  نظمت 
برعاية  للم�سنني  ترفيها  يوما  اهلل  رام 
يف  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك 
نابل�س، حمافظة  يف  »الباذان«   واحة 
ح�سر اليوم الرتفيهي اأمني عنابي مدير عام 
امل�سنني  م�سوؤولة  عر�سان  ورغدة  املديرية 
عن  وممثل  واملوظفني  املر�سدين  من  وعددا 
مب�ساركة  نابل�س  يف  والتمويل  الإ�سكان  بنك 
الق�سايا  من  وم�سن  م�سنة   100 من  اأكرث 
الجتماعية، ياأتي هذا الن�ساط مبنا�سبة اليوم 
 العاملي للم�سن الذي يحتفل به مرة من كل عام،
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اإن  عنابي  وقال 
خالل  من  امل�سنني  لقطاع  اهتماما  تويل 
ودعم  الإ�سرتاتيجية  وخططها  براجمها 
بالتن�سيق  وال�سعيفة  املهم�سة  الفئات 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
تقديره  عن  معربا  الخت�سا�س،  وجهات 
الإ�سكان  بنك  قدمه  الذي  والدعم  للمبادرة 

بنك اإلسكان يرعى يومًا ترفيهيًا للمسنين بنابلس

 للتجارة والتمويل لدعم تلك الفئة من الب�سر،
اأن  الإ�سكان  بنك  ممثل  قال  جهته  من 
وخططها  براجمها  يف  ت�سع  البنك  اإدارة 
الرتفيهية  الن�ساطات  لدعم  اأولويات 
للم�سنني انطالقا من امل�سوؤولية الجتماعية، 
لــعـدة  �ســنــويــا  دعــمــا  تــقـــدم  وهــي 
مــن  عــدد  مــع  بـالــتــنـ�سيــق  اأخـرى  فــئـات 

الـفــئـات، تـلـك  تـرعـى  الـتى   املوؤ�سـ�سـات 
وارتياحهم  فرحتهم  عن  امل�سنني  وعرب  هذا 
قبل  من  اهتمام  من  راأوه  ملا  الن�ساط  بهذا 
مت  كما  املديرية،  يف  وامل�سرفني  املر�سدين 
نهاية  ويف  لهم،  غذائية  وجبات  عدة  تقدمي 
اليوم قدم عنابي عدد من الهدايا للم�سنني،  
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و يساهم في إطالق مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب
انطلق مهرجان املو�سيقى« ليايل الطرب يف 
قد�س العرب« بتنظيم من معهد اإدوارد �سعيد 
بنك  من  ومب�ساهمة  للمو�سيقى،  الوطني 
انطلق  بحيث  والتمويل،  للتجارة  ال�سكان 
املهرجان من مدينة القد�س قبل النتقال اإىل 
تقدمي عرو�س يف مدن فل�سطينية اأخرى، يف 
كل من اخلليل، وطولكرم، ونابل�س، واأريحا، 
من  املهرجان  اإدارة  وتهدف  حلم،  وبيت 
الفر�سة  لإتاحة  التوقيت،  هذا  يف  اقامته 
العربي  الطرب  حمبي  من  عدد  »لأكرب 
ازدحام  عن  بعيدا  به،  لال�ستمتاع  الأ�سيل 
املهرجانات التي تقام خالل ف�سل ال�سيف، 
احلياة  انعا�س  يف  اأهميته  اإىل  اإ�سافة 
كانت  التي  القد�س،  مدينة  يف  الثقافية 
مركزا مهما للن�ساطات الثقافية على �سعيد 
فر�سة  املهرجان  هذا  ي�سكل  كما  املنطقة، 
بها،  لتعريف اجلمهور  املحلية  للفرق  كبرية 

وتقدمي كل ما هو جديد لديها، وت�سارك يف 
ال�سبابية  الفرقة  العام  لهذا  املهرجان  دورة 
»نوى«  وفرقة  الغجر«،  »عطر  اجلولن  من 
من  الأول  اإنتاجها  �ستقدم  التي  املقد�سية، 
الراحل  الفل�سطيني  للفنان  املو�سحات، 
روحي اخلما�س، حتت عنوان »هنا القد�س« 
املهرجان،  عن  ال�سادرة  الن�سرة  واأ�سارت 
اإدوارد  تابعة ملعهد  اأن خم�س فرق فنية  اإىل 
مقامات  وهي  للمو�سيقى،  الوطني  �سعيد 
وبيت  العربية،  للمو�سيقى  والقد�س  القد�س، 

�ستقدم  ونابل�س،  اهلل  رام  وتراث  حلم، 
العربي  والطرب  الرتاث  جتمع  عرو�سا 
الأ�سيل على مدار اأيام املهرجان، التي متتد 
كانون   / دي�سمرب  من  ع�سر  احلادي  حتى 
الأول، هذا وقد �سكرت اإدارة املهرجان بنك 
ال�سكان على م�ساهمته الكرمية، والتي تاأتي 
يف اطار رعايته الدائمة للثقافة يف فل�سطني، 
واجلدير بالذكر باأن البنك قد قدم العديد 
من التربعات والرعايات للمعهد على مدار 

الأعوام ال�سابقة.

و يشارك في تنفيذ مشروع مسابقة منتدى الحوار الفلسطيني
للعام  فعالياتها  �سل�سلة  �سمن  اهلل،  رام 
2012/2011، ت�ستعد موؤ�س�سة اأفكار للتطوير 

النهائية  املرحلة  تنفيذ  والثقايف  الرتبوي 
احلوار  منتدى  م�سابقة  من  الأول  للف�سل 
الفل�سطيني يف 5 حمافظات فل�سطينية والتي 
مدار�س   6 يف  الفعاليات  باكورة  �ستنطلق 
 2011/12/3 بتاريخ  اهلل  رام  حمافظة  يف 
بالتعاون مع بنك الإ�سكان، على اأن ت�ستكمل 
يف 32 مدر�سة يف باقي املحافظات مع نهاية 
الإ�سكان  بنك  دعم  ويندرج  العام،  هذا 
يف  الفل�سطيني  احلوار  منتدى  مل�سابقة 
يف  البنك  لر�سالة  العملية  الرتجمة  اإطار 
تطوير املنحى التنموي والرتبوي يف املجتمع 
الفل�سطيني وذلك من خالل دعم املبادرات 
الرائدة والن�ساطات النوعية والتي ج�سدتها 
م�سابقة منتدى احلوار ملا لها من اآثار ت�سب 
يف خلق قيادات �سبابية تتمتع مبهارات تفكري 

عليا ونوعية ثقافة ترتكز على اأ�سا�س البحث 
العلمي يف تناول املوا�سيع وق�سايا املجتمع، 
وقد عرب املدير العام ملوؤ�س�سة اأفكار الأ�ستاذ 
اأهم  مع  بالتعاون  �سعادته  عودة زهران عن 
وراأى  فل�سطني  يف  والعاملة  الرائدة  البنوك 
يف هذه املبادرة قناعة را�سخة من قبل اإدارة 

بنك الإ�سكان يف رام اهلل يف دعم موؤ�س�سات 
الرتبوي  اجلانب  لتطوير  املدين  املجتمع 
بتقدمي  الرتقاء  اجل  من  وذلك  والثقايف، 
الفل�سطيني،  لل�سعب  �ساملة  نوعية  خدمات 

متحماًل اأعباء امل�سوؤولية الجتماعية .
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البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة سلفيت
يف  اجلديد  فرعه  العربي  البنك  افتتح 
احتفال  اأجواء  �سمن  �سلفيت  مدينة 
العربي  البنك  مدير  بح�سور  ر�سمية 
ملنطقة فل�سطني ال�سيد مازن اأبو حمدان، 
الوزير،  جهاد  د.  النقد  �سلطة  حمافظة 
اأبو  ع�سام  ال�سيد  طوبا�س  حمافظ 
وممثلي  املدينة  وجهاء  من  وعدد  بكر 

املوؤ�س�سات والوزارات. 
واألقى ال�سيد مازن اأبو حمدان مدير منطقة 
فل�سطني كلمة �سكر فيها احل�سور مل�ساركتهم 
�سمن  ياأتي  الذي  �سلفيت  فرع  افتتاح  حفل 
معتمديه  جتاه  املتوا�سل  البنك  التزام 
وعمله على تعزيز �سبكة فروعه املنت�سرة يف 
فل�سطني من اأجل خدمة �سريحة وا�سعة من 
العربي  البنك  دور  موؤكدا  املحلي،  املجتمع  
الرائد يف تقدمي اخلدمة امل�سرفية املبتكرة 
وفق اأعلى املعايري الدولية،كما اأعرب ال�سيد 
فرع  افتتاح  يف  �سعادته  عن  حمدان  اأبو 
تعترب  التي  �سلفيت  العربي يف مدينة  البنك 
مبوقعها  تتميز  والتي  العريقة  املدن  اأحد 
والقرى  املدن  مع  و�سل  حلقة  ي�سكل  الذي 
افتتاح فرع  ي�ساهم  اأن  بها، ومتنى  املحيطة 
�سلفيت  حمافظة  اأهايل  خدمة  يف  �سلفيت 
وتلبية متطلباتهم امل�سرفية متمنيا للجميع 
جمال  ال�سيد  وقدم  والنجاح،  التوفيق 
امل�سرفية  اخلدمات  دائرة  مدير  حوراين 
الفروع(  )مدير  العربي  البنك  يف  لالأفراد 
امل�سرفية  اخلدمات  باقة  عن  موجزة  ملحة 
ودوره  العربي  البنك  يقدمها  التي  املتنوعة 
�سفات  يك�سبه  مما  املنطقة،  يف  الريادي 
تقدمي خدمة احلوالت  رائدة مثل  تناف�سية 
العربي،  البنك  فروع  كافة  بني  املجانية 
وال�ستف�سار على  اإىل ميزة الطالع  اإ�سافة 

مرة يف فل�سطني وت�سمل كافة �سرائح املجتمع 
من �سباب، موظفني، اأرباب عمل، ومهنيني ، 
للبنك  مباركا  كلمته  الوزير  جهاد  د.  وقدم 
العربي واأهايل حمافظة �سلفيت افتتاح هذا 
ال�سرح القت�سادي ال�سامخ، متمنيا اأن يعم 
بالفائدة على اجلميع واأن ي�سكل دورا بارزا 

يف خدمة اقت�ساد املدينة.
ويف كلمة ملحافظ �سلفيت ال�سيد ع�سام اأبو 
افتتاح  على  العربي  البنك  بدوره  هناأ  بكر 
اقت�سادي  ك�سرح  به  مرحبا  �سلفيت  فرع 

هام يف مدينة �سلفيت.

كافة اأر�سدة ح�سابات املعتمد من اأي مكان 
امل�سرفية  وقت من خالل  اخلدمة  اأي  ويف 
عرب الإنرتنت )عربي اأون لين(. كما اأطلع 
اأطلقة  الذي  اجلديد  املنتج  على  احل�سور 
على  ي�سهل  والذي  اإقليميا  العربي  البنك 
دول  يف  املقيمني  املغرتبني  الفل�سطينيني 
اخلليج والأردن بامتالك منازلهم يف بلدهم 

�سمن اإجراءات م�سرفية �سهلة جدا.
العربي  البنك  دور  حوراين  ال�سيد  واأكد 
ومتطور  جديد  هو  ما  كل  تقدمي  يف  املتميز 
يف ال�ساحة امل�سرفية، اإ�سافة اإىل متيزه يف 
تقدمي خدمات ومنتجات جديدة تقدم لأول 
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و يشارك كراعي ذهبي رئيسي
في معرض أسبوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت »إكسبوتك 2011«

تكنولوجيا  اأ�سبوع  يف  العربي  البنك  �سارك 
 2011 اك�سبوتك  والت�سالت  املعلومات 
م�ساهماته  اطار  يف  رئي�سي،  ذهبي  كراعي 
اإىل  اإ�سافة  املحلي،  القت�ساد  تطوير  يف 
اخلدمات  تقدمي  يف  رائد  كبنك  دوره 
واملنتجات امل�سرفية ومن �سمنها اخلدمات 
معتمديه  متكن  التي  املتطورة  الإلكرتونية 
بكل  امل�سرفية  معامالتهم  كافة  اإمتام  من 
اأي مكان يف  ومن  وقت  اأي  وي�سر يف  �سهولة 

العامل.
اأبو حمدان مدير منطقة  ال�سيد مازن  واكد 
البنك  م�ساركة  اأن  العربي  للبنك  فل�سطني 
معر�س  يف  رئي�سي  ذهبي  كراعي  العربي 
باأهمية  منه  اإميانا  ياأتي   2011 اإك�سبوتك 
التكنولوجيا يف حياة ال�سعوب والأفراد على 
يف  الكبرية  اأهميتها  اإىل  اإ�سافة  �سواء،  حد 
رفع م�ستوى النمو القت�سادي، وخلق فر�س 
اإىل  اإ�سافة  البطالة،  من  واحلد  العمل 

ا�ستقطاب ال�ستثمارات اخلارجية . 
واأ�ساف »اأننا يف البنك العربي نحر�س على 
املتطورة  اأحدث اخلدمات امل�سرفية  تقدمي 
املبا�سرة  امل�سرفية  اخلدمات  �سمنها  ومن 

عرب  امل�سرفية  اخلدمة  ت�سمل  والتي 
الـهاتـفـيـة  املـ�سرفـيـة  الـخـدمـة  و  الإنرتنت 
و الـر�سـائـل الق�سرية عرب الهواتف اخللوية 
و �سبكة وا�سعة من ال�سرافات الآلية وذلك 
وي�سر  �سهولة  بكل  معتمدينا  كافة  خلدمة 
تقدمي  وت�سهيل  مكان  اأي  ومن  وقت  اأي  يف 

اخلدمة امل�سرفية لهم.
دائرة  مدير  حوراين  جمال  ال�سيد  واأو�سح 
م�ساركة  اأن  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات 
البنك العربي يف اإك�سبوتك لهذا العام تاأتي 
ما هو جديد  تقدمي كل  مل�ساركته يف  تاأكيدا 

فقط  لي�س  امل�سرفية  ال�سناعة  يف  ومميز 
املبا�سرة  امل�سرفية  اخلدمات  �سعيد  على 
خدمات  تقدمي  خالل  من  اأي�سا  واإمنا 
�سباب  كح�ساب  كذلك  جديدة  ومنتجات 
بتقدمي خدمات م�سرفية وغري  يعنى  الذي 
جماراة  يف  املهتم  ال�سباب  لفئة  م�سرفية 
قدم  كما  والإبداع،  والتطور  التكنولوجيا 
ح�ساب جيل العربي الذي اأطلق موؤخرا كاأول 
ح�ساب توفري لالأطفال يف فل�سطني، كما نوه 
يقوم  العربي  البنك  اأن  اإىل  حوراين  ال�سيد 
با�ستمرار بالتطوير والتحديث امل�ستمر على 
كافة خدماته امل�سرفية، حيث اأطلق موؤخرا 
باحل�ساب  الفوري  النقدي  الإيداع  خدمة 
كما  الآلية  �سرافاته  من  عدد  خالل  من 
باأ�سعار  العمالت  تبديل  خدمة  بتوفري  قام 
خدماته  كافة  عرب  مميزة  تف�سيلية  حتويل 
ا�ستفادة  اأعلى  لتحقيق  املبا�سرة  امل�سرفية 
ممكنة لكافة معتمديه بال�سافة اإىل تطوير 
امل�سرفية عرب  تقدم اخلدمة  التي  الربامج 
وال�سرية  التام  الأمان  ل�سمان  الإنرتنت 

املطلقة.
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و يحتفل بافتتاح فرعه الـ 46 في جامعة فلسطين التقنية بمحافظة طولكرم  
انطالقا من �سعيه لو�سول خدماته اإىل كافة 
واملوؤ�س�سات  والريفية،  الفل�سطينية  املناطق 
افتتح بنك فل�سطني مكتبا  التعليمية منها، 

اختتم »بنك فل�سطني« م�ساركته يف فعاليات 
لال�ستثمار  الثاين  ال�سنوي  الدويل  »املوؤمتر 
الأمريكية  بالعا�سمة  اأقيم  الذي  والأعمال 
الأرا�سي  موؤ�س�سة  من  بتنظيم  وا�سنطن، 
وبرعاية  امل�سكونية،  امل�سيحية  املقد�سة 
وجمموعة  فل�سطني  بنك  من  رئي�سية 
الت�سالت الفل�سطينية، ومب�ساركة عدد من 
كبار رجال الأعمال الفل�سطينيني من داخل 
الوطن وح�سد من ال�سخ�سيات الفل�سطينية 
اإلـى  اإ�سـافـة  فـل�سـطـيـن،  خـارج  املقيمة 
واملـجـمـوعـات  وال�سـخــ�سـيـات  الـعـائـالت 
الـ�سبـابـيـة الـفل�سطينية املغرتبة يف الوليات 
وت�سكيالتهم  اأطرهم  مبختلف  املتحدة، 
واأعمارهم،  ويهدف املوؤمتر الدويل الثاين 
للتوا�سل  اإطار  اإيجاد  اإىل  لال�ستثمار 
والتاريخي  والجتماعي  الثقايف  والتبادل 

و يختتم مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني لالستثمار و األعمال 
بالعاصمة األميركية واشنطن و يقدم رعاية للمؤتمر 

الفل�سطينيني  بني  ما  والقت�سادي، 
الوطن  داخل  يعي�سون  هم  ومن  املغرتبني 
واإ�سراكهم  الأم،  الوطن  بجذور  لتعريفهم 
خال�سة  من  ميتلكوه  مبا  البناء  عملية  يف 
قدرات واإمكانيات يف املجالت القت�سادية 
واخلربة،  واملعرفية  والجتماعية  والثقافية 

عن  املنقولة  النمطية  ال�سورة  وتغيري 
املختلفة،  الإعالم  و�سائل  عرب  فل�سطني 
ب�سكل عام  ال�ستثمار يف فل�سطني  وت�سجيع 
وامل�ساريع  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  ويف 
يف  تنفيذها  واملخطط  املقامة  املختلفة 

فل�سطني. 

حمالت  وتقدمي  بطرح  جلهوده  ا�ستمرارا 
وعطاًء  متيزا  اأكرث  م�سرفية  وخدمات 
جلمهور عمالئه، اأعلن بنك فل�سطني عن 
على  نوعها  من  الأوىل  هي  حملة  اإطالق 
املوظفني  لت�سجيع  وذلك  الوطن،  م�ستوى 
اخلا�س  والقطاع  العام  القطاعني  يف 
بنك  فروع  خالل  من  رواتبهم  لتحويل 
اأنحاء  املنت�سرة يف جميع   46 الـ  فل�سطني 

بنك فلسطين يطلق حملة لتشجيع الموظفين في القطاعين العام والخاص لتحويل 
رواتبهم إلى فروع البنك والدخول بالسحب اليومي لربح قيمة الراتب 

الوطن، حيث ت�سمل لأول مرة ال�سحب على 
اإىل  املحول  الراتب  بقيمة  يومية  جائزة 
البنك مهما كانت قيمته ويف هذا الإطار، 
�سرح الأ�ستاذ ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س 
باأن  العام لبنك فل�سطني،  الإدارة واملدير 
تاأتي كجزء من روؤية البنك  هذه احلملة، 
ثقتهم  وتعزيز  احلاليني،  عمالءه  لتكرمي 
اأنها تتزامن  وولئهم لبنك فل�سطني، كما 

عمالء  ا�ستقطاب  يف  البنك  جهود  مع 
والنت�سار  التو�سع  �سرعة  مع  توازيا  جدد 
البنك  بها  حظي  التي  العمليات  وحجم 
من  وال�ستفادة  املا�سية،  الفرتة  خالل 
الت�سهيالت املتميزة واخلدمات امل�سرفية 
لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  املتنوعة 

وجمهوره.  

جديدا لتقدمي خدماته امل�سرفية يف جامعة 
حمافظة  يف  »خ�سوري«  التقنية  فل�سطني 
طولكرم يف احتفالية خا�سة اأقيمت بح�سور 

الأ�ستاذ ها�سم ال�سوا رئي�س جمل�س الإدارة 
واملدير العام للبنك، والعميد طالل دويكات 
جهاد  ود.  طولكرم،  حماَفظة  حماِفظ 
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الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير 
و د. داود الزعرتي رئي�س جامعة خ�سوري، 
ومب�ساركة ح�سد من الفعاليات القت�سادية 
حمافظة  يف  والتعليمية  والجتماعية 

فرعه  وبافتتاح  خ�سوري  وجامعة  طولكرم 
يف جامعة »خ�سوري« يرتفع عدد فروع بنك 
ومكتبًا  فرعًا   46 اإىل  الوطن  يف  فل�سطني 
مزودًة بكامل اخلدمات املالية وامل�سرفية. 

و يقدم رعايته الماسية
لمؤتمر التنمية و إعادة إعمار فلسطين المنعقد في العاصمة األردنية عمان 

قدم بنك فل�سطني رعايته املا�سية لـ »موؤمتر 
التنمية واإعادة اعمار فل�سطني« الذي يعقد 
يف العا�سمة الأردنية عمان، مب�ساركة عدد 
القت�سادية  واملوؤ�س�سات  الفعاليات  من 
والجتماعية الفل�سطينية والعربية والدولية، 
وبح�سور الأ�ستاذ ها�سم ال�سوا رئي�س جمل�س 
الإدارة واملدير العام لبنك فل�سطني، واأ�سامة 

كحيل رئي�س احتاد املقاولني الفل�سطينيني، 
العوري  وح�سن  للموؤمتر،  املنظمة  اجلهة 
عنه،  ممثال  مازن«  »اأبو  الرئي�س  م�ست�سار 
نايف  بن  عا�سم  الأمري  �سمو  اإىل  اإ�سافة 
ممثال عن امللك عبد اهلل الثاين وعدد كبري 
والفل�سطينيني  العرب  الأعمال  رجال  من 
الالند  فندق  يف  اأقيم  الذي  املوؤمتر  و�سهد 

مارك بالعا�سمة الأردنية »عمان« فعاليات 
يف  الإعمار  لإعادة  ال�ستثمار  لت�سجيع 
حيث  غزة.  قطاع  يف  وخ�سو�سا  فل�سطني 
اأهمية  تاأكيدا على  انعقاده يف عمان،  ياأتي 
يف  �سركاتها  ودور  ودورها  الأردنية  اململكة 

اإعادة الإعمار وبناء فل�سطني. 

و يوقع اتفاقية تبرع بـنصف مليون دوالر
دعمًا للبرنامج الوطني األكاديمي »زمالة« مع جامعة بيرزيت

بريزيت  وجامعة  فل�سطني  بنك  اأحتفل 
الأكادميي  الوطني  الربنامج  باإطالق 
»زمالة«، يف احتفالية خا�سة اأقيمت بقاعة 
من  كل  بح�سور  باجلامعة،  احلقوق  كلية 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  الأ�ستاذ 
فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير  الإدارة 
بريزيت،  جامعة  رئي�س  الهندي  خليل  ود. 

النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  ود. 
عن  ممثال  زيد  اأبو  وحممد  الفل�سطينية، 
وح�سد  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزير 
من  وعدد  واجلامعة،  البنك  م�سئويل  من 
القطاع  وممثلي  اخلا�س  القطاع  رواد 
“زمالة”  الوطني  وينطلق الربنامج   العام 
يف تطوير ورفع كفاءة نظام  للم�ساهمة 

فل�سطني،  من خالل  التعليم اجلامعي يف 
واملحا�سرين  تطوير خربات الأ�ساتذة 
الفل�سطينية، خا�سة يف  يف اجلامعات 
وامل�سرفية  املجالت املالية  من  عدد 
والقانونية والتكنولوجية.  والقت�سادية 
ويتم ذلك من خالل ابتعاثهم يف زيارات 
اأكادميية ومهنية ترتاوح بني ف�سل درا�سي 
ملوؤ�س�سات التعليم  واحد اأو �سنة اأكادميية 
اأو موؤ�س�سات مالية  )جامعات(  العايل 
وعلمية  وا�ستثمارية  واقت�سادية  م�سرفية 
مرموقة يف اخلارج، لتطوير خرباتهم 
العملية والتطبيقية الالزم اكت�سابها، 
للم�ساهمة يف تطوير التعليم يف اجلامعات 
طالب جامعاتنا  الفل�سطينية، مبا يك�سب 
الفل�سطينية الإمكانية لالنخراط ال�سريع 
يف �سوق العمل وتلبية الحتياجات املطلوبة 
من الكفاءات الب�سرية. حيث تعترب جامعة 
التي  اأوىل اجلامعات الفل�سطينية  بريزيت 

يطبق فيها هذا الربنامج. 

يف  وال�ستثمار  البناء  موا�سلة  اإىل  وتهدف 
امل�سرفية  البنك  خدمات  واإي�سال  الوطن 
واأداء  عالية  بجودة  والعمالء  اجلمهور  اإىل 

متميز.
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ضمن مهرجان جوائز التوفير ...
تشرين  لشهر  الكبرى  الشهرية  الجائزة  بتسليم  يحتفل  عمان  القاهرة  بنك 

الثاني و قيمتها 100,000 دوالر
بت�سليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
اجلائزة ال�سهرية الكربى ل�سهر ت�سرين 
التوفري  جوائز  مهرجان  �سمن  اأول 
وقيمتها 100,000 دولر لل�سيد حممود 
اأحمد جمعة حممود قا�سم املدخر لدى 
خرب  الفائز  تلقى  وقد  الإر�سال،  فرع 
بفرحة غامرة  الكربى  باجلائزة  الفوز 
اإبالغي  مت  حني  اأتفاجاأ  مل  قال«  حيث 
كان  لأنه  الكربى  باجلائزة  بالفوز 
من  �ساأكون  باأنني  قوي  اإح�سا�س  لدى 
من  التوفري  جوائز  باإحدى  الفائزين 

بنك القاهرة عمان هذا العام.
من  اأكرث  منذ  البنك  لهذا  عميل  فانا 
ع�سر �سنوات، واأملي كان كبريا بالفوز 
حتديدا يف هذا العام« وعند �سوؤاله عن 
خططه للت�سرف بهذه اجلائزة اأ�ساف 
قائال » اإنني اأفكر مبدئيا ب�سراء �سيارة 
وكل  م�ستقبال،  منزل  امتالك  ورمبا 
عمان«.ومن  القاهرة  لبنك  ال�سكر 
املفيد ذكره اأن بنك القاهرة عمان قد 
اأطلق مهرجان جوائز التوفري يف �سهر 

اإ�سرتاتيجيته  �سمن  املا�سي   ني�سان 
الهادفة اإىل التمّيز يف تقدمي اخلدمات 
لثقة  وتقديرا  امل�سرفية،  واملنتجات 
عمالئه وتلبية لحتياجاتهم وتطلعاتهم  
وقد مت طرح احلملة حتت �سعار »مئات 
للتاأكيد  بانتظاركم«  الدولرات  اآلف 
حيث  وقيمها،  اجلوائز  هذه  كم  على 

اجلائزة  على  �سهريًا  ال�سحب  �سيتم 
دولر،  األف   100 وقيمتها  الكربى 
قيمتها  اأ�سبوعية  جائزة  اإىل  بالإ�سافة 
قيمتها  يومية  وجائزة  دولر،  اآلف   10

1000 دولر.

اإ�سهاما منه يف جمال ال�سحة النف�سية 
عمان  القاهرة  بنك  قام  املجتمعية، 
الفل�سطيني  للمركز  ن�ساط  برعاية 
اأ�سغال  معر�س  اإقامة  وهو  لالإر�ساد 

و يقدم رعايته لمعرض في مجال الصحة المجتمعية
هذا  ياأتي  النف�سيني،  للمر�سى  يدوية 
الن�ساط �سمن برنامج تاأهيل للمر�سى 
�سمال  مناطق  يف  املزمنني  النف�سيني 
ال�سفة الغربية والذي ي�سمل 32 مري�س 

اإك�سابهم  اأجل  من  وذلك  ومري�سة، 
الب�سيطة  احلرفية  املهارات  بع�س 
و�سعهم  حت�سني  من  متكنهم  التي 

القت�سادي.
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قام بنك القاهرة عمان برعاية املخيم 
الك�سفي التدريبي الذي تقيمه جمموعة 
الأرثوذك�سي  الحتاد  نادي  ك�سافة 
املخيم  هذا  يحمل  بالقد�س،  العربي 

و يرعى مشاركة فلسطين في التصفية التأهيلية ألولمبياد التايكوندو 2012
قام بنك القاهرة عمان برعاية م�ساركة 
يف  للتايكوندو  الفل�سطيني  الحتاد 
الت�سفية التاأهيلية لوملبياد لندن، حيث 

ت�سمن هذه امل�ساركة التواجد واملناف�سة 
الدويل،  الحتاد  ن�ساطات  يف  والتاأهيل 
املحافل  يف  فل�سطني  متثيل  وبالتايل 

الريا�سية العاملية الذي من �سانه تعزيز 
الهوية الوطنية الفل�سطينية. 

و يرعى المخيم الكشفي لنادي االتحاد األرثوذكسي العربي بالقدس
اأحلى« ومن الأن�سطة التي  �سعار »بكرة 
�سيتم الرتكيز عليها الإ�سعافات الأولية  
الـدرو�س الـكـ�سفـية الـنظرية والـعملية، 
الرحالت اخللوية الك�سفية، وكل ما من 

ويزيد  الأفراد  عزمية  يقوي  اأن  �سانه 
الـتـعاون  روح  وينـمي  بنـف�سهم  ثقتهـم 

واملحـبة، 

و يقدم تـبرعًا نـقدي لـترميـم مـركز الحاسوب / مستشفى مار يوسف
احلا�سوب  �سبكة  تطوير  على  للعمل 
بنـك  قـدم  يـو�سـف،  مـار  م�ست�سفى  يف 
اأجهزة  ل�سراء  تربعا  عمان  القاهرة 

التي  اخلدمات  بتطوير  ت�سهم  جديدة 
جميع  لتمكني  امل�ست�سفى  يقدمها 
اأنحاء  جميع  يف  املحتاجني  املر�سى 

املنا�سب  العالج  تلقي  من  فل�سطني 
والآمن.  

القاهرة عمان يف »املوؤمتر  �سارك بنك 
العربي ال�سنوي للعام 2011« الذي اأقيم 
 « بعنوان  بريوت  اللبنانية  العا�سمة  يف 
م�ستقبل العامل العربي يف ظل التحولت 
انرتكونتينتال  فندق  يف  الراهنة” 
فيني�سيا، برعاية رئي�س جمل�س الوزراء 
جنيب ميقاتي ، كما ح�سر وزير املالية 
الوزراء  من  وعدد  ال�سفدي  حممد 
حمافظي  اإىل  اإ�سافة  ال�سابقني، 
وقيادات  العربية  املركزية  البنوك 
اللبنانية والعربية وم�سوؤولني  امل�سارف 
وقد  ومهتمني،  املالية  املوؤ�س�سات  عن 

و يشارك في »المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2011«

يف  احلا�سلة  التغريات  املوؤمتر  ناق�س 
الدول العربية، وتاأثريها على الأو�ساع 

تلك  يف  املالية  والنظم  القت�سادية 
الدول.
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الوطنية  التاأمني  و�سركة  القد�س  بنك  وقع 
التاأمني  خدمات  بيع  انطالق  اتفاقية 
حيث   ،)Bancassurance( امل�سريف 
ال�سيزر،  فندق  يف  التوقيع  مرا�سم  جرت 
رئي�س  القد�س  بنك  عن  التفاقية  وقع 
اكرم  ال�سيد  القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س 
التاأمني  �سركة  وعن  جراب  اللطيف  عبد 
الوطنية رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التاأمني 
م�سروجي  حممود  حممد  ال�سيد  الوطنية 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  وذلك 
عبد  عزيز  ال�سيد  الوطنية  التاأمني 
ال�سيد  القد�س  بنك  عام  ومدير  اجلواد 
التاأمني  ل�سركة  العام  واملدير  ال�سوا  عزام 
حيث  م�سع�سع  فوؤاد  اأحمد  ال�سيد  الوطنية 
ال�سيدة  رعاية  حتت  التفاق  توقيع  مت 
راأ�س  �سوق  هيئة  عام  مدير  عودة  عبري 
مدير  نائب  وبح�سور  الفل�سطيني  املال 
دائرة الرقابة والتفتي�س على امل�سارف يف 
�سلطة النقد ال�سيد حممد منا�سرة وعدد 
توقيع  وبعد  وال�سركة.  البنك  مدراء  من 
�سرف  على  ا�ستقبال  حفل  اقيم  التفاقية 
�سيوف الطرفني وياأتي توقيع التفاقية بني 
التاأمني  �سركة  جلهود  اإ�ستمرارًا  الطرفني 
اإطار تقدمي كل  القد�س يف  الوطنية وبنك 
ما هو حديث للمواطن الفل�سطيني والعمل 
خالل  من  اخلدمات،  اأف�سل  توفري  على 
التعاون يف جمال التاأمني امل�سريف والذي 
و�سركة  القد�س  بنك  بني  به  العمل  يتم 
التاأمني الوطنية، حيث يعمل بنك القد�س 
على تقدمي خدمات تاأمينة م�سرفية وذلك 
التاأمني  �سركة  منتجات  بيع  طريق  عن 
مبا�سر،  ب�سكل  البنك  لعمالء  الوطنية 
ليكون موظفو البنك نقطة بيع وتوا�سل مع 

بنك القدس يوقع اتفاقية التأمين المصرفي مع شركة التأمين الوطنية 

العمالء بعد ان خ�سعوا للتدريبات الالزمة 
يف هذا املجال. وجاء توقيع هذه التفاقية 
بعد ان مت توقيع مذكرة تفاهم اولية وبعد 
الوطنية  التاأمني  بني  وبحث  عمل  فرتة 
�سهور،  عدة  مدار  على  القد�س  وبنك 
رئي�س   ، امل�سروجي  حممد  ال�سيد  حتدث 
جمل�س اإدارة �سركة التاأمني الوطنية، عن 
بنك  مع  التفاقية  توقيع  باأن  التفاق  هذا 
النقاط  على  الإتفاق  بعد  مت  قد  القد�س 
الرئي�سية وحت�سيل املوافقات الر�سمية من 
�سلطة النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق راأ�س 
بهدف  للتاأمني،  العامة  الإدارة   – املال 
تقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالء البنك مبا 
بني  والتوا�سل  العمل  يف  ال�سرعة  ي�سمن 
جميع الطراف واأ�ساف ال�سيد عزيز عبد 
اجلواد، الرئي�س التنفيذي ل�سركة التاأمني 
الإتفاق  هذا  من  الفائدة  اأن  الوطنية، 
التاأمني  �سركة  من  كل  ل�سالح  �ستكون 
عمالء  جميع  و  القد�س،  وبنك  الوطنية 
الوطنية  التاأمني  �سركة  وزبائن  البنك 
حيث �سي�سمل التعاون بني الطرفني تقدمي 

تاأمني  منها  خمتلفة  تاأمينية  منتجات 
املركبات، التاأمني املنزيل ال�سامل وتاأمني 
كوبون ال�سفر ، من جانبه عرب اكرم عبد 
بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جراب  اللطيف 
التفاق  هذا  بتوقيع  �سعادته  عن  القد�س 
النهائي مع �سركة التاأمني الوطنية الرائدة 
م�سريًا  الوطن.  يف  التاأمني  �سركات  بني 
انطالقًا  ياأتي  املذكرة  هذه  توقيع  اأن  اإىل 
التاأمني  اأهمية  القد�س يف  بنك  اإميان  من 
امل�سريف لعمالء البنك واأهمية التعاون مع 
�سركة مثل �سركة التاأمني الوطنية �ساحبة 
يف  التاأمني  جمال  يف  الطويلة  اخلربة 
فل�سطني، كما اأكد جراب اأن بنك القد�س 
تطوير  على  للعمل  دائم  ب�سكل  ي�سعى 
هذه  واأن  البنك  لعمالء  املقدمة  خدماته 
والتطوير  اجلهود  اإطار  يف  تاأتي  التفاقية 

الذي يعمل البنك عليه ب�سكل دائم. 
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و يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة األردنية إلدارة األنظمة

و يباشر بتقديم خدماته المصرفية خالل فترة الدوام المسائي في عدد من فروعه

لإدارة  الأردنية  وال�سركة  القد�س  بنك  وقع 
)JBS( والوكالت  والأعمال  الأنظمة 
مبوجبها  ال�سركة  �ستقوم  تعاون  اتفاقية 
�سراف  جهاز   )27( القد�س  بنك  بتزويد 
اأنحاء  Diebold  ليتم توزيعها يف كافة  اآيل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة لي�سبح اجمايل 
 ) 60  ( البنك  اللية لدى  ال�سرافات  عدد 
  .)Diebold( نوع  من  اآيل  �سراف  جهاز 
اإ�سرتاتيجية  �سوء  يف  التفاقية  هذه  تاأتي 
البنك للتو�سع والتي تهدف لأن ميتلك البنك 
فل�سطني،  يف  اآلية  �سرافات  �سبكة  اأكرب 
معامالتهم  اإجراء  من  العمالء  ليتمكن 
املناطق  كافة  يف  وفاعلية  براحة  البنكية 
وقع التفاقية عن بنك القد�س املدير العام 
جمل�س  رئي�س  ال�سيد  وبح�سور  ال�سوا  عزام 
اإدارة بنك القد�س اكرم عبد اللطيف جراب 
اأي�سر  املهند�س  الدارية  ال�سوؤون  ومدير 
النوباين وعن ال�سركة الأردنية املدير العام 
عمليات  مدير  بح�سور  �سوان  عماد  ال�سيد 
ال�سفري  عي�سى  ال�سيد  فل�سطني  يف   JBS

ال�سوا،  عزام  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
ال�سركة  مع  �سراكتنا  "اإن  البنك  عام  مدير 

الثقة  على  مبنية  الأنظمة  لإدارة  الأردنية 
فتميز  اخلدمات،  اأف�سل  لتقدمي  وال�سعي 
ي�سمن  الأعمال  تنفيذ  يف  وتفّوقها  ال�سركة 
فيما  ملمو�سة  نتائج  على  احل�سول  لنا 
يتعلق بتقدمي خدمات مميزة وحتقيق ر�سا 
�ستتعزز  �سراكتنا  اأن  ناأمل  ونحن  العمالء، 
تلبي  لكي  واأحدثها  اخلدمات  اأف�سل  لتقدم 
نحو  البنك  �سعي  وحتقق  العمالء  متطلبات 

عماد  ال�سيد  عرب  التميز"وقد  من  املزيد 
�سوان، مدير عام ال�سركة الأردنية لالأنظمة 
اأهمية  عن   )JBS(والوكالت والأعمال 
امتالك  من  البنك  لتمكني  التفاقية  هذه 
ال�سراف الآيل  اأجهزة  اأكرب �سبكات  اإحدى 

واأكرثها فاعلية يف فل�سطني.

ا�ست�سعارا من اإدارة بنك القد�س لحتياجات 
كانوا  �سواء  وامل�ستقبلية  احلالية  العمالء 
القطاع  اأو  اخلا�س  القطاع  يف   موظفي 
الرا�سي  يف  اأو  ال�سفة  يف  عمال  اأو  العام 
املحتلة )اأرا�سي 48( اأو موؤ�س�سات و�سركات 
على  للت�سهيل  اخلطوة  هذه  جاءت  خا�سة، 
ما  غالبًا  حيث  البنك  وعمالء  املواطنني 
كافة  تواجد  مع  البنوك  عمل  فرتة  تتزامن 
ما  الغالب  ففي  اعمالها،  يف  الفئات  هذه 
اإىل  والعام  اخلا�س  القطاع  موظفي  يحتاج 
اأي  اإجراء  اأو  لعمل  مغادرة  اأذونات  اأخد 

يجدون  ما  وهذا  �سخ�سية  اأو  بنكية  معاملة 
هذه  جاءت  لذا   ، ال�سعوبة  من  كثريا  فيه 
اإدارة  اخلطوة املدرو�سة وال�سرتاتيجية من 
هذا  وتغطي  الحتياجات  هذه  لتلبي  البنك 
الفراغ و�ستكون فرتة الدوام امل�سائي �ستكون 
اهلل،  رام  مدن  يف  املتواجدة  الفروع  يف 
من  غزة  و  و�سلفيت  جنني  اخلليل،  نابل�س، 
يوم  18:00،وبديا  ولغاية   16:00 ال�ساعة  
لغاية   10:00 ال�ساعة  من  �سباحا  ال�سبت 
13:00 ظهرا  كون بديا حمورًا لعدة بلدات 

حميطة يعتمد ق�سما كبريًا منها على العمالة 

الخ�سر  اخلط  مع  التجارية  واملعامالت 
املحيط بها وبالتايل تعتمد يف عطلتها على 
و  البنكية  املعامالت  لجراء  ال�سبت  يوم 
هذه  تعميم  �سيتم  انفا  املذكورة  ال�سخ�سية 
بعد  الخرى  املكاتب  الفروع/  على  التجربة 
درا�سة م�ستفي�سدة لتتطبيق هذا االربنامج 
احلايل  العام  نهاية  بحلول  نتائجه  ودرا�سة 
ان �ساء اهلل ليمتد اإىل مدن ومناطق اخرى 
ت�ستدعي فيها احلاجة لفتح فروعنا ومكاتبنا 
دوما  ليبقى  الر�سمي.  الدوام  نطاق  خارج 

بنك القد�س هو البنك الوطن واملواطن.
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تحت شعار »نسعى لجعل الحياة أحلى ...«
البنك اإلسالمي العربي يطلق حملة إعالمية ضخمة لبرامج التوفير

موؤخرًا  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
�سملت  التي  ال�سخمة  الإعالمية  حملته 
عن  فيها  رّوج  والتي  الوطن  اأنحاء  كافة 
اجلديدة  بحلتها  التوفري  برامج  اإطالق 
جديد  برنامج  ا�ستحداث  اإىل  بالإ�سافة 
حيث  ومتلك«،  »وفر  برنامج  عليه  اأطلق 

تنوع هذه الربامج  البنك من خالل  راعى 
التي ت�ستهدف خمتلف �سرائح املجتمع، اأن 
يتيح عددًا اأكرب من الفر�س للعمالء للفوز 
باأكرب عدد ممكن من اجلوائز على مدار 
العام، وتتمثل اجلوائز بجائزة عمرة يوميًا 
زواج  وجائزة  العمرة«،  »توفري  برنامج  يف 

�سهريًا يف برنامج »توفري الزواج«، وجائزة 
ن�سف �سنوية عبارة عن �سقة  يف برنامج 
»وفر ومتلك«، وع�سرة جوائز �سنوية برحلة 

حج يف برنامج »توفري احلج«.

و يوقع اتفاقية تمويل مركبات مع شركة قرش
وقع البنك الإ�سالمي العربي اتفاقية متويل 
الدولية  قر�س  وكالة  مع  مركبات  �سراء 
ل�سيارات  احل�سري  الوكيل  لل�سيارات، 
مع  بالتزامن  وذلك  موتورز«  »جرنال 
افتتاح ال�سركة لأكرب معر�س لل�سيارات يف 
ال�سرق الأو�سط، ووقع التفاقية مدير عام 
البنك �سامي �سعيدي ومدير عام ال�سركة 
عدنان قر�س يف مقر الإدارة العامة للبنك 
البنك  يقدم  التفاقية،  بالبرية، ومبوجب 
متويالت وفقًا ل�سروط التمويل الإ�سالمي 
لتمويل  واخلا�س  العام  القطاعني  ملوظفي 
اأوىل  بدفعة  ال�سركة،  من  �سيارات  �سراء 
ت�سل  �سداد  وبفرتة  �سفر،  اإىل  ت�سل  قد 

اإىل �ست �سنوات.
عام  مدير  ال�سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
برنامج  اأن  العربي  ال�سالمي  البنك 
جزء  قر�س«  »وكالة  مع  ال�سيارات  متويل 
موؤخرًا  البنك  طرحها  التي  الربامج  من 
الأفراد،  متويل  �سوق  يف  قدرته  لتعزيز 

ت�سمل  متكاملة  منظومة  من  جزء  وهو 
امل�سرفية  واخلدمات  التوفري،  برامج 
عرب  امل�سرفية  واخلدمات  الإلكرتونية، 
منذ  لفتًا  البنك حراكا  وي�سهد  الإنرتنت 
من  العديد  طرح  عن  اأعلن  حيث  اأ�سهر، 

اجلديدة  امل�سرفية  واملنتجات  الربامج 
وتطوير منتجات قائمة، ووقع اتفاقيات مع 
العديد من النقابات واملوؤ�س�سات الأهلية، 
�سملت نقابة املهند�سني، وجمعيات التوفري 
والت�سليف، وموؤ�س�سات الإقرا�س ال�سغري.
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و يشارك في المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية
ممثاًل  العربي  الإ�سالمي  البنك  �سارك 
برئي�س جمل�س اإدارته ال�سيد وليد فاخوري 
يف  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  العام  ومديره 
للم�سارف  العاملي  للموؤمتر   18 الـ  الدورة 
الأمري  برعاية  البحرين  يف  الإ�سالمية 
خليفة بـن �سـلـمان اآل خـلـيفة رئي�س الوزراء 
البحريني، والذي ا�ستمرت فعالياته ملدة 3 
اأيام و�سارك فيه حوايل 1,200 م�سارك من 

اأكرث من 50 دولة، متثل اأقطاب ال�سناعة 
املالية الإ�سالمية، من اأجل بحث التحديات 
الإ�سالمي  امل�سريف  القطاع  يواجهها  التي 
العاملية،  الأ�سواق  اإىل  النفاد  واإمكانية 
يف  التنظيمية  الأطر  تعزيز  على  والعمل 
للتمويل  الدويل  التطور  ت�سريع  �سبيل 
الطريقة  حتليل  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمي، 
ال�سناعة  هذه  اأقطاب  بها  يهيئ  التي 

اجلديدة  النمو  فر�س  ل�ستثمار  اأنف�سهم 
التي يوفرها التو�سع الدويل املتزايد ملفهوم 
الإ�سالمي،  والتمويل  الإ�سالمية  ال�سريفة 
املحاور  من  عديدًا  املوؤمتر  وناق�س  كما 
ال�سكوك  تطوير  اأهمها  من  الرئي�سة 
وحت�سن م�ستقبل اأ�سواق التمويل الإ�سالمي 
مفتوحًا  ومنتدًى  جديدة  هياكل  طرح  عرب 

للنقا�سات ال�سرعية.

اتفاقية  العربي  الإ�سالمي  البنك  وقع 
لالإقرا�س  الفل�سطينية  ال�سركة  مع  تعاون 
املعروفة با�سم »فاتن«، حيث وقع التفاقية 
ومدير  �سعيدي  �سامي  البنك  عام  مدير 
الإدارة  مقر  يف  ح�سني  اأنور  ال�سركة  عام 
تقت�سي  حيث  بالبرية،  للبنك  العامة 
التفاقية اإدارة متويالت موؤ�س�سة فاتن من 
برامج  تطوير  نحو  كخطوة  البنك  خالل 
املوؤ�س�سة  مع  م�سرتكة  اإ�سالمية  متويل 

ل�ستهداف قطاع التمويل ال�سغري.

و يشارك في معرض
أسبوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت »إكسبوتك 2011«

�سارك البنك الإ�سالمي العربي يف معر�س 
فل�سطني لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
�سركات  احتاد  نظمه  الذي   ،2011 للعام 
يف  »بيتا«  الفل�سطينية  املعلومات  اأنظمة 
اإىل   2011/11/29 بني  ما  الواقعة  الفرتة 
اأر�س معر�س فل�سطني  2011/12/1، على 

اجلناح  �سهد  وقد  »فايبك�س«،  الدويل 

اخلا�س بالبنك حجمًا كبريًا من الزيارات 
زوار  من  والقرتاحات  وال�ستف�سارات 
التي  واخلدمات  الربامج  حول  املعر�س 
جناحًا  لقى  وقد  لعمالئه،  البنك  يقدمها 
الزوار،  قبل  من  كبريين  وا�ستح�سانًا 
�سمن  املعر�س  يف  البنك  م�ساركة  وتاأتي 
ا�سرتاتيجية الإدارة العليا يف احلفاظ على 

ي�سل  التي  املناطق  كافة  البنك يف  تواجد 
اخلدمات  تقدمي  لت�سهيل  العمالء  اإليها 
اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية،  امل�سرفية 
ت�ساهم  التي  املحافل  خمتلف  يف  التواجد 

يف تنمية القت�ساد الفل�سطيني وتطوره.

و يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يشارك في بطولة الحرية األولى لتنس الطاولة
الإ�سالمي  الـبنك  مـوظـفي  فـريـق  �سـارك 
الأوىل(  )احلرية  بطولة  يف  الفل�سطيني 
نـقابة  نـظـمـتها  التي  الطـاولة  لتـن�س 
مـحـافـظـات   – الفلـ�سطينيني  املهند�سـني 
موؤ�س�سات  متثل  فرق  �سبعة  مب�سـاركة  غزة 
البطولة نقيب املهند�سني  حملية، وقد افتتح 
اأهمية  على  اأكد  حيث  عبيد  كنعان  املهند�س 

بني  العالقات  تعزيز  يف  ودورها  الريا�سة 
موؤ�س�سات املجتمع واأفراده و�سكر عبيد جميع 
التحلي  اإىل  ودعاهم  امل�ساركة  املوؤ�س�سات 
البنك  فريق  و�سم  هذا  الريا�سية،  بالروح 
من  كل  البطولة  يف  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
املوظفني معت�سم كلوب وعزمي عزام حيث 
لعباها  التي  املباريات  يف  طيبة  نتائج  حققا 

�سمت  الأوىل(  )احلرية  بطولة  اأن  يذكر 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  جانب  اإىل 
ونقابة املهند�سني كال من جمعية املهند�سني 
جوال  و�سركة  الغوث  ووكالة  الزراعيني 
للعلوم  اجلامعية  والكلية  الأزهر  وجامعة 

التطبيقية.

حل�سور  موظفيه  من  عددًا  البنك  اأوفد 
الدول  من  عدد  يف  متقدمة  تدريبية  دورات 
العربية، حيث اأن هذه الدورات هي ا�ستمرار 
للخطة التدريبية التي كان قد اأعدها البنك 
الدورات  و�سملت  الوظيفي،  الكادر  لتطوير 
البنك  بعمل  ومرتبطة  خمتلفة  موا�سيعًا 
والأردن  م�سر  من  كل  يف  تطويره  واآليات 
واعترب  املحلية،  الدورات  اإىل  بال�سافة 
هذه  للبنك  العام  املدير  الربغوثي  ن�سال 
الدورات مهمة ومطلوبة وت�ساعد البنك على 
يقدمها،  التي  امل�سرفية  اخلدمات  تطوير 
وقال الربغوثي اأن جمل�س اإدارة البنك ي�سع 
ومدربة  موؤهلة  كوادر  وخلق  الكوادر  تطوير 
العن�سر  اأن  موؤكدًا  اأولوياته،  راأ�س  على 
الب�سري هو راأ�س املال احلقيقي لأي موؤ�س�سة 
م�ستمر  التدريب  برنامج  واأن  الربح  تبغي 
له  تعليق  ويف  اأخرى،  جمالت  و�سي�سمل 
الإقليمي  املدير  ال�سعدي  عماد  ال�سيد  اأ�سار 
مبوظفي  ا�ستثماره  يتم  ما  اأن  اإىل  للبنك 
البنك �سينعك�س خالل الفرتة القادمة على 
ومن  اأنه  اإىل  م�سريًا  واإنتاجيته  البنك  اأداء 
املنعقدة  العمل  ور�سة  يف  م�ساركته  خالل 
الت�سنيف  حول  املا�سي  ال�سهر  تركيا  يف 

البرغوثي: تطوير الكادر الوظيفي على رأس أولوياتنا ...
موظفو البنك اإلسالمي الفلسطيني يتلقون عدة دورات تدريبية

املوؤ�س�سات  يف  التحليل  واأدوات  الئتماين 
الفر�سة  البنك  لدى  اأن  والإ�سالمية،  املالية 
الكربى يف احل�سول على اأعلى الدرجات يف 
القادمة  الفرتة  خالل  الئتماين  الت�سنيف 
الكادر  يف  ا�ستثماره  يتم  ما  على  معتمدًا 
الب�سري، هذا ويذكر اأنه مت امل�ساركة بدورات 
تدريبية حول مهارات الإدارة والتخطيط، و 
»املدير ومواجهة �سغوط العمل« ، بالإ�سافة 
الإتيكيت  »قواعد  متخ�س�سة يف   دورة  اإىل 
تلقى  الأردن  ويف  واملرا�سم«،  والربوتوكول 
بعنوان  تدريبية  دورة  الفروع  مدراء  بع�س 
العمل«  و�سغوط  والأولويات  الوقت  »اإدارة 
فيما تلقى بع�س املراقبني دورة بعنوان »تنمية 
لالإدارات  والإبداعية  الإدارية  املهارات 
اأما  الو�سطى وخلق قيادات ال�سف الثاين«، 

عن م�ساركته يف الدورات املحلية فقد عقد 
البنك موؤخرًا دورات تدريبية داخلية خمتلفة 
املوؤ�سرات  ـ  والتزييف  التزوير  اأ�ساليب  حول 
وطرق اكت�سافها وور�سة حول التدقيق املبني 
الودائع  حول  تدريبية  ودورة  املخاطر  على 
كان  وقد  هذا  ت�سويقها،  و�سبل  الإ�سالمية 
عدد من موظفي البنك قد �ساركوا بدورات 
يف  احلديثة  القواعد  حول  خارجية  حملية 
اإدارة  حول  ودورة  املختلفة  العمالت  فرز 
حول  اأخرى  ودورة  والعطاءات،  امل�سرتيات 
يف  متخ�س�سة  واأخرى  امل�سرفية  الثقافة 
اأ�سول  يف  دورة  اإىل  بالإ�سافة    MYSQL

تقدمي اخلدمة ملوظفي اخلدمات العامة. 
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قبيل  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
الرابع  ال�سحب  املبارك  رم�سان  �سهر  نهاية 
 150 على  التوفري«  »موا�سم  حملة  �سمن 
بقيمة  ال�سعيد  الفطر  عيد  عيدية  جائزة 
100 دولر لكل جائزة يف كافة فروع ومكاتب 

وقد  الغربية،  وال�سفة  غزة  قطاع  يف  البنك 
اأجرى البنك ال�سحب يف كل فرع من فروعه 
وكبار  العمالء  من  عدد  وبح�سور  حدة  على 
ال�سخ�سيات واملودعني يف كل فرع، حيث مت 
الت�سال بالفائزين و�سرف املبلغ لهم، هذا 
وقد فاز خم�سة من معتمدي البنك الإ�سالمي 
اأجري  الذي  الثالث  ال�سحب  يف  الفل�سطيني 
البنك  موظفي  �سم  جماعي  اإفطار  �سمن 
الأول  الأ�سبوع  يف  العمالء  كبار  من  وعدد 
ح�سل  حيث  الكرمي  رم�سان  �سهر  من 
األفي  بقيمة  �سراء  ق�سائم  على  الفائزون 
دولر اأمريكي لكل فائز ، وقد ح�سر ال�سحب 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  يو�سف  ابو  عوين  ال�سيد 
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني والدكتور ماهر 
احلويل ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية بالبنك 
، وكان البنك قد اأجرى ال�سحب على اجلائزة 
اأمريكي  دولر  األف  ع�سرون  وقدرها  الكربى 

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

وحتت  متوز  �سهر  اأوائل  التفاح  واد  فرع  يف 
كامل  ال�سيد  عطوفة  اخلليل  حمافظ  رعاية 
حميد وبح�سور املدير العام للبنك الإ�سالمي 
واملدير  الربغوثي  ن�سال  ال�سيد  الفل�سطيني 
ورئي�س  ال�سعدي  عماد  ال�سيد  الإقليمي 
الإ�سالمي  للبنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة 
ح�سام  الدكتور  الأ�ستاذ  �سماحة  الفل�سطيني 
اإىل  البنك  الدين عفانة وطاقم من موظفي 
العتبارية  ال�سخ�سيات  من  لفيف  جانب 
فاز  حيث  البنك،  جمهور  من  كبري  وعدد 
باجلائزة الكربى احل�ساب امل�سرتك لالأخوة 

نابل�س،  فرع  من  �سعادة  ح�سن  واأكرم  عطا 
»موا�سم  حلملة  الأول  ال�سحب  كان  قد  هذا 
العام  من  حزيران  �سهر  بداية  التوفري« 
 15 على  ال�سحب  اإجراء  مت  حيث  اجلاري 
البنك  ومكاتب  فروع  كافة  يف  عمرة  رحلة 
الإ�سالمي  البنك  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
الفل�سطيني كان قد اأطلق يف �سهر مايو حملة 
بلغ  التوفري«  »موا�سم  عليها  اأطلق  مميزة 
اأمريكي  دولر  األف   160 جوائزها  جمموع 
املنوعة حتى  ال�سحب على جوائزها  وي�ستمر 

نهاية العام احلايل.

كرمت نقابة العاملني يف اجلامعة الإ�سالمية 
مبدينة غزة املوظفة »اأ�سماء اأبو ندى« يف ق�سم 
املقا�سة يف البنك الإ�سالمي الفل�سطيني فرع 
باجلهود  و�سفتها  ما  على  الرئي�سي  غزة 
تي�سري  يف  اأ�سماء  بها  قامت  التي  العظيمة 
اجلامعة  وملوظفي  للنقابة  املالية  املعامالت 
�سهادة  �سلم  وقد  البنك،  لدى  املعتمدين 
ال�سيد  من  كال  ندى  اأبو  للموظفة  التكرمي 
الرنتي�سي  اأحمد  وال�سيد  را�س  اأبو  حممد 
بالإنابة عن الدكتور �سالح الناقة رئي�س نقابة 

خالل زيارة لتعزيز التعاون المشترك ...
نقابة العاملين في الجامعة اإلسالمية تكرم موظفة في اإلسالمي الفلسطيني

وبح�سور  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  العاملني 
ال�سيد �سائب �سمور نائب املدير العام للبنك 
حيث  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
لأبو  وتقديرها  �سكرها  عن  النقابة  عربت 
وكوادره  الفل�سطيني  الإ�سالمي  وللبنك  ندى 
التي  املعا�سرة  امل�سرفية  وخدماته  املميزة 
اأ�ساد  جهته  من  اجلمهور،  احتياجات  تلبي 
اأ�سماء  املوظفة  باآداء  �سمور  �سائب  ال�سيد 
املجتهد  للموظف  مثال  واعتربها  ندى  اأبو 
اآدائها  يف  التميز  يف  ال�ستمرار  اإىل  ودعاها 

والرقي به، واأكد حماد حر�س البنك الدائم 
به  والهتمام  الب�سري  الكادر  تطوير  على 
وقد  واخلارجي،  املحلي  التدريب  خالل  من 
نقابة  زيارة جمعت  التكرمي خالل  جاء هذا 
العاملني يف اجلامعة الإ�سالمية ملقر الإدارة 
يف  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك  الإقليمية 
غزة مت خاللها بحث �سبل زيادة التعاون بني 

اجلهتني واآليات ت�سهيل العمل.
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ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك  لدى  املاليني  املدراء  فيه  جمعت 
العاملة يف فل�سطني مع ممثلني من �سلطة 
وزارة  من  وممثلني  الفل�سطينية  النقد 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا
لمناقشة آليات تنفيذ قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011

ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
يف  العاملة  البنوك  لدى  املاليني  للمدراء 
فل�سطني يف مقر اجلمعية  يوم الأربعاء بتاريخ 
التعليمات  م�سودة  ملناق�سة   ،2011/12/14

و تعقد اجتماعًا تشاوريًا آخر
لمناقشة الفوائد والعموالت المعلقة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

املالية بالإ�سافة اإىل املدير العام للجمعية 
نبيل اأبو دياب يف مقر اجلمعية يوم الثالثاء 
املوافق 2011/11/29، ومت خالل الجتماع 
مناق�سة اآليات تنفيذ قانون �سريبة الدخل 

دائرة  عن  ال�سادر   2011 ل�سنة   8 رقم 
�سريبة الدخل يف وزارة املالية. 

ال�سادرة عن دائرة �سريبة الدخل بخ�سو�س 
وخم�س�سات  املعلقة  والعمولت  الفوائد 
مت  حيث  حت�سيلها،  يف  امل�سكوك  الديون 
ت�سكيل جلنة ملمثلني من بنك القاهرة عمان 

امل�سري  العقاري  والبنك  فل�سطني  وبنك 
العربي ل�سياغة مقرتحات حول هذه امل�سودة 
ومن ثم �سياغتها يف حم�سر ليتم مناق�ستها 

مع ممثلي دائرة �سريبة الدخل.
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مشاركة القطاع المصرفي الفلسطيني في اجتماعات واشنطن

امل�سريف  القطاع  ممثلي  من  وفد  �سارك 
الفل�سطيني ت�سمن كل من حمافظ �سلطة 
الوزير  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد 
اإىل  بالإ�سافة  الزيتاوي  اإياد  ومدير مكتبه 
مازن  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

تحت عنوان »مستقبل العالم العربي في ظل التحوالت الراهنة«
جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2011

والحتاد الدويل للم�سرفيني العرب بعنوان 
التحولت  ظل  يف  العربي  العامل  »م�ستقبل 
خالل  بريوت  يف  عقد  والذي  الراهنة«، 
الفرتة 24-2011/11/25، حيث األقى املوؤمتر 
ال�سوء على ر�سد اأهم اجتاهات التغيري يف 

احلا�سلة  التحولت  وعلى  العربي  العامل 
دور  وناق�س  واأبعادها،  العربية  املنطقة  يف 
امل�سارف العربية يف مواكبة التغيري واأزمات 
ا�ستعادة  وفر�س  واآليات  ال�سيادية  الديون 
ال�ستثمارات العربية والأجنبية اإىل املنطقة.

�ساركت جمعية البنوك ممثلة برئي�س وعدد 
من اأع�ساء جمل�س اإدارتها واملدير العام لها، 
اإ�سافة اإىل عدد من ممثلي البنوك العاملة 
العربي  امل�سريف  املوؤمتر  يف  فل�سطني  يف 
ال�سنوي الذي نظمه احتاد امل�سارف العربية 

اأبو حمدان واملدير العام للجمعية نبيل اأبو 
ها�سم  فل�سطني  لبنك  العام  واملدير  دياب 
القاهرة  لبنك  الإقليمي  واملدير  ال�سوا 
عمان جوزيف ن�سنا�س، حيث �سارك الوفد 
النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  الجتماعات  يف 

الدولية  واملوؤ�س�سة  الدويل  والبنك  الدويل 
خالل  وذلك  وا�سنطن  يف   IFC للتمويل 

الفرتة 2011/9/23-22.
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حول  عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 
القطاع  يف  التوظيف  احتياجات  حتديد 
البنوك  يف  وخا�سة  الفل�سطيني  امل�سريف 
للتعليم  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
بتاريخ  اجلمعية  مبقر  التوظيف  اأجل  من 
املوارد  مدراء  وبح�سور   2011/10/24

الب�سرية يف البنوك، حيث مت بداية التعريف 
الحتياجات  مناق�سة  مت  ثم  ومن  باملوؤ�س�سة 
من  البنوك  ملوظفي  والتدريبية  الوظيفية 
احل�سور  على  توزيعه  مت  ا�ستبيان  خالل 
من  بعدد  واخلروج  نتائجه  حتليل  ثم  ومن 

التو�سيات.

خالل ورشة عمل بالتعاون مع EFE التعليم من أجل التوظيف
جمعية البنوك تناقش احتياجات التوظيف مع مدراء الموارد البشرية

جمعية البنوك تصدر نشرة »المؤشر المصرفي 2011/9« 
و بطاقة »بيانات مصرفية 2011/9«

اأ�ســـدرت جمعيـــة البنـــوك ن�سرتهـــا الدورية 
»املوؤ�ســـر امل�ســـريف 9/ 2011« والتـــي تهدف 
اإىل توفري املعرفـــة عن واقع القطاع امل�سريف 
الفل�سطينـــي، مـــن خـــالل معلومـــات حتليلية 

لأهم موؤ�سرات ال�سناعة امل�سرفية.

»بيانـــات  بطاقـــة  اجلمعيـــة  اأ�ســـدرت  كمـــا 
اأهـــم  9/ 2011« والتـــي تعر�ـــس  م�سرفيـــة 
بيانـــات امليزانيـــة العمومية املجمعـــة اإ�سافة 
اإىل بيانـــات حركـــة ال�سيـــكات واحلوالت يف 
غـــرف املقا�ســـة، لت�ســـكل مرجعـــًا تف�سيليـــًا 
�سهل ال�ستخدام يتزامن اإ�سدارها مع ن�سرة 

املوؤ�سر امل�سريف.



37 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 48، كانون اأول2011

عقدت جمعية البنوك يف فل�سطني اجتماعًا 
يف  مبقرها   2011/12/01 بتاريخ  ت�ساوريًا 
النقد  �سلطة  توجهات  ملناق�سة  اهلل،  رام 
ح�سره  الطفال  لدى  املايل  الوعي  بن�سر 
دياب،  اأبو  نبيل  كل من مدير عام اجلمعية 
وان�سباط  اجلمهور  عالقات  دائرة  مدير  و 
فرعون،  علي  النقد  �سلطة  يف  ال�سوق 
البنوك  لدى  الت�سويق  دوائر  عن  وممثلي 
دياب  اأبو  عرب  حيث  فل�سطني،  يف  العاملة 
م�ستويات  لتعزيز  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن 
الوعي والتثقيف املايل لديهم باإن�ساء دائرة 
وركز  ال�سوق،  وان�سباط  اجلمهور  عالقات 
يوم  تخ�سي�س  فكرة  تنفيذ  على  الجتماع 

م�سريف خا�س بالطفل.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا مع ممثلي سلطة النقد
لمناقشة توجهات سلطة النقد بنشر الوعي المالي لدى األطفال

ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بح�سور   ،2011/10/30 بتاريخ  يف مقرها 
يف  العاملة  البنوك  لدى  اخلزينة  مدراء 
التي لديها فروع يف قطاع غزة،  فل�سطني 
البنوك  تواجهها  التي  امل�ساكل  ملناق�سة 
بعملة  كافية  �سيولة  توافر  عدم  نتيجة 
منها  البع�س  لدى  ال�سرائيلي  ال�سيكل 
لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وقد مت 
�سعر  اآلية  توحيد  على  النهاية  يف  التفاق 
يف  العام  القطاع  موظفي  رواتب  �سرف 

اأيام �سرف رواتبهم.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمدراء الخزينة في البنوك
لمناقشة موضوع توحيد سعر صرف رواتب موظفي القطاع العام في غزة

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمدراء البنوك لمناقشة موضوع بنك فلسطين
يف  العاملة  البنوك  مدراء  اجتمع 
غزة  قطاع  يف  فروع  لديها  التى  فل�سطني 
الثالثاء  يوم  البنوك  جمعية  مقر  يف 

مو�سوع  ملناق�سة   ،2011/11/29 املوافق 
فل�سطني  بنك  �سد  املتخذة  الجراءات 
غزة،  قطاع  يف  اخرى  وموؤ�س�سات 

على  املفرو�سة  الدخل  �سريبة  بخ�سو�س 
البنك واملوؤ�س�سات الخرى.
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ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
للتباحث   ،2011/12/15 بتاريخ  يف مقرها 
امل�سرفية  اخلدمات  �سركة  اإن�ساء  اآلية  يف 
املهتمة  البنوك  وبح�سور  الإلكرتونية، 
مت  حيث  ال�سركة،  اإن�ساء  يف  بامل�ساهمة 
توزيع ن�سخة من نتائج درا�سة جدوى اإن�ساء 
�سركة اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية التى 
البنوك  كافة  على   SBI من  خرباء  نفذها 
بامل�ساركة  رغبتهم  حول  القرار  لتخاذ 
موعد  حتديد  ومت  امل�ساركة،  تلك  وحجم 

لعقد اجتماع اآخر بتاريخ 2012/1/15.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا
لمناقشة آلية إنشاء شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية

اجتماعه  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ  اجلمعية  مبقر  العادي  الدوري 
2011/11/30، برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة 

جمل�س  اأع�ساء  وبح�سور  حمدان،  اأبو  مازن 
احل�سور  وناق�س  الن�ساب،  مكتملي  الإدارة 
والتي  الجتماع  اأجندة  على  املدرجة  البنود 
الجتماع  حم�سر  على  بامل�سادقة  متثلت 
الت�سوية  مو�سوع  يف  والبحث  ال�سابق، 
التفاق  مت  كما  اجلمعية،  مللف  ال�سريبية 
على عقد اجتماعًا غري عادي للهيئة العامة 

للجمعية اإىل جانب الجتماع العادي لها. 

مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعه الدوري السنوي العادي

املدير  �سم  البنوك  جمعية  من  وفد  زار 
مركز  الدرا�سات،  وحدة  موظفو  و  العام 
النقد  ل�سلطة  التابع  اجلمهور  عالقات 
وذلك يوم الثالثاء املوافق 2011/10/25، 
املركز  اأعمال  على  الطالع  مت  حيث 

وفد من جمعية البنوك يزور مركز عالقات الجمهور التابع لسلطة النقد
واملهام التي يقدمها جلمهور املتعاملني مع 
املالية، واملهام املنوطة باملركز  املوؤ�س�سات 
من حيث تلبية طلبات العمالء لتزويدهم 
الئتمانية  تقاريرهم  عن  بن�سخة 
عن  وال�ستعالم  �سكاويهم  وا�ستقبال 

اأر�سدة املتوفني وامل�ساهمة يف ن�سر الوعي 
الزيارة  وعلى هام�س  امل�سرفية،  والثقافة 
درا�سة  اإجراء  اإمكانية  حول  التباحث  مت 
الئتماين  املعلومات  لنظامي  تقييمية 

وال�سيكات املرجتعة.
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ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
ملناق�سة   ،2011/10/19 بتاريخ  مقرها  يف 
الأ�سا�سي/  احل�ساب  تعليمات  م�سودة 
ح�ساب لكل مواطن ومالحظات البنوك على 
لالجتماع  ا�ستكماًل  وذلك  امل�سودة،  هذه 
املو�سوع حول  الذي مت عقده م�سبقًا بذات 
لتعزيز  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  توجهات 
فئات  كافة  لدى  املايل  والتمكني  ال�ستمال 
على  املواطنني  ت�سجيع  خالل  من  املجتمع 
العاملة  البنوك  لدى  م�سريف  ح�ساب  فتح 
لكل  �سعار"ح�ساب  لتحقيق  فل�سطني  فــي 
مالحظات  احل�سور  ناق�س  و  مواطن"، 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة مسودة تعليمات 
»الحساب األساسي / حساب لكل مواطن«

من  حيث  التعليمات  م�سودة  على  البنوك 
اأخذ  بعد  التعليمات  اأن ت�سدر هذه  املتوقع 

القريبة  الفرتة  يف  عليها  املالحظات 
القادمة من قبل �سلطة النقد.

الهيئة العامة تعتمد نظامًا أساسيًا جديدًا لجمعية البنوك
خالل اجتماعها غير العادي و تعقد اجتماعها السنوي العادي

يف  البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 
مقر  يف  العادي  غري  اجتماعها  فل�سطني 
املوافق  الثالثاء  يوم  اهلل  برام  اجلمعية 
رئي�س  الجتماع  وتراأ�س   2011/12/20

جمل�س الإدارة مازن اأبو حمدان الذي اأعلن 
وح�سر  القانوين،  الن�ساب  اكتمال  عن 
للجمعية  القانوين  امل�ست�ســار  الجتماع 
ريا�س  النقد  �سلطة  ممثل  و  ع�ساف  مهند 

مناق�سة  احل�سور  با�سر  ثم  �سحادة،  اأبو 
الواردة  اجلوهرية  امل�سائل  على  امل�سادقة 

يف النظام الأ�سا�سي املقرتح.
العادي  ال�سنوي  بالجتماع  ذلك  واأتبعت 
جدول  على  املدرجة  الأمور  ملناق�سة 
الأعمال، حيث مت مناق�سة التقرير ال�سنوي 
اإقرار  مت  ثم  ومن  عليه  وامل�سادقة   2010

اإبراء  ومت   2011 للعام  التقديرية  املوازنة 

ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام 2010 
وقد مت تاأجيل مو�سع انتخاب جمل�س اإدارة 
جديد حلني �سدور البيانات املالية املدققة 
جمل�س  اأع�ساء  ذمة  واإبراء   2011 للعام 
النظام  واعتماد   2011 �سنة  عن  الإدارة 
وزارة  من  للجمعية  اجلديد  الأ�سا�سي 
جتديد  مت  اجلل�سة  نهاية  ويف  الداخلية، 

التعاقد مع املدقق اخلارجي للجمعية.
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بيت البنوك

نظمت جمعية البنوك يف فل�سطني بالتعاون 
امللتقى  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع 
الإجتماعية  للم�سوؤولية  الثاين  امل�سريف 
فندق  يف   2011/12/12 بتاريخ   ،2010

وذلك  اهلل،  رام  مدينة  يف  موفنبيك 
العام  القطاعني  ممثلي  كبار   بح�سور 
كلمته  خالل  الوزير  د.  واأ�ساد  واخلا�س، 
امل�سوؤولية  جمال  يف  البنوك  مب�ساهمات 
 )2%( ن�سبة  تخطت  والتي  الجتماعية 
من الأرباح القابلة للتوزيع، واملتفق عليها 
للم�سوؤولية  الأول  امل�سريف  امللتقى  خالل 
اإىل  البنوك  دعا  كما   ،2009 الجتماعية 
الجتماعية،  امل�سوؤولية  مبفهوم  الإرتقاء 
اقت�سادية  م�ساريع  نحو  اأن�سطتها  وتوجيه 
يف  وت�ساهم  املجتمع،  احتياجات  تلبي 

التخفيف من م�ستوى البطالة.
عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  وا�ستعر�س 
ن�ساط  فل�سطني  يف  البنوك  جمعية 
الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  اجلمعية 
واملتمثل يف ت�سكيل جلنة خا�سة للم�سوؤولية 
امل�سريف  امللتقى  وعقد  الجتماعية، 
ال�سنوي للم�سوؤولية الجتماعية اإ�سافة اإىل 
واإ�سدار  ال�سدارة  �ساحب  البنك  تكرمي 

كتيب الدور الجتماعي للبنوك .
امل�سريف  القطاع  م�ساهمة  اإىل  اأ�سار  كما 
الرئي�س  �سندوق  دعم  يف  الفل�سطيني 
لبنان  يف  الفل�سطينيني  الطلبة  مل�ساعدة 
والتي بلغت قيمتها 270 األف دولر خالل 
اإىل امل�ساهمة مببلغ  اإ�سافة   ،2010 العام 
الكرامة  �سندوق  لدعم  دولر  األف   55

م�ساهمات  قيمة  اإجمايل  لتبلغ  الوطني، 

خالل الملتقى المصرفي الثاني للمسؤولية االجتماعية ...
البنوك تستعرض مساهماتها في مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام 2010

البنوك ما يقارب 3.6 مليون دولر خالل 
القطاعات  على  موزعة   ،2010 العام 
والتعليم  والإغاثة  التنمية  املختلفة: قطاع 
وذوي  وال�سحة  والثقافة  والطفولة 
قطاع  لي�ستحوذ  اخلا�سة.  الحتياجات 

فل�سطني  لبنك  تكرميًا  البنوك  جمعية 
لتبوئه ال�سدارة من حيث قيمة امل�ساهمة 
خالل  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف 
دولر،  مليون   1.5 بقيمة   ،2010 العام 
فل�سطني  بنك  ممثل  الدرع  ا�ستلم  وقد 
ثائر حمايل رئي�س دائرة العالقات العامة 
ما  اأهمية  على  اأكد  والذي  والت�سويق، 
دعم  من  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  تقدمه 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ملختلف  ورعاية 
اإطار  يف  املختلفة  التنموية  والفعاليات 
�سروة  على  واأكد  الجتماعية  م�سوؤوليتها 
املوؤ�س�سات  كل  على  الفكرة  هذه  تعميم 
والعمل  الربحية،  الفل�سطينية  وال�سركات 
على ت�سجيعها بكل الو�سائل والإمكانيات، 
م�ستدامة،  تنمية  حتقيق  بهدف  وذلك 
ومتكن  القطاعات  خمتلف  منها  ت�ستفيد 
جمتمعنا يف املجالت؛ ال�سحية  والتعليمية 
والجتماعية  والثقافية  والتنموية 
والبتكارات. املواهب  وتنمية  والريا�سية 
ودعا حمايل ال�سركات وموؤ�س�سات القطاع 
النظر  اإىل  والبنوك  الفل�سطينية  اخلا�س 
ميزانية  م�ساعفة  اإىل  اأكرب  بجدية 
للدور  ا�ستكماًل  الجتماعية،  امل�سوؤولية 
املنوط بها كموؤ�س�سات وطنية تعمل بروؤية 
�سرائح  خمتلف  جتاه  وا�سحة  تنموية 
وم�سنني  و�سباب  اأطفال  من  املجتمع 
وذوي احتياجات خا�سة، وتعزيز الروابط 
يف  خ�سو�سًا  اخلريي،  والعمل  الإن�سانية 
ظل افتقار جمتمعنا لكثري من اخلدمات، 
ليرتك ب�سمات وا�سحة على اأر�س الواقع. 

البنـوك تساهم بمبلغ
3.6 مليـون دوالر

في مجـال
المسؤوليــة االجتماعيــة 

خـالل عام 2010

التعليم على الن�سبة الأكرب من م�ساهمات 
البنوك بن�سبة )19%(.

ثم قدمت البنوك الأكرث م�ساهمة عر�سًا 
لأن�سطتها  يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية 

خالل العام 2010 من خالل ممثليها
العربي و  والإ�سالمي  وهي: بنك فل�سطني 
والقاهرة  الفل�سطيني  والإ�سالمي  القد�س 
عمان والأردن والإ�سكان للتجارة والتمويل، 
 1.5 فل�سطني  بنك  م�ساهمة  بلغت  وقد 
العربي  الإ�سالمي  والبنك  دولر،  مليون 
 240 العربي  والبنك  دولر،  مليون   1.3

األف دولر، وبنك القد�س 176 األف دولر، 
األف   164 الفل�سطيني  الإ�سالمي  والبنك 
األف   68 عمان  القاهرة  وبنك  دولر، 
دولر، وبنك الأردن 48 األف دولر، وبنك 
الإ�سكان للتجارة والتمويل 48 األف دولر.

ن�سنا�س  وجوزيف  الوزير  د.جهاد  وقدم 
درع  الجتماعية  امل�سوؤولية  جلنة  ع�سو 
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الملتقى في صور...
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بــانــورامــا

سلطة النقد الفلسطينية ترفع رأس مالها إلى 120 مليون دوالر
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  �سيادة  �سادق 
تو�سية  على  عبا�س  حممود  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اإدارة  جمل�س 
النقد  �سلطة  مال  راأ�س  رفع  واملت�سمنة 
120 مليون  60 مليون دولر لي�سبح  من 

دولر، وبحيث �سيكتمل املبلغ املطلوب من 
املتحققة  ال�سنوية  الأرباح  �سافـي  حتويل 
قيام  من  القرار  ويعزز  املال.  راأ�س  اإىل 
املوكلة  باملهام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
اأخذًا فـي العتبار  اإليها مبوجب القانون، 

فـي  واملايل  امل�سرفـي  القطاع  خ�سو�سية 
فل�سطني واملخاطر املحيطة به وم�سوؤوليات 

�سلطة النقد فـي التحوط لهذه املخاطر.

و تطلق المرحلة الثانية من مشروع نظم المدفوعات الفلسطيني »براق«
موؤخرًا  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
املدفوعات  نظام  من  اجلديدة  الن�سخة 
الوطني »براق«، حيث تعترب هذه الن�سخة 
على  برياجو  �سركة  تنفذها  التي  الأوىل 
تتعامل  التي  املركزية  البنوك  م�ستوى 
معها، وت�ساهم فـي ت�سهيل عمل امل�سارف 
العاملة فـي فل�سطني و�سلطة النقد على حد 
�سواء لتمتعها مبوا�سفات �سرورية وهامة 
املمار�سات  اأف�سل  مع  متوافقة  وح�سا�سة 

الدولية فـي جمال نظم املدفوعات احلديثة 
ومن اأهمها: توفر نظام  قوائم النتظار اأو 
العمالت  وجلميع   )Queues(الطوابري
التحويل  اأوامر  تر�سل  بحيث  املتداولة 
لدى  وتنفذ  الكافـي  الر�سيد  وجود  دون 
العمل  اإىل  بالإ�سافة  الر�سيد،  توفر 
بحيث   )Priorities( الأولويات  بنظام 
امل�سرف  ويحدد  التحويل  اأوامر  تر�سل 
كما  اأهميتها،  ح�سب  تنفـيذها  اأولويات 

العقدة  فك  خا�سية  اأي�سًا  النظام  ويوفر 
كونه   )Gridlock Buster( اجلمود  اأو 
يحاكي الأر�سدة على امل�ستوى الإجمايل اأو 
الثنائي وينفذ عملية تقا�س بني الأع�ساء 
الدفعات  وجود  حال  فـي   Offsetting

املتبادلة ما بني امل�سارف وبالتايل خف�س 
خماطر ال�سيولة والئتمان.

و تنهي تجهيز الموقع البديل داخل فلسطين وآخر للتعافي من الكوارث خارجها
�سمن اإجراءات �سلطة النقد الهادفة اإىل 
رفع قدراتها واجلهاز امل�سريف الفل�سطيني 
والقيام  الأعمال  ا�ستمرارية  جمال  يف 
امل�سريف  بالقطاع  املناطه  املهام  باأداء 
النقد  �سلطة  اأنهت  الأزمات،  حالت  يف 
بديل  موقع  جتهيز  عمليه  الفل�سطينية 
داخل فل�سطني واأخر للتعايف من الكوارث 
خارجها، مما يوفر مرافق منا�سبة للعمل 
دورها  اأداء  يف  النقد  �سلطة  وا�ستمرار 
وتاأتي  والكوارث،  اخلا�سة  الأحداث  يف 
لإدارة  اإ�سرتاتيجية  خطه  �سمن  اخلطوة 
النقد  �سلطة  اأعدتها  العمل  ا�ستمرارية 
الأ�سا�سية،  املحاور  من  العديد  وتت�سمن 
البديل  املوقع  جتهيز  اإىل  فبالإ�سافة 
للموقعني  املتابعة  وخطط  التعايف  وموقع 
من  للتاأكد  الدورية  الفحو�سات  واإجراء 

حمددات  اخلطة  �سملت  جاهزيتهما، 
فعالة  اإدارة   توفري  ت�سمن  تف�سيلية 
و�سليمة خالل الأزمات، ومبا ي�سمل جتهيز 
حماية  ل�سمان  الالزمة  الفرق  وتدريب 
الأفراد والأ�سول ونقلها اإىل اأماكن اأخرى 
الكوارث،  اأثر  وحتليل  احلاجة،  ح�سب 
واإدارة عملية الت�سال يف املواقع املختلفة 
�سلطة  باأعمال  العالقة  ذات  اجلهات  مع 
النقد. كما وتت�سمن اخلطة برامج توعويه 
املوظفني  معرفة  زيادة  اإىل  تهدف  مكثفه 
مبفاهيم ا�ستمرارية العمل وتبنيهم لها يف 
الأعمال  كفاءة  من  يزيد  مما  اأعمالهم، 
املنجزة ويحد من املخاطر املختلفة. هذا 
العمليات  اأهمية  مدى  اخلطة  وعرفت 
�سلطة  ومكاتب  دوائر  من  دائرة  كل  يف 
ترتتب  قد  التي  ال�سلبية  والآثار  النقد 

نتيجة توقفها، وذلك ا�ستنادًا اإىل عاملني 
الوقت  من  الأق�سى  احلد  هما  اأ�سا�سيني 
 Maximum( اخلدمة  لتوقف  املقبول 
واحلد   ،)Tolerable Down Time

الأق�سى من البيانات امل�سموح بفقدانها، 
وقد مت وفقًا لذلك حتديد املوارد الالزمة 
واأنظمة  اأجهزة  من  العمليات  ل�ستمرار 
وموظفني واإجراءات. كما وبا�سرت �سلطة 
ا�ستمرارية  م�سئويل  مع  بالتوا�سل  النقد 
العمل يف امل�سارف من اأجل اإن�ساء �سبكة 
بني  وما  نف�سها  امل�سارف  بني  ما  للتعاون 
العالقة  ذات  املجالت  يف  النقد  �سلطة 
وتبادل  التن�سيق  بهدف  وذلك  باملو�سوع 
ت�سكيل  اإىل  و�سوًل  واخلربات  املعارف 
ج�سم ُيعنى باإدارة الأزمات والكوارث على 

م�ستوى اجلهاز امل�سريف.
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املتحدة  الوليات  فـي  الوزير  د.جهاد  وقع 
فـي  م�ساركته  هام�س  وعلى  الأمريكية 
الدويل  للبنك  ال�سنوية  الجتماعات 
التمويل  وموؤ�س�سة  الدويل  النقد  و�سندوق 
اأقيم  ر�سمي  احتفال  وخالل  الدولية، 
النقد  �سلطة  ان�سمام  اتفاقيه  باملنا�سبة 
البنوك املركزية  اإىل برنامج  الفل�سطينية 
الدويل،  للبنك  التابع   RAMPالـ
واملخ�س�س للتعاون ما بني دوائر اخلزينة 
البنك  وخزينة  املركزية  البنوك  فـي 

الدويل.

الدويل  البنك  جانب  من  التفاق  ووقع 
رئي�س  نائب  انتونيك  مادلني  ال�سيدة 
و�سارك  وم�سئول اخلزينة،  الدويل  البنك 
املدير  ح�سن  مريزا  د.  التوقيع  حفل  فـي 
بالإ�سافة  الدويل،  البنك  فـي  التنفـيذي 
الدويل  البنك  م�سئويل  من  العديد  اإىل 
واملوؤ�س�سات  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة 

الدولية.
موؤمتر  خالل  ح�سن  مريزا  الدكتور  واأكد 

RAMP و تنضم إلى برنامج البنوك المركزية الـ

اأهمية  على  التفاقية  توقيع  بعد  �سحفـي 
الدويل  البنك  جمموعة  بني  ما  التعاون 
مقدمتها  وفـي  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات 
�سلطه النقد وبكافة املجالت، حيث ت�سكل 

هذه التفاقية موؤ�سر على الجنازات التي 
حققتها �سلطه النقد الفل�سطينية.
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معهد فلسطين للدراسات المالية و المصرفية
في طريقه لتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية

بــانــورامــا

توجه مدير عام معهد فل�سطني للدرا�سات 
ومدير  طه  با�سل  وامل�سرفية  املالية 
اأبو  تامر  الحرتافية  والربامج  التدريب 
تهدف  عمل  زيارة  يف  الردن  اإىل  قاهوق 
اإىل فتح عالقات واآفاق جديدة مبا يخدم 
يف  الحرتافية  وزيادة  التدريب  م�سلحة 

فل�سطني من خالل التمهيد لتوقيع اتفاقية 
�سراكة مع موؤ�س�سات عاملية متنح �سهادات 

دولية معتمدة يف جمالت عدة.
 American  حيث مت التفاق مع موؤ�س�سة
الردن  يف   Certifications Center

امتياز  على  فل�سطني  معهد  ح�سول  على 

مـع  فل�سـطيـن  يف  احل�سرية  ال�سراكة 
دولـيـة  بـرامـج  عـدة  لـتـقـديـم  املـوؤ�سـ�سـة 
 AIBMC، مـوؤ�سـ�سـات  لـدى  مـعتـمـدة 

.SMCI AAIFM و 

وال�سهادات املعتمدة دوليًا هي كالآتي: 

- Certified Business Management Analyst )CBMA( ®

- Certified Customer Service Professional )CCSP( ®

- Certified Training Specialist )CTS( ®

- Certified Quality Consultant )CQC( ®

- Certified Operations Manager )COM( ®

- Certified Public Relations Manager )CPRM( ®

- Certified Sales and Marketing Professional/Manager( CSMP/ ®CSMM( ®

- Certified Investment Manager )CIM( ®

- Certified Treasury Manager )CTM( ®

- Certified Financial Markets Analyst )CFMA( ®

- Certified Corporate Control Manager )CCCM( ®

- Certified Financial Controller )CFC( ®

- Certified Bank Management Professional )CBMP( ®

- Certified Financial Risk Professional )CFRP( ®

- ACC exclusive learning system for CMA ,PHR/SPHR

وقد مت التفاق على ان يكون معهد فل�سطني 
مـركـز  وامل�سـرفـيـة  املاليـة  للدرا�سات 
المـتحـانـات  لتـقدمي  وحــ�سري  مـعتـمد 

ال�سهادات  عـلى  للـحـ�سـول  الـر�سـمـية 
الدولية املعتمدة لدى املوؤ�س�سات املذكورة، 
لتوقيع  التمهيد  مت  فقد  لذلك،  اإ�سافة 

خارجية  موؤ�س�سات  مع  تعاون  اتفاقية 
ادارية  برامج  توفري  اجل  من  اأخرى 

متنوعة ومميزة يف فل�سطني واخلارج.
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و يختتم 8 برامج تدريبية في رام اهلل و نابلس و غزة
املالية  للدرا�سات  فل�سطني  معهد  قام 
وامل�سرفية بتنفيذ 8 برامج تدريبية خالل 
�سهري ت�سرين الأول وت�سرين الثاين بواقع 
 158 ومب�ساركة  تدريبية  �ساعة   123

واملايل  امل�سريف  اجلهاز  من  م�ساركًا 
والقطاع اخلا�س.

التزوير  )ك�سف  دورة  املعهد  واختتم 
الأهلي  البنك  يف  اخلا�سة  والتزييف( 
الأردين، �سارك فيها 28 م�ساركًا يف فندق 
وعقد  كما  اهلل،  رام  يف  اإي�سرتن(  )ب�ست 
هما  تدريبيني  برناجمني  مقره  يف  املعهد 
ملخاطر  املتقدم  والتحليل  القيا�س  دورة 
)متقدم(،  اإك�سل  برنامج  ودورة  الإئتمان 
بالإ�سافة اإىل دورة اأ�سول تقدمي اخلدمة 
اإي�سرتن خالل  ب�ست  فندق  للمرا�سلني يف 

�سهر ت�سرين الأول.

املدير  طه  با�سل  افتتح  الإطار  نف�س  ويف 
التخطيط  )تطبيقات  دورة  للمعهد  العام 
الإ�سرتاتيجي املوجهة اإىل نخبة من مدراء 
املايل  القطاعني  يف  والدوائر  الفروع 
وامل�سريف( خالل ت�سرين الثاين يف مدينة 
التخطيط  اأهمية  على  اأكد  حيث  نابل�س، 

حتديد  على  ي�ساعد  الذي  ال�سرتاتيجي 
حتقيقها  املراد  امل�ستقبلية  الأهداف 
تكون  بحيث  للعاملني  تو�سيحها  و�سرورة 
جدول  �سمن  وتندرج  ومرنة  حمددة 
الإمكانات  حتديد  على  وي�ساعد  زمني، 

املادية والب�سرية الالزمة لذلك.

بالتزامن مع ذلك فقد نظم املعهد يف مقره 
التي  الأ�سا�سية  امل�سرفية  الثقافة  دورة 
التدريب  مدير  قاهوق  اأبو  تامر  اإفتتحها 
والربامج الإحرتافية حيث اأكد على اأهمية 

رفع امل�ستوى الفني واملهني ملوظفي البنوك 
الالزمة   املهارات  امل�ساركني  واإك�ساب 
بت�سريف مهامهم الوظيفية، هذا وقد مت 
عقد دورة اأ�سول الإتيكيت يف العمل يف رام 
اهلل ، والتي تتمحور حول اأهمية  الإتيكيت 
واأ�سول التعامل يف خلق بيئة عمل اإيجابية 
املوظفني  بني  التوا�سل  يف  الثقافة  ودور 
دورة  املعهد  كماونفذ  اخلارجية،  والبيئة 
)الت�سويق امل�سريف( يف قطاع غزة خالل 

�سهر ت�سرين الثاين.

)PAMLA( و يعقد االمتحان الرسمي لبرنامج شهادة متخصص في غسل األموال
متخ�س�س  �سهادة  لربنامج  وا�ستكمال 
 ،PAMLA الأموال  غ�سل  مكافحة  يف 
املالية  للدرا�سات  فل�سطني  معهد  قام 
وامل�سرفية بعقد المتحان الر�سمي الول 
فقد  للربنامج،  الر�سمية  ال�سهادة  ملنح 
عقد المتحان بتاريخ 2011/10/8 وتقدم 
مراحل  كافة  اأنهوا  ممن  م�ساركًا   49 له 
الربنامج الذي مت اختتامه يف �سهر متوز 

من العام احلايل.
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بـحـثـي
 	 978 بـ  المصرفي  القطاع  موجودات  إجمالي  ارتفاع 

مليون دوالر )13 %(
انخفاض صافي األرباح بـ 9 مليون دوالر )13 %(	 
العمالء 	  ودائع  إلى  االئتمانية  التسهيالت  ارتفاع نسبة 

إلى )50 %(
ارتفاع عدد البنوك التي بلغ رأسمالها 50 مليون دوالر 	 

على األقل إلى 11 بنكًا
تركز النمو لدى البنوك الخمسة األولى	 
النمو في حصص البنوك بأقل من )1 %(	 
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زاوية مصرفية

الموجودات 
2  1,478,873,356 1,452,637,779 نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

12- 1,763,029,598 2,000,991,963 نقد واأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

9  797,561,273 733,254,585 اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

34 3,430,555,220 2,556,863,803 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سايف

271 124,393,417 33,535,686 ا�ستثمارات

 4-469,867,702 490,004,198 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

303,574,84130 232,985,330 موجودات مالية متوفرة للبيع

134,720,15512 120,011,992 املوجودات الثابتة - بال�سايف

50 287,369,208 191,669,450 اأخرى

13 8,789,944,770 7,811,954,786 جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

33 120,034,570 89,917,771 ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

71 315,505,762 184,575,714 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

522 7,755,522 1,247,107 ودائع املركز الرئي�سي

10 6,927,446,708 6,312,534,013 ودائع العمالء

61,867,2808 57,123,765 خم�س�سات متنوعة

99,732,63439 71,531,383 خم�س�سات ال�سرائب

131,090,9787 121,947,233 اأخرى

7,663,433,45412 6,838,876,986 جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
861,598,88119 724,542,758 راأ�س املال املدفوع

12,034,6920 12,034,692 عالوة اإ�سدار

77-1,030,018 4,419,409 راأ�س املال امل�ساند

104,787,72354 68,152,869 احتياطي قانوين وتقلبات دورية

62,752,70826 49,814,458 احتياطي خماطر م�سرفية عامة واختياري

51-12,605,013 25,847,437 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

24-66,599,166 87,670,822 الأرباح )اخل�سائر( املدورة

5,103,115757 595,355 اأخرى

973,077,8001,126,511,31616 جمموع حقوق امللكية

8,789,944,77013 7,811,954,786 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

التغّير % 2011/6/30 2010/6/30

الميزانية العمومية المجمعة
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قائمة الدخل المجمعة

اإليرادات
142,994,12723 115,945,007 الفوائد الدائنة  

15,728,49812 13,981,293 الفوائد املدينة 

127,265,62925 101,963,714 �سايف اإيرادات الفوائد

32,314,10611 29,181,924 �سايف اإيرادات العمولت

159,579,73522 131,145,638 �سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

12,966,4525 12,337,039 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

15-4,439,878 5,193,032 ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

53-24,355,203 51,813,844 اأخرى

201,341,2680.4 200,489,553 اإجمايل االإيرادات

المصاريف
62,046,5045 59,053,336 نفقات املوظفني

33,621,5485 32,118,738 م�ساريف اإدارية وعمومية

9,057,6212 8,836,874 ا�ستهالكات واإطفاءات

11,027,26747 7,511,545 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

5,055,39615 4,389,209 اأخرى

120,808,3368 111,909,702 اإجمايل امل�ساريف

9-80,532,932 88,579,851 الربح قبل ال�سرائب

17,065,3198 15,793,797 م�سروف ال�سرائب 

13-63,467,613 72,786,054 �سايف ربح )خ�سارة( الفرتة

التغّير %  2011/6/30 2010/6/30
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زاوية مصرفية

2011/6/30 2010/6/30

المؤشرات المالية

مؤشرات هيكل رأس المال
87.2 %87.5 %اإجمايل املطلوبات / اإجمايل املوجودات 

304.5 %262.8 %ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل حقوق امللكية

5.9 %9.0 %الأرباح )اخل�سائر( املدورة / اإجمايل حقوق امللكية

مؤشرات السيولة
78.8 %80.8 %ودائع العمالء / اإجمايل املوجودات

39.0 %32.7 %ت�سهيالت ائتمانية / اإجمايل املوجودات

49.5 %40.5 %ت�سهيالت ائتمانية / ودائع العمالء

مؤشرات الربحية
79.3 %65.4 %�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت / اإجمايل الإيرادات

0.7 %0.9 %العائد على املوجودات

5.9 %7.5 %العائد على حقوق امللكية

6-2011

6,313

الميزانية العمومية المجمعة

الت�سهيالت الئتمانية

% 10 +% 34 +% 13 +

اإجمايل املوجودات ودائع العمالء

لر
 دو

ون
ملي

 

6-2010

2,557
3,431

7,812

8,790

6-20116-20106-20116-2010

بيانات الدخل المجمعة

الربح قبل ال�سريبة

% 9 -

80,533

88,580

لر
 دو

لف
اأ

6-20116-2010

* ودائع العمالء  ت�سمل التاأمينات النقدية وحقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة 
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قراءة تحليلية لنتائج الصناعة المصرفية 
مقارنة 6-2010 مع 2011-6

 الميزانية العمومية المجمعة

    ارتفاع اإجمايل املوجودات مبقدار 978 مليون دولر )13 %(
ارتفع اإجمايل موجودات القطاع امل�سريف الفل�سطيني بـ 978 مليون دولر )13 %(، حيث ارتفعت الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة بـ 
874 مليون دولر )34 %( لت�سكل )39 %( من اإجمايل املوجودات، كما ارتفع النقد والأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية بـ 26 

مليون دولر )2 %( لت�سكل )17 %( من الإجمايل، يف حني انخف�س النقد والأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية بـ 238 مليون 
دولر )12 %( لت�سكل )20 %( من الإجمايل. وقد ارتفع اإجمايل املوجودات لدى كافة البنوك العاملة يف فل�سطني.

    ارتفاع اإجمايل املطلوبات مبقدار 825 مليون دولر )12 %(
ارتفع اإجمايل مطلوبات القطاع امل�سريف الفل�سطيني بـ 825 مليون دولر )12 %(، حيث ارتفع اإجمايل ودائع العمالء )ت�سمل ودائع 
العمالء اإ�سافة اإىل التاأمينات النقدية وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة( بـ 615 مليون دولر )%10( لت�سكل )90 %( من 
املطلوبات، كما ارتفعت ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية بـ 131 مليون دولر )71 %( لت�سكل )4 %( من الإجمايل، وارتفعت ودائع 
�سلطة النقد بـ 30 مليون دولر )33 %( لت�سكل )2 %( من الإجمايل. وقد ارتفعت املطلوبات لدى كافة البنوك با�ستثناء بنك واحد 

فقط.

    ارتفاع اإجمايل حقوق امللكية مبقدار 153 مليون دولر )16 %( 
ارتفع اإجمايل حقوق امللكية لدى القطاع امل�سريف الفل�سطيني بـ 153 مليون دولر )16 %(، حيث ارتفع راأ�س املال املدفوع بـ 137 مليون 
دولر )19 %( لي�سكل )76 %( من اإجمايل حقوق امللكية، لريتفع بذلك عدد البنوك التي بلغ راأ�سمالها 50 مليون دولر على الأقل 
اإىل 11 بنكًا، كما ارتفع اإجمايل الحتياطي القانوين والتقلبات الدورية بـ 37 مليون دولر )54 %( لي�سكل )9 %( من الإجمايل. وقد 

ارتفعت حقوق امللكية لدى 13 بنكًا وانخف�ست لدى 5 بنوك اأخرى.

قائمة الدخل المجمعة

    انخفا�س �سايف الأرباح مبقدار 9 مليون دولر )13 %(
انخف�ست �سايف اأرباح القطاع امل�سريف الفل�سطيني بـ 9 مليون دولر )13 %(، نتيجة لرتفاع اإجمايل الإيرادات ب�سكل طفيف بـ 852 
األف دولر )0.4 %( مقابل ارتفاع امل�ساريف بـ 9 مليون دولر )8 %(، حيث ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت بـ 28 مليون دولر 
)22 %( لي�سكل )79 %( من اإجمايل الإيردات كما ارتفعت نفقات املوظفني بـ 3 مليون دولر )5 %( لت�سكل )51 %( من اإجمايل 

امل�ساريف. وقد حقق 14 بنكًا اأرباحًا �سافية من اأ�سل 18 بنكًا.



2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

البنك العربي
 2,547,948,676

 2,927,241,611
 869,352,118

 1,133,402,178
 2,263,165,606

 2,562,526,047
 80,000,000

 90,000,000
 39,749,144

 29,750,250

بنك فل�سطني م.ع.م
 1,381,909,004

 1,559,110,802
 456,410,573

 739,214,262
 1,140,869,574

 1,200,359,528
 100,000,000

 120,000,000
 14,089,123

 16,797,705

بنك القاهرة عمان
 749,709,327

 782,968,546
 207,484,756

 282,633,116
 626,813,660

 620,249,199
 35,000,000

 50,000,000
 4,413,151

 5,288,790

بنك الأردن
 560,659,205

 604,778,671
 114,436,079

 153,153,252
 498,931,966

 527,425,793
 35,000,000

 50,000,000
    2,250,508

 2,343,429

بنك القد�س
 323,184,999

 456,287,459
 169,037,361

 267,070,931
 211,932,205

 327,975,557
50,000,000

 50,000,000
 3,575,992

    2,356,461

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 404,547,927

 439,026,179
 134,288,803

 131,993,616
 334,191,295

 348,726,107
35,000,000

50,000,000
 1,468,732

 1,758,023

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 368,398,702

 368,425,047
 137,668,689

 190,759,350
 308,354,498

 299,160,674
 35,941,087

46,021,665
 )392,935(

)641,956(

البنك الإ�سالمي العربي
 289,127,369

 298,854,831
 104,968,615

 129,845,094
 231,033,597

 234,929,628
 40,696,939

 47,672,484
 351,155

 1,348,562

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 243,907,626

 263,488,539
 99,043,072

 90,165,625
 143,373,264

 153,101,227
 50,000,000

 50,000,000
 2,477,807

 578,357

ين
البنك الأهلي الأرد

 203,975,080
 236,737,889

 63,767,403
 59,603,474

 152,797,832
 168,820,992

 35,007,052
 50,007,052

 2,042,166
 1,408,158

البنك التجاري الفل�سطيني
 140,986,259

 173,546,788
 46,570,875

 51,111,698
 92,807,920

 122,034,370
 30,026,056

 30,026,056
 558,604

 238,134

بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
 153,922,067

 169,244,335
 47,311,058

 61,267,165
 74,405,445

 97,459,344
29,871,624

 29,871,624
 1,098,025

 40,000

البنك العقاري امل�سري العربي
 135,372,039

 140,068,671
 71,390,258

 83,832,359
 74,221,308

 77,564,694
50,000,000

 50,000,000
 67,807

 )950,266(

ين
البنك التجاري الأرد

 107,322,464
 135,317,882

 19,817,597
 37,808,693

 49,795,811
 59,265,903

 35,000,000
 50,000,000

 1,225,791
 3,235,563

ين الكويتي
البنك الأرد

 83,364,382
 102,473,422

 1,833,298
 3,308,972

 46,908,891
 50,043,419

35,000,000
50,000,000

 )351,996(
 )149,296(

حتاد
بنك ال

 59,422,849
 66,604,378

 5,280,759
 6,660,073

 31,543,907
 38,380,123

 23,000,000
 23,000,000

 316,212
 78,941

H ال�سرق الأو�سط املحدود
SBC بنك

 42,331,750
 49,669,337

 8,153,890
 8,683,362

 31,245,862
 39,282,770

10,000,000
10,000,000

 )174,506(
 )98,426(

البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
 15,865,063

 16,100,385
 48,600

 42,000
 141,371

 141,335
 15,000,000

 15,000,000
21,274

85,186
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زاوية مصرفية
مقارنة بيانات البنوك العاملة في فلسطين

اإجمايل املوجودات                                                                                                                                                                                                                                
   الت�سهيالت االئتمانية     

 ودائع العمالء
�سايف االأرباح 

راأ�س املال املدفوع
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صرفي
ص البنوك العاملة في فلسطين من السوق الم

ص
مقارنة ح

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

2010 - 6
2011 - 6

البنك العربي
%

 32.62
%

 33.30
%

 34.00
%

 33.04
%

 35.85
%

 36.99
%

 11.04
%

 10.45
%

 54.61
%

 46.87

بنك فل�سطني م.ع.م
%

 17.69
%

 17.74
%

 17.85
%

 21.55
%

 18.07
%

 17.33
%

 13.80
%

 13.93
%

 19.36
%

 26.47

بنك القاهرة عمان
%

 9.60
%

 8.91
%

 8.11
%

 8.24
%

 9.93
%

 8.95
%

 4.83
%

 5.80
%

 6.06
%

 8.33

بنك الأردن
%

 7.18
%

 6.88
%

 4.48
%

 4.46
%

 7.90
%

 7.61
%
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%
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%
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%
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بنك القد�س
%

 4.14
%

 5.19
%

 6.61
%
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%
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%
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%
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%

 5.80
%

 4.91
%

 3.71

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

 5.18
%

 4.99
%

 5.25
%

 3.85
%

 5.29
%
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%
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%
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%
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%

 2.77

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

 4.72
%

 4.19
%

 5.38
%

 5.56
%

 4.88
%

 4.32
%

 4.96
%

 5.34
)%

 0.54(
)%

 1.01(

البنك الإ�سالمي العربي
%

 3.70
%

 3.40
%

 4.11
%

 3.78
%

 3.66
%

 3.39
%

 5.62
%

 5.53
%

 0.48
%

 2.12

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

 3.12
%

 3.00
%

 3.87
%

 2.63
%

 2.27
%

 2.21
%

 6.90
%

 5.80
%

 3.40
%

 0.91

ين
البنك الأهلي الأرد

%
 2.61

%
 2.69

%
 2.49

%
 1.74

%
 2.42

%
 2.44

%
 4.83

%
 5.80

%
 2.81

%
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البنك التجاري الفل�سطيني
%

 1.80
%

 1.97
%

 1.82
%

 1.49
%

 1.47
%

 1.76
%

 4.14
%

 3.48
%

 0.77
%

 0.38

بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
%

 1.97
%

 1.93
%

 1.85
%

 1.79
%

 1.18
%

 1.41
%

 4.12
%

 3.47
%

 1.51
%

 0.06

البنك العقاري امل�سري العربي
%

 1.73
%

 1.59
%

 2.79
%

 2.44
%

 1.18
%

 1.12
%

 6.90
%

 5.80
%

 0.09
)%

 1.50(

ين
البنك التجاري الأرد

%
 1.37

%
 1.54

%
 0.78

%
 1.10

%
 0.79

%
 0.86

%
 4.83

%
 5.80

%
 1.68

%
 5.10

ين الكويتي
البنك الأرد

%
 1.07

%
 1.17

%
 0.07

%
 0.10

%
 0.74

%
 0.72

%
 4.83

%
 5.80

)%
 0.48(

)%
 0.24(

حتاد
بنك ال

%
 0.76

%
 0.76

%
 0.21

%
 0.19

%
 0.50

%
 0.55

%
 3.17

%
 2.67

%
 0.43

%
 0.12

H ال�سرق الأو�سط املحدود
SBC بنك

%
 0.54

%
 0.57

%
 0.32

%
 0.25

%
 0.49

%
 0.57

%
 1.38

%
 1.16

)%
 0.24(

)%
 0.16(

البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار
%

 0.20
%

 0.18
%

 0.002
%

 0.001
%

 0.002
%

 0.002
%

 2.07
%

 1.74
%

 0.03
%

 0.13

اإجمايل املوجودات                                                                                                                                        
                                                                                        

   الت�سهيالت االئتمانية     
 ودائع العمالء

�سايف االأرباح 
راأ�س املال املدفوع
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مؤشرات اقتصادية محلية

زاوية اقتصادية
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املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية )اأ�سا�س اللتزام( - مليون دولر

�سافـي
 الإيرادات
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اخلدمات
التاأمني
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مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(

زاوية اقتصادية
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USA
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مؤشرات اقتصادية عالمية

زاوية اقتصادية
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USA

EU
IL

التغري %الإغالق فـي  2011/9/30الإغالق فـي  2011/6/30الرمزموؤ�سر ال�سوق
Dow Jones Industrial AverageDJIA12,414.3410,913.38-12.09 

EURO STOXX 50SX5E 2,848.53 2,179.66-23.48

Tel Aviv Stock ExchangeTA 1001,113.38969.77-12.90

موؤ�سرات اأ�سواق البور�سة العاملية

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

الجتاه العام ملعدلت الفائدة
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NDN-832 FlexiDomeHD 1080p 
Day/Night IP Camera

NBN-832 DinionHD 1080p 
Day/Night IP Camera

NDN-832 FlexiDomeHD 1080p 
Day/Night IP Camera

NBN-832 DinionHD 1080p 
Day/Night IP Camera
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عـلـوم مصرفية
مشروع إتفاق بازل )3( وأثره على المصارف في فلسطين	 
خطوات رسم استراتيجية تنافسية 	 
أزمة ائتمان . . .	 
التسويق في البنوك اإلسالمية، المفهوم واألهمية	 
التقييم االئتماني بين التكنولوجيا والتقليد	 
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ملعاجلة   )3( بازل  اتفاق  م�سروع  يهدف 
خالل  من  العاملية  املالية  الأزمة  تداعيات 
حت�سني قدرة القطاع امل�سريف على مواجهة 
املالية  ال�سغوطات  عن  النا�سئة  ال�سدمات 
املرتتبة عن اأو�ساع اقت�سادية غري م�ستقرة  
دون احلاجة امللحة اإىل برامج اإنقاذ حكومية 
املتحدة  الوليات  يف  ويحدث  حدث  كما 
الأمريكية واأوروبا، مع الإ�سارة اإىل اأن تدخل 
هذه الأخرية �سيبقى حاجة �سرورية، ومثاًل 
على ذلك ما يح�سل حاليًا يف اأوروبا نتيجة 
مبا�سر  تاأثري  من  له  وما  ال�سيادية  الديون 
على القطاع امل�سريف وال�سوق املايل العاملي. 

اإن م�سروع التفاق الذي اأقرته جلنة منبثقة 
وم�سوؤويل  املركزية  البنوك  حمافظي  عن 
�سلطات الرقابة املالية املعروفة با�سم جلنة 
 ،2010 اأيلول   / �سبتمرب  �سهر  خالل  بازل 
وقد   ،  2013 العام  يف  نافذًا  ي�سبح  �سوف 
بينت حزمة املعايري التنظيمية للم�سروع باأن 
معايرياتفاق  كامل  لتدبيق  الزمنية  الفرتة 
وفقًا   2019 عام  حتى  متتد   )3( بازل 
مل�سروع اتفاق بازل )3( فاإن البنوك �ستكون 
بن�سبة  مطالبة بتحقيق معيار قيا�س املالءة 
4.50 % من اأ�سولها التي تكتنفها املخاطر 

التي  الن�سبة  عن  بزيادة   2015 عام  بحلول 
فر�ستها التفاقيات ال�سابقة والبالغة 2 %،

املال  لراأ�س  اإ�سايف  حماية  حاجز  وجود  مع 
بحيــث  النـ�ســبــة  يـرفـع  الـجـودة  عالـي 
بالإ�سافة   ،2019 عام  بحلول   %  7 ت�سبح 
ذات  ال�سائلة  بال�سول  مرتبطة  معايري  اإىل 
درجات جودة عالية مع اعتماد ن�سب لأهداف 
ق�سرية ومتو�سطة الأجل وتطوير بع�س بنود 
الإدارة الر�سيدة  الواردة يف اتفاق بازل )2( 
امل�سرفيني  اآراء اخلرباء  تباينت  وقد  هذا، 
اتفاق  مل�سروع  املمثلة  املعايري  حزمة  ب�ساأن 

مشروع إتفاق بازل )3( وأثره على المصارف في فلسطين
ومتحفظ،  ومعار�س  موؤيد  بني   )3( بازل 
ففي حني اأكد الكثري من اخلرباء باأن اتفاق 
املال  راأ�س  ملعايري  تعزيزًا  يج�سد  بازل )3( 
العاملية ويلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف تكوين نظام 
خالل  من  وخ�سو�سًا  قوي  عاملي  م�سريف 
من  البنوك  �ستمكن  انتقالية  فرتة  توفري 
تلبية متطلبات التفاق اجلديد، فقد اأعرب 
توؤدي  اأن  من  تخوفهم  عن  اخلرباء  بع�س 
النكما�س  من  حالة   اإىل  اجلديدة  املعايري 
الئتماين على �سكل ت�سييق على الن�ساطات 
القرا�سية يف ال�سوق امل�سريف اأو اأن ت�سطر 
بع�س البنوك اإىل الإحجام عن توزيع اأرباح 
الوفاء  من  متكنها  اأجل  من  للم�ستثمرين 
اإىل  الهادفة  اجلديدة  التفاق  مبتطلبات 

زيادة كبرية يف ر�ساميل البنوك الأ�سا�سية.

امل�سرفيون  اخلرباء  معظم  اأكد  فيما  هذا، 
العرب باأن ل خيار اأمام امل�سارف العربية اإّل 
التطبيق ملعايري اتفاق بازل )3( باعتبارها 
جزءًا  العربية  امل�سارف  وباعتبار  �سرورية 
بالإ�سافة  العاملي،  القت�ساد  من  يتجزاأ  ل 
م�سداقية  تعزيز  يف  التطبيق  اأهمية  اإىل 

امل�سارف العربية على امل�ستوى العاملي.

بينما ينظر خرباء اآخرون اإىل �سرورة امتام 
درا�سة متاأنية مل�ستلزمات معايري اتفاق بازل 
)3( قبل املبا�سرة باعتمادها بانتظار �سدور 
ال�سلطات  من  ب�ساأنها  امل�سرفية  التعليمات 
امل�سرفية يف الدول املعنية، نظرًا لختالف 
العربية  الدول  بني  امل�سرفية  املنظومة 
ومتايزها عن بع�س الدول املتقدمة الأخرى، 
اتفاق  معايري  اأن  اعتبار  اإىل  اآخرون  وذهب 
العربية،  للبنوك  اإلزامية  غري   )3( بازل 
الر�سمية  اجلهات  تراه  ما  اعتماد  وميكنها 
الأزمة  باأن  وراأوا  امل�سريف،  لل�سوق  منا�سبًا 
املالية العاملية فر�ست على النظام امل�سريف 
لإبعاده  �سرامة  اأكرث  معايري  تطبيق  العاملي 

الحتفاظ  خالل  من  وذلك  املخاطر  عن 
ذات  واأ�سول  اإ�سافية   اأ�سا�سية   بر�ساميل 
اأية  ملواجهة  للت�سييل   قابلة  عالية  جودة 
على  التاأكيد  مع  م�ستقبلية،  مالية  حتديات 
اأن املعايري اجلديدة لتفاق بازل )3( �سوف 
تبعد البنوك  ن�سبيًا عن املعامالت اخلطرة 

من خالل املعايري التي يت�سمنها التفاق.

هنالك  لي�س  اأنه  اآخرون  خرباء  يرى  فيما 
قيام  دون  حتول  عراقيل  اأو  اإ�سكاليات 
بازل )3(  اتفاق  بتطبيق  العربية  امل�سارف 
�سيما واأن معظم البنوك يف املنطقة العربية 
قد ا�ستكملت ب�سورة عالية تطبيق متطلبات 
بازل )2( مع الأخذ بعني العتبار اأن تطبيق 
لعام  ميتد  اجلديدة  املعايري  مفاعيل  كامل 
فرتة  البنوك  اأمام  فاإن  وبالتايل   2019

بالتن�سيق مع  اأو�ساعها  زمنية كافية لرتتيب 
ال�سلطات املالية والرقابية املخت�سة يف �سبيل 
الكثري  اأن  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ذلك،  اإجناز 
من  اأعلى  ن�سبًا  ت�سجل  العربية  البنوك  من 
الن�سبة املطلوبة لل�سريحة الأوىل من الأموال 

اخلا�سة الأ�سا�سية والبالغة 4.50 %.

اخلرباء  بع�س  يرى  اأخرى،  ناحية  من 
ل  اخلا�س  القطاع  بنوك  باأن  امل�سرفيون 
اأمام  حتول  اأ�سا�سية  عقبات  لديها  توجد 
واأنها  خا�سة   )3( بازل  اتفاق  تطبيق 
يف  امل�سكوك  الديون  ون�سب  اأرباحًا،  حتقق 
حت�سيلها لديها تبقى �سمن احلدود الآمنة، 
يف  امل�سكلة  باأن  اخلرباء  هوؤلء  يرى  بينما 
تطبيق التفاق قد تواجه بنوك القطاع العام 
للقرو�س  الرئي�سي  املانح  تعترب  واأنها  �سيما 
اإىل  التي حتتاج  احلكومي  للقطاع  املمنوحة 
معايري  بح�سب  مرتفعة  ترجيحية  اأوزان 
بانخفا�س  �سيدفع  مما   )2( بازل  اتفاق 
�سعبًا  ذلك  ويجعل  ر�ساميلها  كفاية  معدل. 

علوم مصرفـية
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مليون دولر اأمريكي 

822 راأ�س املال املدفوع
105 اإحتياطي قانوين واإحتياطي تقلبات دورية
55 اإحتياطي اإختياري واإحتياطي خماطر عامة

95 اأرباح مرتاكمة مدورة
18 اأخرى

1.095

في  المال  رأس  تركيبة  فإن 
فلسطين  في  العاملة  البنوك 
كما في 31 ديسمبر / كانون 

األول 2010 تتكون مما يلي:

ويالحظ مما تقدم باأن معظم راأ�س املال 
)اأ�سهم  املدفوع  املال  راأ�س  من  يتكون 
املدورة  والأرباح  والحتياطيات  عادية( 
الأوىل  بال�سريحة  يعرف  ما  ت�سكل  والتي 
من راأ�س املال، الأمر الذي �سوف ي�ساعد 
تطبيق  على  فل�سطني  يف  العاملة  البنوك 
معايري اتفاق بازل )3( اجلديدة ب�سهولة، 
ال�سندات  ت�سكل  التي  البنوك  بعك�س 
وفق  الأخرى  الثانوية  املالية  والأدوات 
راأ�س  من  الثانية  بال�سريحة  يعرف  ما 
وهو  ر�ساميلها  من  الأكرب  اجلزء  املال 
بازل  اتفاق  معايري  تطبيق  من  يقلقها  ما 
املدفوع  املال  لراأ�س  الأدنى  اإن احلد   )3(
العاملة يف فل�سطني  البنوك  لكل بنك من 
بح�سب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية 
نهاية  مع  اأمريكي  دولر  مليون   )50( هو 
طلبت   2011 عام  بداية  ومع   ،2010 عام 
�سلطة النقد الفل�سطينية من كافة البنوك 
الربح  �سايف  من   %  15 باإقتطاع  البدء 

 / دي�سمرب   31 من  اعتبارًا  ال�سريبة  بعد 
ح�ساب  يف  وجتنيبه   2010 الأول  كانون 
بلغ  وقد  الدورية،  التقلبات  احتياطي 
كما  البنوك  كافة  من  املقتطع  الر�سيد 
مليون  2010 حوايل )21(  عام  نهاية  يف 
ال�سابق.  امل�سدر  بح�سب  اأمريكي  دولر 
النقد  �سلطة  تقوم  اأن  املتوقع  ومن  هذا، 
املال  راأ�س  زيادة  نحو  البنوك  بتوجيه 
القادمة  ال�سنوات  خالل  تدريجيًا  املدفوع 
بازل  اتفاق  بغية حتقيق متطلبات معايري 
املنظومة  مع  الن�سجام  وبالتايل   )3(
امل�سرفية العاملية وزيادة القدرة الإنتاجية 
فل�سطني  يف  العاملة  للبنوك  والت�سغيلية 

وتبقى البنوك مطالبة على الدوام بانتهاج 
جتنبها  متزنة  وت�سغيلية  مالية  �سيا�سات 
الإدارة  قواعد  واتباع  اخل�سائر،  تكبد 
الدخول يف عمليات  الر�سيدة، واحلد من 
وتبقى  غري منتظمة وذات خماطرعالية، 
�سلطة النقد الفل�سطينية متيقظة ومطالبة 
نظام  �سمان  بغية  الرقابي  الزخم  بنف�س 

م�سريف فل�سطيني متعافى و�سليم .

امل�سدر: اأحمد عليان دعدوع – ديلويت اآند 
تو�س )ال�سرق الأو�سط( / �سابا و�سركاهم

اأما  العامة،  يف �سوء ازدياد عجز املوازنات 
املو�سوع الأ�سا�سي للم�سارف اخلا�سة يبقى 
والرقابية  النقدية  ال�سلطات  مقاربة  حول 
ذات  ال�سائلة  الأ�سول  بنود  حتديد  ملو�سوع 

اجلودة العالية .
من  وا�سح  هو  وكما   ، تقدم  ما  �سوء  يف 
على  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  معاجلة 
�سعيد التعليمات والقرارات والتعاميم التي 
اأ�سدرتها للبنوك العاملة يف فل�سطني خالل 
قامت  النقد  �سلطة  اأن  الأخرية،  الفرتة 
بازل  لتفاق  اجلديدة  التو�سيات  بدرا�سة 
البنوك  على  ترتتب  اأن  املمكن  والآثار   )3(
باتخاذ  وقامت  مبكرًا،  فل�سطني  يف  العاملة 
نحو  ا�ستباقية  تعليمات  واإ�سدار  اإجراءات 

الوطنية  البنوك  يف  املال  راأ�س  كفاية  رفع 
ونحو  ناحية،  من  �سواء  حد  على  والوافدة 
يتعلق  فيما  امل�سريف  العمل  �سوابط  تعزيز 
خمتلف  على  والرتكيز  املخاطر  باإدارة 
اجلوانب التطبيقية للركن الثالث من اأركان 
بهدف  اأخرى،  ناحية  من   )2( بازل  اتفاق 
فل�سطني  يف  العاملة  البنوك  قدرة  تعزيز 
من  احلالية  التحديات  اآثار  مواجهة  على 
اأزمات مالية  اأية  جهة، و�سهولة التغلب على 
حمتملة يف امل�ستقبل ومواكبة وتي�سري تطبيق 
اأخرى  جهة  من   )3( بازل  اتفاق  متطلبات 
النقد  ل�سلطة  ال�ستباقية  الإجراءات  اإن 
بالأ�سا�س،  تعنى  كانت  والتي  الفل�سطينية 
امل�سريف،  العمل  �سوابط  تعزيز  جانب  اإىل 

املال  راأ�س  كفاية  بن�سبة  البنوك  بالتزام 
مقابل خماطر الركن الأول من اتفاق بازل 
)2( وهي خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق 
التحوط  يف  جتلت  قد  الت�سغيل،  وخماطر 
ب�سفة  امل�سريف  العمل  خماطر  ملواجهة 
الن�سب  خالل  من  جليًا  ذلك  ويت�سح  عامة، 
البنوك  جلميع  املال  راأ�س  لكفاية  املرتفعة 
بني  تراوحت  والتي  فل�سطني  يف  العاملة 
232 % كما يف 31 دي�سمرب /  و   % 10

الو�سع  حتليل  بح�سب   2010 الأول  كانون 
عن  ال�سادر   2010 ل�سنة  للبنوك  املايل 
امل�سدر  وبح�سب  فل�سطني  البنوك يف  جملة 

ذاته، 
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خطوات رسم استراتيجية تنافسية 

عندما تنظر اإىل عملك، �سواء اأكان م�سروعًا 
اجلذور،  ممتدة  نا�سجًة  �سركًة  اأم  جديدًا 
فهل ميكنك اأن جتيب على هذه الأ�سئلة دون 

ترّدد؟

- ما الذي تقوم به   
�سركتنا اأف�سل من اأي اأحد اآخر؟

 - ما القيمة الفريدة التي نقدمها لعمالئنا؟
- كيف �سنزيد هذه القيمة يف العام القادم؟

 اإّن ال�سركات التي تتعرث يف الإجابة على تلك 
فال  الكربى  باأهميتها  تعتقد  ل  اأو  الأ�سئلة، 
تكاد تعباأ بها اأ�ساًل، اإمنا تهبط بنف�سها اإىل 
هام�س الربحية الأدنى )يف اأح�سن الأحوال( 

اأو اإىل الف�سل التام )يف اأ�سوئها(.

فاإّنها  الإجابة  على  القادرة  ال�سركات  واأّما 
تفلح يف رفع م�ستوى القيمة املقّدمة لعمالئها 

وجتني ثمرات جناحها.
لي�ست  الثالثة  الأ�سئلة  على  الإجابة  بالطبع، 
كافيًة ل�سمان النجاح، ولكنها خطوٌة اأ�سا�سية 

يف ر�سم عمليٍة اإ�سرتاتيجية مرّكزة توؤّدي اإىل 
عمٍل ناجح. مع التناف�سية ال�سر�سة التي تت�سم 
موؤ�س�سات  باتت  املعا�سرة  الأعمال  بيئة  بها 
القواعد  اخرتاع  اإعادة  اإىل  بحاجة  الأعمال 
موؤ�س�سات  وتدرك  على  بناًء  تناف�س  التي 
تعيد  فرناها  احلقيقة  هذه  كبرية  و�سركات 
تعريف املناف�سة يف �سوقها من خالل تقدمي 
قيمٍة فريدة اإىل جمموعٍة منتقاٍة من العمالء. 
فاإّنها  والن�سباط  الرتكيز  على  مبحافظتها 
املناف�سة  الأخرى  ال�سركات  على  ت�سّعب 

بالقواعد والظروف القدمية.

مل تكن الإ�سرتاتيجية التناف�سية مهمًة للنجاح 
ومهما  املعا�سرة.  الأعمال  بيئة  كاأهميتها يف 
كان جمال العمل الذي تن�سطون فيه، ومهما 
لأي  ميكن  ل  وعمرها  �سركتكم  حجم  كان 
موؤ�س�سة اأعمال البقاء دون خطة اإ�سرتاتيجية 

مرّكزة للتفوق على املناف�سة.

تخفق  ال�سركات  من  كثريًا  نرى  ذلك  ومع 
تناف�ٍس  اإ�سرتاتيجية  تطبيق  اأو  ر�سم  يف 
نراها  التي  ال�سركات  هذه  وهي  مثمرة، 

املتدّنية  الربحية  ت�سارع وتتخّبط يف هام�س 
حتقيق  �سركة  لأي  ميكن  حتى  املعدومة  اأو 
عليها  يجب  الربحية  نطاق  ودخول  النجاح 
اأّوًل اأن تقّرر القطاع ال�سوقي الذي تريد اإثبات 

نف�سها فيه، واأّي قيمة �ستقّدم لعمالئها.

حتتاج ال�سركة توّجهًا ت�سويقيًا وا�سحًا، ومعرفًة 
منتجًا  وحتتاج  العمالء،  من  بقاعدتها  دقيقًة 
اأو حتمل    niche �سوقيًة  ثغرًة  ت�سّد  اأو خدمًة 

اأف�سليًة تناف�سية قوّية.
ولالأ�سف، يرتبك ويتخّبط كثري من رّواد الأعمال 
اجلديدة ومن اأ�سحاب ال�سركات عندما ي�سل 

الأمر اإىل تعريف ا�سرتاتيجيتهم التناف�سية.

يف كثري من الأحيان جتد لديهم الفكرة واملنَتج، 
غري  جتدهم  التقني  �سهم  تخ�سّ ب�سبب  ولكن 
املنتج  ذلك  �سوق  تعريف  كيفية  من  واثقني 
قيام  من  تراه  ما  ذلك  من  والأ�سواأ  والفكرة، 
امل�ستهدفة  �سوقهم  بحزر  الرّواد  من  كثري 
رجراجة  �سبابية  ب�سورة  واكتفائهم  حتزيرًا، 

ل�سرتاتيجيتهم التناف�سية.
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اإذًا، ما اخلطوات الالزمة لر�سم اإ�سرتاتيجية 
تناف�سية؟

 1. املنظور املايل: 
الرتباط  وثيقة  اخلطوة  هذه  تبدو  ل  قد 
مهّمة  احلقيقة  يف  ولكّنها  بال�سرتاتيجية 
لتقرير قيمة النجاح ب�سرعة. وملاذا؟ بب�ساطة، 
اإن كان امل�سروع غري قادر على توليد عائدات 
اأ�ساًل،  املخاطرة  ي�ستحق  ل  فاإّنه  معتربة 
جدوى  من  وتتحّقق  نف�سك  ت�ساأل  اأن  وينبغي 
ال�ستمرار يف جمال عملك، يف هذه اخلطوة 
بيان  فيه  متالأ  افرتا�سي  ب�سيناريو  �ستقوم 
مقدار  بتحديد  تبداأ  اأي،  باملقلوب.  الدخل 
بنهاية فرتة  روؤيته حمّققًا  تريد  الذي  الربح 
معينة، ثّم تقّرر مقدار العوائد الالزمة جلني 

ذلك الربح والتكاليف الالزمة لتوليده.

احلا�سرة  واملناف�سة  العمل  جمال  تفّهم   .2
جمال  تقييم  عليك  اخلطوة  هذه  يف  فيه، 
فيها،  الدائرة  واملناف�سة  عملك )�سناعتك( 

وتلّخ�س هذه يف خم�سة عوامل:

1.  تفّهم من هم مناف�سوك يت�سّمن عوامل 
مثل: نقاط قوة املناف�سني و�سعفهم، و�سعهم 
اجلديد،  املنتج  تطوير  الت�سعري،  ال�سوقّي، 
 ،branding وتعليمهم  ت�سويقهم،  اإعالنهم، 
هوؤلء  عن  �ستتمّيز  كيف  تقّرر  اأن  ينبغي 

املناف�سني.

اإىل  اجلدد  الداخلني  تهديد  تقدير   .2
ال�سناعة )مبا فيهم اأنت( واأية ردود حمتملة 
من قبل ال�سركات العاملة يف تلك ال�سناعة. 
هناك �ستة عوائق اأمام الداخلني اجلدد عليك 

تقييمها:
economies of scale اأ- وفور احلجم

product differentiation ب- متييز املنتج
ج- املتطلبات الراأ�سمالية

disadvantages cost د- م�ساعب التكلفة
هـ- ي�سر الو�سول اإىل قنوات التوزيع

و- ال�سيا�سات احلكومية.

3- تقدير تهديد املنتجات البديلة )املوجودة 

اأو امل�ستقبلية( التي ميكن اأن ت�سّكل �سقفًا يف 
وجه الت�سعري.

 suppliers 4. تقدير قّوة م�ساومة املزّودين
الذين ميكن اأن يرفعوا الأ�سعار، اأو يدنوا جودة 
املوارد، اأو يحّددوا كمية املواد املمكن �سحبها. 

ولكّل ذلك تاأثريه على الربحية.

5. تقدير قوة م�ساومة الزبون، الذي ميكن اأن 
يفر�س تنزيل الأ�سعار، اأو يطالب بجودة اأعلى 
باملقارنة  عليك  ي�سغط  اأو  اأكرث،  بخدمات  اأو 

ببنك وبني مناف�سيك.

3. تفّهم منظور الزبون
بها  والقيام  جوهرية،  خطوة  العميل  تقييم 
ويف  قا�سية.  زلة  يكون  قد  خاطئًا  قيامًا 
للزبون  املقّدمة  القيمة  عر�س  اإن  الواقع، 
Proposition Customer Value وكيفية 

اأ�سا�س  هو  وربح  لل�سركة  منو  اإىل  ترجمتها 
ال�سرتاتيجية.

مثل:  اجلوهرية  الأ�سئلة  نف�سك  ب�سوؤال  ابداأ 
لتحقيق روؤيتي، ما ال�سفات الواجب توّفرها 
امل�ستهدفون  العمالء  هم  من  عمالئي؟  يف 
منتجات- ومزيج  منوًا  �سيوّلدون  الذين 
الذي  القيمة  عر�س  هو  ما  رابحًا؟  خدمات 
اجتذاب  اأجل  من  ال�سركة  متّيز  كيفية  يبنّي 
العمالء امل�ستهدفني والحتفاظ بهم وتعميق 
ثالثة  هناك  اأ�سا�سيًا،  معهم؟  العالقات 
عرو�س قيمة –اأو توّجهات- ميكنك الختيار 

منها:

تختار  التوّجه  هذا  يف  التكلفة:  قيادة   .1
اأوعبٍء  اأقّل نق�سٍ  الأف�سل مع  ال�سعر  تقدمي 

مقابٍل يتحّمله عمالوؤك.

تقّدم  التوّجه  هذا  يف  املنتج:  قيادة   .2
اإىل  الأداء  حدود  تدفع  التي  املنتجات 
مما  واأحدث  اأف�سل  )اأي  جديدة  م�ستويات 

لدى املناف�سني(.

تقّدم  التوّجه  هذا  يف  �سامل:  حل  اأف�سل   .3
وتلّبي  العالقات،  تنّمي  العميل،  يحتاجه  ما 

ل  قد  احلال  هذه  يف  الفريدة.  الحتياجات 
ولكّن  الأحدث،  اأو  الأرخ�س  لديك  ما  يكون 
اأن  ميكن  ل  لعميلك  تقّدمها  التي  الرزمة 

يجدها عند غريك.

4. اأجنز منوذج العمل اإجنازًا تامًا
كل  �ستعمل  كيف  العمل  منوذج  لك  يبنّي 
من  واحد  ككل  معًا  والفعاليات  العنا�سر 
للعوائد،  العمل  توليد  كيفية  تبيينه  خالل 
كيف  وكذلك  داخله،  ال�سيولة  تتدفق  وكيف 
ينبغي  املرحلة،  هذه  عند  املنتج.  ين�ساب 
على  العمل  مقدرة  تفّهمت  قد  تكون  اأن 
عملك،  جمال  يتحّرك  كيف  العوائد،  توليد 
�ستقدم  ماذا  عمالوؤك،  هم  من  ومناف�سوك، 
لهم وكيف �ستقدمه لهم. بعد ر�سمك خمّطط 
تدّفق يبنّي ارتباطات كل هذه الفعاليات معًا 
العمل  اأن�سطة  ان�سياب  كيفية  تتفّهم  �سوف 
لتوليد الربح املتوّقع الذي حّددته يف اخلطوة 

الأوىل.

5. اأن�سئ خطة العمل:
بو�سولك اإىل هذه اخلطوة تكون قد اأجنزت 
اإن كنت تبحث  العمل املطلوب والآن،  معظم 
عن متويل خارجي فال بّد من اأن تكون لديك 
واإن  ر�سمية،  معايري  وفق  منجزة  خطة  اأوًل 
مل تكن حتتاج مثل هذا التمويل فلي�س عليك 
ال�سابقة  اخلطوات  كل  توثيق  من  التاأكد  اإّل 
مع  وتعديلها  مراجعتها  متكن  بحيث  كتابًة 
عملية  الإ�سرتاتيجية  )تذّكر:  الوقت.  مرور 

م�ستمرة، ولي�ست مهمَة مرة واحدة(

6. منظور التعّلم والنمو:
ت�ساأل  اأن  ينبغي  الأخرية  اخلطوة  هذه  يف 
املنّظمة  على  ينبغي  اأين  ومن  كيف  نف�سك 
وتبقى  ناجحة  ت�سبح  حتى  والتح�ّسن  التعّلم 
واملقدرات  املهارات،  حّدد  مثاًل:  ناجحة. 
املوّظفني،  لدى  توفرها  الالزم  واملعارف 
التي  والثقافة  واملناخ  الالزمة  والتكنولوجيا 

�ستعمل فيها تلك العنا�سر.

امل�سدر: بوابة اأيادينا/للم�سروعات والأعمال
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وهو  ال�سيولة«  »اأزمة  با�سم  اأي�سًا  تعرف 
يف  ملحوظ  انكما�س  اإىل  ي�سري  م�سطلح 
املعرو�س من الئتمان منعك�سًا يف �سكل ت�سدد 
يف منح الئتمان، وهو الو�سع الذي ي�سبح فيه 
من ال�سعب احل�سول على راأ�س املال الالزم 
�سروط  املُقر�سة  الهيئات  وت�سع  لال�ستثمار، 
والأفراد،  لل�سركات  القرو�س  ملنح  م�سددة 
على  احل�سول  �سروط  ا�ستيفاء  عند  وحتى 
اأ�سعار فائدة عالية  القر�س يواجه املقرت�س 
ال�سائقة  توؤدي  وقد  حتملها  عن  يعجز  جدًا 
الئتمانية اإىل الك�ساد، وخالل تلك الأزمات 
الأفراد  لدى  ال�سيولة  يف  نق�سًا  هناك  يكون 
واملوؤ�س�سات مما يرتتب عليه �سعف م�ستويات 
الإنفاق، ومن منظور القت�ساد اجلزئي تعرب 
الئتمان  �سوق  عجز  عن  الئتمانية  الأزمات 
على  الطلب  لتجاوز  نتيجة  يحدث  والذي 

العر�س.
يرجع انخفا�س عمليات الإقرا�س اإىل عوامل 

أزمة ائتمان . . .

مرتبطة باملُقر�س واملقرت�س، فكلما عانت 
احل�سول  يف  الراغبة  ال�سركات  ميزانيات 
اأ�سبحت  القرو�س �سعف م�ستمر، كلما  على 
على  القر�س.  على  باحل�سول  جديرة  غري 
على  التعرث  حالت  تدفع  الآخر،  ال�سعيد 
ال�سداد امل�ستمرة البنوك اإىل تقلي�س عر�س 

القرو�س يف ال�سوق.

أسباب األزمة االئتمانية
ترجع الأزمة الئتمانية اإىل عدة اأ�سباب من 

�سمنها الآتي:

التي  لالأ�سول  ال�سوقي  ال�سعر  انخفا�س    -
قيمتها،  يف  مبالغة  �سهدت  قد  كانت 
عن  املقرت�سني  عجز  ذلك  على  يرتتب 
احلالة  هذه  ويف  القر�س،  اأق�ساط  �سداد 
تلجاأ البنوك اإىل بيع الأ�سول اأو العقارات 

بخ�ساة ل�سرتاد الأموال التي اأقر�سوها.

القرو�س  منح  من  املقر�سون  يحد  قد    -
الئتمان  فاأزمة  �سابقة،  خ�سائر  ب�سبب 
رديئة  تنتج عن فرتة ممتدة من قرو�س 
املانحة  للمن�ساآت  خ�سائر  م�سببة  اجلودة 

للقرو�س.

قيمة  يف  انخفا�س  اإىل  الأزمة  ترجع  قد    -
راأ�س مال البنك اأو انهيار يف �سوق املال.

-  قد توؤدي زيادة متطلبات راأ�س املال التي 
واجلهات  املركزية  البنوك  تفر�سها 
عر�س  تقليل  اإىل  البنوك  على  امل�سرفة 
ت�سبح  ثم  ومن  ال�سوق،  يف  القرو�س 
على  وال�سركات  الأفراد  ح�سول  اإمكانية 
القرو�س �سئيلة. على هذا النحو ل توؤثر 
املتطلبات الإ�سافية التي تفر�سها البنوك 
بل  فقط  القرو�س  عر�س  على  املركزية 
اإحباطها  ب�سبب  الطلب  على  اأي�سًا  توؤثر 

علوم مصرفـية
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لعملية الإقرا�س من خالل فر�س تكاليف 
تكلفة  من  ن�سبيًا  اأعلى  الإقرا�س  على 

ال�ستثمار يف الأوراق املالية.

الفائدة،  اأ�سعار  يف  املفاجئ  الرتفاع    -
فالبنوك املركزية قد تتخذ �سيا�سة نقدية 
اإنكما�سية من خالل زيادة اأ�سعار الفائدة 
خلف�س ن�سب الت�سخم موؤثرة على الطلب 

على القرو�س.

آثار األزمة  االئتمانية:
اآثار الأزمات الئتمانية اإىل القطاع      متتد 
اقت�سادية  تغريات  اإىل  موؤدية  احلقيقي 
حد  على  وال�سركات  للم�ستهلكني  هامة 

�سواء منها على �سبيل املثال:

تلك  توؤدي  القت�سادي:  النمو  تباطوؤ   -
عن  القت�سادي  النمو  تباطوؤ  اإىل  الأزمة 
طريق خف�س ال�سيولة، فبدون القرتا�س 
متويل  عن  ال�سركات  من  كثري  تعجز 
اأي�سًا  ذلك  يوؤدي  وقد  اأعمالها  وتو�سيع 
على  يرتتب  ما  بالإ�سافة  اإفال�سها.  اإىل 
يف  الت�سدد  زيادة  من  الئتمانية  الأزمة 
املقرت�سني  و�سع  بتغري  القرو�س  منح 
اإىل  القر�س  على  للح�سول  موؤهل  من 
التي  باأعمالهم  ي�سر  مما  موؤهل  غري 
خططوا لها �سابقًا اعتمادًا على احتمالية 

الإقرا�س.

ال�سوق:  قوة  واأثره على  امل�ساريف  -  خف�س 
وي�سبح  القرتا�س  عملية  ت�سعب 
مل�ستقبل  بالن�سبة  مت�سائمني  امل�ستهلكون 
القت�ساد ولذلك يقل�سوا من امل�ساريف 
الن�ساط  من  هائلة  ن�سبة  متثل  التي 
اإىل  يوؤدي  فيها  خف�س  واأي  القت�سادي 
انهيار مبيعات التجزئة، وارتفاع البطالة 

وازدياد حدة التباطوؤ القت�سادي.

-  حب�س الرهن والإخفاق يف �سداد القرو�س: 

اأعباء  تتزايد  الفائدة  �سعر  ارتفاع  مع 
اإىل  يوؤدي  املقرت�سينمما  على  الديون 
ويعلن  الرهون  حب�س  من  جمموعة 
من  للتقليل  اإفال�سهم  العقارات  اأ�سحاب 

اأعباء مالية اإ�سافية.

ال�سغرية:  امل�ساريع  على  ال�سلبية  الآثار   -
اتباع  يف  البنوك  تبداأ  الركود  فرتة  اأثناء 
وتعاين  الإقرا�س،  عند  حتوطية  �سيا�سة 
امل�ساريع ال�سغرية من نق�س حاد  بذلك 
الكبرية  بال�سركات  مقارنة  ال�سيولة  يف 
على  ح�سولها  م�سادر  تتعدد  التي 
تلك  عجز  عليه  يرتتب  مما  التمويل، 
و�سداد  بالتزاماتها  الوفاء  عن  امل�ساريع 

ديونها ما يعر�سها خلطر الإفال�س.

-  زيادة معدلت البطالة: الأزمة الئتمانية 
اإغالق  اإىل  ال�سركات  من  الكثري  تدفع 
فيها،  العاملني  عدد  تقلي�س  اأو  اأبوابها 
فتزيد بذلك معدلت البطالة يف املجتمع.

و�سركات  البنوك  على  ال�سلبي  التاأثري    -
و�سركات  البنوك  تتاأثر  الو�ساطة: 
الو�ساطة مبجموعة من القرو�س الرديئة 

ولذلك تت�سد البنوك يف منح القرو�س.

احلكومية  ال�سيا�سات  على  الأزمة  تاأثري    -
البنوك  ا�سطرار  املوازنة(:  )عجز 
املقرت�سني  من  العديد  على  للحجز 
العقارات  قيمة  انخفا�س  اإىل  �سيوؤدي 
مثل  اأخرى  وخيمة  عواقب  اإىل  بالإ�سافة 
الأمالك،  �سريبة  من  العائدات  خ�سارة 
هذا يدفع احلكومات اإىل اتخاذ اإجراءات 
خالل  من  الركود  على  للق�ساء  هامة 
�سرف مئات املليارات لإنعا�س القت�ساد.

-  انهيار �سوق الأوراق املالية: ي�سعر امل�ستثمر 
بال�سك يف الأرباح امل�ستقبلية ويبداأ يف بيع 

اأ�سهمه والنتقال اإىل ا�ستثمارات اآمنة.

 العتبارات الواجب اتخاذها من اأجل جتنب

 أزمة االئتمان:
حوكمة  مبادئ  تطبيق  يف  الفجوة  �سد   -
كاأحد  املايل  القطاع  يف  ال�سركات 
املخاطر  ملواجهة  املتاحة  الأدوات  اأهم 
وكالت  يف  النظر  اإعادة  املالية.-  
يجب  الأخ�سائيني،  قبل  من  الت�سنيف 
اأن يغري املنظمون القوانني التي توؤثر على 
اعتمادهم  درجة  وتعديل  الوكالت  تلك 

عليها.

تـ�سـنيف  امل�سـرفــيون  يـعـيد  اأن  يـجـب    -
عن  املخاطرة  �سيا�سة  وتغيري  املخاطر 
طريق زيادة ال�سمانات التي ُتفر�س على 
من  البنوك  حماية  اأجل  من  املقرت�سني 

حالت التخلف عن ال�سداد.

جـديـدة  قـوانيـن  و�سـع  الـحوكمات  عـلى    -
وتنفيذ القدمي منها لإعادة ثقة امل�ستثمر 

بالنظام املايل وبالتعامالت التمويلية.

-  يجب تنظيم الأ�سواق املالية بطريقة اأكرث 
حزمًا للتاأقلم مع الأدوات املالية اجلديدة 
اأكرث  دراية  يكون على  اأن  امل�ستثمر  وعلى 
بطبيعة هذه الأدوات واملخاطر امل�ساحبة 

لها.

امل�سدر: املعهد امل�سريف امل�سري
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ظهر  الأخرية  الع�سرين  ال�سنوات  خالل 
حتول وا�سح بعيدا الطريقة التقليدية لعملية 
موؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  الئتماين  التقييم 
الإقرا�س حتديدا البنوك على م�ستوى الدول 
نحو  اكرب  باجتاه  النا�سئة  الدول  اأو  املتقدمة 
ا�ستخدام  على  املعتمدة  التقييم  عملية 
ا�ستخدام  اإن  اإىل  الإ�سارة  مع  التكنولوجيا، 
قبل  من  كاأداة   ) )احلا�سوب  التكنولوجيا 
لدى  الئتمانية  القرارات  ومتخذي  املحللني  
املوؤ�س�سات املالية املقر�سة كان مل�ساعدتهم يف 

تقييم املالءة الئتمانية للمقرت�سني.

امل�ساندة  الأنظمة  ا�ستخدام  فرتة  وخالل 
الئتماين،  التقييم  عملية  )التكنولوجيا( يف 
اتخاذ  لوحدها  التكنولوجيا  ت�ستطع  مل 
بقي  بل  كامال  القرار  اأو  النهائي  القرار 
النهائي يعتمد على الطرق  القرار الئتماين 
الئتماين،  التقييم  يف  امل�ستخدمة  التقليدية 
الرقابية  اجلهات  من  العديد  اإن  رغم 
الدويل ومن خالل  للجهاز امل�سريف  الدولية 
ت�سريعاتها )Basel Accords( قد عززت 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف عملية الت�سنيفات 
الئتمانية ب�سكل عزز دور وكالت الت�سنيف 

الئتماين الدولية مثل:
 Standard & Poors, Moody’s,

Fitch، مت ذلك من خالل اإ�سدار الت�سريعات 

النظر  البنوك  من  الطلب  ت�سمنت  التي 
�سنوات   5 �سهر ومدة   12 امل�ستقبل ملدة  اإىل 

التقييم االئتماني بين التكنولوجيا والتقليد
يعرف  مبا  التبوء  على  البنوك  قدرة  لزيادة 
من  العديد  �سعت  لذلك  التعرث،  باحتمالية 
البنوك لإن�ساء الأنظمة الآلية والربامج التي 

ت�ساعدها يف قيا�س هذا التنبوء.

من  �سمانة  اأي  توجد  ل  انه  هي  احلقيقة 
ي�ستخدمها  اأدوات  هي  بل  الأنظمة،  هذه 
القرار  حمللو الئتمان مل�ساعدتهم يف اتخاذ 
بازل  جلنة  اإن  علمنا  اإذا  ال�سليم،  الئتماين 
البنوك  من حكام   1974 عام  منذ  تاأ�س�ست 
لو�سع  الع�سرة  البلدان  ملجموعة  املركزية 
البلدان  يف  للبنوك  �سارم  رقابي  نظام 
الأع�ساء، وخالل 25 عام الأخرية اأ�سبحت 
على  البنكية  الرقابة  جودة  لتح�سني  ت�سعى 
من  العامل  م�ستوى  على  امل�سريف  اجلهاز 
امل�سدرة  الت�سريعات  من  العديد  خالل 
عام  واأخرها   1999 وعام   1988 عام  يف 
التاريخ  ومنذ ذلك  لكن رغم ذلك   ،  2004

العديد  العامل  م�ستوى  على  البنوك  عانت 
من الأزمات الئتمانية حتديدا  يف ال�سنوات 
رغم  األن،  حتى  وامل�ستمرة  الأخرية  الثالث 
 ،  2004 عام  يف  كانت  الت�سريعات  اأخر  اإن 
�سرورة  على  تركز  كانت  الت�سريعات  وهذه 
الئتماين  الت�سنيف  عملية  ا�ستخدام 
املعتمدة من قبل وكالت الت�سنيف الئتماين 
واأنظمة الت�سنيف التي اأعدتها هذه البنوك، 
على  املعتمدة  كافة  الأنظمة  هذه  ت�ستطع  مل 
التقييم  عملية  يف  الآلية  الربامج  ا�ستخدام 

املخ�س�سات  وبناء  للمقرت�سني  الئتماين 
اأزمة  منع  من  األيا  للبنوك  املخاطر  وحتديد 

الئتمان البنكي على م�ستوى العامل.

ميكن  اأنظمة  اأو  قوانني  يوجد  ل  وعليه 
الئتماين  التقييم  عملية  يف  ا�ستخدامها 
ب�سكل  م�ستقبلية  نتائج  تعطينا  اإن  ميكن 
�سوف  املو�سوعي  التقييم  اأن  حيث  موؤكد، 
بعملية  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  دائما  يبقى 
اأن  ميكن  فال  احلقيقية،  الئتماين  التقييم 
احلا�سوبية  الأنظمة  على  فقط  العتماد  يتم 
الئتمانية  الت�سنيفات  ووكالت  والربامج 
احل�س  ويبقى  الئتماين  التقييم  عملية  يف 
املو�سوعي ويبقى اخلربة والتجربة لها الدور 
وقيا�س  الئتماين  القرار  اتخاذ  يف  الكبري 
املخاطر الئتمانية املرتبطة ارتباطا م�ستمرا 
من  لتمويالت  املنح  وعملية  التقييم  بعملية 
البلدان  يف  البنوك  وجتربة  البنوك،  قبل 
املتقدمة التي ا�ستخدمت ما ي�سمى بالأ�سلوب 
العلمي يف عملية احت�ساب املخاطر وتقييمها 
الب�سري  التقييم  اأهمية  على  دليل  اكرب 
كان  ومهما  الئتمانية،  للعملية  املو�سوعي 
اجلهات  من  العديد  من  و�سعي  تقدم  هناك 
عملية  وت�سريع  لت�سهيل  الدولية  الرقابية 
العامل  اإن  اإل  البنكي  الئتماين  التقييم 
الب�سري �سيبقى له الدور الأ�سا�سي يف عملية 
من  دائما  للمقرت�سني  الئتماين  التقييم 

خالل منهجية منظمة لعملية التقييم.

امل�سدر:حممد ر�سيداأعمري ــ البنك العربي
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كبرية  اأهمية  يكت�سي  امل�سريف  الت�سويق  اإن 
مدة  بطول  تتميز  التي  التقليدية  البنوك  يف 
تكون  اخلربة  وهذه  وخربتها،  ظهورها 
باعتبارها  الإ�سالمية  البنوك  يف  م�ساعفة 
حديثة الن�ساأة، مما يجعلها قليلة اخلربة يف 
املجال امل�سريف، خا�سة واأنها تن�سط يف بيئة 

اعتادت التعامل مع البنوك التقليدية.

الت�سويق  اإدارة  اإىل  املوكلة  املهام  تختلف  ول 
يف  مثيالتها  عن  الإ�سالمية  البنوك  يف 
عاتقها  على  تقع  فكلها  التقليدية،  البنوك 
العمالء  ورغبات  حاجات  اكت�ساف  مهمة 
والعمل على اإ�سباعها، مبا يحقق لها اأهدافها 
واأهداف البنك ككل، وذلك عن طريق تبني 
جمموعة من ال�سرتاتيجيات الت�سويقية التي 

ت�ساعدها يف حتقيق ذلك.

البنوك  في  المصرفي  التسويق  تعريف 
اإلسالمية:

يف  امل�سريف  الـت�سويـق  تـعريـف  يـخـتـلف  ل 
البنوك الإ�سالمية عنه يف البنوك التقليدية، 
التي  اخل�سو�سية  مراعاة  ناحية  من  اإل 
يتميز بها عمل الأوىل، حيث عرف على اأنه: 
واملتـعلقة  املبذولة  الإن�سانية  اجلهود  كافة 
والأفـكـار  اخلـدمـات  وان�سيـاب  بت�سريف 
الإ�سالمي  البنك  من  والتكافلية  املـ�سرفـيــة 
وامل�ستفيدين، لإ�سباع حاجاتهم  العمالء  اإىل 
وامل�ساهمة  والجتماعية،  املالية  ومتطلباتهم 
يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية، 
للم�ساهمني  واملعنوية  املالية  املنافع  وحتقيق 
والعاملني واملجتمع يف �سوء اللتزام باأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية.

بالنسبة  المصرفي  التسويق  أهمية 
للبنوك اإلسالمية:

التسويق في البنوك اإلسالمية، المفهوم واألهمية

اأ. يعتمد البنك الإ�سالمي يف جمال توظيف 
الإقرا�س،  من  اأكرث  ال�ستثمار  على  اأمواله 
وهذا يعني اأنه يف حاجة اإىل اأن يقوم بتطوير 
اخلدمات  من  متكامل  مزيج  وا�ستحداث 
احتياجات  تلبية  يف  ي�سهم  مبا  امل�سرفية 

العميل ويحقق اأهداف البنك.

تبني  اإىل  اأي�سًا  الإ�سالمي  البنك  ي�سعى  ب. 
امل�سرفية  خدماته  يف  والبتكار  التجديد 
�سواء من ناحية م�سمونها اأو كيفية تقدميها، 
بالدرا�سات  القيام  منه  يتطلب  وهذا 
حاجات  ملعرفة  ال�سوق  وبحوث  الت�سويقية 
ورغبات عمالئه، وتطوير خدمات يعمل من 
خاللها البنك على تلبية تلك احلاجات، كما 
ومعرفة  ال�سوق  درا�سة  اأي�سا  ذلك  يتطلب 
اإن  اإذ  قطاعات،  اإىل  جتزئته  اإمكانية  مدى 

لكل قطاع متطلباته اخلا�سة.

جـ. اإن درا�سة املناف�سني ومعرفة نقاط القوة 
وال�سعف لديهم، متكن البنك الإ�سالمي من 
نقاط  تدعيم  يف  وي�سهم  بهم،  اأدائه  مقارنة 

قوته والتخل�س من نقاط ال�سعف لديه.

د. اإن اأ�ساليب التمويل الإ�سالمية كامل�ساربة 
جديدة  اأ�ساليب  هي  واملرابحة،  وامل�ساركة 
اأنها  يعني  وهذا  م�سرفيًا،  منت�سرة  غري 
تتطلب جهودًا ت�سويقية كبرية لإقناع العمالء 
وامل�ستفيدين خا�سة ممن لي�س لديهم معرفة 

م�سبقة ودقيقة بهذه الأ�ساليب.

هـ. ل بد من درا�سة ال�سوق ومعرفة احل�سة 
اخلدمات  باإنتاج  القيام  قبل  ال�سوقية 
امل�سرفية واإن طبيعة عمل البنوك الإ�سالمية 
تلزمها ال�سعي اإىل ال�ستفادة من مزايا تعدد 
اأي�سا  تلزمها  كما  تقدمها،  التي  اخلدمات 
تواجهها،  التي  والعقبات  الأعباء  حتمل 
من  املناف�سة  املركزي،  بالبنك  كعالقتها 
الإعالم  اإىل  اإ�سافة  التقليدية  البنوك  قبل 
مبكان  ال�سرورة  من  يجعل  وهذا  امل�ساد، 

زيادة جهودها الت�سويقية.

للخدمات  الت�سويقية  الأن�سطة  حتتاج  ز. 
وم�ساعر  لأحا�سي�س  عميقًا  فهمًا  التكافلية 
امل�ستفيدين منها، ولهذا فالبنوك الإ�سالمية 
الت�سويقية  الأ�ساليب  لتطبيق  حاجة  يف 
والت�سويق  اخلدمات  كت�سويق  احلديثة 
تهتم  وكلها  العالقات،  وت�سويق  الجتماعي 
واملعنوية  النف�سية  النواحي  على  بالرتكيز 

والجتماعية يف ت�سويقها.

امل�سدر: عي�سو�س عبدو، ر�سالة ماج�ستري بعنوان

»ت�سويق اخلدمات امل�سرفية يف البنوك الإ�سالمية«
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اإدارة  لأ�س�س  �سارمة  قوانني  هناك  واأ�سبحت 
توؤكد  كلها  املتحدة  الوليات  يف  ال�سركات 
خطاها  خطت  ذلك  وبعد  املوؤ�س�سية،  احلوكمة 
خمتلف دول العامل ومن بينها الأردن، وكذلك 
الت�سريعات  خالل  من  وا�سح  وهذا  فل�سطني، 
الرقابية  اجلهات  خمتلف  �سنتها  التي  الكثرية 
الأوراق  وهيئة  التاأمني  وهيئة  املركزي  كالبنك 
باحلوكمة  واملتعلقة  الخرية  الآونة  يف  املالية 

املوؤ�س�سية.

اإن احلوكمة املوؤ�س�سية بب�ساطة ت�سري اإىل حكم 
املوؤ�س�سة مبعنى اأن تتم اإدارة ال�سركات بطريقة 
واحد  �سخ�س  بها  يتحكم  باأن  ولي�س  موؤ�س�سية 
الذين  املتحالفني  الأ�سخا�س  من  جمموعة  اأو 
مل�ساحلهم  وفقًا  الأوىل  بالدرجة  يعملون 

ال�سخ�سية.

ال�سركات  تدار  اأن  يجب  الأمر  هذا  يتم  وحتى 
ال�سركة  م�سلحة  اأ�سا�سها  معينة  مبنظومة 
يتم  وحتى  بها،  املرتبطة  املختلفة  والأطراف 
�سمان هذا ال�سيء �سنت القوانني التي تتحكم 
يعترب  الذي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  برتكيبة 
امل�سوؤول الأول عن العمليات كافة التي حتدث يف 
يف  امل�ستقلني  الأع�ساء  مفهوم  واأ�سبح  ال�سركة 
جمل�س الإدارة وهم الأع�ساء الذين ل تربطهم 
توفريها،  يجب  �سرورة  ال�سركة  يف  م�سالح 

املنبثقة  املخت�سة  اللجان  ت�سكيل  اإىل  اإ�سافة 
التدقيق،  جلنة  واأهمها  الإدارة  جمل�س  عن 
كافة  املعلومات  عن  الإف�ساح  يف  وال�سفافية 
مو�سوع  على  الرتكيز  مت  وكذلك  ال�سركة،  عن 
التدقيق الداخلي ب�سكل خا�س كركيزة اأ�سا�سية 
لرت�سيخ منظومة احلوكمة املوؤ�س�سية، فمن دون 
تكتمل  اأن  ميكن  ل  قوي  داخلي  تدقيق  وجود 

منظومة احلوكمة املوؤ�س�سية.

البنوك  يف  الداخلي  التدقيق  دور  اأهمية  وتربز 
ب�سكل  الغري  باأموال  تتعامل  البنوك  اأن  ب�سبب 
رئي�سي واإذا كانت هناك �سرورة لوجود تدقيق 
يف  فوجوده  املختلفة  ال�سركات  يف  قوي  داخلي 
التي  امل�سكلة  اأن  حيث  ملحة،  حاجة  البنوك 
جدًا  كبرية  �سريحة  على  توؤثر  بنك  يف  حتدث 

من املجتمع وتهز القت�ساد الوطني لأي بلد.
ولكن ماذا نعني بالتدقيق القوي? اإن اأهم �سفة 
يجب اأن تتوفر يف التدقيق الداخلي يف البنوك 
ومن  ال�ستقاللية  �سفة  هي  قويًا  يكون  حتى 
دون هذه ال�سفة فاإن التدقيق الداخلي وعدمه 
معايري  بها  تنادي  التي  وال�ستقاللية  واحد، 
عمل  اأ�سا�س  هي  الدولية،  الداخلي  التدقيق 
التدقيق الداخلي وتعني بب�ساطة قدرة التدقيق 
الداخلي على ممار�سة واجباته مبو�سوعية من 
اأو حتيز جلهة  دون اأي �سغوط من جهة معينة 

معينة.

اأ�سبح  ال�ستقاللية  يف  املثلى  الدرجة  ولتحقيق 
مبجل�س  مبا�سرة  يرتبط  الداخلي  التدقيق 
الإدارة ولي�س بالإدارة التنفيذية يف ال�سركة كما 
كان �سابقًا لدى الكثري من املوؤ�س�سات واأ�سبحت 
النظرة له خمتلفة حيث اأ�سبح وجوب اأن يتمتع 
املهنية  من  عالية  ب�سفات  الداخلي  املدقق 

واخلربة واملعرفة �سرورة ل غنى عنها.

ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هل اأجهزة 
تتمتع  كافة  بنوكنا  يف  الداخلي  التدقيق 

بال�ستقاللية؟
لذلك  ذلك،  غري  اإىل  ي�سري  احلال  واقع  اإن 
العليا وب�سكل خا�س  اإدارات البنوك  يجب على 
�سيا�سيات  مراجعة  �سرورة  الإدارة  جمال�س 
حيث  من  الداخلي  بالتدقيق  املتعلقة  البنوك 
املوؤهلة  الكوادر  وتوفري  وال�ستقاللية  النظرة 
اإذا  فيما  درا�سة  عام  ب�سكل  اأي  وعمليًا،  علميًا 
الداخلي  التدقيق  معايري  تطبق  البنوك  كانت 
هذا  يف  الدولية  املمار�سات  واأف�سل  الدولية 
املجال اأم ل، ويف حالة وجود اأي ق�سور، فيجب 
على البنوك القيام بالتغيري املطلوب قبل فوات 
التي  املالية املختلفة  امل�ساكل  الأوان كي ت�سبح 
احتمالية  لآخر  وقت  من  البنوك  يف  حتدث 

تكرارها �سئيلة.

امل�سدر: العرب اليوم

ل �سك باأن ت�سليط ال�سوء على مفهوم احلوكمة املوؤ�س�سية يف ال�سركات وب�سكل خا�س امل�ساهمة العامة منها خالل ال�سنوات القليلة املا�سية كان له اأثر 
كبري على تطوير وتغري اأ�س�س اإدارة ال�سركات يف العامل. لقد اأفرزت امل�ساكل التي حدثت يف كربيات ال�سركات الأمريكية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 
اأ�سئلة كثرية عن اأدوار الإدارات العليا يف ال�سركات وب�سكل خا�س جمال�س الإدارة واملديرين العامني، ودور التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي وو�سعت 
عالمات ا�ستفهام كبرية على الطريقة التي كانت تدار بها هذه ال�سركات، اإ�سافة اإىل دور واأ�س�س التدقيق اخلارجي والداخلي، خ�سو�سًا اإذا ما عرفنا 

اأن امل�ساكل التي حدثت كان من اأهم اأ�سبابها اأخالقيات الإدارة العليا، واملدقق اخلارجي، واملدقق الداخلي بطريقة اأو باأخرى.

مـتـفـرقـات
استقاللية التدقيق الداخلي في البنوك وأثره على الحوكمة
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حوكمة  قواعد  مدونة  و�سع  مت  عندما 
ال�سرت�ساد  مت  فل�سطني،  يف  ال�سركات 
عن  ال�سادرة  ال�سركات  حوكمة  مببادئ 
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية الدولية 
اأخرى  مدونات  اإىل  بالإ�سافة   ،)OECD(
حلوكمة ال�سركات مت و�سعها على ال�سعيدين 
املدونة  ت�سمنت  وقد  والإقليمي،  الدويل 
ال�سرت�ساد،  هذا  من  م�ستفيدة  الفل�سطينية 
حلوكمة  الأ�سا�سية  اجلوانب  تعالج  قواعد 
للحوكمة،  الوا�سع  للتعريف  وفقًا  ال�سركات 

واأحد هذه اجلوانب: 
اجتماع الهيئة العامة

الهيئة  اجتماعات  اإىل  الدعوة  توجه  اأوًل: 
قبل  من  العادية  وغري  العادية  العامة 
مدقق  طلب  على  بناًء  اأو  الإدارة،  جمل�س 
ال�سركات،  مراقب  قبل  من  اأو   ، احل�سابات 
ربع  عن  يقل  ل  ما  يحملون  مل�ساهمني  ويحق 
الإدارة  جمل�س  من  الطلب  ال�سركة  اأ�سهم 
عادي،  غري  عامة  هيئة  لجتماع  الدعوة 
ويحق مل�ساهمني يحملون على الأقل 15% من 
ال�سركات  مراقب  من  الطلب  ال�سركة  اأ�سهم 
من  الطلب  اخلارجي،  احل�سابات  مدقق  اأو 
لجتماع  العامة  الهيئة  دعوة  الإدارة  جمل�س 

غري عادي.

ثانيًا: يجب اأن تر�سل الدعوة لجتماع الهيئة 
كل  اإىل  الأعمال  جدول  مت�سمنة  العامة، 
م�ساهم قبل اأربعة ع�سر يومًا على الأقل من 
الدعوة  هذه  اإعالن  ويتم  الجتماع،  موعد 
باأ�سبوع  الجتماع  قبل  يوميتني  يف �سحيفتني 
على الأقل، كما يجوز لل�سركة اإر�سال الدعوة 
اإىل امل�ساهمني مع الوثائق ذات العالقة عرب 
الربيد الإلكرتوين، و/ اأو الإعالن عنها على 
بع�س  كان  واإذا  الإلكرتوين،  ال�سركة  موقع 
امل�ساهمني يقيمون يف اخلارج فيحبذ اأن يتم 
اإ�سعارهم على العنوان الذي و�سعه كل منهم 

مكونات مدونة قواعد حوكمة الشركات
طريق  عن  الدعوة  متت  واإذا  ال�سركة.  لدى 
هذه  تكون  اأن  يراعى  ال�سحف  يف  الإعالن 

ال�سحف وا�سعة النت�سار.

اأن ي�ستمع امل�ساهمون اإىل تقرير  ثالثًا: يجب 
مدقق احل�سابات اخلارجي يف اجتماع الهيئة 
مدقق  من  ال�ستف�سار  لهم  ويحق  العامة 
احل�سابات عن اأي اأمر ورد يف البيانات املالية، 

اأو يف تقريره بخ�سو�س هذه احل�سابات.

مكان  برتتيب  ال�سركة  تقوم  اأن  يحبذ  رابعًا: 
منا�سب  ب�سكل  وزمانه  وموعده  الجتماع 
على  �سغارهم  وبخا�سة  امل�ساهمني،  ي�سجع 
الهئية  اجتماع  ال�سركة  تعقد  لذا  احل�سور، 
ا�ستخدام  فل�سطني مع �سرورة  العامة داخل 
التوا�سل  تعذر  عند  الفيديوكونفرن�س  نظام 
اأيام  غري  يف  يكون  اأن  وعلى  اجلغرايف، 

الأعياد.

خام�سًا: يحبذ اأن يقوم جمل�س الإدارة باإرفاق 
لجتماع  بالدعوة  تف�سيلي  اأعمال  جدول 
املالية  بالبيانات  م�سحوبًا  العامة،  الهيئة 
املب�سطة، و�سرح لكل نقطة ي�ساعد امل�ساهمني 
ت�سمن  واإذا  بو�سوح،  قراراتهم  اتخاذ  على 
جدول الأعمال تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو 
نظامها الداخلي فيجب، بعد موافقة اجلهات 
التعديالت  اإرفاق  العالقة،  ذات  الرقابية 

املقرتحة مع الدعوة اإىل الجتماع.

�ساد�سًا: يحبذ اأن تت�سمن الدعوة اإىل اجتماع 
حق  اإىل  الإ�سارة  العادي،  العامة  الهيئة 
امل�ساهمني الذين ميلكون جمتمعني 10% على 
الأقل من اأ�سهم ال�سركة، يف طرح اإدراج بنود 

على جدول الأعمال.

على  املحددة  البنود  مناق�سة  يحبذ  �سابعًا: 
فيه،  الوارد  للرتتيب  وفقًا  الأعمال  جدول 

ويحبذ اأن يو�سح رئي�س اجتماع الهيئة العامة 
للم�ساهمني عند بدء الجتماع باأنه يحق لكل 
خالل  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  اإثارة  م�ساهم 
الجتماع، واأن جمل�س الإدارة ملزم بالإجابة، 
كما يحبذ اإدارة الجتماع ب�سكل حر، واإف�ساح 
اإطار  يف  اآرائهم  عن  التعبري  للجميع  املجال 
معقولة،  زمنية  فرتة  و�سمن  الأعمال  جدول 
جمل�س  لأع�ساء  ال�ستف�سارات  وتوجيه 
اأ�سئلة  اإر�سال  للم�ساهمني  ويجوز  الإدارة، 
وعلى  الجتماع،  قبل  الإدارة  ملجل�س  خطية 
رئي�س املجل�س اإي�سالها للمعنيني من اأع�ساء 
الإجابة  تتم  كي  البارزين  واملديرين  املجل�س 
اأبعد  على  الجتماع  بداية  حتى  خطيًا  عنها 
املجل�س  اأع�ساء  جميع  ويحر�س  تقدير، 
واملديرين البارزين ح�سور الجتماع. ويحبذ 
اإل  للت�سويت  اأي م�ساألة  ال�سماح بطرح  عدم 
الراأي  باإبداء  للم�ساهمني  اإعطاء فر�سة  بعد 
بتوفري  اجلل�سة  رئي�س  وي�سمن  بخ�سو�سها، 

جو دميقراطي للنقا�س البّناء.

العامة  الهيئة  رئي�س  يجري  اأن  يحبذ  ثامنًا: 
عن  اأي�سًا  الأخرى  الأمور  على  الت�سويت 
طريق القرتاع ال�سري، كما يحبذ اأن يراعى 
الت�سويت على حدا على كل م�ساألة تثار خالل 
اجتماع الهيئة العامة، وذلك حتى يتمكن كل 
م�ساهم من حتديد موقفه بدقة يف كل م�ساألة 
يتم بحثها والت�سويت عليها خالل الجتماع.

امل�سدر: مدونة قواعد احلوكمة لل�سركات
يف فل�سطني
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بــعــ�س  تــتـخــ�سـ�س  الـعـمـلــة:  تــزيـيــف   .7
الع�سابات بتزييف العملة الوطنية اأو الدولر 

الأمريكي.

البي�ساء:  الياقات  اأ�سحاب  جرائم   .8
يف  املرهفة  الجتماعية  الطبقة  جرائم  هي 
ي�سعب  املهنية،  باأعمالهم  قيامهم  معر�س 
مالحقة  اأو  اجلرائم  هذه  مثل  اكت�ساف 
يف  املهند�سني  جرائم  ذلك  مثال  اأ�سحابها، 
املوا�سفات  ت�ستويف  اأن  دون  عمارات  بناء 
الأطباء  قيام  اأو  جزئيًا،  اأو  كليًا  الفنية 
واإمنا  لها  داعي  ل  جراحية  عمليات  باإجراء 
اأو قيام موظف البنك  لغر�س الربح احلرام 

بالتالعب بالأر�سدة ل�ساحله.

ترتبط عملية غ�سيل  ال�سيا�سيني:  9. جرائم 
يقرتن  الذي  ال�سيا�سي  بالف�ساد  الأموال 
الطائلة  الرثوات  جلميع  النفوذ  با�ستغالل 
�سكل  واإعادتها على  اإىل اخلارج  تهريبها  ثم 
ذهب اأو جموهرات اأو �سراء عقارات، وي�سعى 
املنا�سب  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  ال�سيا�سي 
من  ثروة  تكوين  لغر�س  الوزارية  اأو  النيابية 

خالل ا�ستخدام م�سالح العامة.

ظاهرة  وهي  الأبي�س:  بالرقيق  الجتار   .3
الجتار بالن�ساء والأطفال لغر�س الدعارة.

بها  يقوم  الختال�س  جرائم  الختال�س:   .4
موظف عام تودع الأموال اأمانة لديه اأو ي�سهل 

عليه اختال�سها.

5. التهرب ال�سريبي: يتهرب املكلف من اأداء 
جزئيًا،  اأو  كليًا  بت�سديدها  امللزم  ال�سرائب 
وبع�س كبار التجار اأو املقاولني ترتتب عليهم 
التهرب  ي�ستطيعون  اأنهم  اإل  �سخمة  مبالغ 
املوظف  مع  التواطوؤ  طريق  عن  دفعها  من 
عن  ميوه  كي  ر�سوة  تقدمي  لقاء  ال�سريبي 

جرمية التهرب ال�سريبي اأو يتغا�سى عنها.

الواقعة على املال: وهي جرائم  6. اجلرائم 
اأو  املال  ك�سرقة  الآخرين  اأموال  على  تقع 
اأو  حق  وجه  دون  ا�ستعماله  اأو  اغت�سابه 
املراباة  مثل  الغ�س  �سروب  و�سائر  الحتيال 
ر�سيد  دون  و�سيك  رهن  لقاء  والقرو�س 
الفكرية  امللكية  و�سرقة  الئتمان  واإ�ساءة 

و�سرقة خدمات الدولة.

مصادر األموال القذرة:

1. جتارة املخدرات: وهي من اأكرب العمليات 
اإليها  ويلجاأ  ال�ساأن،  هذا  يف  الإجرامية 
للمردود  نظرًا  ال�سعيفة  النفو�س  اأ�سحاب 

املايل ال�سخم من هذه التجارة.

يتقا�ساها  املال  من  مبالغ  وهي  الر�سوة:   .2
املوظف العام نظري ت�سهيالت غري م�سروعة 
يرغب  فرد  اأي  اأو  الإدارة  مع  للمتعاقدين 
الأموال  اأو  العامة  اخلدمة  من  ال�ستفادة 

العامة لالإدارة بوجه غري قانوين.

املقاولت  �سفات  يف  الر�سوة  وتظهر 
واملناق�سات والعقود التي يربمها الرا�سي مع 
املرت�سي، املوظف يف الدولة �سواء مبا�سرة اأو 
باملاليني  تعد  ال�سفة  كانت  وكلما  بوا�سطة، 

فاإن الر�سوة تزداد بازدياد قيمة ال�سفقة.

الكبرية،  املبالغ  على  يح�سل  ما  وغالبًا 
العامون،  واملدراء  العامون  والأمناء  الوزراء 
فهولء بحكم منا�سبهم يقدرون على الجتار 

بالوظيفة �سمن �سفقات مالية كبرية.

الرقابة المصرفية على عمليات غسيل األموال

مـتـفـرقـات

جلرائم غ�سيل الأموال اآثارًا �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية مدمرة فهي تنال من هيبة الدولة وموؤ�س�ساتها الد�ستورية، 
اأنها  القيم والأخالق ول �سيما  بالقطاع اخلا�س ومبنظومة  الإ�سرار  اإىل  اإ�سافة  الوطني  اأنها ت�سعف القت�ساد  كما 
تت�سمن جرائم الجتار غري امل�سروع باملخدرات وبالأ�سلحة والف�ساد ال�سيا�سي والإداري واملايل، والجتار بالأع�ساء 
الب�سرية وبالرقيق الأبي�س )الن�ساء والأطفال( والدعارة واجلرمية املنظمة، واإن الدول النامية تت�سرر �سررًا كبريًا 
من عملية غ�سيل الأموال، خ�سو�سًا اأنها حتاول خلق بيئة اقت�سادية ا�ستثمارية مرموقة، ويزداد هذا ال�سرر يف حالة 
كانت بع�س الأموال الأجنبية التي تقدم للوطن على اأ�سا�س امل�ساهمة يف ال�ستثمارات، مكونة وفق هذه اجلرائم، اإذ 
يكون من ال�سعب التمييز بني الأموال النظيفة  وبني اأموال غ�سيل الأموال، وتعرف عملية غ�سيل الأموال باأنها “حتويل 
اأو نقل امللكية مع العلم مب�سادرها الإجرامية اخلطرية لأغرا�س الت�سرت واإخفاء الأ�سل غري القانوين لها، اأو مل�ساعدة 
اأي �سخ�س يرتكب مثل هذه الأعمال، وب�سياغة اأخرى، هي عملية احل�سول على اأموال اأو ا�ستثمارات غري �سرعية من 

خالل طرف خارجي لإخفاء امل�سدر احلقيقي لها، اأي عملية تنظيف الأموال من م�سدرها وجعلها قانونية.
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مؤشرات مصرفية  تدل على عمليات 
غسيل األموال

حمققة  عمليات  بوا�سطة  الأموال  غ�سيل   .1
نقدًا:

املوؤ�س�سات  اإحدى  اأو  الأفراد  اأحد  قيام   -
بدفع مبلغ كبري وغري عادي نقدًا يف حني اأن 
اأو  ب�سيكات،  ت�سدد عادة  الظاهرة  الأن�سطة 

حتويالت اأو غريها من و�سائل الدفع.

الأفراد  اأحد  لإيداعات  امللحوظ  الزدياد   -
اأ�سباب  ودون  نقدًا  يتم  التي  املوؤ�س�سات  اأو 

وا�سحة.

باإيداعات  عادة  يقومون  الذين  الزبائن   -
مبلغًا  جمموعها  ي�سكل  بحيث  نقدًا  عديدة 

كبريًا واإن كانت قيمة كل منها �سئيلة.

- الإيداعات وال�سحوبات ذات املبالغ املرتفعة 
والتي تزيد كثريًا عن اإمكانية اأ�سحاب اإحدى 

املوؤ�س�سات اأو عن مداخيل الأفراد.

2. غ�سيل الأموال بوا�سطة ح�ساب م�سريف:

لدى  معقولة  غري  عمليات  �سبكة  وجود   -
لدى  احل�سابات  من  عدد  كوجود  امل�سرف 
م�ستمر  حتويل  هناك  ويكون  واحد  م�سرف 
بني خمتلف هذه احل�سابات، و�سيولة مفرطة.

حتديد  بدون  اآخر  م�سرف  اإىل  التحويل   -
امل�ستفيد.

بلد  اإىل  امل�ستمرة  الكبرية  التحويالت   -
معروف باأنه منتج للمخدرات.

معلومات  تقدمي  يرف�سون  الذين  الزبائن   -
م�سرفية  خدمات  من  ال�ستفادة  لهم  تتيح 

هامة اأو اعتماد.

بوا�سطة عمليات  املخدرات  اأموال  3. غ�سيل 
ا�ستثمار:

- �سراء �سندات مودعة يف اأحد امل�سارف يف 
وقت ل يتوافق مع و�سع الزبون.

لإدارة  خدمات  يطلبون  الذين  الزبائن   -
يكون  ل  م�ستندات  اأو  اأجنبية  بعمالت  اأموال 
و�سع  مع  متوافقًا  اأو  وا�سحًا  م�سدرها 

الزبون.

- تداول �سندات بقيم كبرية نقدًا.

�سمانات  اأ�سا�س  على  اجلارية  العمليات   -
تابعة  �سركات  اأو  فروعه  لدى  قرو�س  اأو 
مل�سارف اأجنبية موجودة يف مناطق معروفة 

بتهريب املخدرات.

4. غ�سيل الأموال بوا�سطة ن�ساط دويل )اأوف 
�سور(:

- العميل الذي يقدمه فرع اأجنبي اأو موؤ�س�سة 
ينت�سر  بلد  اآخر موجود يف  اأو م�سرف  تابعة 

فيه اإنتاج وتهريب املخدرات.

 - ا�ستعمال خطابات اعتماد وو�سائل متويل 
اأخرى لنقل اأموال اإىل بلدان معينة واأن هذه 
الزبون  ن�ساط  مع  تتنا�سب  ل  التحويالت 

العادي.

- الزبائن الذين ي�سددون مدفوعات منظمة 
وكبرية مبا فيها التحويالت الإلكرتونية والتي 

ل ميكن حتديدها بو�سوح.

- الطلب املنظم ل�سيكات �سياحية اأو بعمالت 
اأجنبية.

خالل  من  الأموال  غ�سيل  احتمال   .5
اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية:

- عندما يتلقى اأحد احل�سابات عدة حتويالت 
مالية �سغرية بالطريقة الإلكرتونية، ثم يقوم 
�ساحب احل�ساب بتحويالت كبرية بالطريقة 

نف�سها اإىل بلد اآخر.

دفعات  بانتظام  يودعون  الذين  العمالء   -
الإيداع  فيها  مبا  الو�سائل  باختالف  كبرية 
يتلقون  اأو  فيها  م�سكوكًا  ويكون  اإلكرتونيًا 
دفعات كبرية ب�سكل منتظم من بلدان تعرف 

باأنها اأ�سواق املخدرات.

عميل  با�سم  ت�سل  التي  التحويالت   -
امل�سرف من اخلارج اإلكرتونيًا ثم حتول اإىل 
اخلارج اإلكرتونيًا دون اأن متر يف احل�ساب اأي 

ل تودع ثم ت�سحب من احل�ساب.

امل�سدر: الدكتور عبد القادر ال�سيخلي، الرقابة 
امل�سرفية على عمليات غ�سيل الأموال
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ا�ستكماًل للدور الطليعي والريادي الذي تقوم 
عجلة  دفع  يف  الوطني  القت�ساد  وزارة  به 
التنمية ال�سناعية والقت�سادية يف فل�سطني، 
التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مع  ومتا�سيًا 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  دعم  يف  تتبناها 
التناف�سية يف ظل  قدرتها  ورفع  الفل�سطيني، 
الحتالل  فر�سها  التي  الهيكلية  الت�سوهات 
الإ�سرائيلي على القت�ساد الفل�سطيني، والتي 
بدورها انعك�ست على املوؤ�سرات القت�سادية 
والفقر  البطالة  ارتفاع معدلت  الوطنية من 
الوزارة  تقدمت  الفل�سطيني،  املجتمع  يف 
ت�سنيف  لعتماد  الوزراء  ملجل�س  بطلب 
ال�سغر  املتناهية  للموؤ�س�سات  وطني  وتعريف 

وال�سغرية واملتو�سطة. 

وتكمن الأ�سباب وراء اجتاه الوزارة يف حتديد 
للم�ساريع  معني  وت�سنيف  وا�سح  مفهوم 
املتناهية ال�سغر و ال�سغرية واملتو�سطة كونه 

الصغر  المتناهية  للمؤسسات  وطني  تعريف  تعتمد  الوطني  االقتصاد  وزارة 
والصغيرة والمتوسطة

ل يوجد يف فل�سطني تعريف جامع وموحد لها. 
حمدد  وت�سنيف  تعريف  وجود  ي�سمن  حيث 
للمن�ساآت م.�س.م ات�ساق وفعالية ال�سيا�سات 
مع  التعامل  وت�سهيل  القطاع،  ت�ستهدف  التي 
ت�سهيل  وبالتايل  وبراجمه  القطاع  تطبيقات 
احل�سول  فر�س  وحت�سني  املراقبة،  عملية 
راأ�س  اإىل  الو�سول  يعد  املال حيث  راأ�س  على 
املال من اأكرب امل�ساكل التي تواجه م.�س.م، 
وذلك لأنها غري قادرة على توفري ال�سمانات 

التقليدية التي تتطلبها البنوك.

 بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف عملية احل�سول 
القت�سادية  واملوؤ�سرات  املعلومات  على 

لل�سركات والقطاع بطريقة فعالة ومن�سقة،

القرار،  اتخاذ  عملية  ت�سهيل  وبالتايل 
و�سمان  امل�ستفيدين  حتديد  عملية  وت�سهيل 
والدعم  امل�ساعدة  وتدابري  اأدوات  و�سول 

لتلك ال�سركات )مثل الربامج التي ت�ستهدف 
امل�ساريع املتناهية ال�سغر(.

القت�ساد  وزارة  م�ساعي  ُتوِّجت  وبالفعل، 
مب�سادقة جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة 
باعتماد   2011/10/5 بتاريخ  اهلل  رام  يف 
للموؤ�س�سات  الوطني  والت�سنيف  التعريف 
واملتو�سطة،  وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية 
الذي تقدمت به وزارة القت�ساد الوطني اإىل 

جمل�س الوزراء.

امل�ساريع  ت�سنيف  مت  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 
جمموعات  اأربعة  اإىل  بفل�سطني  اخلا�سة 
�سغرية،  ال�سغر،  )متناهية  حجمية 
مت  حيث  احلجم(  وكبرية  متو�سطة، 
وهي  الت�سنيف  لهذا  معايري  ثالثة  حتديد 
راأ�س  ال�سنوي،  املبيعات  حجم  )التوظيف، 

املال امل�سجل(.

مـتـفـرقـات
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امل�سدر: وزارة القت�ساد الوطني

ال�سغر،  املتناهية  امل�ساريع  فان  وعليه، 
هي  فل�سطني  يف  واملتو�سطة  وال�سغرية، 
يتم  اأعمال جتارية م�ستقلة وخمتلفة  كيانات 
اإدارتها من قبل مالك واحد اأو اأكرث، ميكنها 
اأن تكون منظمة ب�سكل ر�سمي اأو غري ر�سمي 

خمتلفة:  وتنفيذية  قانونية  هياكل  وتنتهج 
�سركة  �سراكة،  وحيد،  مالك  عائلية،  مبلكية 
تعاونية ومنظمة غري حكومية. ومن �ساأنها اأن 
تكون كيانات م�ستقلة، اأو فروع اأو �سركة تابعة 
قطاع  اأو  اقت�سادي  قطاع  اأي  يف  تعمل  واأن 

فرعي/تابع مبا يف ذلك الزراعة.

يف  القت�سادية  املن�ساآت  ت�سنيف  يتم 
حجميه:  جمموعات  اأربع  اإىل  فل�سطني 
وكبرية  متو�سطة  �سغرية،  ال�سغر،  متناهية 

احلجم، ت�سنف املن�ساآت القت�سادية ح�سب 
ما ورد يف اجلدول املبني اأعاله، اإذا انطبق يف 
املن�ساأة معيارين اثنني على الأقل من املعايري 
ويعترب  كما  املذكور.  اجلدول  يف  الواردة 
متخ�س�سة  موؤ�س�سة  اأية  اأو  الوطني  املجل�س 
يتم اإن�ساوؤها لرعاية قطاع املن�ساآت املتناهية 
ال�سغر، وال�سغرية، واملتو�سطة هو املرجعية 

راأ�س املال امل�سجل بالدولرحجم الأعماق ال�سنوي بالدولرالعمالةفئة احلجم
لغاية 5,000لغاية 120٫000ـ4املتناهية ال�سغر

5,001 لغاية 20٫00150,000 لغاية 5200٫000ـ9ال�سغرية

50,001 لغاية 200٫001100,000 لغاية 10500٫000ـ19املتو�سطة

100,001 فاأكرث500٫001 فاأكرث20 فاأكرثالكبرية

على أساس المعايير المبينة في الجدول التالي:

يف ت�سنيف املن�ساآت القت�سادية.
بدورها اعتربت وزارة القت�ساد الوطني اأن 
جزءًا  تعترب  الت�سنيف  هذا  على  امل�سادقة 
من الروؤية واملهمة التي يت�سمنها الإطار العام 
لل�سيا�سات القت�سادية التي تتمثل يف تطوير 
وترويج القت�ساد الفل�سطيني من خالل بيئة 
ا�ستثمارية جاذبة وحمفزة لال�ستثمار ت�ساعد 

م�ستدامة،  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  على 
تنمية  ل�سيا�سات  العام  الإطار  اأن  اإىل  لفتة 
وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  املوؤ�س�سات 
العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  يجب  واملتو�سطة 
واأثرها  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  التغريات 

على تلك امل�ساريع. 
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هوية مصرفـية

مـدراء دوائـر التدقيق الداخلي لدى البنوك العاملة في فلسطين

عبد املنعم اأحمد يو�سف اأبو عمر
  مدير التفتي�س والرقابة الداخلية

  ماج�ستري جتارة
  اخلربة العملية 17 �سنة

البنك العقاري امل�سري العربي
  حممد �سامي الغرب

  مدير التدقيق الداخلي
  بكالوريو�س حما�سبة

  اخلربة العملية 14 �سنة

بنك الإ�ستثمار الفل�سطيني

 اإبراهيم اإ�سماعيل اأحمد اأبو عبده
  مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

 ماج�ستري اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 18 �سنة

البنك الإ�سالمي العربي

  يعقوب حممد اإبراهيم ال�سطريط
  رئي�س وحدة التدقيق الداخلي

  بكالوريو�س اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 12 �سنة

البنك الأهلي الأردين 

  �سمري حممد علي كنعان
 مدير دائرة التدقيق والتفتي�س

  بكالوريو�س اإدارة اعمال 
 اخلربة العملية 32 �سنة

البنك التجاري الفل�سطيني

 ايهاب نادر عارف خندقجي
  مدير مركز التدقيق الداخلي 

  بكالوريو�س حما�سبة
  اخلربة العملية 25 �سنة

بنك ال�سكان للتجارة و التمويل
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 �سامر مو�سى ذيب مفارجة
 مدير دائرة التدقيق الداخلي

  بكالوري�س اإدارة اعمال 
  اخلربة العملية 13 �سنة

البنك ال�سالمي الفل�سطيني

  اجمد ها�سم �سالح الع�سايل
  املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي

  بكالوريو�س حما�سبة
  اخلربة العملية 25 �سنة

بنك القاهرة عمان

  فادي حممود ك�سواين
  مدير دائرة التدقيق الداخلي

  بكالوريو�س اإدارة اأعمال
  اخلربة العملية 11 �سنة

بنك القد�س

  عبد احلي يو�سف عبد احلي ال�سوا
  رئي�س دائرة الرقابة والتفتي�س

  بكالوريو�س ريا�سيات
  اخلربة العملية 16 �سنة

بنك فل�سطني

  غ�سان حممود خليل حمدان
  مدير دائرة التدقيق والتفتي�س الداخلي

  بكالوريو�س حما�سبة
  اخلربة العملية 17 �سنة

بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

  مها �سبابا
 مدير مركز تدقيق فل�سطني

CPA،CIA، بكالوريو�س حما�سبة  
  اخلربة العملية 12 �سنة

البنك العربي



إلى اللقاء

بنوكنا ... واألزمة المالية في أوروبا

مل تعد ال�سطرابات املالية يف اأوروبا م�سكلة دولة �سغرية هام�سية مثل اليونان، فما نحن ب�سدده هو نطاق اأو�سع كثريًا 
ي�سمل دوًل مثل اإ�سبانيا واإيطاليا، يف هذه املرحلة متثل الدول التي تعاين من اأزمة نحو ثلث اإجمايل الناجت املحلي لدول 

منطقة اليورو، مما يهدد وجود العملة الأوروبية املوحدة. 
وت�سري كافة املوؤ�سرات اإىل ا�ستمرار الأزمة القت�سادية يف الوليات املتحدة الأمريكية يف الوقت ذاته الذي ر�سخت فيه 
اأوروبا اإىل و�سع اأ�سواأ بكثري، لتجد اأن الق�سايا القت�سادية تخلق اأزمة اأخالقية تتعلق بالديون، فقد ح�سلت احلكومات 

على قرو�س هائلة، وتدفع حاليًا الثمن، و�سيا�سة التق�سف املايل قد ل تكون هي احلل الوحيد لهذه امل�سكلة. 
اأو�ساع  من  امل�ستثمرين  خ�سية  ب�سبب  احلكومة،  �سندات  �سراء  عن  املوؤ�س�سات  لدى  عزوفاً  املالية  الأزمــة  خلقت  لقد 
القت�سادات يف تلك الدول، واأيًا كان ال�سبب وراء ذلك، وحيث اأنه ل منا�س لدى تلك احلكومات من القرتا�س فقد عكفت 
الديون  ت�سديد  اإىل  الدولة  ا�سطرار  وتزيد حقيقة  ن�سبيًا،  مرتفع  فائدة  ب�سعر  ال�سندات  واإ�سدار  القرتا�س  على  الدول 
بال�ستدانة باأ�سعار فائدة مرتفعة من �سوء الو�سع املايل مما يزيد من احتمال التخلف عن ال�سداد، وبالتايل ت�سبح اأزمة 

الثقة نبوءة حتقق ذاتها، ويف هذه الأثناء تتحول اإىل اأزمة م�سرفية جديدة، وامل�سارف مرة اأخرى عر�سة للتعرث. 
ويف وقت حتتاج فيه كل من اأمريكا واأوروبا اإىل تعايف اقت�سادها وهو ما �سي�ساعد يف حتقيقه الت�سخم املحدود، فاإن خماطر 
حدوث اأزمة مالية جديدة يعترب اأمر حمتم، ويتطلب الأمر التحوط واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتخفي�س حجم 
التعر�س لالقت�ساديات الغربية اإىل اأدنى م�ستوى ممكن، فامل�سارف املحلية واقت�سادنا يف فل�سطني لي�س قادرًا على حتمل 

اأزمة مالية ت�ساف اإىل اأزمة توقف امل�ساعدات وارتفاع عجز املوازنة.

هيئة التحرير
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 يواكب التطورات الحالية و يلبي االحتياجات المستقبلية
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- ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ودائع 
العمالء إلى )50 %(

 50 رأسمالها  بلغ  التي  البنوك  عدد  ارتفاع   -
مليون دوالر على األقل إلى 11 بنكًا

باسل طه - المدير العام - معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية
معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية يسعى إلى إصدار شهادة 

الماجستير فـي العلوم المالية والمصرفية

لجنة مستقلة للنظر في تظلم المصارف والجهات الخاضعة لرقابة 
سلطة النقد... خطوة وقائية ام عالجية ؟
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