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انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية البنوك

مقارنة نتائج العام 2011 مع 2010:
تغير محدود فـي بيانات البنوك وحصصها 
السوقية وترتيباتها، وفـي المعدل العام 

لمؤشرات الحجم والكفاءة

...ثمار التعاون
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افتتـاحية

�ضمن الجتماع الثاين الذي عقده جمل�س الإدارة املنتخب، اأظهر املجل�س اجلديد رغبة 
بحيث  الولية،  �ضاحبة  العامة  الهيئة  من  اأ�ضا�ضه  على  انتخابه  مت  الذي  ب��دوره  للقيام 
ت�ضتكمل اجلمعية حتقيق الأهداف التي تاأ�ض�ضت من اأجلها. متثلت هذه الرغبة من خالل 
اعتماد اجتماع �ضهري للمجل�س يعقد اآخر ثالثاء من كل �ضهر، والتوجه اإىل ت�ضكيل جلان 
والهتمام  ف�ي قطاع غزة،  العاملة  للبنوك  التن�ضيقية  اللجنة  وتفعيل  فنية متخ�ض�ضة، 

ب�ضراء مقر للجمعية يليق بها.

يوؤدي  �ضوف  كما  اجلميع،  م�ضلحة  ف�ي  ي�ضب  فالتعاون  الزخم،  هذا  ا�ضتمرار  ناأمل 
تاأ�ضي�س �ضركة اخلدمات  حتمًا اإىل الرتقاء بال�ضناعة امل�ضرف�ية ف�ي فل�ضطني. وليكن 

امل�ضرف�ية اأُوىل ثمار هذا التعاون.

المدير العام

ثمار التعاون...
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مقابلة العدد

عويضه: بورصة فلسطين حافظت على مستوى أداء مستقر نسبيًا رغم التقلبات 
وطرح أسهم »السوق« للتداول بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين...

البورصة  أداء  مالمح  أهم  هي  ما 
العام؟ الفلسطينية منذ بداية هذا 

فل�سطني	 بور�سة	 اأداء	 يكن	 مل	 حمليًا،	
االقت�سادي	 الواقع	 عن	 منف�ساًل	
البور�سة	 اأن	 بل	 الراهن،	 الفل�سطيني	
الواقع،	 بهذا	 ومتاأثرًا	 انعكا�سًا	 كانت	
احلالة	 تاأثريات	 حتت	 تقع	 زالت	 وما	
واالأو�ساع	 امل�ستقرة	 غري	 ال�سيا�سية	
االقت�سادية	ال�سعبة	رغم	االأداء	اجليد	
العامة	 امل�ساهمة	 لل�سركات	 واملتنامي	
بو�سوح	 اإليه	 اأ�سارت	 ما	 وهو	 املدرجة،	
ال�سركات،	 لهذه	 الربعية	 املالية	 النتائج	
	47 اأ�سل	 من	 �سركة	 	33 حققت	 حيث	
�سركة	مدرجة	اأرباحًا	خالل	الربع	االأول	
اأغلق	 فقد	 القد�س	 موؤ�سر	 اأما	 	.2012

الربع	 اإغالق	 مع	 طفـيف	 ارتفاع	 على	
	% 2.05 ن�سبته	 بلغت	 العام	 االأول	هذا	

مقارنة	باإغالقه	نهاية	العام	2011.
كباقي	 الفل�سطينية	 البور�سة	 اإقليميًا،	
من	 تعاين	 املنطقة	 فـي	 املالية	 االأ�سواق	
حمدودية	اأحجام	التداوالت	و	�سح	ال�سيولة	
املغرية	 امل�ستويات	 رغم	 امل�ستثمرين	 وحذر	
التي	و�سلت	اإليها	اأ�سعار	االأ�سهم	املدرجة.	
وقيا�سًا	مبا	هو	عليه	احلال	فـي	االأ�سواق	
البور�سة	 متكنت	 فقد	 املحيطة	 املالية	
م�ستقر	 اأداء	 م�ستوى	 على	 احلفاظ	 من	
فـي	 ال�سيا�سية	 املتغريات	 رغم	 ن�سبيًا	
االقت�سادية	 والتحديات	 العربية	 الدول	
واملالية	عامليًا	وما	يرتبط	بها	من	حالة	
املالية	 االأ�سواق	 اأداء	 على	 تخيم	 نف�سية	

عمومًا.

منذ بداية هذا العام، ورغم األوضاع السياسية واالقتصادية المتقلبة 
محليًا وإقليميًا وعالميًا، شهدت البورصة الفلسطينية تطورات مهمة، 
وخصوصًا طرح أسهم شركة سوق فلسطين لألوراق المالية للتداول، 
لتكون بذلك ثاني سوق مالية عربية تدرج أسهمها بعد سوق دبي 
الخاص. القطاع  من  بالكامل  مملوكة  عربية  بورصة  وأول  المالي، 
مجلة "البنـوك فـي فلسطيـن" ولتسليط الضوء على مجمل 
هذه التطورات وأبرز مالمح أداء البورصة الفلسطينية خالل 
التنفـيذي  بالرئيس  التقت  العام،  هذا  من  األولى  األشهر 

لبورصة فلسطين وكان لها هذا الحوار

البنـوك فـي فل�ســــــطني4



للشركات  الجيد  األداء  إلى  أشرتم 
كيف  فلسطين،  بورصة  فـي  المدرجة 
تنظرون للنتائج المالية لهذه الشركات 

فـي الربع األول من هذا العام؟

احل�س	 مب�ستوى	 ن�سيد	 اأن	 بد	 ال	 بداية	
امل�ساهمة	 ال�سركات	 اإدارات	 لدى	 بامل�سوؤولية	
يتعلق	 فـيما	 خ�سو�سًا	 املدرجة	 العامة	
االإف�ساح	 الأن	 باالإف�ساح،	 االلتزام	 مب�ستوى	
ع�سبًا	 ميثل	 وتوقيته	 م�سمونه	 فـي	 ال�سليم	
كما	 فـيها،	 التداول	 ولكفاءة	 للبور�سة	 حيويًا	
ناهيك	 للم�ستثمرين،	 عامل	جذب	 اأنه	ميثل	
احلوكمة	 اأركان	 من	 رئي�سيًا	 ركنًا	 كونه	 عن	
ال�سركات	 هذه	 لدى	 فال�سفافـية	 الر�سيدة؛	
الثقة	 من	 املزيد	 ويك�سبها	 اأهدافها	 تخدم	
عمومًا.	 اال�ستثمار	 ولبيئة	 لها	 وامل�سداقية	
هذا	 فـي	 املتزايد	 التح�سن	 اإىل	 ن�سري	 وهنا	
العام	 هذا	 من	 االأول	 الربع	 ففـي	 املجال،	
املدرجة	 ال�سركات	 التزام	 ن�سبة	 و�سلت	
املحددة	 القانونية	 املهلة	 �سمن	 باالإف�ساح	

اإىل	حوايل	96 %.
فـيما	يتعلق	بنتائج	البيانات	املالية	املف�سح	
2012،	ننظر	 عنها	للربع	االأول	من	العام	
التي	 املالية	 للنتائج	 �سديدة	 باإيجابية	
نتائج	 وهي	 املدرجة،	 ال�سركات	 حتققها	
م�سجعة	ومب�سرة	وحمفزة	وتدعم	ما	نذهب	
اال�ستثمار	 فر�س	 جاذبية	 من	 دائمًا	 اإليه	
فـي	اأ�سهم	ال�سركات	املدرجة	وما	ميكن	اأن	
حتققه	من	عوائد	جمزية،	حيث	بلغ	معدل	
العائد	على	اال�ستثمار	فـي	بور�سة	فل�سطني	
عام	2010	ما	ن�سبته	13.6 %.	وفـي	نظرة	
�سريعة	على	نتائج	الربع	االأول	2012	جند	
اأن	حوايل	70.2 %	من	ال�سركات	املدرجة	
اأرباح	 �سافـي	 ارتفع	 فـيما	 اأرباحًا،	 حققت	
بن�سبة	 الربع	 لهذا	 املدرجة	 ال�سركات	

العام	 من	 االأول	 بالربع	 مقارنة	 	%  1.2

2011.	جل	هذه	النتائج	وغريها	وفـي	ظل	

الظروف	الراهنة	التي	تعمل	فـي	ظلها	هذه	
ال�سركات	تعطي	دالالت	وموؤ�سرات	قاطعة	
وايجابية	جلمهور	امل�ستثمرين	فـي	الداخل	
اال�ستثمار	 فر�س	 جاذبية	 على	 واخلارج	

الواعدة	فـي	البور�سة	الفل�سطينية.

إدراج  تم  الماضي،  نيسان  مطلع  فـي 
لألوراق  فلسطين  سوق  شركة  أسهم 
المالية فـي البورصة، هال أطلعتنا على 

حيثيات هذه الخطوة وأهميتها؟

كما	تعلمون،	فاإن	خطوة	اإدراج	اأ�سهم	»�سركة	
فالفكرة	 اللحظة،	 وليدة	 تكن	 مل	 ال�سوق«	
بداأت	تتبلور	بعد	اإقرار	قانون	االأوراق	املالية	
راأ�س	 �سوق	 هيئة	 تاأ�سي�س	 وبعد	 	2004 لعام	
املال	عام	2005،	وبداأت	تن�سج	ب�سكل	اأف�سل	
اإىل	 ال�سوق	 حتول	 ومع	 ال�سنوات،	 مرور	 مع	
�سركة	م�ساهمة	عامة	فـي	�سباط	عام	2010	
من	 بد	 ال	 ومتطلبًا	 �سرورة	 االإدراج	 اأ�سبح	
االإيفاء	وااللتزام	به،	رغم	اأننا	كنا	نف�سل	اأن	
ظروف	 فـي	 ال�سوق«	 »اأ�سهم	 اإدراج	 هذا	 يتم	

اقت�سادية	حملية	واإقليمية	اأف�سل.
هذه	 فـي	 اجلريئة	 اخلطوة	 هذه	 اأهمية	
عن	 تعبري	 �سوى	 لي�ست	 احل�سا�سة	 الظروف	
على	 عامًا	 	15 م�سي	 -وبعد	 باأننا	 اإمياننا	
على	 نقف	 البور�سة-	 فـي	 التداول	 انطالق	
نكون	منوذجًا	 اأن	 اإىل	 ونتطلع	 �سلبة	 اأر�سية	
الر�سيدة	 احلوكمة	 فـي	ممار�سة	 به	 يحتذى	
ال�سركات	 لبقية	 منوذجًا	 اأي�سًا	 نكون	 واأن	
امل�ساهمة	العامة.	كذلك	فاإن	�سعينا	لتو�سيع	
التامة	 ثقتنا	 على	 دليل	 امل�ساهمني	 قاعدة	
والتو�سع،	 للتطور	 اآفاق	كبرية	 مبا	منلكه	من	
اجلذب	 بوابة	 ت�سكل	 البور�سة	 اأن	 خ�سو�سًا	

الفل�سطيني.	 لالقت�ساد	 اال�ستثماري	
ثقة	 بر�سالة	 اخلطوة	 هذه	 تبعث	 اأن	 وناأمل	

للم�ستثمرين	كافة.

سلطة  مع  األخيرة  االتفاقية  بعد  أخيرًا، 
النقد الفلسطينية، ما أهمية اعتماد مركز 
اإليداع والتحويل وكياًل للتسوية النقدية؟

التابع	 والتحويل	 االإيداع	 مركز	 اعتماد	
للنقدية	 للت�سوية	 وكياًل	 باعتباره	 للبور�سة	
�سلطة	 مع	 امل�ستمر	 التعاون	 اإطار	 فـي	 ياأتي	
�سي�سب	 التعاون	 وهذا	 الفل�سطينية.	 النقد	
راأ�س	 �سوق	 قطاع	 تطور	 حتقيق	 �سالح	 فـي	
عمومًا.	 الوطني	 واالقت�ساد	 خ�سو�سًا	 املال	
كما	اأنه	�سي�ساهم	فـي	تعزيز	ثقة	امل�ستثمرين	
ال�ستقطاب	 املواتية	 االأجواء	 توفـري	 وفـي	
وتعزيز	 واخلارجية	 املحلية	 اال�ستثمارات	

جاذبية	بيئة	اال�ستثمار	فـي	فل�سطني.
االتفاقية،	 هذه	 واأهمية	 م�سامني	 فـي	 اأما	
املزيد	 حتقيق	 فـي	 �ست�ساهم	 �سك	 وال	 فهي	
من	عدالة	و�سرعة	ودقة	التحويالت	البنكية	
املالية	 االأوراق	 ملكية	 نقل	 مع	 املتزامنة	
اإىل	 امل�ستند	 العاملي	 املبداأ	 وفق	 املباعة	
 Versus  Delivery الدفع	 مقابل	 الت�سليم	
تب�سيط	 خالل	 من	 	، 	)DVP(  Payment

تخفـي�س	 فـي	 واالإ�سهام	 الت�سوية،	 اإجراءات	
املخاطر	املرتبطة	بالت�سويات	املالية.	واأي�سًا	
من	 النقدية	 الت�سوية	 لتنفـيذ	 اأهمية	 هناك	
خالل	�سلطة	النقد،	خ�سو�سًا	ملا	لذلك	من	
بتطبيق	 البور�سة	 قيام	 فـي	 مبا�سرة	 �سلة	
االأوراق	 لهيئات	 العاملية	 املنظمة	 تو�سيات	
رقم	 التو�سية	 وحتديدًا	 	)IOSCO( املالية	
)10(	التي	ت�سري	اإىل	�سرورة	تنفـيذ	الت�سوية	
البنك	 خالل	 من	 املالية	 لالأوراق	 النقدية	

املركزي.
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اأعلن	رئي�س	جمل�س	اإدارة	بنك	القد�س	اأكرم	
عبد	اللطيف،	اأن	البنك	يعتزم	رفع	راأ�سماله	
	100 اإىل	 دوالر	 مليون	 	50 من	 بالتدريج	
اأن	تغطى	 اأمله	فـي	 مليون	دوالر،	معربا	عن	
القادمة	عرب	 االأ�سهر	 الزيادة	خالل	 ن�سف	
عرب	 والباقي	 ا�سرتاتيجيني،	 �سركاء	 اإدخال	

ر�سملة	اأرباح	خالل	ال�سنوات	القادمة.
اجتماع	 خالل	 امل�ساهمني،	 اإىل	 كلمته	 وفـي	
فـي	 للبنك	 العادية	 العامة	 الهيئة	 عقدته	
كل	من	رام	اهلل	وعمان،	بالتزامن،	بح�سور	
مراقب	ال�سركات	نظام	اأيوب،	ا�ستبعد	عبد	
البنوك	 من	 اأي	 مع	 البنك	 اندماج	 اللطيف	
االأخرى،	موؤكدا	»موؤ�سرات	البنك	قوية،	وهي	
فـي	منو	مطرد،	وال	حاجة	لنا	باالندماج	مع	

اأي	بنك	اآخر«.
وحقق	البنك	فـي	العام	2011	اأرباحا	بلغت	
رغم	 ال�سرائب،	 قبل	 دوالر	 مليون	 	5,6

منها	 جوانب،	 عدة	 فـي	 البنك	 ا�ستثمار	
كفاءات	 وا�ستقطاب	 جديدة	 فروع	 افتتاح	
البنك	 نتائج	 اإن	 وقال	 خارجية،	 م�سرفـية	
فـي	الربع	االأول	من	العام	احلايل	ت�سري	اإىل	
فـي	 االأرباح	 فـي	 نحو	منو	ملحوظ	 يتجه	 انه	

العام	2012.
البنك	 موؤ�سرات	 اإن	 اللطيف	 عبد	 وقال	
القاعدة	 تعزيز	 ومت	 النمو،	 وا�سلت	 املالية	
فـي	 ن�ساطاته	 من	 وزاد	 للبنك،	 الراأ�سمالية	
�سوقي	الودائع	والت�سهيالت	وحت�سني	ح�سته	
الفل�سطينية،	ووا�سل	 ال�سوق	امل�سرفـية	 فـي	
�سيا�سات	 وفق	 واملطلوبات	 املوجودات	 اإدارة	

بنك القدس يعتزم رفع رأسماله إلى 100 مليون دوالر
بدخول شركاء استراتيجيين ورسملة أرباحه

والتحفظ	 االحتياجات	 بني	 توازن	 حمكمة	
املطلوب	فـي	ظل	الظروف	الراهنة،	وتقدمي	
امل�سرفـية	 واملنتجات	 اخلدمات	 من	 املزيد	
لتلبية	كافة	االحتياجات	لالأفراد	واملوؤ�س�سات	
وترية	 ت�سريع	 فـي	 وامل�ساهمة	 وال�سركات،	
ال�سلطة	 مناطق	 فـي	 االقت�سادية	 التنمية	

الوطنية	الفل�سطينية.
واأ�ساف	عبد	اللطيف	»اإن	النتائج	الت�سغيلية	
املميزة	وارتفاع	�سافـي	االأرباح	اأدى	الرتفاع	
حقوق	امل�ساهمني	من	مليون	دوالر	فـي	نهاية	
فـي	 دوالر	 مليون	 	54.6 اإىل	 	2010 العام	
»ا�ستمرار	 اأن	 موؤكدا	 	،»2011 العام	 نهاية	
لالأعوام	 البنك	 اأعمال	 نتائج	 فـي	 النمو	
�سمن	 القد�س	 بنك	 و�سع	 املا�سية	 القليلة	

قائمة	كربى	البنوك	املحلية«.
ن	 وقال	اإن	تعاظم	جممل	عمليات	البنك	مكَّ
من	افتتاح	فروع	جديدة	وا�ستقطاب	عدد	من	
الكفاءات	امل�سرفـية،	كما	نفذ	بنك	القد�س	
فل�سطني	 بنك	 فروع	 على	 ا�ستحواذ	 عملية	
الدويل.	واأ�سار	عبد	اللطيف	اإن	العام	2011	

لدعم	 واالجنازات	 باملبادرات	 حافال	 كان	
االأن�سطة	الوطنية	واالجتماعية.

لالإدارة	 تقديره	 عن	 اللطيف	 عبد	 واأعرب	
التنفـيذية	بقيادة	املدير	العام	عزام	ال�سوا،	
طوال	 امللحوظ	 وعطائهم	 اإجنازاتهم	 »على	
االأ�سا�سية	 املالمح	 وو�سع	 ال�سابقة،	 الفرتة	
نحو	حتقيق	االإ�سرتاتيجية	املو�سوعة،	والتي	
ترتكز	على	اإجناز	مزيد	من	االأرباح	وزيادة	
فـي	احل�سة	ال�سوقية،	وحتقيق	مكانة	مميزة	
للبنك	بني	البنوك	العاملة	فـي	فل�سطني«.

وفـي	نهاية	االجتماع،	انتخبت	الهيئة	العامة	
من:	 كاًل	 �سم	 لالإدارة،	 جديدا	 جمل�سا	
الرحيم	 وعبد	 رئي�سًا،	 اللطيف	 عبد	 اأكرم	
االأحمد،	 ووليد	 للرئي�س،	 نائبًا	 جردانه	
وعاهد	ب�سي�سو،	و�سالح	جرب،	وحامد	جرب،	
و�سندوق	 جراب،	 ودريد	 امل�سروجي،	 وربى	
اال�ستثمار	الفل�سطيني،	واملوؤ�س�سة	امل�سرفـية	
الفل�سطينية،	والبنك	اال�ستثماري	االأردين.
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ويوقع وبلدية رام اهلل اتفاقية تمويل ميدان عزيز شاهين 
بقيمة 50 الف دوالر

ميدان	 متويل	 اتفاقية	 القد�س	 بنك	 وّقع	
رحبت	 اهلل،	 رام	 بلدية	 مع	 �ساهني	 عزيز	
جانيت	 ال�سيدة	 اهلل	 رام	 بلدية	 رئي�سة	
اأهمية	 عن	 وحتدثت	 القد�س،	 بنك	 بوفد	
دور	املرحوم	ابن	رام	اهلل	وفل�سطني	البار	
دوره	 ا�ستعرا�س	 مت	 حيث	 �ساهني.	 عزيز	
فل�سطني	 فـي	 التعليم	 دعم	 فـي	 الريادي	

ورام	اهلل	بالتحديد.
اللطيف	 عبد	 اأكرم	 ال�سيد	 تكلم	 وبدوره	
القد�س،	 بنك	 اإدارة	 رئي�س	جمل�س	 جراب	
على	 الوطن	 فـي	 اال�ستثمار	 اأهمية	 عن	
الفائدة.	 وتعزيز	 لتعميم	 اأنواعه	 اختالف	
فـي	 باال�ستثمار	 االإح�سا�س	 اأن	 اأ�ساف	 كما	
فل�سطني	واأبناءها	له	اأهمية	خا�سة	مقارنة	
باأي	مكان	فـي	العامل،	مهما	كان	املردود	من	
املدير	 تكلم	 وبدوره	 اال�ستثمار.	 هذا	 وراء	
ال�سوا،	 عزام	 ال�سيد	 القد�س	 لبنك	 العام	
امليدان	 هذا	 تطوير	 فـي	 البنك	 دور	 عن	
وعالقة	ال�سراكة	مع	بلدية	رام	اهلل،	موؤكدا	
اأن	اإح�سا�س	اإدارة	بنك	القد�س	باأهمية	هذا	
يحمله،كان	 الذي	 املرحوم	 وا�سم	 امليدان	
امل�ساهمة	 هذه	 وراء	 االأ�سا�سي	 الدافع	

للمجتمع	 البنك	 م�ساركة	 باب	 من	 النابعة	
املجتمعية،	بهدف	خلق	 املحلي	مب�سوؤوليته	
وحتقيق	 املجتمع	 فـي	 م�ستدامة	 تنمية	

الفائدة	للجميع	.
اهلل	 رام	 بلدية	 عن	 االتفاقية	 وقع	 وقد	
بنك	 وعن	 ميخائيل،	 جانيت	 ال�سيدة	
بح�سور	 ال�سوا،	 عزام	 ال�سيد	 القد�س	
اأكرم	 القد�س	 بنك	 اإدارة	 جمل�س	 رئي�س	
املهند�س	 من	 وكل	 جراب،	 اللطيف	 عبد	

البنك،	 اإدارة	 جمل�س	 ع�سو	 االأحمد	 وليد	
االأعمال	ح�سني	 لتطوير	 التنفـيذي	 واملدير	
هباب،	وال�سيد	عبد	الروف	ال�سعدي	مدير	
ومدير	 البنك،	 لفروع	 الو�سط	 منطقة	
ال�سوؤون	االإدارية	املهند�س	اأي�سر	النوباين.
ومن	اجلدير	ذكره	اأن	ميدان	عزيز	�ساهني	
التجارية،	عند	 املا�سيون	 فـي	منطقة	 يقع	
مفرتق	تقاطع	معهد	دار	املعلمني	مع	�سارع	

القد�س.

ويساهم فـي رعاية معرض نابلس األول لألثاث والمفروشات
اأعلن	بنك	القد�س	عن	رعايته	ملعر�س	نابل�س	
فـي	 اأقيم	 الذي	 واملفرو�سات،	 لالأثاث	 االأول	
مب�ساركة	 القلعة،	 قاعات	 فـي	 نابل�س،	 مدينة	
�سناعية	 )من�ساأة(	 �سركة	 ع�سرين	 من	 اأكرث	
فل�سطينية،	خالل	الفرتة	الزمنية	من	الثامن	
والع�سرين	من	ني�سان	ولغاية	االأول	من	اأيار.
عزام	 القد�س	 لبنك	 العام	 املدير	 واعترب	
فـي	 البنك	 وم�ساهمة	 رعاية	 اإن	 ال�سوا،	
من	 هامة	 خطوة	 هي	 االأثاث«	 »اأيام	 معر�س	

املعر�س	 اأهداف	 بدعم	 امل�ساهمة	 �ساأنها	
الرامية	اإىل	زيادة	الثقة	باملنتج	الفل�سطيني،	
فـي	جمال	قطاع	االأثاث	واملفرو�سات	والن�سيج	
فـي	 ح�ستها	 زيادة	 اأجل	 من	 والديكور؛	
البنك	 »اأن	 ال�سوا	 واأ�ساف	 املحلية.	 ال�سوق	
التي	 الرائدة	 الفل�سطينية	 املوؤ�س�سات	 من	
ت�سعى	با�ستمرار	مل�ساندة	املبادرات	اخلالقة	
الفل�سطيني	 االقت�ساد	 تخدم	 التي	 والبناءة	
التنموية	 العملية	 دفع	 على	 وتعمل	 والوطني،	

اإىل	االأمام«.
ي�سع	 القد�س	 بنك	 اأن	 ال�سوا،اإىل	 واأ�سار	
�سمن	اإ�سرتاتيجيته	دعم	وم�ساندة	املبادرات	
تطوير	 اإىل	 تهدف	 التي	 اخلالقة،	 املحلية	
ودفع	عجلة	االقت�ساد	الفل�سطيني	نحو	النمو	
والرقي،	باالإ�سافة	اإىل	اأن	اإ�سرتاتيجية	البنك	
هو	 ما	 كل	 ورعاية	 لتبنى	 واملختلفة	 البناءة	

وطني	مثمر	و	نوعي	للمجتمع.
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لبنك	 العادية	 غري	 العامة	 الهيئة	 اأقرت	
الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية،	تو�سية	
جمل�س	االإدارة	ال�سابق		بتغيري	ا�سم	البنك		
اإىل	ا�سم	جديد،	والذي	�سيعلن	عنه	قريبا.	
لل�سنتني	 جديد	 اإدارة	 جمل�س	 وانتخبت	
مقاعد	 ثالثة	 من:	 يتكون	 القادمتني	
ل�سركة	االت�ساالت	الفل�سطينية،	ومقعدين	
لال�ستثمار،	 العاملية	 م�سار	 ل�سركة	
ومقعد	 القاب�سة	 باديكو	 ل�سركة	 ومقعد	
تر�ست	 ل�سركة	 ومقعد	 �سهم،	 ل�سركة	
طالل	 االأعمال	 لرجل	 واآخر	 للتاأمني،	
ال�سخ�سية	 ب�سفته	 الدين	 	نا�سر	
العامة	 الهيئة	 اجتماع	 خالل	 ذلك	 جاء	
عقد	 والذي	 للبنك،	 العادي	 وغري	 العادي	
ومع	 برام	اهلل،	 فـى	قاعة	فندق	موفنبيك	
»فـيديو	 املرئي	 االت�سال	 بوا�سطة	 غزة	
جمل�س	 رئي�س	 بح�سور	 كونفرن�س«،	
عام	 ومدير	 الدين،	 نا�سر	 طالل	 االإدارة	
ومراقب	 ح�سن،	 احلاج	 اأحمد	 البنك	
عن	 وممثلني	 اأيوب،	 نظام	 ال�سركات	
مدقق	احل�سابات	�سابا	و�سركاهم،	و�سلطة	
النقد،	وهيئة	�سوق	راأ�س	املال،	و�سوق	املال.	
ال�سركات	عن	قانونية	 اأعلن	مراقب	 حيث	
القانوين	 الن�ساب	 باكتمال	 االجتماع	
بواقع	67 % من	االأ�سهم،	موؤكدا	اأن	نتائج	
وملن	 للح�سور	 ملزمة	 وقراراته	 االجتماع	
غري	 العامة	 الهيئة	 وفو�ست	 يح�سر	 مل	
اجلديد	 االإدارة	 جمل�س	 للبنك،	 العادية	

بنك الرفاه مجلس اإلدارة الجديد سيتابع إجراءات رفع رأس مال البنك إلى 50 مليون دوالر

البنك	 مال	 راأ�س	 رفع	 اإجراءات	 متابعة	
اإىل	50	مليون	دوالر،	مبا	فـى	ذلك	متابعة	
مع	 واالندماج	 اال�ستحواذ	 اتفاق	 م�سروع	
لال�ستثمار.	 الفل�سطيني	 العربي	 البنك	
على	 العادية	 العامة	 الهيئة	 و�سادقت	
التقريرين	االإداري	واملايل	لل�سنة	املالية	
واأبراأت	 	،2011/12/31 فـى	 املنتهية	
وقبلت	 ال�سابق	 االإدارة	 جمل�س	 ذمة	
مدقق	 انتخاب	 واأعادت	 ا�ستقالته،	
اأقرت	 كما	 و�سركاهم،	 �سابا	 احل�سابات	
اإجراء	التعديل	ات	الواجبة	على	النظام	
الداخلي	وعقد	التاأ�سي�س،	وفقا	للتغريات	
البنك ت�سمية	 على	 ح�سلت	 	التي	
واأكد	رئي�س	جمل�س	االإدارة	طالل	نا�سر	
خالل	 البنك	 اأعمال	 نتائج	 بان	 الدين،	
ملمو�سة	 زيادة	 اأثمرت	عن	 	2011 العام	
ودائع	 موؤ�سراته،	بحيث	منت	 فـى	جميع	
بن�سبة	 النقدية	 والتاأمينات	 العمالء	
61,5 %	مع	اأن	زيادة	الودائع	فـى	اجلهاز	

	امل�سرفـي	مل	تتجاوز	ن�سبة	3 %	تقريبا.
خالل	 االئتمانية	 الت�سهيالت	 منت	 كما	
وزادت	 	،%  77 جتاوزت	 بن�سبة	 العام	
247	مليون	دوالر،	 اإىل	حوايل	 املوجودات	
بني	 قفز	 البنك	 ترتيب	 اأن	 اإىل	 منوها	
ح�سب	 فل�سطني	 فـى	 العاملة	 امل�سارف	
ليحتل	 	12 الرتتيب	 من	 االأ�سول	 حجم	
تطورا	 االأداء	 واأثمر	 التا�سع،	 املوقع	
باأن	 واأ�ساف،	 البنك	 ربحية	 فـى	 ملمو�سا	
خالل	 البنك	 اأداء	 فـى	 امللمو�س	 التقدم	
النطالقة	 اأ�س�س	 و�سع	 فـى	 	2011 العام	
ينوي	 2012،	حيث	 العام	 له	خالل	 جدية	
املوافقات	 على	 ح�سوله	 وبعد	 البنك	
الالزمة	تو�سيع	�سبكة	فروعه	فـى	الوطن،	
مقر	 فـى	 جديد	 فرع	 فتح	 ت�سمل	 بحيث	
بطلب	 والتقدم	 للبنك	 العامة	 االإدارة	
غزة مدينة	 فـى	 البنك	 فرع	 	ترخي�س	
جمل�س	 اأن	 على	 املجل�س	 رئي�س	 اأكد	 كما	
االإدارة	وا�سل	جهوده	خالل	العام	2011،	
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فـى	 يو�سف	 مار	 راهبات	 مدر�سة	 نظمت	
الرفاه	 بنك	 من	 ح�سرية	 وبرعاية	 نابل�س	
ماراثون	 ال�سغرية،	 امل�ساريع	 لتمويل	
»لنعيد	 و	 جنة«	 بالدي	 »اأر�س	 الريا�سي	
االبت�سامة	الأطفالنا«،	الذي	اأقيم	فـى	�سارع	

رفـيديا	باملدينة.
مت�سابق	 األف	 من	 اأكرث	 مب�ساركة	
بني	 ما	 اأعمارهم	 تراوحت	 ومت�سابقة،	
واأولياء	 طالب	 هم	 �سنة	 و40	 �سنوات	 	4
اأمور.	نظم	املاراثون	حتت	رعاية	املطران	
وليم	ال�سوملي	النائب	البطريركي	للقد�س	
نابل�س	 وحمافظ	 الفل�سطينية،	 واالأرا�سي	
اللواء	جربين	البكري،	وح�سرت	نيابة	عنه	
عنان	االأترية	نائب	املحافظ،	و�سارك	فـى	
املاراثون	اأي�سا	مدير	مدار�س	البطريركية	

الالتينية	االأب	د.	فـي�سل	حجازين.
الرفاه	 بنك	 رعاه	 الذي	 املارثون	 ق�سم	
لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية	و�سفحة	مدينة	

ويرعى تنظيم الماراثون الرياضي “أرض بالدي جنة” فـى مدينة نابلس

عمرية،	 فئات	 	4 اإىل	 االإلكرتونية،	 نابل�س	
وفـى	 البداية.	 �سافرة	 االأترية	 واأطلقت	
نهاية	ال�سباق،	مت	تكرمي	الفائزين	االأوائل	
الالتني	 دير	 �ساحة	 فـى	 ق�سم،	 كل	 من	
ا�ستقبالهم	 فـى	 كان	 حيث	 نابل�س،	 فـى	
�سامر	 الطفل	 وهم	 اأبو	خليل،	 االأب	جوين	
الرو�سة،	 لفئة	 الهادي	 عبد	 ح�سن	 يو�سف	
من	 للفئة	 حجاوي	 حممد	 فواز	 وكرمي	

ال�سف	االأول	اإىل	ال�سف	الثالث،	وعبادة	
دويكات	للفئة	من	ال�سف	اخلام�س	وحتى	
من	 الفتاح	 عبد	 هالل	 واإبراهيم	 ال�سابع،	
ع�سر	 الثاين	 ال�سف	 اإىل	 الثامن	 ال�سف	
ومن	اأولياء	االأمور	فاز	حممد	جرب.	كما	مت	
تكرمي	اأولياء	االأمور	باإعطائهم	امليداليات،	
وتكرمي	حمافظة	نابل�س	وبع�س	امل�ساركني.

لتحقيق	متطلبات	�سلطة	النقد	بخ�سو�س	
رفع	راأ�س	املال	اإىل	50	مليون	دوالر،	حيث	
ال	 العملية	 هذه	 تنفـيذ	 اأن	 املجل�س	 يرى	
ميكن	اأن	يتم	اإال	عرب	�سراكات	اإ�سرتاتيجية	
لروؤيته	 البنك	 حتقيق	 فـى	 ت�سهم	 جديدة	
التي	 املباحثات	 اجناز	 متوقعا	 اجلديدة،	
يجريها	مع	اأطراف	متعددة	خالل	الن�سف	
االأول	من	العام	احلالني،	بعد	عر�سها	على	
موافقتها	 يتوجب	 التي	 واجلهات	 املرجع	

عليها.		
البنك	 اأن	 املالية	 البيانات	 واأظهرت	
حيث	 من	 جيدة	 اأرقام	 حتقيق	 ا�ستطاع	
االئتمانية،	 والت�سهيالت	 الودائع	 اإجمايل	
نهاية	 فـى	 العمالء	 ودائع	 و�سلت	 حيث	
دوالر،	 مليون	 	129,7 اإىل	 	2011 عام	

من	 	% 61,50 بلغت	 منو	 ن�سبة	 حمققة	
ال�سابقة	 ال�سنة	 فـى	 العمالء	 ودائع	
دوالر، مليون	 	80,29 قيمتها	 	والبالغة	
واأ�سارت	اإىل	ارتفاع	الت�سهيالت	االئتمانية	
بن�سبة	 	2011/12/31 بتاريخ	 كما	 القائمة	
77,45 %	لت�سل	اإىل	76,29	مليون	دوالر	

عام	 نهاية	 فـى	 مليونا	 	42,99 مع	 مقارنة	
والعموالت	 الفوائد	 �سافـى	 وبلغت	 	.2010

	6,46 حوايل	 للبنك	 العملة	 فرق	 واأرباح	
27,6 %	عن	 مليون	دوالر،	مرتفعة	بن�سبة	

عام	2010	.
الت�سغيلية	 امل�ساريف	 اإجمايل	 اأن	 وبني	
	5,24 اإىل	 لت�سل	 	% 14,6 بن�سبة	 ارتفعت	
مليون	دوالر	فـى	نهاية	عام	2011	مقارنة	
ال�سابق،	 العام	 فـى	 مليونا	 	4,57 مع	

م�ساريف	 فـى	 االرتفاع	 اإىل	 ذلك	 ويعزى	
بدورها	 ارتفعت	 التي	 املوظفـني	 ونفقات	
مليون	 	2,88 اإىل	 لت�سل	 	% 14 بن�سبة	
واأق�سام	 دوائر	 ا�ستحداث	 ب�سبب	 دوالر؛	
جديدة	تهدف	اإىل	زيادة	وجود	اخلدمات	
القادمة. املرحلة	 فـى	 والتو�سع	 	املقدمة	
واأفادت	البيانات	املالية	بان	�سافـى	الربح	
دوالر	 األف	 	568 بلغ	 	2011 عام	 خالل	
	2010 عام	 عن	 األفا	 	211 مع	 مقارنة	
اإىل	 اأدى	 ما	 	% 169 ن�سبته	 بلغت	 بارتفاع	
ارتفاع	القيمة	الدفرتية	لل�سهم	كما	بتاريخ	
2011/12/31	اإىل	0,98	دوالر	مقارنة	مع	

عام	 نهاية	 فـى	 	 كما	 لل�سهم	 دوالر	 	0.96

.2010
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بنك اإلسكان يشارك برعاية حفل كرنفال فندا السنوي لألطفال فـى مدينة بيت لحم
�سارك	بنك	االإ�سكان	برعاية	كرنفال	فندا	
اأقيم	 الذي	 لالأطفال،	 ال�ساد�س	 ال�سنوي	
وتندرج	 بيت	حلم.	 فـى	 الروف	 قاعة	 فـى	
هذه	الرعاية	فـى	اإطار	�سل�سلة	الن�ساطات	
املجتمعية	والتنموية	التي	يقوم	بها	البنك.	
هذا	 برعاية	 بامل�ساركة	 البنك	 قام	 حيث	
بهدف	 �سنويا؛	 تنظيمه	 يتم	 الذي	 احلدث	
نفو�س	 اإىل	 والبهجة	 	الفرحة	 اإدخال	
االأطفال	وذويهم	فـى	حمافظة	بيت	حلم،	
ت�سمنت	 قد	 الكرنفال	 فعاليات	 وكانت	
فقرات	ترفـيهية	لالأطفال	منها:	الغنائية،	
لريا�سه	 ا�ستعرا�سيه	 وفقره	 ال�سحر،	
الهدايا	 من	 	جمموعه	 بجانب	 الكاراتيه،	

الكرنفال	 اأن	 يذكر	 للح�سور.	 قدمت	 التي	
االأطفال	 قبل	 من	 وا�سعة	 	م�ساركه	 �سهد	
حوايل	 احل�سور	 عدد	 بلغ	 حيث	 وذويهم،	

500	�سخ�س.

هدايا	 بتوزيع	 االإ�سكان	 بنك	 وقام	 هذا	
مما	 الكرنفال؛	 خالل	 باالأطفال	 خا�سة	
وجوه	 على	 وال�سرور	 البهجة	 اأ�سفى	

االأطفال	وكافة	احل�سور.

ويدعم اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثالسيميا فـى رام اهلل
العاملي	 اليوم	 احتفال	 االإ�سكان	 بنك	 رعى	
اأ�سدقاء	 جمعية	 نظمته	 الذي	 للثال�سيميا،	
اهلل،	 رام	 مدينة	 فـى	 الثال�سيميا	 مر�سى	
اأيار	من	 الثامن	من	 بتاريخ	 والذي	ي�سادف	
من	 لفـيف	 االحتفال	 ح�سر	 وقد	 عام.	 كل	
املوؤ�س�سات	 وم�سوؤويل	 احلكوميني	 امل�سوؤولني	
املواطنني	 من	 غفـري	 وعدد	 وال�سركات	

ومر�سى	الثال�سيميا.
رئي�س	 الكرمي	 ب�سار	 د.	 قال	 جانبه	 ومن	
من	 وناأمل	 مميز	 اليوم	 هذا	 اأن	 اجلمعية،	
اهلل	اأن	نحتفل	باآخر	مري�س	حامل	للمر�س،	
التي	 اجلمعية	 م�سرية	 الكرمي	 وا�ستعر�س	
تقوم	على	فريق	من	املتطوعني،	اللذين	امنوا	
ب�سرورة	خلو	فل�سطني	من	هذا	املر�س،	وقد	

�سكر	بنك	االإ�سكان	على	دعمه.
هذا	وقد	تخلل	االحتفال	الذي	بداأ	باآيات	من	

الذكر	احلكيم	وال�سالم	الوطني،	العديد	من	
الفقرات	الزجلية	والعرو�س	الفنية	الهادفة،	
و	ثم	مت	تكرمي	املوؤ�س�سات	الداعمة	واملر�سى	
قام	 وقد	 هذا	 املحافظات.	 فـى	 النا�سطني	
الك�سافة	 فرق	 رافقتها	 مب�سرية	 امل�ساركون	

متوجهة	اإىل	مقر	احلفل.

االإ�سكان	 بنك	 باأن	 بالذكر،	 اجلدير	 ومن	
منذ	 التوعوية	 اجلمعية	 ن�ساطات	 يدعم	
الفعالة	 امل�ساهمة	 على	 ويحر�س	 �سنوات،	
من	 اأبنائنا	 اجتاه	 االجتماعية	 بامل�سوؤولية	

مر�سى	الثال�سيميا.

بــانــورامــا
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يوم	 والتمويل	 للتجارة	 االإ�سكان	 بنك	 رعى	
نظمته	 الذي	 البيئي،	 التطوعي	 العمل	
وجمل�س	 الالتينية	 البطريركية	 مدر�سة	
زيت	 بري	 بلدة	 فـى	 الطلبة،	 اأمور	 اأولياء	
االأر�س،	 يوم	 مبنا�سبة	 اهلل،	 رام	 مبدينة	
ومب�ساركة	الع�سرات	من	طالب	املدر�سة.

وقالت	مديرة	املدر�سة	ال�سيدة	روند	م�سلم،	
املجتمعي	 التطوعي	 العمل	 روح	 تعزيز	 اإن	
لطلبة	املدر�سة؛	هدف	نعمل	على	حتقيقه،	
وانه	 والفعاليات،	 االأن�سطة	 من	 عدد	 عرب	
مع	 الفعالية	 هذه	 	 تتزامن	 اأن	 اجلميل	 من	
االأر�س،	 يوم	 بذكرى	 �سعبنا	 احتفاالت	
رعاية	 كلمتها،	 ختام	 فـى	 م�سلم	 وثمنت	
لليوم	 	 والتمويل	 للتجارة	 االإ�سكان	 بنك	
التطوعي،	واأثنت	على	كافة	امل�ساركني	فـى	
ت�سافر	 اأهمية	 على	 م�سددة	 الن�ساط،	 هذا	

ويرعى مهرجان مدرسة بنات الزهراء الثانوية فـى جنين
نظمت	مدر�سة	بنات	الزهراء	الثانوية	فـى	
�سمن	 ال�سنوي،	 مهرجانها	 جنني	 مدينة	
بنك	 رعاية	 حتت	 املفتوح	 اليوم	 فعاليات	
االإ�سكان،	بح�سور	اإدارة	ومعلمات	املدر�سة	
وعدد	من	الطالبات	املتميزات	وذويهن.

القاروط:	 دجلة	 املدر�سة	 مديرة	 واأكدت	
فـى	 الالمنهجية	 االأن�سطة	 اأهمية	 على	
دعم	الطالبات،	وتعزيز	دورهن	وقدراتهن	
واإبراز	مواهبهن	وتطويرها،	وثمنت	جهود	
احلفاظ	 فـى	 املدر�سة	 ومعلمات	 املربيات	
على	امل�سرية	التعليمية	والرتبوية	والثقافـية	
هذه	 الإحياء	 وجتهيزهن	 للطالبات،	
االإ�سكان		 لبنك	 ال�سكر	 املنا�سبات،	موجهة	
وجهود	اإدارته	لدعم	امل�سرية	التعليمية.

كما	ا�ست�سافت	املدر�سة	ابنتها	وخريجتها	

املتميزة،	الكاتبة	ال�سابة	اإ�سراء	كل�س	التي	
تخرجت	منها	بامتياز،	والتي	حتدثت	عن	
الن�سائح	 وقدمت	 الكتابة،	 فـى	 جتربتها	
من	 �سل�سلة	 قدمن	 اللواتي	 للطالبات	
الفقرات	والفعاليات	الثقافـية	والرتفـيهية	
نهاية	 وفـى	 الريا�سية.	 والعرو�س	 الهادفة	

عدد	 املدر�سة	 مديرة	 كرمت	 الفعاليات،	
�سخي	 بتربع	 املتميزات	 الطالبات	 من	
ال�سكر	 جزيل	 وقدمت	 االإ�سكان،	 بنك	 من	
الإدارة	البنك	الداعم	االأول	دائما	للم�سرية	

التعليمية.

ويرعى اليوم التطوعي البيئي لمدرسة البطريركية الالتينية فـى بير زيت 

واالأهلية	 الر�سمية	 موؤ�س�ساتنا	 جهود	 كافة	
بواقعنا،	 النهو�س	 اجل	 من	 واخلا�سة	
الرتبوية	 العملية	 تنمية	 فـى	 وامل�ساهمة	

خا�سة	والتعليمية	عامة.
كمال	طايع	مدير	 ال�سيد	 ناحيته	عرب	 ومن	
فرع	بنك	االإ�سكان	فـى	بريزيت،	عن	�سعادته	
فـىها.	 وم�ساركته	 للفعالية	 البنك	 لدعم	

واأ�سار	طايع	اأن	اإدارة	البنك	حري�سة	على	
دعم	ورعاية	فعاليات	اجتماعية	واقت�سادية	
�سرائح	 خمتلف	 بدورها	 تخدم	 وتربوية،	
موؤكدا	 تطويرها.	 فـى	 وت�ساهم	 �سعبنا	
على	 البنك	 اإدارة	 حر�س	 كلمته	 ختام	 فـى	
االنفتاح	على	كافة	موؤ�س�سات	بلدة	بريزيت	

وتعزيز	عالقته	معها	.

11 البنـوك فـي فل�ســــــطني
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البنك األردني الكويتي يرعى حفل تكريم الطلبة األوائل فـى مدرسة برهان كمال األساسية

فـى	اإطار	امل�سوؤولية	املجتمعية،	قّدم	البنك	
اجلوائز	 من	 العديد	 الكويتي	 االأردين	
والهدايا	خالل	حفل	تكرمي	للطلبة	االأوائل	
االأ�سا�سية	 كمال	 برهان	 مدر�سة	 فـى	
)ال�سيد	 البنك	 ممثلي	 من	 عدد	 بح�سور	
جردانه(	 لينا	 واالآن�سة	 حممد	 خالد	

املدر�سة	وعدد	من	 وح�سور	كل	من	مدير	
فـى	 الطلبة	 واأهايل	 واملعلمات	 املعلمني	

مبنى	املدر�سة	فـى	منطقة	نابل�س.	
مدير	 من	 ترحيبية	 كلمة	 احلفل	 تخلل	
ال�سيد	 واألقى	 ال�سيد	رائد	عناية،	 املدر�سة	
االأوائل	 للطلبة	 تهنئة	 كلمة	 حممد	 خالد	

ومن	ثم	مت	توزيع	الهدايا	واجلوائز	عليهم،	
وفـى	النهاية	قدم	مدير	املدر�سة	والطاقم	
الإدارة	 و�سكر	 تقدير	 �سهادة	 التعليمي	
وعطائها	 امل�ستمر	 دعمها	 على	 البنك	
للطلبة	 الدعم	 تقدمي	 خالل	 من	 الدائم	

املتميزين	فـى	املدر�سة.

بــانــورامــا
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البنك العربي يكرم مديره اإلقليمي السابق السيد مازن أبو حمدان
ويستقبل مديره الجديد السيد سالم برقان

ملديره	 تكرمي	 حفل	 العربي	 البنك	 َنَظم	
االإقليمي	ال�سابق	ال�سيد	مازن	اأبو	حمدان،	
فخامة	 ممثل	 االأعرج	 ح�سني	 د.	 بح�سور	
فـيا�س	 �سالم	 د.	 الرئي�س	حممود	عبا�س،	
الوزير	 جهاد	 د.	 الوزراء،	 جمل�س	 رئي�س	
حمافظ	�سلطة	النقد	الفل�سطينية،	وح�سد	
وكبار	 االعتبارية	 ال�سخ�سيات	 من	 كبري	
موظفـي	 وكافة	 العربي	 البنك	 معتمدي	
تقديرا	 وذلك	 فل�سطني؛	 العربي	 البنك	
جلهوده	وعطاءه	املتميز	فـي	خدمة	القطاع	
	14 عن	 تزيد	 ملدة	 الفل�سطيني	 امل�سرفـي	
البنك	 فـي	 �سنوات	 	10 عاما،	من	�سمنها	
البنك	 خاللها	 �سهد	 فل�سطني	 العربي	

عرب	 وقد	 ملمو�سة،	 واإجنازات	 تطورات	
موظفو	البنك	العربي	من	خالل	كلماتهم،	
عن	احرتامهم	وتقديرهم	البالغني	لل�سيد	
الأجل	 الكثري	 قدم	 الذي	 حمدان،	 اأبو	

مثمنني	 العريقة	 العربي	 البنك	 موؤ�س�سة	
دوره	فـي	خدمة	اقت�ساد	فل�سطني،	متمنني	

له	النجاح	والتوفـيق.

ويشارك فـى فعاليات اليوم المفتوح لكلية اآلداب فـى جامعة بيرزيت كراعٍٍ رئيسي
كراع	 فل�سطني	 العربي	 البنك	 �سارك	
»اليوم	 فعاليات	 فـي	 وح�سري	 رئي�سي	
املفتوح«	ال�سنوي	الثاين،	الذي	نظمته	كلية	
يوم	 وذلك	 بريزيت،	 جامعة	 فـي	 االآداب	
�سمل	 والذي	 	،2012 ني�سان	 	21 ال�سبت	
العديد	من	االأن�سطة	الثقافـية	واالأكادميية	
املا�سي،	 »عراقة	 عنوان:	 حتت	 والفنية،	

ومعا�سرة	احلا�سر،	اآفاق	وم�ستقبل«.
خالل	 من	 العربي	 البنك	 ي�سعى	 حيث	
الطلبة	 ن�ساطات	 دعم	 اإىل	 امل�ساركة	 هذه	
اإميانا	 املتميزة؛	 وطموحاتهم	 االإبداعية	
امل�سرق	 امل�ستقبل	 بناء	 فـي	 بدورهم	 منه	
هذا	 و�سمن	 العطاء.	 على	 وقدرتهم	
املا�سي	 العام	 البنك	 اأطلق	 االهتمام،	
ليمنح	 خ�سي�سًا	 امل�سمم	 �سباب	 ح�ساب	

فئة	ال�سباب	جمموعة	متكاملة	من	املزايا	
امل�سرفـية	وغري	امل�سرفـية،	التي	تتما�سى	
وح�سابات	 ومتطلباتهم.	 احتياجاتهم	 مع	
اأجيال	 لالأطفال	 خ�سي�سا	 م�سممة	
العربي«،	 جيل	 »ح�ساب	 الواعد	 امل�ستقبل	

تلبي	 التي	 االأخرى	 خدماته	 جانب	 اإىل	
وذلك	 املجتمع،	 فئات	 معظم	 احتياجات	
الثقة	 ك�سب	 مبوا�سلة	 اهتمامه	 اإطار	 فـي	

وتقدمي	منتجات	وخدمات	مبتكرة.

بــانــورامــا
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ويسلم جوائز حسابات جيل العربي لألطفال الفائزين ضمن فعاليات السحب األول
و�سمن	 وال�سرور	 البهجة	 اأجواء	 و�سط	
البنك	 انتهى	 االأول،	 ال�سحب	 فعاليات	
العربي	موؤخرا	من	توزيع	جوائز	ح�سابات	
جيل	العربي	على	االأطفال	الفائزين	بـ	12	
�سخ�سية	 قامت	 حيث	 	.I PAD II جهاز	
جيل	العربي	املحببة	لدى	االأطفال،	بزيارة	
	12 وعددهم	 الفائزين	 االأطفال	 كافة	
اأماكن	 فـي	 باجلوائز	 ومفاجاأتهم	 فائز،	
كان	 مما	 ذويهم،	 وبح�سور	 تواجدهم	
الده�سة	 اأجواء	 خلق	 فـي	 الكبري	 االأثر	 له	
وال�سرور	ور�سم	االبت�سامة	على	وجوههم.	
هذا	وقد	لقيت	هذه	اللفتة	املميزة،	اإعجاب	
وتقديرهم	 وذويهم،	 الفائزين	 االأطفال	
التي	 و�سفافـيته	 العربي	 البنك	 م�سداقية	
ال�سيد	 �سارك	 ال�سياق،	 وبهذا	 بها.	 يتمتع	
اخلدمات	 دائرة	 مدير	 حوراين	 جمال	

العربي	 البنك	 فـي	 لالأفراد	 امل�سرفـية	
لالأطفال	 اجلوائز	 بت�سليم	 فل�سطني،	
منهم،	 للفائزين	 القلبية	 تهانيه	 مقدما	
فـي	 امل�ساركني	 االأطفال	 لكافة	 متمنيا	

باجلوائز	 الفوز	 العربي،	 جيل	 ح�سابات	
االأخرى	التي	يقدمها	البنك	العربي	�سمن	

�سحوبات	ربع	�سنوية	منتظمة.

ويشارك فـى فعاليات األسبوع المصرفـى لألطفال
فعاليات	 فـي	 العربي	 البنك	 �سارك	
لالأطفال	 امل�سرفـي	 »االأ�سبوع	
فعالياته	 اأقيمت	 الذي	 وال�سباب«،	
	2012/3/22-17 بني	 ما	 الفرتة	 فـي	
فـي	 العاملة	 البنوك	 فروع	 جميع	 فـي	
الن�ساط،	 هذا	 يهدف	 حيث	 فل�سطني.	
والتثقيف	 التعليم	 م�ستوى	 تعزيز	 اإىل	
فئات	 كافة	 لدى	 واملايل	 امل�سرفـي	
وال�سباب.	 االأطفال	 وخا�سة	 املجتمع	
االأ�سبوع	 هذا	 فعاليات	 اإحياء	 ومتثلت	
الفروع،	 كتزيني	 ن�ساطات:	 بعدة	
خالل	 وذويهم	 االأطفال	 وا�ستقبال	
�ساعات	الدوام،	وتوزيع	ن�سرات	تثقيفـية	
م�سرفـية	عليهم،	باالإ�سافة	اإىل	ترتيب	

زيارات	ميدانية	للمدار�س،	فـي	خمتلف	
املناطق	واملحافظات،	من	قبل	موظفـي	

رمزية	 هدايا	 وتقدمي	 العربي	 البنك	
لالأطفال.
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الفل�سطيني	 التجاري	 البنك	 قام	
ت�سطيب	 بهدف	 مايل،	 مببلغ	 بالتربع	
جمموعة	 نادي	 �ساالت	 كافترييا	
نابل�س،	 مدينة	 فـى	 حطني	 ك�سافة	
قاعتني	 الكافترييا	 �ستخدم	 حيث	
ا�ستعمالهما	 يتم	 للنادي	 كبريتني	

خلدمة	ال�ساالت	واملالعب	.	
ال�سيد	 قال	 ال�سياق،	 هذا	 وفـى	
للبنك	 العام	 املدير	 العار�سة	 م�سعود	

البنك التجاري الفلسطيني 
يتبرع بتشطيب كافتيريا صاالت “نادي مجموعة كشافة حطين- نابلس” 

الفل�سطيني	 التجاري	 للبنك	 الكبري	
النهو�س	 اجل	 من	 جهوده،	 على	
دوره	 مثمنا	 الريا�سي،	 بالقطاع	
وقدم	 النادي،	 دعم	 فـى	 الريادي	
للبنك	 وتقدير	 �سكر	 درع	 كنعان	
لدعمه	 تقديرا	 الفل�سطيني؛	 التجاري	

وم�ساندته.	

دعم	 اإن	 الفل�سطيني:	 التجاري	
الواجبات	 من	 الفل�سطينية	 الريا�سة	
عناية	 البنك	 يوليها	 التي	 الوطنية	
خا�سة،	ونحن	حري�سون	كل	احلر�س	
قدر	 وامل�ساندة	 الدعم	 تقدمي	 على	
بالريا�سة	 للو�سول	 ا�ستطاعتنا؛	
الفل�سطينية	اإىل	اأف�سل	امل�ستويات.	

من	ناحيته،	قدم		�سادق	كنعان	رئي�س	
�سكره	 ك�سافة	حطني،	 نادي	جمموعة	

بــانــورامــا
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البنك اإلسالمي العربي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للعام 2011
واالجتماع غير العادي

االإ�سالمي	 للبنك	 العامة	 الهيئة	 عقدت	
العادي	 ال�سنوي	 اجتماعها	 العربي	
)اخلام�س	ع�سر(،	لل�سنة	املالية	املنتهية	فـي	
2011/12/31،	واجتماعها	غري	العادي،	فـي	

قاعات	ليدرز	/عمارة	باديكو	هاو�س	مبدينة	
االجتماعني	 تراأ�س	 فل�سطني.	  – اهلل	 رام	
وليد	توفـيق	فاخوري	رئي�س	جمل�س	االإدارة،	
باإ�سراف	مراقب	ال�سركات	بوزارة	االقت�ساد	
�سلطة	 عن	 ممثلني	 وبح�سور	 الوطني،	
املال	 راأ�س	 �سوق	 وهيئة	 الفل�سطينية	 النقد	
ومدقق	 فل�سطني،	 وبور�سة	 الفل�سطينية،	
هيئة	 ورئي�س	 يونغ،	 اند	 ارن�ست	 احل�سابات	
الفتوى	والرقابة	ال�سرعية	املوحدة	فـي	البنك	

االإ�سالمي	العربي.
تقرير	 اإىل	 للبنك	 العامة	 الهيئة	 ا�ستمعت	
الفتوى	 هيئة	 وتقرير	 احل�سابات،	 مدققي	
	، 	2011 لعام	 املوحدة	 ال�سرعية	 والرقابة	
عن	امليزانية	واحل�سابات	اخلتامية	االخرى	
قررت	 املناق�سة،	 باب	 اإقفال	 وبعد	 للبنك،	
على	 امل�سادقة	 باالإجماع	 العامة	 الهيئة	
العمومية	 وامليزانية	 املالية	 البيانات	
تقرير	 وعلى	 	،2011/12/31 فـي	 كما	

البنك	 اأعمال	 نتائج	 عن	 االإدارة	 جمل�س	
اخلطة	 وعلى	 	2011 املالية	 ال�سنة	 خالل	
	،2012 املالية	 لل�سنة	 للبنك	 امل�ستقبلية	
كما	قررت	الهيئة	العامة	اإبراء	ذمة	كل	من	
رئي�س	واأع�ساء	جمل�س	االإدارة	اإبراًء	تامًا.
وبعد	اختتام	اجلل�سة،	قدم	رئي�س	اجلل�سة	
ال�سركات	 ملراقب	 والتقدير	 ال�سكر	
الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	 وملندوبي	
البنك،	 موظفـي	 وجلميع	 وللم�ساهمني،	
�سلطة	 اإىل	 واالحرتام	 بالتحية	 توجه	 كما	
ووزارة	 املالية	 ووزارة	 الفل�سطينية	 النقد	

فل�سطني	 بور�سة	 واإىل	 الوطني	 االقت�ساد	
على	 الفل�سطينية،	 املال	 راأ�س	 �سوق	 وهيئة	
امل�سرفـي،	 للقطاع	 املتوا�سل	 دعمهم	
ال�سرعية	 والرقابة	 الفتوى	 لهيئة	 وال�سكر	
اإيجاد	 فـي	 جلهودهم	 للبنك	 املوحدة	
كما	 العمالء،	 خلدمة	 ال�سرعية	 الطرق	
ثقتهم	 على	 البنك	 عمالء	 بال�سكر	 خ�س	
االإ�سالمي	 للبنك	 املتوا�سل	 ودعمهم	
يوفق	 اأن	 وجل	 عز	 اهلل	 �سائال	 العربي،	

جمل�س	االإدارة	ملا	يحب	وير�سى.

ويسلم الفائز األول مفتاح شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر
ضمن برنامج »وفر وتملك«
قام	البنك	االإ�سالمي	العربي	بت�سليم	الفائز	
االأول	مفتاح	�سقة	العمر،	�سمن	برنامج	وفر	
حملة	 �سمن	 موؤخرًا	 اأطلقه	 الذي	 ومتلك	
من	 كل	 بح�سور	 ال�سخمة،	 التوفـري	 برامج	

ال�سيد	اأحمد	اأبو	عاي�سة	مدير	فرع	طولكرم،	
تنمية	 دائرة	 مدير	 را�سي	 اأبو	 بالل	 ال�سيد	
�سرطاوي	 اأحمد	 ال�سيد	 والفروع،	 املطلوبات	
مدير	دائرة	التخطيط	والدرا�سات،	وال�سيد	

نظام	الزامل	مدير	فرع	نابل�س.
�سقة	 عن	 عبارة	 هي	 التي	 اجلائزة	 وكانت	
اأمريكي،	من	 األف	دوالر	 	100 �سكنية	بقيمة	
ن�سيب	املواطن	ه�سام	ر�سدي	�سبحة	املدخر	

بــانــورامــا
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لدى	فرع	البنك	فـي	طولكرم،	وقد	مت	ت�سليم	
�سعادته	 عن	 عرب	 الذي	 للفائز	 اجلائزة	
االإ�سالمي	 للبنك	 اجلزيل	 و�سكره	 البالغة	
عديدة	 جوائز	 من	 يقدمه	 ملا	 العربي؛	
وخدمات	م�سرفـية	متميزة	لكافة	عمالئه.

العام	 املدير	 �سعيدي	 �سامي	 ال�سيد	 واأكد	
للبنك	االإ�سالمي	العربي،	اأن	برامج	التوفـري	
املختلفة	 امل�سرفـية	 الربامج	 من	 كغريها	
التي	يطلقها	البنك،	راعت	طبيعة	ال�سريفة	
عمرة	 جلوائز	 منحها	 حيث	 من	 االإ�سالمية	

�سكن	 وجوائز	 �سهرية	 زواج	 وجوائز	 يومية	
والتي	 �سنوية،	 حج	 وجوائز	 �سنوية	 ن�سف	
تلبي	احتياجات	االإن�سان	الرئي�سية	فـي	حياته	

وفـي	ممار�ساته.

ويرعى فعاليات اليوم التكنولوجي الخامس فـي جامعة بيرزيت...
ويشارك فـي معرض اكسبو هوم السابع

برعاية	 العربي	 االإ�سالمي	 البنك	 قام	
ال�سنوي	 التكنولوجي	 اليوم	 فعاليات	
نظمته	 الذي	 	،IT Expo Day اخلام�س	
الوزراء	 رئي�س	 بح�سور	 بريزيت	 جامعة	
كبري	 وعدد	 فـيا�س،	 �سالم	 د.	 الفل�سطيني	
وال�سركات	 التدري�سية	 والهيئة	 الطلبة	 من	
بني	 الربط	 اإىل	 هدف	 والذي	 واملهتمني،	
حقل	 فـي	 واملهني	 االأكادميي	 اجلانبني	
كليات	 لطلبة	 املعلومات،	 تكنولوجيا	
اجلامعات	 فـي	 املعلومات	 تكنولوجيا	
الفل�سطينية،	وقد	كان	للبنك	ح�سورًا	فاعاًل	
خالل	 من	 قدم	 حيث	 اليومني،	 مدار	 على	
املعر�س	اخلا�س	به	�سرحًا	عن	خدماته	التي	
يقدمها	ملختلف	فئات	املجتمع	الفل�سطيني،	
لديه،	 والتمويل	 التوفـري	 برامج	 خالل	 من	
م�سابقة	 اخلتام	 فـي	حفل	 البنك	 قدم	 كما	
اإىل	 هدفت	 باملعر�س؛	 امل�ساركني	 للطالب	

على	 وقدم	 وبخدماته،	 بالبنك	 التعريف	
الطالب.	 من	 لعدد	 نقدية	 جوائز	 اإثرها	
اك�سبو	 معر�س	 فـي	 البنك	 و�سارك	 كما	
فـي	قاعات	 الذي	مت	تنظيمه	 ال�سابع،	 هوم	
�سليم	افندي	فـي	البرية،	من	خالل	تواجده	
املميز	الذي	قدم	من	خالله	عر�سًا	لربامج	
وقدم	 لديه،	 املتوافرة	 والتمويل	 التوفـري	
اإجابات	لكافة	ا�ستف�سارات	زوار	املعر�س.

العام	 املدير	 �سعيدي	 �سامي	 ال�سيد	 واأكد	
للبنك	اأن	خطة	البنك	اال�سرتاتيجية	تتمثل	
امل�سرفـية،	 ال�ساحة	 على	 تواجده	 بتعزيز	
ومنتجات	 خدمات	 تقدمي	 خالل	 من	
االعتبار	 بعني	 واالأخذ	 مناف�سة،	 م�سرفـية	
الفعاليات	 خمتلف	 فـي	 التواجد	 �سرورة	
من	 والتطويرية،	 املجتمعية	 والن�ساطات	

خالل	دعم	ورعاية	تلك	الن�ساطات.

ويستمر فـي حملة الجوائز ...
على برامج التوفـير المتنوعة لدى البنك اإلسالمي العربي

يوا�سل	البنك	االإ�سالمي	العربي	�سحوباته	
املتنوعة	 التوفـري	 برامج	 جوائز	 على	
تت�سمن	 والتي	 اأطلقها،	 التي	 وال�سخمة	
توفـري	 فـي	برنامج	 اليومية	 العمرة	 جوائز	
فـي	 ال�سهرية	 الزواج	 جوائز	 العمرة،	
ال�سقق	 جوائز	 الزواج،	 توفـري	 برنامج	

وفر	 برنامج	 فـي	 ال�سنوية	 ن�سف	 ال�سكنية	
ومتلك،	وجوائز	احلج	ال�سنوية	فـي	برنامج	

توفـري	احلج.	
العام،	 املدير	 ال�سيد	�سامي	�سعيدي	 واأكد	
اأن	البنك	االإ�سالمي	العربي	يعمل	وب�سكل	
ومنتجاته	 خدماته	 تطوير	 على	 متوا�سل	

عمالئه،	 احتياجات	 مع	 يتنا�سب	 مبا	
ومن	 توقعاتهم،	 تفوق	 جودة	 ومب�ستوى	
باإتاحة	الفر�سة	 هذا	املنطلق	يقوم	البنك	
للعمالء؛	لال�ستفادة	باأكرب	عدد	ممكن	من	
اجلوائز	املتاحة	ملختلف	�سرائح	املجتمع.
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فـي  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  احتفال   -
مدر�سة ذكور بيتونيا الأ�سا�سية. 

احتفال	 الفل�سطيني	 اال�ستثمار	 بنك	 رعى	
اأقامته	 الذي	 املتفوقني،	 الطلبة	 تكرمي	
العليا،	 االأ�سا�سية	 بيتونيا	 ذكور	 مدر�سة	
ح�سر	 االأمور.	 اأولياء	 مع	جمل�س	 بالتعاون	

بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

ويقوم برعاية :

ويشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال 

عقدت	الهيئة	العامة	ل�سركة	بنك	اال�ستثمار	
العادي	 ال�سنوي	 اجتماعها	 الفل�سطيني	
ع�سر	 الثانية	 ال�ساعة	 فـي	 ع�سر،	 ال�سابع	
	،2012/5/24 املوافق	 اخلمي�س	 يوم	 ظهر	
فـي	قاعات	فندق	مريادور	)مركز	املناع(	،	
رام	اهلل	– فل�سطني،	وفندق	الفور	�سيزن،	
عبد	 ال�سيد	 برئا�سة	 االأردن،	 عمان– 

عن	 االإدارة،	 رئي�س	جمل�س	 اأبودية	 العزيز	
طريق	ا�ستخدام	الفـيديو	كونفرن�س.	

على	 املدرجة	 البنود	 واإقرار	 مناق�سة	 مت	
العامة	 الهيئة	 ووافقت	 االأعمال،	 جدول	
باالإجماع	 وعمان،	 اهلل	 رام	 مدينتي	 فـي	
ال�سادة	 تعيني	 على	 اعرتا�س،	 اأي	 دون	
�سركة	اأرن�ست	اأند	يونغ	مدققني	حل�سابات	

فـي	 تنتهي	 التي	 احلالية	 لل�سنة	 ال�سركة	
العامة	 الهيئة	 وافقت	 كما	 	.2012/12/31

عدم	 على	 باالإجماع	 وعمان	 اهلل	 رام	 فـي	
لهذا	 امل�ساهمني	 على	 نقدية	 اأرباح	 توزيع	

العام	وتدويرها	للعام	القادم	2012.

بكافة	 الفل�سطيني	 اال�ستثمار	 بنك	 �سارك	
بفعاليات	 فل�سطني،	 فـي	 املنت�سرة	 فروعة	
رفع	 بهدف	 لالأطفال؛	 امل�سرفـي	 االأ�سبوع	
املايل	 والتثقيف	 التعليم	 م�ستوى	 وتعزيز	
وامل�سرفـي	لدى	فئات	املجتمع	وخا�سة	جيل	
ال�سباب	واالأطفال.	حيث	مت	اإر�سال	بطاقات	
الدعوة	للمتعاملني	مع	البنك	حل�سورهم	مع	
املنت�سرة	 البنك	 فروع	 مراكز	 اإىل	 اأطفالهم	
ال�سبت	 يوم	 البنك	 وخ�س�س	 فل�سطني،	 فـي	
2012/3/17	يوم	مفتوح	لكافة	فروع	البنك	

لالحتفال	 اأطفالهم	 مع	 االأهايل	 ال�ستقبال	
بيوم	االأطفال	امل�سرفـي	والذي	ي�سادف	يوم	
البنك	 فروع	 ا�ستقبلت	 عام.	 كل	 من	 	3/16

التثقيفـية	 الن�سرات	 توزيع	 ومت	 الزائرين	
اأن	 اإىل	 ي�سار	 عليهم.	 الرمزية	 والهدايا	
ا�ستمرت	 امل�سرفـي	 التثقيف	 ذلك	 فعاليات	
الفروع	 موظفـي	 خاللها	 قام	 اأ�سبوع،	 ملدة	

واملكاتب	بزيارة	املدار�س	وااللتقاء	مع	طالب	
لهم،	 املحا�سرات	 واإلقاء	 الثامن	 ال�سف	
الن�سرات	 توزيع	 و	 واآلية	عملها	 البنوك	 حول	

التثقيفـية	والهدايا	عليهم.		

من	 والعديد	 بيتونيا،	 بلدية	 رئي�س	 احلفل	
التدري�سية	 للهيئة	 باالإ�سافة	 ال�سخ�سيات	
املواطنني.	 من	 كبري	 وح�سد	 للمدر�سة،	
ا�ستمل	احلفل	على	فقرات	فنية	من	الرتاث	
اإلقاء	 لفقرات	 باالإ�سافة	 الفل�سطيني،	
ال�سعر	والكلمات	وتكرمي	اأوائل	الطلبة.	

مدير	 احلاج،	 م�سطفى	 ال�سيد	 ت�سلم	 كما	
درع	 البنك	 اإدارة	 عن	 نيابة	 بيتونيا،	 فرع	
املتوا�سل	 البنك	 لدعم	 تقديرًا	 املدر�سة؛	
الريا�سية	 والن�ساطات	 التعليمية	 للم�سرية	

الطالبية.

بــانــورامــا
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جامعة  فـي  الثاين  الرتبوي  واملوؤمتر   -
ال�ستقالل

رعى	بنك	اال�ستثمار	املوؤمتر	الرتبوي	الثاين	
باأريحا،	 اال�ستقالل	 جامعة	 فـي	 اأقيم	 الذي	
وكان	 	،2012/5/27-26 يومي	 مدار	 على	
القيا�س	 مركز	 باإ�سراف	 عقد	 قد	 املوؤمتر	
فعاليته	 املوؤمتر	 بداأ	 اجلامعة.	 فـي	 والتقومي	
ماجد	 واالأغوار	 اأريحا	 حمافظ	 مب�ساركة	
حلركة	 املركزية	 اللجنة	 وع�سو	 الفتياين،	
اللواء	 اجلامعة،	 اأمناء	 جمل�س	 رئي�س	 فتح،	
اأع�ساء	 من	 وجمموعة	 الطرياوي،	 توفـيق	

الهيئة	التدري�سية	فـي	اجلامعة.

- ودورة حمو الأمية لل�سيدات فـي مدينة 
اأريحا

دعمه	 الفل�سطيني	 اال�ستثمار	 بنك	 قدم	
ورعايته	فـي	�سبيل	اإجناح	دورة	حمو	االأمية	
لل�سيدات	فـي	حمافظة	اأريحا،	والتي	تنظمها	
مديرية	�سرطة	املحافظة	والغرفة	التجارية	
ولغاية	 	2012/3/26 من	 الفرتة	 خالل	
2012/6/26.	كما	�سارك	ممثلني	عن	البنك	

الدورات،	 ملقار	 ميدانية	 زيارات	 عمل	 فـي	
البنك	امل�سرفـي	 وتعريف	املنتفعني	بن�ساط	
اخلدمات	 عن	 نبذة	 وتقدمي	 خا�س،	 ب�سكل	

امل�سرفـية		فـي	فل�سطني	ب�سكل	عام.

بيت  ذكور  مدر�سة  فـي  الفني  واليوم   -
�سريا الأ�سا�سية الدنيا.

مدر�سة	 فـي	 الفني	 اليوم	 البنك	 رعى	
الذي	 الدنيا،	 االأ�سا�سية	 �سريا	 بيت	 ذكور	
بزي	 وتربع	 	،2012/4/25 يوم	 �سادف	
ريا�سي	لفريق	كرة	القدم	باملدر�سة	دعمًا	
وحتفـيزًا	لهم.	ا�ستملت	فعاليات	اليوم	على	
الفل�سطيني،	 ال�سعبي	 الرتاث	 من	 فقرات	
لدعم	 وتقديرا	 �سعبية.	 فنية	 اأعمال	 و	
خليل	 نائل	 ال�سيد	 �سكر	 املتوا�سل،	 البنك	
مو�سى	مدير	املدر�سة	اإدارة	البنك	دعمها	
وم�ساندتها	للم�سرية	التعليمية	والن�ساطات	
وقدم	 والريا�سية،	 االجتماعية	 الطالبية	
درع	تقدير	للبنك	ت�سلمه	ال�سيد	م�سطفى	

احلاج	مدير	فرع	بيتونيا.	

	
فـي  العاملي  ال�سحة  يوم  ومهرجان   -

مدر�سة بنات بريزيت الأ�سا�سية 
ال�سحة	 يوم	 مهرجان	 اال�ستثمار	 بنك	 رعى	
العاملي،	الذي	اأقيم	فـي	مدر�سة	بنات	بريزيت	
وح�سر	 	، الغوث	 لوكالة	 التابعة	 االأ�سا�سية	
الغوث	 وكالة	 من	 م�سوؤولني	 احلفل	 هذا	
واأهايل	الطلبة	واأولياء	االأمور	وممثلني	عن	
فنية	 فقرات	 على	 احلفل	 ا�ستمل	 البنك.	

من	الرتاث	الفل�سطيني	والدبكة	ال�سعبية،	
وفقرات	اإلقاء	ال�سعر	والكلمات	التوعوية.	
قدمت	اإدارة	املدر�سة	ال�سكر	الإدارة	البنك	
للحفل،		 وح�سوره	 ورعايته	 دعمه	 على	
الربغوثي	 الكرمي	 عبد	 ال�سيد	 وت�سلم	
عن	 نيابة	 الرئي�سي	 املركز	 فرع	 مدير	
اإدارة	البنك،	درع	املدر�سة		�سكرًا	وتقديرًا	

للدعم	املقدم	من	البنك.

نعيم  بني  موؤمتر  رعاية  فـي  وي�ساهم   -
الأول » املناهج الفل�سطينية«

االأول	 املوؤمتر	 رعاية	 فـي	 البنك	 	 �ساهم	
نحو	 الفل�سطينية	 »املناهج	 بعنوان	
التطوير«،	الذي	اأقيم	فـي	بلدة	بني	نعيم،	
وب�سراكة	 اجلامعيني	 منتدى	 من	 بتنظيم	
واقع	 ملناق�سة	 املوؤمتر	 ويهدف	 البلدية.	 مع	
و�سبل	 اجلديدة	 الفل�سطينية	 املناهج	
الطالب	 وحاجة	 يتما�سى	 مبا	 تطويرها	

واملدر�سني	واأولياء	االأمور.	
�سر	 اآمني	 منا�سرة	 مهند	 ال�سيد	 �سكر	
اال�ستثمار	 بنك	 اإدارة	 اجلامعيني،	 منتدى	
ما	 على	 للموؤمتر	 الراعية	 اجلهات	 وكافة	

قدموه	من	رعاية	ودعم	للموؤمتر.

مدر�سة	ذكور	بيت	�سريا	االأ�سا�سية	الدنيا.مدر�سة	بنات	بريزيت	االأ�سا�سية



بنك فلسطين يحتفل بافتتاح فرعه الـ 47 فـي منطقة الماصيون
ويستعد الفتتاح فرع آخر فـي بيتونيا

املوافق	 االأحد	 يوم	 فل�سطني	 بنك	 احتفل	
الـجديد	 فرعه	 بافتتاح	 06/05/2012م	

فـي	 املا�سيون،	 مبنطقة	 �سفد	 بعمارة	
فـي	 وذلك	 والبرية،	 اهلل	 رام	 حمافظة	
ها�سم	 بح�سور	 اأقيم	 خا�س	 احتفال	
واملدير	 االإدارة	 جمل�س	 رئي�س	 ال�سوا	
نائب	 الربغوثي	 وحمدان	 للبنك،	 العام	
والبرية،	 اهلل	 رام	 حمافظة	 حمافظ	
النقد	 �سلطة	 الوزير	حمافظ	 جهاد	 ود.	
الفل�سطينية،	وعدد	من	روؤ�ساء	البلديات	
ادارة	 جمل�س	 واأع�ساء	 املحافظة،	 فـي	
والفروع،	 الدوائر	 وروؤ�ساء	 البنك	
االعمال	 رجال	 من	 ح�سد	 ومب�ساركة	
والفعاليات	الر�سمية	وموؤ�س�سات	القطاع	

اخلا�س.
املا�سيون،	 منطقة	 فـي	 فرعه	 وبافتتاح	

فـي	 فل�سطني	 بنك	 فروع	 عدد	 يرتفع	
مزودًة	 ومكتباً،	 فرعًا	 	47 اإىل	 الوطن	
وامل�سرفـية؛	 املالية	 اخلدمات	 بكامل	
وامل�سرفـية	 البنكية	 خدماته	 الإي�سال	

عالية	 بجودة	 والعمالء	 اجلمهور	 اإىل	
واأداء	متميز.

ويتبرع بقيمة 100 ألف دوالر أميركي لتجهيز مستشفى جامعة النجاح الوطنية التعليمي 
اأعلن	االأ�ستاذ	ها�سم	ال�سوا،	رئي�س	جمل�س	
فل�سطني«	 »بنك	 لـ	 العام	 واملدير	 االإدارة	
األف	 	100 بقيمة	 مايل	 تربع	 تقدمي	 عن	
جامعة	 ل�سالح	 اأمريكي	 دوالر	 دوالر	
النجاح	الوطنية؛	وذلك	لتجهيز	م�ست�سفى	
فـي	 لها	 التابع	 التعليمي	اجلديد	 اجلامعة	
هذا	 عن	 االإعالن	 وجاء	 نابل�س.	 مدينة	
البنك	 من	 وفد	 قام	 زيارة	 التربع،	خالل	
اأكد	 و	 	.2012/4/15 بتاريخ	 اإىل	اجلامعة	

تخ�سي�س	 البنك	 قرار	 اأن	 العام	 املدير	
جتهيز	 فـي	 للم�ساهمة	 ياأتي	 املبلغ	 هذا	
روؤيته	 من	 وينطلق	 اجلامعي،	 امل�ست�سفى	
لدعم	التعليم	العايل	والقطاع	ال�سحي	فـي	
ميلك	 بجيل	 العمل	 �سوق	 ورفد	 فل�سطني،	
خربة	كافـية	وقادر	على	التطوير	امل�ستمر	
والعمل	باحرتافـية	عالية.	كما	اأكد	املدير	
تلم�س	 من	 تاأتي	 امل�ساهمة	 تلك	 اأن	 العام،	
الفل�سطيني،	 املجتمع	 الحتياجات	 البنك	

واأ�ساف،	اإن	قطاعي	التعليم	وال�سحة	هي	
حاجة	 الفل�سطينية	 القطاعات	 اأكرث	 من	
م�ستدام،	 واجتماعي	 تنموي	 ال�ستثمار	
فـي	 التعليم	 دعم	 �سرورة	 على	 و�سدد	
وطلبة	 العايل	 التعليم	 ال�سيما	 فل�سطني	
التعليمية	 امل�ستويات	 وتطوير	 اجلامعات،	
ليكونوا	 الطلبة؛	 وتاأهيل	 املهارات	 وتنمية	
وخربة	 متميز،	 باأداء	 العمل	 على	 قادرين	

كافـية.	

بــانــورامــا
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ويوقع اتفاقية مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
لرعاية دوري بنك فلسطين للبراعم

مع	 تفاهم	 مذكرة	 فل�سطني	 بنك	 وقع	
بتاريخ	 القدم	 لكرة	 الفل�سطيني	 االحتاد	
بنك	 مبوجبها	 يرعى	 	،2012/04/24

فل�سطني	دوري	خا�س	لريا�سة	كرة	القدم	
بنك	 »دوي	 ا�سم	 عليه	 �سيطلق	 لالأطفال	
امل�سروع	نقطة	 ويعترب	 للرباعم«.	 فل�سطني	
بداية	لتدريب	الرباعم	واالأطفال	من	ُعمر	
6-14	عاما،	من	ذوي	القدرات	واملهارات	

املدار�س	 وي�سمل	 املختلفة،	 الريا�سية	
الغربية	 ال�سفة	 من	 كل	 فـي	 االأ�سا�سية	
وقطاع	غزة.	اعتمادا	على	تلك	االتفاقية،	
القدم	 لكرة	 الفل�سطيني	 االحتاد	 و�سيقوم	
بتنفـيذ	امل�سروع	واإدارته	بالتعاون	مع	وزارة	
الرتبية	والتعليم	على	مدار	املو�سم	احلايل.	
حيث	�سيقوم	االحتاد	بتق�سيم	املناطق	فـي	

عدد	 اإىل	 غزة	 وقطاع	 الغربية	 ال�سفة	
�سيجري	 ثم	 ومن	 الرئي�سية،	 املراكز	 من	
االإمكانيات	 ذوي	 من	 االأطفال	 اختيار	
واملهارات	الريا�سية	ليتم	تدريبهم	جيدا،	

�سيجري	 التي	 املباريات	 فـي	 وامل�ساركة	
يتمكنوا	 بالعبني	 للخروج	 لها،	 االإعداد	
من	متثيل	فل�سطني	فـي	اوملبيات	قطر	عام	

.2022

	H2O	Meter �سركة	 فل�سطني«	 »بنك	 اأَهل	
الطالبية	من	املدر�سة	االإجنيلية	االأ�سقفـية	
اجناز	 م�سابقة	 فـي	 للم�ساركة	 العربية؛	
العرب	2012،	والتي	�ستعقد	فـي	االأول	من	
اأيلول	القادم	فـي	عا�سمة	االإمارات	العربية	
فازت	 اأن	 بعد	 وذلك	 ظبي.	 اأبو	 املتحدة	
طالبية	 �سركة	 اأف�سل	 بجائزتي	 ال�سركة	
فكرة	 واأف�سل	 	،2012 لعام	 فل�سطني	 فـي	
هذا	 فل�سطني	 اجناز	 م�سابقة	 �سمن	 منتج	
الفرتة	 خالل	 فل�سطني	 بنك	 وعمل	 العام.	
فل�سطني”،	 “اجناز	 موؤ�س�سة	 مع	 املا�سية	
على	تدريب	�سركة	Meter	H2O		الطالبية	
م�ستوى	 لتعزيز	 ال�سنوي	 م�سروعها	 �سمن	
ال�سباب	 جيل	 لدى	 واخلربات	 املعلومات	

ويؤهل شركة H2O Meter الطالبية للمشاركة فـي مسابقة انجاز العرب 2012
بعد فوزها بجائزة أفضل شركة طالبية للعام 2012  فـي فلسطين

الفل�سطيني،	فـي	جماالت	االإدارة	واالأعمال؛	
االإبداع	 موا�سلة	 على	 ت�سجيعهم	 بهدف	
املنتجات	 لهذه	 �سوق	 واإيجاد	 واالبتكار	
اأو	 االعتناء	 �سح	 ظل	 فـي	 خا�سة	 املبتكرة،	

الرعاية	ف�سال	عن	قلة	االإمكانيات،	وتتكون	
املدر�سة	 من	 من	جمموعة	طالب	 ال�سركة	
االإجنيلية	االأ�سقفـية	العربية	فـي	رام	اهلل.
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بنك القاهرة عمان يرعى مهرجان تربية طولكرم لتكريم الفائزين فـي األنشطة المدرسية
مهرجان	 برعاية	 عمان	 القاهرة	 بنك	 قام	
خمتلف	 فـي	 املتفوقني،	 على	 اجلوائز	 توزيع	
االأن�سطة	املدر�سية	للعام	2012/2011،	الذي	
اأقامته	مديرية	الرتبية	والتعليم	فـي	حمافظة	
طولكرم،		وقد	ح�سر	االحتفال	مدير	الرتبية	
ح�سن	�سالمة	وممثل	حمافظ	طولكرم	�سمري	
فوؤاد	 عمان	 القاهرة	 بنك	 ومدير	 نايفة،	
واالأجهزة	 املوؤ�س�سات	 وممثلي	 ال�سريدي،	
االأمنية	ومدراء	ومديرات	املدار�س	واملعلمني	
واملعلمات،	وقد	ت�سمن	االحتفال	فقرات	فنية	
وريا�سية،	واختتم	املهرجان	بتوزيع	اجلوائز	

على	الفائزين	من	الطلبة.	

ويدعم مركز شباب األمعري 

ويطلق حملة...
»اربح كيلو ذهب شهريًا، و1640 ليرة ذهب من خالل السحوبات اليومية«

حملة	 موؤخرا	 عمان	 القاهرة	 بنك	 اأطلق	
جديدة	لربنامج	جوائز	ح�سابات	التوفـري،	
اإىل	 الهادفة	 اإ�سرتاتيجيته	 �سمن	 وذلك	
واخلدمات	 الربامج	 تقدمي	 فـي	 التميز	
وتلبية	 عمالئه	 لثقة	 وتقديرًا	 امل�سرفـية،	
خاللها	 من	 البنك	 يقدم	 	، الحتياجاتهم	
ال�سحب	 يتم	 الذهب	اخلال�س	 جوائز	من	
ال�سهرية	 اجلائزة	 	 و�سهريًا،	 يوميًا	 عليها	
الذهب،	 من	 كيلوغرام	 هي	 الكربى	
واجلوائز	اليومية	هي	ع�سرة	لريات	ذهب	

لع�سرة	فائزين	يوميا.	

هذه	 خالل	 من	 عمان	 القاهرة	 ي�سعى	
اأن	 ميكنها	 جوائز	 تقدمي	 اإىل	 احلملة؛	
واىل	 العمالء،	 حياة	 فـي	 تغيريا	 حتدث	
كما	 وثقتهم،	 ادخارهم	 على	 مكافاأتهم	
من	 جوائزها	 بتنوع	 	 احلملة	 هذه	 متتاز	
ت�سمل	 اإذ	 والعدد	 والقيمة	 الوترية	 حيث	
اأف�سل	 يوفر	 مما	 و�سهريًا،	 يوميًا	 �سحبًا	
الفر�س	للفوز	واأكرب	عدد	من	الفائزين.

احلملة،	 هذه	 خالل	 من	 البنك	 ي�ستهدف	
عمالئه	احلاليني	فـي	فل�سطني	،	والعمالء	
منها،	 باال�ستفادة	 الراغبني	 امل�ستقبليني	

ثقافة	 تعزيز	 على	 منه	 حر�سا	 وذلك	
االدخار	ال�سليم	والتخطيط	للم�ستقبل.

ومتتاز	هذه	احلملة	ب�سروط	�سهلة	ومريحة	
البنك	 عمالء	 باإمكان	 حيث	 اأي�سا،	
خالل	 من	 ال�سحب	 فـي	 الدخول	 احلاليني	
تغذية	ح�سابهم	احلايل	مببلغ	50	دينار	اأو	
اليورو،	 اأو	 ال�سيقل	 اأو	 بالدوالر	 يعادلها	 ما	
الدخول	 فباإمكانهم	 اجلدد	 العمالء	 اأما	
فـي	ال�سحب	على	اآالف	لريات	الذهب	من	
خالل	فتح	ح�ساب	توفـري	مببلغ	200	دينار	

اأو	ما	يعادلها	.

قام	بنك	القاهرة	عمان،	بتقدمي	الدعم	ملركز	
�سباب	االأمعري	لكرة	القدم،	ب�سفته	حا�سال	
فـي	 القدم	 لكرة	 املحرتفـني	 دوري	 بطل	 على	
فل�سطني،	للم�ساركة	فـي	دوري	كاأ�س	االإحتاد	

االأ�سيوي	لكرة	القدم،	والذي	�سيقام	فـي	دولة	
طاجك�ستان		بتارخ		5	اأيار،	ممثاًل	عن	االأندية	
من	 اكرث	 بها	 �سي�سارك	 والتي	 الفل�سطينية،	
ياأتي	هذا	الدعم	 اأ�سيوية،	 خم�سة	ع�سر	دولة	

املحلية	 الريا�سية	 الفرق	 حتفـيز	 اإطار	 فـي	
ولتحقيق	 الدولية،	 املحافل	 فـي	 للم�ساركة	
وبالتايل	 العاملي	 امل�ستوى	 على	 اجنازاتها	

النهو�س	باأدائها	وتطويره.
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بنك األردن
محافظ سلطة النقد يفتتح فرعا جديدا لبنك األردن فـي منطقة رفـيديا بنابلس

الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	 حمافظ	 افتتح	
اجلديد	 الفرع	 الوزير،	 جهاد	 الدكتور	
فـي	 رفـيديا	 منطقة	 فـي	 االأردن،	 لبنك	
حمافظ	 نائب	 بح�سور	 نابل�س،	 مدينة	
نابل�س	ال�سيدة	عنان	االأترية،	ورئي�س	بلدية	
نابل�س	ال�سيد	عديل	يعي�س،	وممثلي	الهيئة	
فـي	 وال�سناعية	 التجارية	 للغرفة	 االإدارية	
نابل�س،	ولفـيف	من	رجال	االأعمال،	ونائب	
حممد	 ال�سيد	 االأردن	 لبنك	 العام	 املدير	
اأنقوال	 ال�سيد	 العام	 املدير	 وم�ساعد	 اأنور،	
البهو،	واملدير	االإقليمي	للبنك	فـي	فل�سطني	

ال�سيد	جوين	زيدان.
�سلب	 فـي	 اجلديد،	 الفرع	 افتتاح	 وجاء	
اإطار	 فـي	 االإ�سرتاتيجية	 البنك	 توجهات	
فل�سطني،	 فـي	 �سبكة	فروعه	 لتو�سيع	 �سعيه	
خدمات	 على	 املتزايد	 للطلب	 ا�ستجابة	
خدماته	 تقدمي	 اإىل	 منه	 و�سعيًا	 البنك،	
املجتمع	 اأفراد	 من	 ممكنة	 �سريحة	 الأكرب	
الفل�سطيني	فـي	كافة	اأماكن	تواجده	داخل	
الوطن،	عرب	تو�سيع	اخلدمات	امل�سرفـية.
للبنك	 افتتاح	فرع	جديد	 اإن	 الوزير:	 وقال	
االأردين	فـي	منطقة	رفـيديا،	ي�سكل	خطوة	
نوعية	وموؤثرة	وهامة	للحركة	االقت�سادية،	
للمواطنني	 كبرية	 خدمات	 من	 يقدمه	 ملا	
الفروع	 اإىل	 الو�سول	 عناء	 عليهم	 ،وي�سهل	
االأخرى،	مثمنا	الدور	الكبري	الذي	يقوم	به	

البنك	بافتتاح	فروع	جديدة.
للبنك،	 اجلديد	 الفرع	 افتتاح	 اأن	 واأ�ساف	
بالقطاع	 حلقت	 التي	 التطور	 حالة	 يعك�س	

هذه	 وتعترب	 الوطن،	 فـي	 امل�سرفـي	
للم�سارف،	 ت�سجيعا	 املتتالية	 االفتتاحات	
خ�سو�سا	 امل�سرفـية،	 خلدماتها	 وتو�سيعا	
وال�سوق	 املناف�سة	 االأجواء	 من	 ظل	 فـي	

املفتوح.
افتتاح	 »اإن	 زيدان	 ال�سيد	 قال	 جهته،	 من	
رفـيديا	 منطقة	 فـي	 للبنك	 اجلديد	 الفرع	
وهو	الفرع	الثالث	ع�سر	فـي	فل�سطني،	ياأتي	
تطمح	 التي	 روؤيتنا	 مع	 من�سجمة	 كخطوة	
واحتياجات	 متطلبات	 جميع	 تلبية	 اإىل	
املتعاملني	اأينما	كانوا،	ما	�سيوفر	حزمة	من	
املتميزة	 والتمويلية	 امل�سرفـية	 اخلدمات	

ل�سريحة	وا�سعة	من	�سكان	نابل�س«.
وعرب	زيدان	عن	�سعادته	بتوايل	االجنازات	

التي	تن�سب	اإىل	البنك	يوما	بعد	يوم،	واأثنى	
التي	 الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	 دور	 على	
�ساعدت	البنك	اجناز	افتتاح	فروع	البنك	
اال�سرتاتيجي	 القرار	 �سمن	 املختلفة،	
كبري	 ب�سكل	 بالتو�سع	 البنك	 اإدارة	 ملجل�س	
ت�سهيل	 اأجل	 من	 كافة؛	 املحافظات	 فـي	
اخلدمة	امل�سرفـية	للمواطن	رغم	احلواجز	

والعوائق	التي	�سببها	االحتالل.
عرو�سا	 يقدم	 االأردن	 بنك	 اأن	 واأ�ساف،	
من	 كبري	 عدد	 منها	 ي�ستفـيد	 كبرية	 بنكية	
متعامليه،	ت�سمل:	قرو�سا	خمتلفة،	واأنظمة	
�سل�سلة	 اإىل	 باالإ�سافة	 عالية،	 ائتمانية	
على	 االأردن	 بنك	 درج	 التي	 من	اخلدمات	
بكل	 معه	 املتعاملني	 جلمهور	 تقدميها	

بــانــورامــا

البنـوك فـي فل�ســــــطني26



يلبي	االحتياجات	 ي�سر	وكفاءة،	على	نحو	
ال�سرائح	 ملختلف	 املتنوعة	 التمويلية	

واالأفراد	واملوؤ�س�سات	وال�سركات.
�سعادتها	 عن	 االأترية	 اأعربت	 بدورها،	
فـي	 االأردن	 لبنك	 جديد	 فرع	 الفتتاح	
يقدمه	 ملا	 املحافظة؛	 فـي	 رفـيديا	 منطقة	
الأبناء	 ومتعددة	 متنوعة	 خدمات	 من	
وحمافظة	 خا�س	 ب�سكل	 رفـيديا	 منطقة	

نابل�س	ب�سكل	عام.
توليها	 التي	 اخلا�سة	 االأهمية	 واأكدت	
عام	 ب�سكل	 اخلا�س	 للقطاع	 املحافظة	
والقطاع	امل�سرفـي	ب�سكل	خا�س،	لت�سجيع	

انتعا�س	 واإعادة	 املحافظة	 فـي	 اال�ستثمار	
كما	 املحافظة	 فـي	 االقت�سادية	 احلياة	

كانت	فـي	ال�سابق.
فرع	 تواجد	 اإن	 يعي�س	 قال	 جانبه،	 من	
رفـيديا	 منطقة	 فـي	 االأردن	 لبنك	 جديد	
على	 مهما	 موؤ�سرا	 يعترب	 نابل�س،	 مبدينة	
املعتمدين	 الزبائن	 وعدد	 البنك	 قوة	
ورفـيديا	 عموما،	 نابل�س	 مدينة	 فـي	 لديه	
خ�سو�سا،	ما	ي�سهل	العديد	من	اخلدمات	

واالأمور	للمواطنني	فـي	املنطقة.
من	 االأردن	 بنك	 اأن	 بالذكر،	 اجلدير	 من	
االأردن	 فـي	 تاأ�س�ست	 التي	 البنوك	 اأوائل	

التي	 الرائدة	 البنوك	 ومن	 	،1960 عام	
تبنى	 حيث	 فل�سطني،	 فـي	 تاأ�س�ست	
امل�ستمر	 والتح�سني	 التطوير	 نهج	 البنك	
املالية	 عمله	 وجماالت	 اأن�سطته	 لكافة	
تلبي	 وامل�سرفـية؛	لتقدمي	خدمات	�ساملة	
متطلبات	واحتياجات	العمالء	واملتعاملني	
االأفراد	 و�سرائح	 فئات	 خمتلف	 من	
بفعالية	 و�ساهم	 واملوؤ�س�سات،	 وال�سركات	
وم�ساريع	 الوطنية	 التنموية	 امل�ساريع	 فـي	

القطاع	اخلا�س.

و يحتفل بالفائزين بالجائزة الخاصة الكبرى )ربع مليون دينار(

ويحتفل بالفائزين بالجائزة الشهرية الكبرى )50 ألف دينار(
فـي	 بالفائزين	 االأردن	 بنك	 احتفل	
لعام	 اأيار	 ل�سهر	 الكربى	 اجلائزة	
2012،	حيث	بلغت	قيمتها	على	ح�سابات	

التوفـري	50	األف	دينار،	فاز	بها	املدخر	
لدى	فرع	بيت	حلم	بيرت	اأنطون	اليا�س	

حو�س.
�سمن	 واحلمالت	 اجلوائز	 هذه	 وتاأتي	
اإ�سرتاتيجية	البنك	الهادفة	اإىل	تكرمي	
عمالئه،	حيث	قام	البنك	انطالقا	من	

منتظمة،	 �سحوبات	 باإجراء	 املبداأ	 هذا	
من	 اخلام�س	 فـي	 نقدية	 بجوائز	 للفوز	
اخلا�س	 ال�سحب	 اإىل	 اإ�سافة	 �سهر	 كل	
ح�سابات	 على	 الكربى	 اجلائزة	 على	

التوفـري.
الغامرة	 فرحته	 عن	 الفائز	 وعرب	
لبنك	 وتقديره	 �سكره	 وعن	 بالفوز،	

االأردن.

اجلائزة	 فـي	 بالفائزين	 االأردن	 بنك	 احتفل	
الكربى	ل�سهر	ني�سان	لعام	2012،	حيث	بلغت	
مليون	 ربع	 التوفـري	 ح�سابات	 على	 قيمتها	
دينار،	منا�سفة	بني	فروع	فل�سطني	واالأردن،	
نزيه	 اهلل	 رام	 فرع	 لدى	 املدخرون	 بها	 وفاز	

عاي�س	ورناد	عاي�س	و�سعاد	العاروري.
�سمن	 واحلمالت	 اجلوائز	 هذه	 وتاأتي	
تكرمي	 اإىل	 الهادفة	 البنك	 اإ�سرتاتيجية	
عمالئه،	حيث	قام	البنك	انطالقا	من	هذا	

للفوز	 منتظمة	 �سحوبات	 باإجراء	 املبداأ،	
�سهر،	 كل	 من	 اخلام�س	 فـي	 نقدية	 بجوائز	
اجلائزة	 على	 اخلا�س	 ال�سحب	 اإىل	 اإ�سافة	

الكربى	على	ح�سابات	التوفـري.
وعرب	الفائزين	عن	فرحتهم	الغامرة	بالفوز،	
وعن	�سكرهم	وتقديرهم	لبنك	االأردن،	الذي	
يتميز	باملعاملة	الراقية	وال�سريعة	مع	عمالئه	
املواطنني	 و�سهلة؛	حتفز	 �سل�سة	 عمل	 وباآلية	

على	االن�سمام	واالدخار	لديه.	
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يقرر توزيع أرباح بنسبة 2,5 من القيمة االسمية للسهم

للبنك	 العادية	 العامة	 الهيئة	 عقدت	
فـي	 لها	 اجتماع	 الفل�سطيني،	 االإ�سالمي	
قاعة	الليدرز	برام	اهلل،	وعرب	تقنية	الفـيديو	
رئي�س	 برئا�سة	 غزة،	 قطاع	 مع	 كونفرن�س	
زكارنة،	 فايز	 حممد	 د.	 االإدارة	 جمل�س	
اأيوب،	 نظام	 ال�سركات	 مراقب	 ومب�ساركة	
د.عماد	 غزة	 قطاع	 فـي	 ال�سركات	 وم�سجل	
د.	 ال�سرعية	 الرقابة	 هيئة	 ورئي�س	 الباز،	
كال	 عن	 وممثلني	 عفانة،	 الدين	 ح�سام	
وبور�سة	 �سالم،	 �سبحي	 النقد	 �سلطة	 من	
�سوق	 وهيئة	 حجازي،	 حممد	 فل�سطني	
مدقق	 وممثل	 عودة،	 بني	 �سعود	 املال	 راأ�س	
احل�سابات	�سركة	اآرن�ست	اآند	يونغ	رامي	طه.
جمل�س	 تو�سية	 العادية	 العامة	 الهيئة	 اأقرت	
اال�سمية	 القيمة	 من	 	%  2.5 بتوزيع	 االإدارة	
على	 و�سادقت	 امل�ساهمني،	 على	 لل�سهم	
والرقابة	 واملالية	 االإدارية	 التقارير	
بتاريخ	 املنتهية	 املالية	 ال�سنة	 عن	 ال�سرعية	
2011/12/31،	واأبراأت	ذمة	جمل�س	االإدارة،	

يونغ	 اآند	 اآرن�ست	 �سركة	 انتخاب	 واأعادت	

رئي�س	 واأ�سار	 	،2012 لعام	 خارجي	 كمدقق	
جمل�س	اإدارة	البنك	د.	حممد	فايز	زكارنة،	
جملة	 هو	 	2011 عام	 ميز	 ما	 ابرز	 اأن	 اإىل	
اتخذها	 التي	 واملالية،	 االإدارية	 القرارات	
اخلطة	 فـي:	 تتمثل	 والتي	 االإدارة	 جمل�س	
املقبلة،	 اخلم�س	 لل�سنوات	 االإ�سرتاتيجية	
اإطالق	عدد	 واإقرار	 واإقرار	نظام	احلوكمة،	
التي	 االإ�سالمية	 امل�سرفـية	 اخلدمات	 من	
التو�سع	 واإقرار	 ال�سوق،	 وحاجة	 تتما�سى	
املدن	 على	 موزعة	 اآليا	 �سرافا	 	32 باإ�سافة	
افتتاح	 اإقرار	 وكذلك	 وغزة،	 ال�سفة	 فـي	
العمل	 فـي	 املبا�سرة	 ليتم	 ومكتب	 فرعني	
	.2012 عام	 خالل	 املطلوبة	 باالإجراءات	
حيث	اتخذ	املجل�س	قرارين	بخ�سو�س	�سراء	
قطعة	ار�س	فـي	حمافظة	جنني؛	لبناء	مبنى	
ا�ستثماري	ي�سم	مقرا	لفرع	للبنك،	باالإ�سافة	
اإىل	�سراء	مبنى	كمقر	جديد	لالإدارة	العامة.
كما	اأ�ساف	د.	زكارنة،	انطالقا	من	حتفـيز	
االإدارة	 جمل�س	 وافق	 الودائع،	 وتعظيم	
االإ�سالمية	 املنتجات	 من	 عدد	 درا�سة	 على	

ال�سغرية	 الودائع	 ال�ستقطاب	 اجلديدة	
زيادة	 وبالتايل	 والكبرية،	 واملتو�سطة	
�سهادات	 تقدمي	 وت�سمل:	 ال�سوقية،	 ح�سته	
جمال	 فـي	 دولية	 عالقات	 وفتح	 اال�ستثمار،	
ال�سكوك	 فـي	 خا�سة	 املخ�س�س	 اال�ستثمار	
حملة	 اإقرار	 اإىل	 باالإ�سافة	 االإ�سالمية،	
2011	كنوع	 اإطال	قها	عام	 التي	مت	 التوفـري	
من	مكافاأة	املودعني	فـي	ح�سابات	التوفـري.
االإدارة	 رئي�س	جمل�س	 نائب	 اأ�سار	 من	جهته	
جمل�س	 لتقرير	 عر�سه	 فـي	 قديح،	 �سبحي	
االإدارة،	اإىل	اأن	اأهم	ما	ميز	عام	2011	عن	
املت�سارعة	 اخلطوات	 هو	 ال�سابقة،	 االأعوام	
املالية	 البنك	 اأو�ساع	 العديد	من	 فـي	ترتيب	

واالإدارية	والقانونية	واملهنية	والفنية.
اأكد	 املالية،	 االأعمال	 حول	 تقريرها	 وفـي	
اأن	 على	 طه،	 يونغ	 اآند	 اآرن�ست	 �سركة	 ممثل	
ال�سركة	 عليها	 ح�سلت	 التي	 التدقيق	 اأدلة	
كافـية	ومالئمة	وتوفر	اأ�سا�سا	الإبداء	الراأي.
ارتفاع	 للبنك،	 املالية	 البيانات	 اأظهرت	
مبلغ	 اإىل	 	2011 عام	 البنك	 موجودات	
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ويرعى عدد من الفعاليات
فـي	اإطار	م�سئوليته	االجتماعية،	قدم	البنك	
االإ�سالمي	الفل�سطيني	رعايته	ودعمه	لعدد	
وقطاع	 الغربية	 ال�سفة	 فـي	 الفعاليات	 من	
ال�ساد�سة	 لل�سنة	 البنك	 رعى	 حيث	 غزة.	
بوكالة	 والعمال	 املعلمني	 قطاع	 احتفاالت	
مدير	 بح�سور	 غزة	 �سمال	 فـي	 الغوث	
عمليات	االأنروا	روبرت	ترينر،	هذا	وكانت	
اجلامعة	 فـي	 واملالية	 االإدارية	 العلوم	 كلية	

وبالتعاون	 نظمت	 قد	 االأمريكية،	 العربية	
ندوة	 الفل�سطيني،	 االإ�سالمي	 البنك	 مع	
البنوك	 وواقع	 االإ�سالمي	 »التمويل	 بعنوان	
ا�ست�سافت	 فل�سطني«،	 فـي	 االإ�سالمية	
فـي	 ال�سرعية	 االإفتاء	 هيئة	 رئي�س	 فـيها،	

البنك	د.	ح�سام	الدين	عفانة.
كما	اأقامت	جامعة	القد�س	املفتوحة	– فرع	
املتفوقني	 للطلبة	 تكرمييًا	 حفال	 القد�س،	

حتت	 اجلامعة،	 فـي	 واالإداريني	 والعاملني	
الفـيحاء	 ق�سر	 قاعة	 فـي	 البنك	 رعاية	
فـي	العيزرية،	بح�سور	كل	من	املدير	العام	
االإقليمي	 واملدير	 الربغوثي،	 ن�سال	 للبنك	
العيزرية	 فرع	 ومديرة	 ال�سعدي،	 عماد	

�سماح	قراعني.

ويستقبل مئات األطفال ضمن فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب
لالأطفال	 امل�سرفـي	 االأ�سبوع	 فعاليات	 �سمن	
الفل�سطيني	 االإ�سالمي	 البنك	 زار	 وال�سباب،	
وقدم	 بغزة،	 لالأطفال	 الن�سر	 م�ست�سفى	
لالأطفال.	 تعريفـية	 ومواد	 عينية	 هدايا	
�سنة(،	 	14( كحيل	 دانية	 الطفلة	 وقالت	
اإحدى	نزيالت	امل�ست�سفى:	اأنها	“�سعيدة	جدًا	
لها،	 قدمها	 التي	 وبالهدية	 البنك”  بزيارة	
�سكرت	 فـيما	 واملميزة،	 بالرائعة	 وو�سفتها	
والدتها	البنك	على	“اللفتة	الكرمية	وزيارته	

لنا”.	
	كما	ا�ستقبل	البنك	مئات	االأطفال	وال�سباب	
بني	 جتولوا	 الذين	 املختلفة،	 فروعه	 فـي	
عمل	 طبيعة	 على	 وتعرفوا	 املختلفة	 اأق�سامه	
واالختالف	 االقت�ساد،	 فـي	 ودورها	 البنوك	
من	 والتجارية،	 االإ�سالمية	 البنوك	 بني	

البنك	 فـي	 غزة	 فروع	 م�سئول	 توجه	 جهته	
النقد	 ل�سلطة	 اجلزيل	 بال�سكر	 حماد	 عزيز	
التي	 الكبرية	 املجهودات	 على	 الفل�سطينية،	

االأ�سبوع	 فعاليات	 اإجناح	 اجل	 من	 بذلوها	
امل�سرفـي،	منوها	اإىل	اأن	البنك	قام	بتوفـري	
املواد	الدعائية	والتعريفـية	الالزمة	للجمهور.

ن�سبتها	 ت�سل	 بزيادة	 دوالر	 	392,675,894

لت�سبح	 الودائع	 ارتفعت	 كما	 	،% 9.89 اإىل	
بن�سبة	 بزيادة	 دوالرا	 	328,790,076

%10,32،	وبالتايل	ارتفعت	اأرباح	البنك	من	

لت�سبح	 	2010 عام	 دوالر	عن	 	1,594,453

مت	 ما	 وهو	 	،2011 عام	 دوالر	 	4,034,147

اعتباره	نقلة	نوعية	تظهر	مدى	تقدم	البنك	
وبالعائد	 معه	 املتعاملني	 وقناعة	 وتطوره	

كما	 فـيه.	 باالأمان	 وال�سعور	 املتميز	 احلالل	
	52,080,504 امللكية	 حقوق	 اإجمايل	 بلغ	
بزيادة	 	 	2011 عام	 نهاية	 حتى	 دوالر	

مقدارها	4,034,147	عن	عام	2010.
املمنوحة	 االئتمانية	 الت�سهيالت	 وبلغت	
عام	 نهاية	 حتى	 دوالر	 	187,389,712

من	 	%  5,21 ن�سبته	 ما	 ومتثل	 	،2011

القطاع	 فـي	 املمنوحة	 االئتمانية	 الت�سهيالت	

الرقابة	 هيئة	 تقرير	 وفـي	 امل�سرفـي،	
ال�سرعية	اأكد	الدكتور	عفانة،	على	اأن	العقود	
البنك	 اأبرمها	 التي	 واملعامالت	 والعمليات	
اطلعت	 التي	 م	 	2011 املنتهية	 ال�سنة	 خالل	
ومبادئ	 الأحكام	 وفقًا	 متت	 الهيئة،	 عليها	

ال�سريعة	االإ�سالمية.
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مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعه الدوري الثاني 

فـي	 البنوك	 جمعية	 اإدارة	 جمل�س	 عقد	
بتاريخ	 الثاين	 الدوري	 اجتماعه	 فل�سطني	
اطلَّع	خالله	 رام	اهلل.	 فـي	مدينة	 	04/25

املجل�س	على	التقرير	ال�سنوي	للعام	2011،	

للجمعية	 املدققة	 املالية	 البيانات	 واعتمد	
جمموعة	 وناق�س	 	،2011 املنتهية	 لل�سنة	
جلنة	 متابعات	 اأهمها:	 الق�سايا	 من	
قواعد	 وتعليمات	 االجتماعية،	 امل�سوؤولية	

كما	 واحلوافز.	 املكافاآت	 منح	 ممار�سات	
حدد	املجل�س	موعدا	الجتماع	الهيئة	العامة	

العادية	بتاريخ	05/16.	

جمعية البنوك تعقد اجتماعين لمتابعة فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
وثانيهما	 تقييمي	 اأولهما	 اجتماعني	
على	 	04/02 و	 	03/26 بتاريخ	 ت�ساوري	
التوايل،	فـي	مقر	اجلمعية؛	ملتابعة	فعاليات	
وال�سباب،	 لالأطفال	 امل�سرفـي	 االأ�سبوع	
النقد	 �سلطة	 من	 ممثلني	 بح�سور	 وذلك	
الفل�سطينية	ومدراء	الت�سويق	فـي	البنوك.

وكانت	�سلطة	النقد	الفل�سطينية	قد	اأطلقت	
بالتعاون	 امل�سرفـي	 االأ�سبوع	 فعاليات	
امل�سرفـي،	 واجلهاز	 البنوك	 جمعية	 مع	
والتثقيف	 التعليم	 م�ستوى	 تعزيز	 بهدف	
امل�سرفـي	واملايل	لدى	جميع	فئات	املجتمع	

الفل�سطيني	خا�سة	االأطفال	وال�سباب.
الأخذ	 التقييمي	 االجتماع	 تنفـيذ	 مت	

االأ�سبوع	 من	 والِعرب	 النجاح	 درو�س	
بني	 ما	 ال�سفة	 فـي	 اأقيم	 الذي	 امل�سرفـي	
فـي	 نتائجه	 ا�ستثمار	 ومت	 	،03/22-17

االجتماع	الت�ساوري	الذي	خ�س�س	لنقا�س	
فعاليات	 الإطالق	 الالزمة	 التح�سريات	
االأ�سبوع	امل�سرفـي	لالأطفال	وال�سباب	فـي	

قطاع	غزة	ما	بني	04/26-21.

بيت البنوك
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الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

مجلس إدارة جمعية البنوك المنتخب يعقد اجتماعًا لتوزيع مناصبه اإلدارية
فـي	 البنوك	 جمعية	 اإدارة	 جمل�س	 عقد	
له،	 اجتماعًا	 املنتخب	 اجلديد	 فل�سطني	
مقر	 فـي	 	05/16 املوافق	 االأربعاء	 يوم	
اجلمعية	مبدينة	رام	اهلل،	بح�سور	ريا�س	
النقد	 �سلطة	 عن	 ممثال	 �سحادة	 اأبو	
عام	 مدير	 دياب	 اأبو	 ونبيل	 الفل�سطينية	

االإدارية	 املنا�سب	 توزيع	 بهدف	 اجلمعية؛	
فـي	املجل�س.	

منا�سبه	 بتوزيع	 االإدارة	 قام	جمل�س	 حيث	
عزام	 التايل:	 النحو	 على	 االإدارية،	
		- القد�س	 لبنك	 العام	 املدير	 	- ال�سوا	
املدير	 نائب	 	- ن�سنا�س	 جوزيف	 رئي�س،	

القاهرة	 لبنك	 االإقليمي	 املدير	 	/ العام	
االإ�سالمي	 البنك	 الرئي�س،	 نائب	 	- عمان	
التجاري	 البنك	 ال�سر،	 اأمني	 الفل�سطيني	
االأردن	 بنك	 ال�سندوق،	 اأمني	 االأردين	
ع�سو،	البنك	العربي	ع�سو،	بنك	فل�سطني	

ع�سو.	

جلمعية	 العادية	 العامة	 الهيئة	 عقدت	
اجتماعها	 فل�سطني،	 فـي	 البنوك	
	2012/05/16 بتاريخ	 العادي	 ال�سنوي	
اهلل.	 رام	 مبدينة	 اجلمعية	 مقر	 فـي	
نائب	 ن�سنا�س	 جوزيف	 االجتماع	 تراأ�س	
تاريخه،	 حتى	 االإدارة،	 جمل�س	 رئي�س	
النقد	 �سلطة	 من	 باحل�سور	 رحب	 الذي	
واأع�ساء	 الداخلية	 ووزارة	 الفل�سطينية	
جدول	 بعر�س	 وقام	 العامة،	 الهيئة	

اأعمال	االجتماع.	
التقرير	 اإقرار	 االجتماع	 خالل	 مت	

االإداري	ملجل�س	االإدارة	عن	اأعمال	العام	
وافـيا	 �سرحا	 ت�سمن	 والذي	 	،2011

لالأن�سطة	التي	قامت	بها	اجلمعية	خالل	
العمل	 خطة	 التقرير	 �سمل	 كما	 العام.	
للعام	2012	والتي	ت�سمنت	اأهم	حماور	
الهيئة	 �سادقت	 املقبلة.	 للمرحلة	 العمل	
املدققة	 املالية	 البيانات	 على	 العامة	
	،2011 املنتهية	 لل�سنة	 البنوك	 جلمعية	
االإدارة،	 جمل�س	 اأع�ساء	 ذمة	 واأبراأت	
ح�سابات	 مدقق	 ت�سمية	 على	 واتفقت	

اجلمعية	للعام	2012.

بال�سكر	 العامة	 الهيئة	 اأع�ساء	 تقدم	
واإدارتها	 اجلمعية	 اإدارة	 ملجل�س	
بذلوها	 التي	 اجلهود	 على	 التنفـيذية،	
النوعية	 والنقلة	 املن�سرمة،	 ال�سنة	 فـي	
على	 خا�سة	 اجلمعية	 حققتها	 التي	
�سعيد	حمور	ح�سد	التاأييد	والت�سارك.	
اأع�ساء	 قدم	 االجتماع،	 نهاية	 وفـي	
ثم	 ومن	 ا�ستقالتهم،	 االإدارة	 جمل�س	
جمل�س	 بانتخاب	 العامة	 الهيئة	 قامت	
�سبعة	 من	 يتكون	 للجمعية	 جديد	 اإدارة	

اأع�ساء.
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بيت البنوك

فـي	 البنوك	 جمعية	 اإدارة	 جمل�س	 عقد	
فـي	 	06/04 بتاريخ	 ت�ساوريًا	 لقاًء	 فل�سطني	
مقر	اجلمعية؛	بهدف	مناق�سة	م�سودة	قانون	
املوؤ�س�سة	الفل�سطينية	ل�سمان	الودائع.																																																																									
الق�سايا	 من	 جمموعة	 املجل�س	 ناق�س	

امل�ستقبلية	 واالأبعاد	 بامل�سودة	 املتعلقة	
االتفاق	 ومت	 اعتمادها.	 حال	 فـي	 املتوقعة	
البنوك	 العامة	جلمعية	 الهيئة	 دعوة	 على	
عر�س	 خالله	 يتم	 طارئ،	 اجتماع	 اإىل	
درا�سة	تو�سح	م�سودة	قانون	تلك	املوؤ�س�سة	

والدولية	 العربية	 بالتجارب	 وتقارنها	
على	 املحتملة	 االآثار	 وت�ست�سرف	 ال�سبيهة،	
حال	 فـي	 فل�سطني	 فـي	 العاملة	 البنوك	

اعتماد	امل�سودة	ر�سميا.		

جلمعية	 العامة	 الهيئة	 وعقدت	 هذا	
ت�ساوري	 اجتماع	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	
طارئ	بتاريخ	06/06	فـي	مقر	اجلمعية؛	
املوؤ�س�سة	 قانون	 م�سودة	 ملناق�سة	
واالتفاق	 الودائع،	 ل�سمان	 الفل�سطينية	

امل�سرفـي	 للقطاع	 �سمولية	 روؤية	 على	
الفل�سطيني	حولها.			

الدرا�سة	 العامة	 الهيئة	 ناق�ست	
التو�سيحية	مل�سودة	قانون	تلك	املوؤ�س�سة،	
وطالبت	 البنوك.	 جمعية	 اأعدتها	 التي	

جمعية	 اإدارة	 جمل�س	 العامة	 الهيئة	
حمافظ	 خماطبة	 ب�سرورة	 البنوك	
�سلطة	النقد	الفل�سطينية	الدكتور	جهاد	
الوزير	مرة	اأخرى؛	ملراجعة	م�سودة	هذا	
القانون	اعتمادًا	على	نتائج	الدرا�سة.		

جمعية البنوك تعقد ثالثة اجتماعات ...
بخصوص مسودة قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 

فـي	 البنوك	 جمعية	 اإدارة	 جمل�س	 عقد	 كما	
فل�سطني	اجتماع	متابعة	طارئ	بتاريخ	06/12	
توجيهات	 على	 بناًء	 اجلمعية؛	 مقر	 فـي	
بتاريخ	 املنعقد	 اجتماعها	 فـي	 العامة	 الهيئة	

املوؤ�س�سة	 قانون	 م�سودة	 بخ�سو�س	 	06/06

الفل�سطينية	ل�سمان	الودائع.		
ال�سوا،	 عزام	 املجل�س	 رئي�س	 تكليف	 مت	
النقد	 �سلطة	 حمافظ	 اإىل	 كتاب	 باإر�سال	

الفل�سطينية،	لطلب	حتديد	موعد	اجتماع	مع	
جلنة	االت�سال	مرفقا	به	ن�سخة	من	الدرا�سة	
مراجعة	 بهدف	 امل�سودة؛	 بتلك	 اخلا�سة	

م�سودة	هذا	القانون	مرة	اأخرى.
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جمعية البنوك تعقد اجتماع متابعة ألعضاء لجنة أمن المعلومات االلكترونية 

عقدت	جمعية	البنوك	فـي	فل�سطني	اجتماع	
املعلومات	 اأمن	 جلنة	 الأع�ساء	 متابعة	
مقرها	 فـي	 	04/16 بتاريخ	 	 االلكرتونية	
عام	 مدير	 بح�سور	 اهلل،	 رام	 مبدينة	
اللَّجنة.	 واأع�ساء	 دياب	 اأبو	 نبيل	 اجلمعية	
عن	 االجتماع	 بداية	 فـي	 دياب	 اأبو	 اأعرب	
خا�سة	 معايري	 اإعداد	 اإىل	 اجلمعية	 توجه	
البنوك	 فـي	 االلكرتونية	 املعلومات	 باأمن	
توزيعها	 يتم	 ثم	 ومن	 اللَّجنة،	 ت�سوغها	
بتطبيقها	 منها	 كل	 ليقوم	 البنوك؛	 على	
اأ�سار	 كما	 خ�سو�سيته.	 مع	 يتما�سى	 مبا	

تكثيف	 اإىل	 اجلمعية	 توجه	 اإىل	 دياب	 اأبو	
عقد	الور�س	امل�سرفـية	خالل	العام	2012	
ملتابعة	 منها	 عدد	 ا�ستثمار	 ميكن	 والتي	

اأن�سطة	اللَّجنة.	
ناق�س	احل�سور	الورقة	التي	اأعدتها	اللَّجنة	
ملو�سوع	 روؤيتها	 تو�سح	 والتي	 �سابقا،	
باالإ�سافة	 االلكرتونية،	 املعلومات	 اأمن	
ذات	 الفنية	 الق�سايا	 من	 جمموعة	 اإىل	
على	 االتفاق	 	: اأهمها	 ومن	 العالقة،	
للَّجنة		 دوري	 متابعة	 اجتماع	 عقد	 تثبيت	
بداية	كل	�سهر،	تنفـيذ	عر�س	للجنة	حول	

عام	 ملدير	 يوجه	 وتو�سياتها	 مالحظاتها	
الدوري	 اجتماعها	 فـي	 البنوك	 جمعية	
عر�س	 تنفـيذ	 يتم	 اأن	 اأمل	 على	 القادم،	
كما	 م�ستقبال.	 مو�سع	 م�ستوى	 على	 اآخر	
اجلمعية	 توافق	 باأن	 اأملهم	 عن	 عربوا	
على	تخ�سي�س	م�ساحة	لفعاليات	اللَّجنة،	
البنوك	 جملة	 اأعداد	 خالل	 ومتابعاتها	
يتم	 باأن	 واأملهم	 القادمة،	 فل�سطني	 فـي	
املعلومات	 باأمن	 م�ستقبال	 االهتمام	
االلكرتونية	وتعليماتها	اأ�سوة	ببقية	الدوائر	
االأخرى	بالبنوك	كاالمتثال	واملخاطر.		

جمعية البنوك تدعو العاملين فـي القطاع المصرفـي
إلى التضامن مع األسرى فـي خيمة االعتصام

بتاريخ	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 بادرت	
القطاع	 فـي	 العاملني	 دعوة	 اإىل	 	05/07

فـي	 االأ�سرى	 مع	 الت�سامن	 اإىل	 امل�سرفـي	
امل�ساركة	 من	خالل	 الطعام،	 عن	 اإ�سرابهم	

املخ�س�سة	 االعت�سام	 خيمة	 زيارة	 فـي	
فـي	 اجلمعية	 �ساركت	 ثم،	 ومن	 لذلك.	
بح�سور	 	05/09 بتاريخ	 االعت�سام	 فعاليات	

جمع	من	امل�سرفـيني.

متوا�سعة	 كم�ساهمة	 الت�سامن	 ذلك	 وياأتي	
الفل�سطينيني	 االأ�سرى	 �سمود	 تعزيز	 فـي	
حرياتهم	 ي�سادر	 الذي	 االحتالل،	 بوجه	

وحقوقهم	امل�سروعة.

جمعية البنوك تشكل لجنة تنسيقية للبنوك العاملة فـي قطاع غزة
بت�سكيل	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 قامت	
قطاع	 فـي	 العاملة	 للبنوك	 تن�سيقية	 جلنة	
غزة	بتاريخ	04/12؛	بهدف		رعاية	م�سالح	
البنوك	االأع�ساء	وتوثيق	التعاون	فـيما	بينهم	

على	م�ستوى	الوطن،	والذي	يندرج	فـي	اإطار	
حمور	ح�سد	التاأييد	والت�سارك.		

من	 ممثلني	 ع�سويتها	 فـي	 اللجنة	 �سمت	
لديها	فروع	 التي	 االأحد	ع�سر	 البنوك	 جميع	

فـي	القطاع،	والتي	يبلغ	عدد	فروعها	42	من	
226	فرع	ومكتب	على	م�ستوى	الوطن	 اأ�سل	

جلميع	البنوك	العاملة	فـي	فل�سطني.	



البنـوك فـي فل�ســــــطني34

جمعية البنوك تعقد اجتماع تشاوري...
لمناقشة الحد من ظاهرة الجيرو وتحديد سقف سحب للشيك الواحد

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
مقر	 فـي	 	04/23 بتاريخ	 ت�ساوري	 اجتماع	
اجلمعية،	بح�سور	ممثلني	من	�سلطة	النقد	
امل�سرفـية	 العمليات	 ومدراء	 الفل�سطينية	
من	 احلد	 ق�سيتي	 ملناق�سة	 البنوك؛	 فـي	
�سحب	 �سقف	 وحتديد	 اجلريو	 ظاهرة	

لل�سيك	الواحد.			
مدير	 اأو�سح	 االجتماع،	 بداية	 وفـي	
هذا	 اأن	 دياب،	 اأبو	 نبيل	 	 اجلمعية	 عام	

ينفذ	 الذي	 الثامن	 الن�ساط	 هو	 االجتماع	
اجلمهور	 عالقات	 ودائرة	 اجلمعية	 بني	 ما	
كما	 النقد.	 �سلطة	 فـي	 ال�سوق	 وان�سباط	
مو�سوع	 بخ�سو�س	 دياب	 اأبو	 اأ�ساف	
الواقع	 اأر�س	 على	 يحدث	 ما	 اأن	 االجتماع،	
امل�سرفـية	 لالأدوات	 ا�ستخدام	 وجود	 هو	
يعترب	 لذلك	 م�سرفـية؛	 غري	 الأغرا�س	
اأوىل	 م�سلحة	 اجلريو	 ظاهرة	 من	 احلد	
للم�سارف	ولالقت�ساد	الفل�سطيني	ككل.

اأثمر	االجتماع	عن	جمموعة	من	املالحظات	
والتو�سيات،كان	اأهمها	مبا	يتعلق	باحلد	من	
اأن	يتم،	قبل	املبا�سرة	فـي	 ظاهرة	اجلريو:	
اإجراءات	احلد	من	تلك	الظاهرة،	مراعاة	
تفعيل	 اأو	 اإيجاد	 اأولهما	 اأ�سا�سيني،	 اأمرين	
الوقت	 منح	 وثانيهما	 امل�سرفـية،	 البدائل	
تنفـيذ	 اإىل	 للحاجة	 نظرا	 للبنوك	 الكافـي	
لزبائن	 وا�سعة	 م�سرفـي	 تثقيف	 عملية	

البنوك.

بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي حفل إطالق مشروع التجمعات العنقودية
ولقاءاته التعريفـية الثالث...
بحفل	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 �ساركت	
الذي	 العنقودية،	 التجمعات	 م�سروع	 اإطالق	
الفل�سطيني	 االأحمر	 الهالل	 مقر	 فـي	 عقد	
من	 بتنظيم	 	،5/27 بتاريخ	 البرية	 مبدينة	
مع	 بالتعاون	 الوطني	 االقت�ساد	 وزارة	
الغرف	 واحتاد	 للتنمية	 الفرن�سية	 الوكالة	
الذي	�سيمتد	 امل�سروع	 التجارية.	يهدف	هذا	
تنفـيذه	حتى	عام	2016،	اإىل	تعزيز	القدرة	
�سغرية	 خا�سة	 املحلية	 لل�سركات	 التناف�سية	
اجلمعية	 �ساركت	 كما	 احلجم.	 ومتو�سطة	
التي	 املتتالية،	 الثالث	 التعريفـية	 االأيام	 فـي	

	.05/29-27 بني	 ما	 االفتتاح	 حفل	 تبعت	
الثالث،	 اليوم	 خالل	 مداخلتها	 	 قدمت	
اأر�سية	 لديها	 اأن	 خاللها	 اجلمعية	 اأو�سحت	
خ�سبة	وجتربة	عملية	فـي	تاأ�سي�س	التجمعات	
واأفق	 جانب،	 من	 البنوك	 بني	 ما	 العنقودية	
من	 واال�ستفادة	 للتعاون	 واعد	 م�ستقبلي	
جتربتها	 ففـي	 	 اآخر.	 جانب	 من	 امل�سروع	
ح�سد	 اإطار	 فـي	 اجلمعية	 بادرت	 العملية،	
تاأ�سي�س	 اإىل	 للدعوة	 والت�سارك	 التاأييد	
و	 امل�سرفـية”	 اخلدمات	 “�سركة	 ومتابعة	
“�سركة	خدمات	نقل	النقد”،	وعقد“امللتقى	

امل�سرفـي	للم�سوؤولية	االجتماعية” كل	�سنة.	
اأما	فـي	االأفق	امل�ستقبلي،	اأكدت	اجلمعية	وجود	
واال�ستفادة	 للتعاون	 عديدة	 م�ستقبلية	 فر�س	
من	امل�سروع،	خا�سة	فـي	اإقامة	جتمع	عنقودي	
اأهمها	 متنوعة	 جماالت	 فـي	 البنوك	 بني	
“املعار�س	الرتويجية” و	“املوارد	الب�سرية”.	
واتفق	ممثل	اجلمعية	فـي	اللقاءات	التعريفـية	
مع	وحدة	ت�سغيل	امل�سروع،	على	متابعة	فر�س	
التعاون	فـي	امل�ستقبل	القريب،	من	خالل	عقد	
ووحدة	 اجلمعية	 اإدارة	 بني	 ما	 م�سرتك	 لقاء	

اإدارة	امل�سروع.		
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فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
مقر	 فـي	 	05/06 بتاريخ	 ت�ساوري	 اجتماع	
النقد	 �سلطة	 اجلمعية،	بح�سور	ممثلني	من	
البنوك	 فـي	 العمليات	 ومدراء	 الفل�سطينية	
فـي	 التباحث	 بهدف	 فل�سطني؛	 فـي	 العاملة	
امل�سارف	 عمالء	 ح�سابات	 اإدارة	 مو�سوع	
التي	 وال�سرقة	 االحتيال	 حاالت	 بعد	 خا�سة	

جمعية البنوك تعقد اجتماعا تشاوريا لمناقشة موضوع إدارة حسابات عمالء المصارف 

موؤخرا.	 العمالء	 بع�س	 ح�سابات	 من	 متت	
الكفـيلة	 االإجراءات	 فـي	 احل�سور	 تباحث	
على	 والرتكيز	 تفعيلها	 اإعادة	 ي�ساعد	 التي	
من	حاالت	 احلد	 على	 البنوك	 فـي	 تطبيقها	
بهدف	 وذلك	 تلك،	 واالحتيال	 ال�سرقة	
النقد	 تعليمات	�سلطة	 مراعاتها	فـي	م�سودة	
امل�سارف	 عمالء	 ح�سابات	 باإدارة	 اخلا�سة	

ومن	 املقبلة.	 الفتة	 �سدورها	خالل	 واملتوقع	
فـيها:	 التباحث	 مت	 التي	 االإجراءات	 تلك	
الداخلية،	 الرقابة	 اإجراءات	 تفعيل	 اإعادة	
تكثيف	ا�ستخدام	الر�سائل	الن�سية	الق�سرية	
امل�سرفـي	 العمل	 على	 الرتكيز	 	،SMS

االلكرتوين	عو�سا	عن	التقليدي.	

جمعية البنوك تعقد اجتماع تشاوري لبحث الجوانب القانونية الخاصة بمراقب الشركات واختصاصاته

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
�سلطة	 ممثلي	 بني	 ت�ساوري	 اجتماع	
ال�سركات	 ومراقب	 الفل�سطينية	 النقد	
وامل�ست�سارين	القانونني	فـي	البنوك	العاملة	
مقر	 فـي	 	06/14 بتاريخ	 فل�سطني	 فـي	

القانونية	 اجلمعية؛	لبحث	جميع	اجلوانب	
اخلا�سة	مبراقب	ال�سركات	واخت�سا�ساته،	
بت�سجيل	 املتعلقة	 االإ�سكاليات	 اإىل	 اإ�سافة	
عنه،	 ال�سادرة	 وال�سهادات	 ال�سركات	

وعالقة	ال�سركات	مع	البنوك.

من	 جمموعة	 فـي	 احل�سور	 تناق�س	
�ساأنها	 من	 والتي	 العالقة،	 ذات	 الق�سايا	
جلميع	 الالزمة	 القانونية	 احلماية	 توفـري	

االأطراف.
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ور�سة	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
بح�سور	 مقرها،	 فـي	 	04/08 بتاريخ	 عمل	
الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	 من	 ممثلني	
البنوك؛	 لدى	 واالمتثال	 اخلزينة	 ومدراء	
ملناق�سة	تعليمات	اإدارة	ح�سابات	ال�سرافـني	
الور�سة	 افتتح	 النقد.	 �سلطة	 عن	 ال�سادرة	

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لمناقشة تعليمات إدارة حسابات الصرافـين

مرحبا	 دياب،	 اأبو	 نبيل	 اجلمعية	 عام	 مدير	
هو	 الور�سة	 هدف	 باأن	 ومو�سحا	 باحل�سور	
اغناء	امل�سودة	واالإ�سافة	عليها	بحيث	تراعي	

م�سالح	جميع	االأطراف	ذات	العالقة.	
التي	 الق�سايا	 جمموعة	 امل�ساركون	 ناق�س	
حتتويها	امل�سودة	ومالحظات	البنوك	حولها،	

ومن	اأهم	املداخالت	والتو�سيات:	اأن	ال	يتم	
تبني	منوذج	موحد	من	�سلطة	النقد؛	الأن	هذا	
اإ�سافة	 يلغي	قدرة	كل	بنك	على	 يوؤثر	ورمبا	
بنهاية	 احل�سور	 وتباحث	 خ�سو�سيته.	
الور�سة	فـي	مو�سوع	اإلزامية	اأو	اختيارية	تلك	

امل�سودة	على	البنوك.	

بيت البنوك
جمعية البنوك تكرم رئيسها األسبق مازن أبو حمدان

حفل	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 اأقامت	
جمعية	 رئي�س	 �سرف	 على	 تكرميي،	 ع�ساء	
وذلك	 حمدان،	 اأبو	 مازن	 ال�سابق	 	 البنوك	
مبدينة	 دارنا	 مطعم	 فـي	 	05/22 بتاريخ	

النقد	 �سلطة	 حمافظ	 بح�سور	 اهلل،	 رام	
الفل�سطينية	د.	جهاد	الوزير	واأع�ساء	الهيئة	
ثمنت	 العام.	 ومديرها	 للجمعية	 العامة	
خدمة	 فـي	 حمدان	 اأبو	 دور	 البنوك	 جمعية	

فل�سطني	 فـي	 امل�سرفـية	 ال�سناعة	 وتنمية	
	10 �سمنها	 من	 عام،	 	14 عن	 تزيد	 ملدة	
اأعوام		فـي	البنك	العربي	فل�سطني.	وقامت	

اجلمعية	بتقدمي	درعها	التقديري	له.				
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جمعية البنوك تصدر كتاب “التقرير السنوي 2011” 
“التقرير	 كتيب	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 اأ�سدرت	
اأداء	 عن	 ملحة	 اإعطاء	 اإىل	 يهدف	 والذي	 	”2011 ال�سنوي	
االقت�ساد	الفل�سطيني	ب�سكل	عام	والقطاع	امل�سرفـي	ب�سكل	
خا�س،	والتعريف	باإجنازات	اجلمعية	للعام	2011	وحماور	
ونتائج	 للجمعية	 املايل	 الو�سع	 اإىل	 اإ�سافة	 الرئي�سية	 العمل	
ن�ساطاتها	وتدفقاتها	النقدية	لل�سنة	املنتهية،	حيث	يت�سمن	
التطورات	 االأول:	 اجلزء	 رئي�سية؛	 اأجزاء	 ثالثة	 الكتيب	
االإداري،	 التقرير	 الثاين:	 اجلزء	 وامل�سرفـية،	 االقت�سادية	
خالل	 من	 اجلمعية	 اإجنازات	 على	 ال�سوء	 ي�سلط	 والذي	
العمل	على	15	جمال	والعمل	على	6	حماور	رئي�سية	متمثلة	
	14 واإجناز	 م�سرفـية،	 ق�سايا	 	7 لـ	 والتاأييد	 احل�سد	 فـي	
درا�سة	وتقرير	مايل	والعمل	على	6	اإ�سدارات	دورية	ربعية	
اجتماعات،	 بني	 ما	 الن�ساطات	 من	 بعدد	 والقيام	 و�سنوية،	
وريبورتاجات،	 مقابالت	 لقاءات،	 م�ساركات،	 فعاليات،	
اإ�سافة	اإىل	متثيل	البنوك	االأع�ساء	فـي	10	جلان	وجمال�س،	
و4	 عربية	 موؤ�س�سات	 و3	 حملية	 موؤ�س�سة	 	12 مع	 والتعاون	
واملتمثل	 الثالث	 اجلزء	 يحتوي	 بينما	 دولية.	 موؤ�س�سات	

الـتـقـرير الســنوي
2011

�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�ســـطني
هــاتــف: 2414555 2 970 +
فاكـــ�ص: 2414559 2 970 +

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

بتقرير	مدققي	احل�سابات	على	بيان	املركز	املايل	للجمعية	
وبيان	الن�ساطات	والتغريات	فـي	�سافـي	املوجودات	وبيان	
ال�سيا�سات	 عن	 ملخ�س	 اإىل	 اإ�سافة	 النقدية،	 التدفقات	

املحا�سبية	واملالحظات	االإي�ساحية	للبيانات	املالية.

جمعية البنوك تصدر نشرة “المؤشر المصرفـي 2012/3” وبطاقة “بيانات مصرفـية”

المؤشــر المصرفـي
2012/3

بيـانات مصـرفـية
2 0 1 2 / 3

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

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

قيمة   عدد

2,604,419,905 1,009,857 �صيكات املقا�صة

 180,310,612 119,019 ال�صيكات املرجتعة

-33,675,378 175,399 ال�صيكات امل�صحوبة مع اإ�صرائيل
307,699,694 121,709 ل�سالح البنوك الفل�سطينية

341,375,072 53,690 ل�سالح البنوك الإ�سرائيلية

1,345,912,760 32,488 احلواالت الداخلية

124,178,552 63,881  احلواالت اخلارجية بدون اإ�صرائيل
893,119,763 36,705 احلوالت الواردة

768,941,211 27,176 احلوالت ال�سادرة

339,519,303 21,009 احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل
685,212,562 13,541 احلوالت الواردة

345,693,259 7,468 احلوالت ال�سادرة

 بيانات الربع الأول

�صيكات وحواالت *

2012

 بيانات اإح�سائية بال�سافـي

**

**

**

**
*

الف�سلية	 ن�سرتها	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 اأ�سدرت	
توفـري	 اإىل	 تهدف	 والتي	  ”2012/3 امل�سرفـي	 “املوؤ�سر	
املعرفة	عن	واقع	القطاع	امل�سرفـي	الفل�سطيني،	من	خالل	
حتليل	الأهم	بنود	امليزانية	العمومية	املجمعة	اإ�سافة	اإىل	
ي�سكل	 ما	 واحلواالت	 ال�سيكات	 الربعية	حلركة	 البيانات	
هذا	 ويرافق	 القرار.	 و�سناع	 واملهتمني	 للباحثني	 مرجعًا	
والتي	  ”2012/3 م�سرفـية	 “بيانات	 بطاقة	 االإ�سدار	
ت�سكل	ملخ�سًا		�سهل	اال�ستخدام	الأهم	ما	ورد	فـي	ن�سرة	

املوؤ�سر	امل�سرفـي.
موؤ�سرات	 ارتفاع	 	2011 للعام	 االأول	 الربع	 نتائج	 وتظهر	
الت�سهيالت	 �سافـي	 	،)%0.4( بـ	 املوجودات	 �سافـي	
	،)%3( بـ	 البنوك	 ا�ستثمارات	 	،)%3( بـ	 االئتمانية	
ودائع	العمالء	بـ	)1%(،	وانخفا�س	موؤ�سرات	املوجودات	
ال�سائلة	بـ	)3%(،	ودائع	البنوك	و�سلطة	النقد	بـ	)18 %(،	
�سيكات	املقا�سة	)9%(،	ال�سيكات	املرجتعة	)%11(.

بيت البنوك
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ال�سنوي	 كتابها	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 اأ�سدرت	
توفـري	 اإىل	 يهدف	 2011” والذي	 للبنوك	 املايل	 “الو�سع	
العاملة	 والبنوك	 امل�سرفـي	 القطاع	 الأداء	 تف�سيلية	 قراءة	
املالية	 والبيانات	 للمعلومات	 عر�س	 خالل	 من	 فـيه،	
الربحية	 ال�سيولة،	 املال،	 راأ�س	 هيكل	 موؤ�سرات	 واحت�ساب	
من	 البنوك	 اأداء	 ر�سد	 اإىل	 اإ�سافة	 احلجم،	 وموؤ�سرات	
االئتمانية،	 الت�سهيالت	 �سافـي	 املوجودات،	 �سافـي	 حيث	
على	 ال�سريبة	 قبل	 والربح	 امللكية	 حقوق	 العمالء،	 ودائع	
�سكل	ر�سوم	بيانية	لفرتة	خم�س	�سنوات،	كما	ي�سمل	الكتاب	
املالية	 وموؤ�سراتها	 بياناتها	 اأهم	 ح�سب	 البنوك	 ترتيب	
ن�سرة	 االإ�سدار	 هذا	 ويرافق	 بينها.	 فـيما	 املقارنة	 لغر�س	
م�سرفـية	 “حقائق	 وبطاقة	  ”2011 احلقائق	 “�سفحة	
واللتان	حتتويان	على	اأهم	بيانات	كتاب	“الو�سع	 	،”2011

لت�سكالن	مرجعًا	�سهل	اال�ستخدام	  ”2011 للبنوك	 املايل	
عن	واقع	القطاع	امل�سرفـي.

جمعية البنوك تصدر كتابها السنوي “الوضع المالي للبنوك 2011”

الوضـع المالي للبنـوك
2011

2011
2011 2011

2011
2011 201120112011 2011

2011 20112011

2011
2011

2011
2011

2011
2011

2011
2011

2011

20112011
20112011
2011

اإىل	 	2011 للعام	 امل�سرفـي	 للقطاع	 املايل	 الو�سع	 كتاب	 نتائج	 وت�سري	
بـ	 منو	�سافـي	املوجودات	بـ	)6%(	ومنو	�سافـي	الت�سهيالت	االئتمانية	
)24%(،	ومنو	ودائع	العمالء	بـ	)3%(،	ومنو	فـي	راأ�س	املال	املدفوع	بـ	

)8%(،	فـي	حني	انخف�س	�سافـي	االأرباح	بـ	)%7(.	

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي للعام 2012

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 �ساركت	
“حتديات	 العربي	 امل�سرفـي	 باملوؤمتر	
الفرتة	 فـي	 العربي”،	 االقت�سادي	 االأمن	
مدينة	 فـي	 	04/12-11 بني	 ما	 املمتدة	
االإدارة		 جمل�س	 برئي�س	 ممثلًة	 ظبي،	 اأبو	
ومدير	 تاريخه	 حتى	 حمدان	 اأبو	 مازن	

وبح�سور	 	، دياب	 اأبو	 نبيل	 اجلمعية	 عام	
والتجارة	 االقت�ساد	 وزراء	 من	 جمموعة	
وقيادات	 املركزية	 امل�سارف	 وحمافظو	

املوؤ�س�سات	امل�سرفـية	واالقت�سادية.	
ركز	املوؤمتر	على	االإ�سالحات	املطلوبة	فـي	
وا�ست�سراف	 العربي،	 امل�سرفـي	 القطاع	

االأمن	 �سعف	 عن	 الناجمة	 االأخطار	
اأجندة	 وتناولت	 العربي.	 االقت�سادي	
اأهمها:	 املحاور	 من	 جمموعة	 املوؤمتر	
العربية،	 املنطقة	 تواجه	 التي	 التحديات	
وعدم	اليقني	حول	التطورات	امل�ستقبلية.
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بيت البنوك
جمعية البنوك تستطلع آراء البنوك حول الورقة التي أعدتها لجنة اآليبان

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 قامت	
با�ستطالع	اآراء	البنوك	حول	الورقة	التي	
)الرقم	 االآيبان	 جلنة	 اأع�ساء	 اأعدها	
�سلطة	 فـي	 البنكي(	 للح�ساب	 الدويل	
ومن	  ،03/19 بتاريخ	 الفل�سطينية	 النقد	

اإىل	 املالحظات	 تلك	 اإر�سال	 اأعادت	 ثم	
باأن	 اأمال	 	03/28 بتاريخ	 النقد	 �سلطة	
جميع	 م�سالح	 لتحقيق	 مراعاتها	 يتم	
االأطراف	ذات	العالقة	فـيها.	وي�سار	اإىل	
اأن	الورقة	ت�ستمل	على	مزايا	ومنافع	ذلك	

الالزمة	 واملراحل	 االإجراءات	 النظام،	
مناذج	 لبع�س	 موجز	 عر�س	 لتطبيقه،	
العربية	 الدول	 فـى	 امل�ستخدمة	 االأنظمة	
واآخر	تف�سيلي	لتجربة	دولة	ال�سعودية.	

جمعية البنوك تستطلع آراء البنوك حول مسودة التعليمات الخاصة
بتحديث تعليمات نظام براق
فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 ا�ستطلعت	
حول	 فل�سطني	 فـي	 العاملة	 البنوك	 اآراء	
م�سودة	تعليمات	�سلطة	النقد	الفل�سطينية	
براق،	 نظام	 تعليمات	 بتحديث	 اخلا�سة	
ح�ساب	 فـي	 احلواالت	 بقيد	 واملتعلقة	

وذلك	 ت�سويتها،	 حق	 بنف�س	 امل�ستفـيد	
تلك	 ا�ستطالع	 وبعد	 	.05/21 بتاريخ	
اإىل	 باإر�سالها	 اجلمعية	 قامت	 االآراء،	
�سلطة	النقد	بهدف	مراعاتها	واالأخذ	بها	
تلك	 وانق�سمت	 النهائية.	 التعليمات	 فـي	

ثالثة	 اإىل	 براق	 نظام	 حول	 املالحظات	
البنكية،	 التحويل	 عمليات	 هي:	 اأق�سام،	
الواردة	 ال�سخ�سية	 احلواالت	 تنفـيذ	
ل�سالح	امل�ستفـيدين	منها،	تعليمات	الدعم	

الفني	لذلك	النظام.

جمعية البنوك تشارك فـى اجتماع مجلس المدفوعات الوطني
فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 �ساركت	
باجتماع	جمل�س	املدفوعات	الوطني	بتاريخ	
04/09	فـي	مقر	�سلطة	النقد	الفل�سطينية،	

دياب	 اأبو	 نبيل	 العام	 مبديرها	 ممثلًة	

فـي	 االأع�ساء	 غري	 للبنوك	 ب�سفته	ممثال	
املجل�س.	

العمل	 ب�سري	 التعريف	 على	 االجتماع	 ركز	
فـي	م�سروع	براق،	والن�ساطات	قيد	التنفـيذ	

من	 جمموعة	 احل�سور	 وناق�س	 االأخرى.	
الق�سايا	ذات	العالقة،	من	اأهمها:	م�سروع	
رقم	 وم�سروع	 الوطني،	 االآيل	 املق�سم	

	.IBAN	الدويل	امل�سرفـي	احل�ساب

جمعية البنوك تحتج إلى صحيفة القدس حول إعالن المناشدة المنشور 
قامت	جمعية	البنوك	فـي	فل�سطني	باإر�سال	
القد�س	 �سحيفة	 اإىل	 احتجاج	 كتاب	
اإعالن	 بخ�سو�س	 وذلك	 	،04/04 بتاريخ	
اجلريدة	 �سفحات	 على	 املن�سور	 املنا�سدة	

بتاريخ	04/03.	حيث	بعثت	اجلمعية	كتاب	
خالله	 عربت	 ال�سحيفة،	 اإىل	 االحتجاج	
االإعالن،	 هذا	 من	 البنوك	 ا�ستياء	 عن	
مو�سوعه	 من	 التحقق	 دومنا	 ُن�ِسر	 والذي	

خا�سة	 والتن�سيقية	 الرقابية	 اجلهات	 من	
�سلطة	النقد	الفل�سطينية	وجمعية	البنوك،	

متمنية	عدم	تكرار	ذلك	بامل�ستقبل.

جمعية البنوك تبحث مع مجموعة عمار العقارية
دراسة إمكانية إنشاء ضاحية سكنية لموظفـي القطاع المصرفـي

مع	 فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 بحثت	
درا�سة	 مو�سوع	 العقارية	 عمار	 جمموعة	
منوذجية	 �سكنية	 �ساحية	 اإن�ساء	 اإمكانية	

ملوظفـي	القطاع	امل�سرفـي.
امل�سروع،	 بفكرة	 اجلمعية	 رحبت	 حيث	

العقارية	 عمار	 جمموعة	 ترغب	 الذي	
م�سحية.	 اإ�ستبانة	 خالل	 من	 بدرا�سته	
فـي	احل�سول	 اأملها	 وعربت	اجلمعية	عن	
على	نتيجة	التحليل	النهائي	لال�ستبانة	بعد	

اإمتامها.	

العام	 نهاية	 وحتى	 فاإنه	 االإطار،	 بهذا	
2011،	بلغ	عدد	موظفـي	القطاع	امل�سرفـي	

البنوك	 فـي	 منهم	 	2609 موظفا:	 	4986

املحلية،	و2362	فـي	البنوك	العربية،	و15	
موظف	فـي	البنوك	االأجنبية.
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جمعية البنوك تقيم حفل عشاء على شرف د. جورج العبد

البنوك	فـي	فل�سطني	حفل	 اأقامت	جمعية	
ع�ساء	على	�سرف	د.	جورج	العبد	م�ست�سار	
وحمافظها	 الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	
التمويل	 معهد	 م�ست�ساري	 وكبري	 ال�سابق	

06/11	فـي	مطعم	دارنا.	 الدويل،	بتاريخ	
من	ممثلي	 الع�ساء	جمموعة	 حفل	 ح�سر	
اإدارة	 جمل�س	 واأع�ساء	 النقد	 �سلطة	

اجلمعية	ومديرها	العام.

وعلى	هام�س	احلفل،	ناق�س	احل�سور	اآخر	
املحلية	 واالقت�سادية	 املالية	 التطورات	

منها	والعاملية.

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 �ساركت	
�سلطة	 عقدتها	 التي	 املحا�سرة	 فـي	
	06/12 بتاريخ	 الفل�سطينية	 النقد	
بعنوان	 اهلل،	 رام	 مبدينة	 مقرها	 فـي	
“اأزمة	اليورو:	امل�ستقبل	والتحديات”،	
البنوك	 العامة	جلمعية	 بالهيئة	 ممثلًة	
د.	 املحا�سرة	 قدم	 العام.	 ومديرها	

جمعية البنوك تشارك فـي المحاضرة التي عقدتها سلطة النقد
بعنوان“أزمة اليورو: المستقبل والتحديات”

النقد،	 �سلطة	 م�ست�سار	 العبد	 جورج	
املحاور	 من	 جمموعة	 تناولت	 التي	
منطقة	 اأهمها:	 اليورو،	 باأزمة	 املتعلقة	
العاملي	 امل�سمون	 اإطار	 فـي	 اليورو	
واملديونية،	 العجز	 اأعباء	 ومعطياته،	
واآفاقها	 للعالج	 امل�ستخدمة	 االآليات	

امل�ستقبلية	املتاحة.	

من	 ن�سخة	 باإر�سال	 اجلمعية	 وقامت	
املحا�سرة	التي	قدمها	د.	جورج	العبد	
البنوك	 جميع	 اإىل	 	06/14 بتاريخ	
العاملة	فـي	فل�سطني؛	بهدف	اإطالعهم	
عليها	وحتقيق	الفائدة	الق�سوى	منها.
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جمعية البنوك تعقد اجتماع لمناقشة التسهيالت المصرفـية المقدمة إلى وزارة المالية 

فل�سطني	 فـي	 البنوك	 جمعية	 عقدت	
لل�سلطة	 العام	 املحا�سب	 بني	 اجتماع	
الفل�سطينية	يو�سف	الزمر	ومدراء	البنوك	
فـي	 	05/03 بتاريخ	 واالإقليميون،	 ون	 العامُّ
التباحث	 بهدف	 وذلك	 اجلمعية؛	 مقر	
اإىل	 املقدمة	 امل�سرفـية	 الت�سهيالت	 فـي	
جمموعة	 احل�سور	 ناق�س	 املالية.	 وزارة	

الت�سهيالت	 بتلك	 املتعلقة	 الق�سايا	 من	
اإ�سافة	 لها،	 املمكنة	 الق�سوى	 واحلدود	
ملجموعة	من	االأمور	االأخرى	ذات	العالقة.	
وي�سار	اإىل	اأن	ت�سريحات	�سلطة	النقد	فـي	
مطلع	�سهر	حزيران،	اأكدت	اأن	االقرتا�س	
قد	 امل�سرفـي	 اجلهاز	 من	 احلكومي	
امل�سموح	 الق�سوى	 احلدود	 اإىل	 و�سل	

القابلة	 للمخاطر	 وفقا	 م�سرفـيا	 بها	
االإقرا�س	 ذلك	 حجم	 اأن	 حيث	 للتحمل،	
	300 واأيار	 ني�سان	 �سهري	 خالل	 جتاوز	
البنوك	 يجعل	 اأمريكي؛	مما	 دوالر	 مليون	
غري	قادرة	على	زيادة	حجمه	دومنا	توفر	

ت�سديدات	من	الدول	املانحة.

فـي	فل�سطني	ور�سة	 البنوك	 عقدت	جمعية	
فـي	مقرها،	بح�سور	 	04/17 بتاريخ	 عمل	
راأ�س	 �سوق	 هيئة	 ممثلي	 من	 جمموعة	
فـي	 العاملة	 والبنوك	 الفل�سطينية	 املال	
البنوك	 مالحظات	 ملناق�سة	 فل�سطني؛	

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لمناقشة تقرير التخمين الموحد

حول	تقرير	التخمني	املوحد	لتمويل	الرهن	
العقاري	والتاأجري	التمويلي	الذي	اأ�سدرته	
الور�سة؛	 هذه	 وتاأتي	 موؤخرا.	 الهيئة	
العقاري	 التخمني	 	 اأهمية	 من	 انطالقًا	
املعتمدة	 الهامة	 االأ�س�س	 اأحد	 باعتباره	

وجنم	 املمنوح.	 القر�س	 قيمة	 فـي	حتديد	
املالحظات	 من	 جمموعة	 الور�سة	 عن	
�ستعمل	 التي	 التقرير،	 حول	 والتو�سيات	
بعني	 اأخذها	 على	 املال	 راأ�س	 �سوق	 هيئة	

االعتبار	فـي		النموذج	النهائي.			

بيت البنوك
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سلطة النقد الفلسطينية

د. جهاد الوزير يستقبل محافظ البنك المركزي الكندي

الوزير	حمافظ	 جهاد	 الدكتور	 ا�ستقبل	
مكتبه	 فـي	 الفل�سطينية	 النقد	 �سلطة	
	،2012/05/10 بتاريخ	 البرية	 مبدينة	
حمافظ	البنك	املركزي	الكندي،	رئي�س	
جمل�س	اال�ستقرار	املايل	العاملي،	وع�سو	
الكربى	 ال�سناعية	 الدول	 جمموعه	

ال�سبع	ال�سيد	مارك	كارين.
الكندي	 املحافظ	 الوزير	 	واأطلع	
واملالية	 االقت�سادية	 االأو�ساع	 على	
التطورات	 ي�سمل	 ومبا	 فل�سطني،	 فـي	

النقد	 �سلطه	 اأعمال	 على	 احلا�سلة	
ال�سيد	 ناق�س	 كما	 امل�سرفـي.	 واجلهاز	
كارين	مع	ال�سيد	الوزير	مداوالت	ونتائج	
املايل،	 اال�ستقرار	 جمل�س	 اجتماعات	
املالية	 االأزمة	 تطورات	 م�ستعر�سَا	
واليات	 اأوروبا،	 على	 واأثرها	 العاملية	
تنميه	االقت�ساد	العاملي	وتوفـري	ال�سيولة	

فـي	االأ�سواق	العاملية.	
املحافظ	 اأ�ساد	 الزيارة،	 ختام	 	وفـي	
وتطور	 النقد	 �سلطه	 باأداء	 الكندي	

ال�سعوبات	 كل	 من	 بالرغم	 اأعمالها	
التعاون	 بتعزيز	 مرحبًا	 والتحديات،	
املركزي	 والبنك	 النقد	 �سلطه	 بني	 ما	
الكندي،	كما	و�سكر	الوزير	ال�سيد	كارين	
على	زيارته،	م�سريًا	اإىل	العالقة	اجليدة	
التي	تربط	املوؤ�س�سات	املالية	الكندية	مع	
�سلطه	النقد،	واإىل	الزيارة	التي	قام	بها		
النقد	 �سلطه	 اإىل	 الكندي	 املالية	 وزير	

مطلع	العام	احلايل.	
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على	 النقد	 �سلطة	 اإدارة	 �سادق	جمل�س	
الفل�سطينية	 املوؤ�س�سة	 قانون	 م�سودة	
قدمًا	 ال�سري	 و�سيتم	 الودائع،	 ل�سمان	
قبل	 من	 امل�سودة	 اعتماد	 اإجراءات	 فـي	
التوقيع	 اإىل	 و�سواًل	 الوزراء	 جمل�س	
�سيادة	 من	 بقانون	 واإ�سدارها	 عليها،	

الرئي�س	حممود	عبا�س.
النقد	 �سلطة	 اإدارة	 جمل�س	 قرار	 وياأتي	
القانون؛	 م�سودة	 على	 بامل�سادقة	
لتعزيز	 النقد	 �سلطة	 �سعي	 اإطار	 فـي	
املايل	 االأمان	 �سبكة	 بناء	 وا�ستكمال	
مع	 يتفق	 ومبا	 اأ�سا�سًا،	 تعترب	 والتي	
متطلبات	جلنة	بازل	للرقابة	امل�سرفـية	

مجلس إدارة سلطة النقد يصادق على مسودة قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 
ويحيلها إلى مجلس الوزراء 

هذا	 فـي	 الف�سلى	 الدولية	 واملمار�سات	
املجال.

على	 اجلديد،	 القانون	 م�سودة	 وتن�س	
ب�سمان	 تعنى	 م�ستقلة	 موؤ�س�سة	 اإن�ساء	
العاملة	 امل�سارف	 لدى	 العمالء	 ودائع	
معني	 مبلغ	 حدود	 فـي	 فل�سطني،	 فـي	
يحدد	بقرار	من	جمل�س	اإدارة	املوؤ�س�سة	
وبالت�ساور	مع	�سلطة	النقد،	االأمر	الذي	
بن�سبة	 املودعني	 لودائع	 �سمان	 يوفر	
تغطية	تتجاوز	%94	من	مودعي	اجلهاز	

امل�سرفـي	الفل�سطيني.
امل�سرفـية	 الودائع	 �سمان	 نظام	 ويقوم	
طرفـني	 بني	 التكامل	 فل�سفة	 على	

من	 امل�سرفـي	 اجلهاز	 هما:	 رئي�سيني	
اأخرى؛	 جهة	 من	 النقد	 و�سلطة	 جهة،	
بهدف	زيادة	الثقة	فـي	النظام	امل�سرفـي	
وحتقيق	اال�ستقرار	املايل	واالقت�سادي،	
على	نحو	يكفل	ا�ستمرارية	عمل	النظام	
مقومات	 من	 رئي�سي	 كمقوم	 امل�سرفـي	

اإن�ساء	الدولة.
وقد	مت	اجناز	م�سودة	القانون	بالتعاون	
مع	خرباء	�سندوق	النقد	الدويل،	وبعد	
ذات	 كافة	اجلهات	 مع	 ب�ساأنها	 الت�ساور	
واحلكومة،	 امل�سارف	 خا�سة	 العالقة	
اعتماد	 اإجراءات	 تتم	 اأن	 املتوقع	 ومن	

هذا	القانون	قبل	نهاية	هذا	العام.
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المعهد المصرفـي

معهد فلسطين يطلق برنامج المتميزون ...
فـي العلوم المالية والمصرفـية واستراتيجيات االستثمار بالتعاون مع جامعة القدس 

للدرا�سات	 فل�سطني	 معهد	 اأهداف	 �سمن	
املالية	وامل�سرفـية	ال�ساعية	لتنمية	وتطوير	
مبوؤ�س�سات	 للنهو�س	 الب�سرية	 الكوادر	
الوطن	واقت�ساده،	با�سر	املعهد	وبالتعاون	
برنامج	 بتقدمي	 القد�س	 جامعة	 مع	
وامل�سرفـية	 املالية	 العلوم	 فـي	 »املتميزون	
الربنامج	 اال�ستثمار«.	 وا�سرتاتيجيات	
واملنطقة	 فل�سطني	 فـي	 نوعه	 من	 االأول	
وال�سمولية،	 املحتوى	 حيث	 من	 العربية	

جمموعة	 اإعداد	 اإىل	 الربنامج	 يهدف	
الفل�سطينية	 اجلامعات	 طلبة	 من	 متميزة	
والعاملون	فـي	القطاعات	املالية	وامل�سرفـية	
بالعمل	 وم�ست�سارين	 خرباء	 لي�سبحوا	
مزيج	 الربنامج	 واال�ستثماري.	 امل�سرفـي	
املادة	 عملي.	 وتطبيق	 نظريه	 ماده	 من	
فـي	 املاج�ستري	 مب�ستوى	 هي	 النظرية	
فـي	 الطالب	 باإمكان	 لذلك	 املالية،	 العلوم	
على	 للح�سول	 يتقدم	 اأن	 الربنامج	 نهاية	

العريقة	 ادنربه	 جامعه	 من	 املاج�ستري	
التدريب	 مركز	 مع	 التن�سيق	 خالل	 من	
واال�ست�سارات	اال�ستثمارية	التابع	جلامعة	
بحيث	 املادة	 اإعداد	 مت	 كذلك	 القد�س،	
المتحان. التقدم	 من	 الطالب	 يتمكن	
CFA		املادة	التدريبية	تعتمد	على	برامج	

عاملية	 �سركات	 قبل	 من	 معدة	 حمو�سبة	
فرتة	 خالل	 ا�ستعمالها	 للم�سرتك	 ميكن	

التدريب	جمانًا.

ويختتم برنامجًا تدريبيًا فـي عمان
املالية	 للدرا�سات	 فل�سطني	 معهد	 اختتم	
االأوروبي	 املعهد	 مع	 بالتعاون	 وامل�سرفـية،	
دورة	 موؤخرًا	 والتكنولوجيا	 لالإدارة	 العربي	
تدريبية	بعنوان	»	تقييم	اأداء	املوظفـني«	فـي	

املعهد	 مقر	 فـي	 عمان	 االأردنية	 العا�سمة	
االأوروبي	العربي	بواقع	18	�ساعة	تدريبية.

واأفتتح	الربنامج	با�سل	طه	مدير	عام	املعهد،	
يعترب	 املوظفـني	 اأداء	 تقييم	 اأن	 اأ�سار	 حيث	

من		بني	االأن�سطة		املحورية	والهامة	ملنظمات	
العمل		املختلفة،	وهذه		املهارة	تعد		على	وجه		
اخل�سو�س		من	اأ�سا�سيات	املهارات	الالزمة		
واملوارد		 االإدارة	 جمال		 للعاملني	فـي		
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الب�سرية،	كما	واأكد	طه	اأن	تزويد		امل�ساركني		
واالأ�ساليب	 واالجتاهات		 واملهارات	 باملعرفة	
املوظفـني		 اأداء		 وقيا�س	 لتقييم		 احلديثة	
يرتبط	ب�سكل	مبا�سر	باملنظور	االإ�سرتاتيجي	

لتحقيق	اأهداف	املوؤ�س�سة.
الذي	 الوراقي	 طالل	 الدكتور	 الدورة	 وقدم	
علم	 فـي	 املتخ�س�سني	 كبار	 من	 يعترب	
املوارد	الب�سرية	فـي	الوطن	العربي،	وناق�س		

ويختتم برنامج شهادة ضابط مالي معتمد 
ويفتتح برنامج آخر متخصص فـي مكافحة غسل األموال

املالية	 للدرا�سات	 فل�سطني	 معهد	 اختتم	
اهلل	 رام	 مبدينة	 مقره	 فـي	 وامل�سرفـية	
برنامج	�سابط	مايل	معتمد)CFC(	بواقع	
45	�ساعة	تدريبية،	وح�سر	الربنامج	نخبة	

احل�سابات	 ومدراء	 املاليني	 املدراء	 من	
واملوؤ�س�سات	 البنوك	 فـي	 واال�ستثمار	

الفل�سطينية.
فـي	 نوعه	 من	 االأول	 الربنامج	 ويعترب	
العديد	 اإىل	 التطرق	 مت	 حيث	 فل�سطني،	
حتليل	 كطرق	 الهامة	 املالية	 املوا�سيع	 من	
النقدية،	 والتدفقات	 املالية	 القوائم	
وناق�س	 كما	 املال،	 راأ�س	 وتكلفة	 واإدارة	
االأجل	 والطويل	 الق�سري	 التمويل	 اأ�ساليب	
والتمويل	 واال�ستحواذ	 االندماج	 وعمليات	
العاملي،	باالإ�سافة	اإىل	اأن	الربنامج	معتمد	
املالية	 لالإدارة	 االأمريكي	 االإحتاد	 من	
كل	 ويح�سل	 كما	 	)AAIFM( واال�ستثمار	
االإحتاد	 فـي	 دائمة	 ع�سوية	 على	 م�سارك	
طريق	 عن	 الربنامج	 هذا	 فـي	 بالتحاقه	

املعهد.
املدير	 طه	 با�سل	 افتتح	 االإطار	 ذات	 وفـي	
متخ�س�س	 �سهادة	 برنامج	 للمعهد	 العام	
		)PAMLA( االأموال	 غ�سل	 مكافحة	 فـي	
فـي	فندق	ب�ست	اإي�سرتن	فـي	مدينة	رام	اهلل	

بواقع	60	�ساعة	تدريبية.
و�سدد	طه	على	اأهمية	هذا	الربنامج	ال�سيما	
بعد	 التوايل	 على	 الثانية	 للمرة	 يعقد	 واأنه	
االأوىل	 املرحلة	 فـي	 عليه	 الكبري	 االإقبال	
فـي	 وامل�سرفـي	 املايل	 القطاعني	 قبل	 من	
�سيف	العام	املا�سي،	واأ�سار	اإىل	اأن	برنامج	
االأموال	 غ�سل	 مكافحة	 فـي	 املتخ�س�س	

فل�سطني،	 معهد	 قبل	 من	 ح�سرًا	 يعقد	
اأف�سل	 التدريبية	وفق	 املادة	 اإعداد	 وقد	مت	
املعايري	العاملية،	كما	ومت	تدريب	طاقم	من	

اخلرباء	ذوي	مهنية	عالية	لتقدميه.
متتد	 مراحل	 ثالث	 �سمن	 الربنامج	 ويقع	

حتى	منت�سف	ال�سهر	القادم.

حتيط		 التي		 واملعوقات		 امل�ساكل	 الوراقي		
ال�سوء		على			 و�سلط		 االأداء،	 تقييم		 بعملية	
وكيفـية		 اخلاطئة		 واملمار�سات	 ال�سلبيات	
وو�سح		 كما	 عليها،	 التغلب		 و�سبل		 جتنبها	
عملية		 الإجراء		 واملقومات		 املتطلبات		
و�سفاف،	 ر�سني	 وب�سكل	 بنجاح		 التقييم		
وظيفـي		 و�سف	 وجود	 اأبرزها		 من	 والتي	
مرتبطة			 اأداء		 تقدير		 وعوامل		 وا�سح		

وموثقة	بالو�سف	الوظيفـي		نف�سه.
وفـي	نهاية	الدورة	اأكد	طه	اأن	هذا	الربنامج	
املعهد	 يقوم	 برامج	 �سل�سلة	 �سمن	 ياأتي	
فـي	 العاملني	 اأجل	رفع	كفاءة	 بتنفـيذها	من	
الب�سرية	فـي	القطاعني	املايل	 جمال	املوارد	
وقدراتهم،	 اإمكانياتهم	 وتطوير	 وامل�سرفـي	
على	 العربي	 االأوروبي	 املعهد	 و�سكر	 كما	
ح�سن	تعاونهم،	وعلى	االأداء	املتميز	ملدربهم.
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سطين
مقارنة بيانات البنوك العاملة فـي فل

البنك
املوجودات �سافـي	

	�سافـي	الت�سهيالت	االئتمانية	
ودائع	العمالء

خل�سارة
�سافـي	الربح	/	ا

2010
                   2011

2010
                   2011

2010
                   2011

2010
                   2011

البنك	العربي
2,809,296,252

3,094,523,746
971,783,386

1,208,465,719
2,408,867,417

2,532,079,862
78,008,086

56,061,652

بنك	فل�سطني	م.ع.م
1,545,038,022

1,653,960,732
545,026,391

720,173,048
1,253,834,303

1,296,568,931
30,119,469

33,980,673

بنك	القاهرة	عمان
795,676,433

772,302,066
238,364,536

263,896,709
651,435,068

624,483,025
9,902,670

11,766,272

بنك	االأردن
592,570,489

562,395,000
128,469,346

157,335,309
514,728,309

484,902,172
4,743,502

5,720,092

بنك	القد�س
426,533,834

467,680,177
198,950,665

288,376,020
307,525,537

338,071,339
4,404,155

4,581,794

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
423,119,443

436,099,922
123,475,781

111,865,599
345,909,952

349,657,161
3,581,749

3,154,001

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
357,351,081

392,675,894
171,061,933

187,389,712
287,656,690

301,336,786
1,594,453

4,034,147

البنك	االإ�سالمي	العربي
285,727,916

300,088,560
77,987,350

133,226,391
231,828,353

235,906,304
2,270,207

887,058

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
158,139,737

247,399,123
42,997,898

76,299,928
80,288,496

129,675,495
211,087

568,262

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
264,544,839

243,475,131
95,463,305

78,771,670
156,588,110

136,345,859
789,682

2,552,984

ين
البنك	االأهلي	االأرد

233,905,918
231,653,209

61,347,938
61,481,784

165,203,241
160,127,539

3,343,893
2,198,788

البنك	التجاري	الفل�سطيني
171,495,617

168,803,636
49,491,743

56,448,400
110,804,743

115,297,637
1,794,022

589,127

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
148,730,062

142,285,742
75,978,083

84,592,252
85,261,797

75,643,717
1,075,387

1,399,204

ين
البنك	التجاري	االأرد

111,368,924
139,148,915

23,840,805
39,867,762

50,941,776
54,883,719

1,921,090
4,102,461

ين	الكويتي
البنك	االأرد

97,171,348
103,402,055

2,111,227
3,534,855

45,820,867
51,886,499

640,086
202,461

حتاد
بنك	اال

62,143,742
61,773,838

8,145,388
8,478,580

34,659,121
33,997,894

649,783
132,931

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

56,964,152
44,275,827

6,053,863
6,813,252

46,565,946
33,879,128

570,965
265,267

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
15,940,712

16,276,748
45,300

38,400
141,353

141,317
79,482

211,178

زاوية مصرفـية
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سطين
سوقية للبنوك العاملة فـي فل

ص ال
ص

مقارنة الح
البنك

املوجودات �سافـي	
�سافـي	الت�سهيالت	االئتمانية	

ودائع	العمالء
خل�سارة

�سافـي	الربح	/	ا
2010

                   2011
2010

                   2011
2010

                   2011
2010

                   2011

البنك	العربي
32.8%

34.1%
34.5%

34.7%
35.5%

36.4%
56.2%

43.6%

بنك	فل�سطني	م.ع.م
18.1%

18.2%
19.3%

20.7%
18.5%

18.6%
21.7%

26.4%

بنك	القاهرة	عمان
9.3%

8.5%
8.5%

7.6%
9.6%

9.0%
7.1%

9.1%

بنك	االأردن
6.9%

6.2%
4.6%

4.5%
7.6%

7.0%
3.4%

4.4%

بنك	القد�س
5.0%

5.2%
7.1%

8.3%
4.5%

4.9%
3.2%

3.6%

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
4.9%

4.8%
4.4%

3.2%
5.1%

5.0%
2.6%

2.5%

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
4.2%

4.3%
6.1%

5.4%
4.2%

4.3%
1.1%

3.1%

البنك	االإ�سالمي	العربي
3.3%

3.3%
2.8%

3.8%
3.4%

3.4%
1.6%

0.7%

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
1.8%

2.7%
1.5%

2.2%
1.2%

1.9%
0.2%

0.4%

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
3.1%

2.7%
3.4%

2.3%
2.3%

2.0%
0.6%

2.0%

ين
البنك	االأهلي	االأرد

2.7%
2.6%

2.2%
1.8%

2.4%
2.3%

2.4%
1.7%

البنك	التجاري	الفل�سطيني
2.0%

1.9%
1.8%

1.6%
1.6%

1.7%
1.3%

0.5%

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
1.7%

1.6%
2.7%

2.4%
1.3%

1.1%
0.8%

1.1%

ين
البنك	التجاري	االأرد

1.3%
1.5%

0.8%
1.1%

0.8%
0.8%

1.4%
3.2%

ين	الكويتي
البنك	االأرد

1.1%
1.1%

0.1%
0.1%

0.7%
0.7%

0.5%
0.2%

حتاد
بنك	اال

0.7%
0.7%

0.3%
0.2%

0.5%
0.5%

0.5%
0.1%

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

0.7%
0.5%

0.2%
0.2%

0.7%
0.5%

0.4%
0.2%

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
0.2%

0.2%
0.002%

0.001%
0.002%

0.002%
0.1%

0.2%

_ _
___ _ _

_ _ _ _
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زاوية مصرفـية
سب بياناتها و مؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

الرتتيب	ح�سب	�سافـي	املوجودات
الرتتيب	ح�سب	�سافـي	الت�سهيالت	االئتمانية

الرتتيب	ح�سب	ودائع	العمالء

2010
2011

2010
2011

2010
2011

البنك	العربي
 1

_
1

البنك	العربي
 1

_
1

البنك	العربي
 1

_
1

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	القاهرة	عمان
 3

_
3

بنك	القد�س
 4

3
بنك	القاهرة	عمان

 3
_

3

بنك	االأردن
 4

_
4

بنك	القاهرة	عمان
3

4
بنك	االأردن

 4
_

4

بنك	القد�س
5

_
5

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
 5

_
5

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 5

_
5

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 6

_
6

بنك	االأردن
 6

_
6

بنك	القد�س
 6

_
6

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
 7

_
7

البنك	االإ�سالمي	العربي
 9

7
البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني

 7
_

7

البنك	االإ�سالمي	العربي
 8

_
8

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 7

8
البنك	االإ�سالمي	العربي

8
_

8

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
 12

9
البنك	العقاري	امل�سري	العربي

 10
9

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 9
_

9

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 9

10
بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني

 8
10

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 10

_
10

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 10
11

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
 13

11
بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية

 13
11

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 11

12
ين
البنك	االأهلي	االأرد

11
12

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 11

12

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
 13

_
13

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 12

13
البنك	العقاري	امل�سري	العربي

 12
13

ين
البنك	التجاري	االأرد

 14
_

14
ين
البنك	التجاري	االأرد

 14
_

14
ين
البنك	التجاري	االأرد

 14
_

14

ين	الكويتي
البنك	االأرد

 15
_

15
حتاد

بنك	اال
 15

_
15

ين	الكويتي
البنك	االأرد

 16
15

حتاد
بنك	اال

 16
_

16
H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود

S
B

C	بنك
 16

_
16

حتاد
بنك	اال

 17
16

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

 17
_

17
ين	الكويتي

البنك	االأرد
 17

_
17

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

15
17

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 18

_
18

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 18

_
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 18

_
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سب بياناتها و مؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

خل�سارة
الرتتيب	ح�سب	�سافـي	الربح	/	ا

الرتتيب	ح�سب	العائد	على	املوجودات
الرتتيب	ح�سب	العائد	على	حقوق	امللكية

2010
2011

2010
2011

2010
2011

البنك	العربي
 1

_
1

ين
البنك	التجاري	االأرد

 3
1

البنك	العربي
 1

_
1

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 2

_
2

بنك	القاهرة	عمان
 3

_
3

البنك	العربي
 1

3
بنك	القاهرة	عمان

 3
_

3

بنك	االأردن
 4

_
4

بنك	القاهرة	عمان
 5

4
بنك	القد�س

 4
_

4

بنك	القد�س
5

_
5

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 12

5
بنك	االأردن

5
_

5

ين
البنك	التجاري	االأرد

 8
6

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 14

6
البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني

 10
6

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
 10

7
البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني

 13
7

ين
البنك	التجاري	االأرد

 9
7

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 6

8
بنك	االأردن

 10
8

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 7

8

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 12

9
بنك	القد�س

8
9

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 13

9

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 7
10

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 4
10

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 8
10

البنك	االإ�سالمي	العربي
 18

11
بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل

9
11

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 6

11

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 9

12
البنك	التجاري	الفل�سطيني

6
12

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
 14

12

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
 14

13
البنك	االإ�سالمي	العربي

17
13

البنك	االإ�سالمي	العربي
 17

13

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 15

14
بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية

 15
14

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 15

14

حتاد
بنك	اال

 13
15

حتاد
بنك	اال
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15

حتاد
بنك	اال

 11
15

ين	الكويتي
البنك	االأرد
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16

ين	الكويتي
البنك	االأرد

 16
_

16
ين	الكويتي

البنك	االأرد
 16

_
16

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

 16
17

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

 18
17

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
 12

17

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
 11

18
البنك	العقاري	امل�سري	العربي

11
18

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك
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البنـوك فـي فل�ســــــطني52

�سافـي	املوجودات	/	فرع
�سافـي	الت�سهيالت	/	فرع

ودائع	العمالء	/	فرع

البنك	العربي
128,938,489

البنك	العربي
50,352,738

البنك	العربي
105,503,328

حتاد
بنك	اال

61,773,838
بنك	فل�سطني	م.ع.م

15,655,936
بنك	االأردن

34,635,869

ين	الكويتي
البنك	االأرد

51,701,028
البنك	االإ�سالمي	العربي

14,802,932
حتاد

بنك	اال
33,997,894

ين
البنك	االأهلي	االأرد

46,330,642
البنك	العقاري	امل�سري	العربي

14,098,709
H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود

S
B

C	بنك
33,879,128

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

44,275,827
بنك	القد�س

13,732,191
ين
البنك	االأهلي	االأرد

32,025,508

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
41,233,187

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
12,716,655

بنك	القاهرة	عمان
29,737,287

بنك	االأردن
40,171,071

بنك	القاهرة	عمان
12,566,510

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
29,138,097

بنك	القاهرة	عمان
36,776,289

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
12,492,647

بنك	فل�سطني	م.ع.م
28,186,281

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
36,341,660

ين
البنك	االأهلي	االأرد

12,296,357
البنك	االإ�سالمي	العربي

26,211,812

بنك	فل�سطني	م.ع.م
35,955,668

بنك	االأردن
11,238,236

ين	الكويتي
البنك	االأرد

25,943,250

ين
البنك	التجاري	االأرد

34,787,229
ين
البنك	التجاري	االأرد

9,966,940
بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية

21,612,583

البنك	االإ�سالمي	العربي
33,343,173

البنك	التجاري	الفل�سطيني
9,408,067

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
20,089,119

البنك	التجاري	الفل�سطيني
28,133,939

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
9,322,133

البنك	التجاري	الفل�سطيني
19,216,273

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
26,178,393

حتاد
بنك	اال

8,478,580
بنك	القد�س

16,098,635

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
23,714,290

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

6,813,252
ين
البنك	التجاري	االأرد

13,720,930

بنك	القد�س
22,270,485

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
6,059,359

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
12,607,286

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
18,728,856

ين	الكويتي
البنك	االأرد

1,767,427
بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني

10,488,143

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
16,276,748

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
38,400

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
141,317

املعدل العام
40,385,045

املعدل العام
12,322,615

املعدل العام
27,401,819

سب مؤشرات الحجم للعام 2011
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
زاوية مصرفـية
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�سافـي	املوجودات	/	موظف
�سافـي	الربح	/	موظف

�سافـي	املوجودات	/	راأ�س	املال	املدفوع

حتاد
بنك	اال

 4,118,256 
ين
البنك	التجاري	االأرد

68,374
البنك	العربي	

 30.9 

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
 4,069,187 

البنك	العربي	
66,033

بنك	القاهرة	عمان
 15.4 

البنك	العربي	
 3,644,904 

البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار
52,795

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 13.8 

ين	الكويتي
البنك	االأرد

 3,231,314 
بنك	فل�سطني	م.ع.م

32,027
بنك	االأردن

 11.2 

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

 2,951,722 
بنك	القاهرة	عمان

20,535
بنك	القد�س

 9.4 

ين
البنك	التجاري	االأرد

 2,319,149 
ين
البنك	االأهلي	االأرد

17,178
بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل

 8.7 

بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل
 1,824,686 

بنك	االأردن
16,923

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
 8.5 

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 1,809,791 
بنك	االإ�سكان	للتجارة	والتمويل

13,197
بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية

 8.3 

بنك	االأردن
 1,663,891 

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
12,607

البنك	االإ�سالمي	العربي
 6.3 

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
 1,585,892 

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
10,910

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 5.6 

بنك	فل�سطني	م.ع.م
 1,558,870 

بنك	القد�س
10,227

ين
البنك	االأهلي	االأرد

 4.6 

بنك	القاهرة	عمان
 1,347,822 

حتاد
بنك	اال

8,862
بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني

 4.6 

البنك	االإ�سالمي	العربي
 1,234,932 

البنك	التجاري	الفل�سطيني
4,120

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

 4.4 

البنك	االإ�سالمي	الفل�سطيني
 1,227,112 

البنك	االإ�سالمي	العربي
3,650

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
 2.8 

البنك	التجاري	الفل�سطيني
 1,180,445 

بنك	الرفاه	لتمويل	امل�ساريع	ال�سغرية
3,643

ين
البنك	التجاري	االأرد

 2.8 

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
 1,111,607 

ين	الكويتي
البنك	االأرد

6,327
حتاد

بنك	اال
 2.7 

بنك	القد�س
 1,043,929 

البنك	العقاري	امل�سري	العربي
10,931

ين	الكويتي
البنك	االأرد

 2.1 

بنك	اال�ستثمار	الفل�سطيني
 1,040,492 

H	ال�سرق	االأو�سط	املحدود
S

B
C	بنك

17,684
البنك	العربي	الفل�سطيني	لال�ستثمار

 1.1 

املعدل العام 
2,053,556

املعدل العام 
17,008

املعدل العام 
8.0 سب مؤشرات الكفاءة للعام 2011

سطين ح
ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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االأرا�سي	الفل�سطينية
ال�سفة	الغربية

قطاع	غزة

اال�ستهالك	احلكومي

الناجت	املحلي	االإجمايل

اال�ستثمار

اال�ستهالك	اخلا�س

التجارة	اخلارجية

مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

وية
	مئ
سبة
ن�

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

كي
مري
الر	اأ
دو

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

زاوية اقتصادية
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الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس االلتزام( - مليون دوالر

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

122
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Q1 Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q4 Q1
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137

134
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128

125
Q1 Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q4 Q1
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�سافـي
	االإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
	اإيرادات	حملية

االإيراداتالنفقات

الدعم	اخلارجي	
للموازنة العجز

اإجمايل	
النفقات

رواتب
	واأجور

النفقات
	االأخرى

424438

-125

197183

357

540

862
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زاوية اقتصادية

اخلدمات
التاأمني

اال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

اال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(
الر
	دو
يون
مل

طة
نق

طة
نق

القيمة السوقية

Q1 Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q4 Q1
2010 2011 2012
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0
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20
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اخلدمات
التاأمني

اال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

اال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

اال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

فقة
	�س
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ن	�س

مليو
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مؤشرات اقتصادية عالمية
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علوم مصرفـية

1(	رفع	جودة	وات�ساق	و�سفافـية	القاعدة	
املال	 راأ�س	 قاعدة	 تتاألف	 الراأ�سمالية:	
املال	 راأ�س	 حقوق	 م�ساهمة	 من	 االأ�سا�سي	
املحتجزة(،	 االأرباح	 	+ العادية	 )االأ�سهم	
ا�ستقطاعات	 تن�سيق	 مت	 اأنه	 اإىل	 اإ�سافة	
راأ�س	املال	واملر�سحات	االحرتازية	وتطبيق	
كل	منها	ب�سكل	عام،	على	م�ستوى	االأ�سهم	
العادية	اأو	ما	يعادلها	فـي	حالة	ال�سركات	

غري	امل�ساهمة.	
كما	�سيتم	التخل�س	من	اأدوات	راأ�س	املال	
خالل	 من	 حت�سيلها	 يتم	 والتي	 املركبة	
واملحدودة	 الفائدة،	 برفع	 ت�سمح	 بنود	
راأ�س	 قاعدة	 من	 	%  15 بن�سبة	 حاليا	
فاإن	 اأخرى،	 ناحية	 من	 االأ�سا�سي.	 املال	
تعديلها	 �سيتم	 امل�ساند	 املال	 راأ�س	 اأدوات	
من	 نهائيا	 التخل�س	 و�سيتم	 و�سغطها	
ظل	 فـي	 	 االإ�سافـي.	 املال	 راأ�س	 قاعدة	
نطاق	 ت�سييق	 �سيتم	 	3 بازل	 اتفاقية	
االأ�سهم	 اأنه	 على	 املال	 راأ�س	 تعريف	
و�ستعترب	 املحتجزة،	 واالأرباح	 العادية	
على	 املال	 راأ�س	 حقوق	 م�ساهمة	 ن�سبة	
االأدنى،	 احلد	 ن�سبة	 املرجحة	 االأ�سول	
و�ستحل	حمل	ن�سبة	راأ�س	املال	االأ�سا�سي.
2(	تعزيز	غطاء	خماطر	اإطار	عمل	راأ�س	
م�سكالت	 اأبرز	 من	 واحدة	 كانت	 	 املال:	
توجه	 ف�سل	 هي	 االقت�سادية	 االأزمة	
فـي	 املت�سمنة	 املخاطر	 فـي	حتديد	 بازل	

االقتراحات اإلصالحية فـي بازل 3

،و�سعت	 ال�سدد	 هذا	 وفـي	 امليزانية،	
متطلبات	 اأحد	 بتحديد	 مقرتحا	 	3 بازل	
االئتمانية	 املخاطر	 ملواجهة	 املال	 راأ�س	
مما	 مف�سلة،	 مدخالت	 با�ستخدام	
التقلبات	 من	 التخل�س	 على	 ي�ساعد	
ا�ستخدام	 عن	 تن�ساأ	 قد	 التي	 الدورية	
قابلية	 على	 املبنية	 احلالية	 املدخالت	

التطاير.
كاإجراء	 املالية	 الرافعة	 ن�سبة	 اإدخال	 	)3
تكميلي	الإطار	اتفاقية	بازل 2 على	اأ�سا�س	
الرافعة	 ن�سبة	 اإدخال	 يهدف	 املخاطر:	
املالية؛	للم�ساعدة	فـي	جتنب	الزيادة	فـي	
الرافعة	املالية	والتي	ميكن	اأن	توؤدي	اإىل	

»اأزمة	االئتمان«	فـي	حالة	االأزمات.
لنموذج	 اإ�سافـية	 �سمانات	 تقدمي	 	)4
خالل	 من	 اخلطاأ	 وقيا�س	 املخاطر،	
املخاطر	مبقيا�س	 قيا�س	 ا�ستكمال	معيار	

خماطر	ب�سيط	و�سفاف	وم�ستقل.
5(	احلد	من	تقلبات	الدورة	االقت�سادية،	

التي	 الدورية	 التقلبات	 مواجهة	 وتعزيز	
على	  %  2.5 و	 �سفر	 بني	 ما	 ترتاوح	

اإجمايل	االأ�سول	املرجحة	باملخاطر:	
التي	 االحتياطي	 ن�سبة	 تعك�س	 �سوف	
الرتكيبة	 بنك،	 كل	 على	 تطبيقها	 �سيتم	
خماطر	 من	 ملحفظته	 اجلغرافـية	
بتقدمي	 اللجنة	 تقوم	 حيث	 االئتمان،	
تراكم	 لتعزيز	 االإجراءات	 من	 �سل�سلة	

الرخاء	 اأوقات	 فـي	 املال،	 راأ�س	 احتياطي	
فرتات	 فـي	 عليها	 االعتماد	 ميكن	 التي	
ال�سغط.	وميكن	حتقيق	ذلك	من	خالل:
-	احلد	من	التقلبات	الدورية	الزائدة	فـي	

احلد	االأدنى	من	متطلبات	راأ�س	املال
-		تعزيز	اأحكام	تتميز	بالب�سرية	امل�ستقبلية
-	و�سع	متطلب	ال�ستخدام	بيانات	طويلة	
عن	 التخلف	 احتماليات	 لتقييم	 االأجل	

ال�سداد
اختبارات	 اإجراء	 البنوك	 على	 يجب	 	-
هوام�س	 تو�سيع	 ت�سمل	 والتي	 التحمل	

االئتمان	فـي	حاالت	الركود
االأدنى	 معيار	احلد	 بتقدمي	 اللجنة	 تقوم	
دوليا،	 النا�سطة	 للبنوك	 ال�سيولة	 من	
متطلب	 من	 يوما	 ثالثني	 يت�سمن	 والذي	
�سيولة	 ن�سبة	 ويعززه	 ال�سيولة	 تغطية	
هيكلية	طويلة	االأجل،	والتي	ت�سمى	ن�سبة	

�سافـي	التمويل	امل�ستقر.
يو�سح	اجلدول	التايل	االختالفات	االأ�سا�سية	
االإ�سارة	 .وجتدر	 	3 و	 	2 بازل	 اتفاقيتي	 بني	
لبازل	 تغيري	جوهري	 تعد	 	3 بازل	 اأن	 اإىل	
مت	 التنظيم	 عنا�سر	 من	 كثري	 واأن	 	،2
اإ�سافة	عنا�سر	جديدة	 كما	مت	 حتديثها،	
فـي	التنظيمات	مبا	يت�سمن	ن�سب	ال�سيولة	

ون�سبة	الرفع	كما	هو	مذكور	�سابقا.

 املعهد املصرفـي املصري

املقرر	الثالث:	
متطلبات	االإف�ساح	
وان�سباط	ال�سوق

املقرر	الثاين:
عمليات	املراجعة	

الرقابية

املقرر	االأول:	
احلد	االأدنى	ملتطلبات	

راأ�س	املال	

2بازل

املقرر	الثالث:	
تعزيز	متطلبات	
املخاطر،	االإف�ساح	
وان�سباط	ال�سوق

املقرر	الثاين:
تعزيز	عمليات	املراجعة	

الرقابية
الإدارة	املخاطر	وتخطيط	
راأ�س	املال	باملوؤ�س�سات

املقرر	االأول:	
تعزيز	احلد	االأدنى	
ملتطلبات	راأ�س	املال	

3بازل
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علوم مصرفـية

التشاوري  االجتماع  توصيات  على  بناًء 
البنوك بخصوص  الذي عقدته جمعية 
"إدارة حسابات عمالء المصارف" والذي 
الوقت  عامل  مراعاة  بضرورة  أوصى 
ذات  النقد  سلطة  تعليمات  صدور  قبل 
تكثيف  إلى  للحاجة  نظرا  الخصوص؛ 
مضافا  المصرفية،  التوعية  حمالت 
األساسية  األهداف  أحد  أن  إليها، 
والمتعلق  اآلخر  التشاوري  لالجتماع 
وتحديد  الجيرو  ظاهرة  من  "بالحد 
الواحد" تمثل في  للشيك  سقف سحب 
االلكترونية  الصيرفة  استخدام  تعزيز 
هذه  نرفق  التقليدية.  حساب  على 
تتفق  والتي  األكاديمية،  الرسالة 
مباشر  غير  و  مباشر  بشكل  توصياتها 

مع كال األمرين المذكورين أعاله. 

هدف الدراسة:
�سعت	الدرا�سة	اإىل	التعرف	على	مدى	تبني	
امل�سارف	 فـي	 الت�سويقية	 االإ�سرتاتيجية	
فـي	مكوناتها	 واملتمثلة	 فل�سطني	 فـي	 العاملة	
تخ�سي�س	 	 	- الرتكيز	 	- الهدف	 )	حتديد	
الت�سويقي(،	 املزيج	 	- 	 التكامل	 	– املوارد	
املكونات	 هذه	 اثر	 تو�سيح	 اإىل	 	 اإ�سافة	
اإتباع	 واأهمية	 امل�سرفـي،	 العمل	 جناح	 على	

اإ�سرتاتيجية	ت�سويقية	فعالة.

الخالصة:
خل�ست	الدرا�سة	اإىل	اأن	هناك	تبني	وا�سح	
لدى	امل�سارف	العاملة	فـي	فل�سطني	ملكونات	
و	 بدرجات	 ولكن	 الت�سويقية،	 االإ�سرتاتيجية	
اأعلى	 كان	 فقد	 متفاوتة،	 ايجابية	 م�ستويات	
الت�سويقي،	 املزيج	 عن�سر	 هو	 تبني	 م�ستوى	
وذلك	من	خالل	عنا�سره	االأربعة	)اخلدمة-

عن�سر	 يليه	 الرتويج(،	 التوزيع-	 الت�سعري-	
تخ�سي�س	 عن�سر	 ثم	 الهدف،	 حتديد	
املوارد،	بعد	ذلك	عن�سر	الرتكيز	ثم	عن�سر	
حيث	 من	 االأقل	 املكون	 هذا	 وميثل	 التكامل	

م�ستوى	التبني.

التوصيات:
لوظيفة	 االهتمام	 من	 املزيد	 اإعطاء	 	)1
فـي	 العليا	 االإدارة	 اإقناع	 واأهمية	 الت�سويق	
اإ�سرتاتيجية	 و�سع	 باأهمية	 امل�سارف	
اإدارات	 اإن�ساء	 خالل	 من	 وذلك	 ت�سويقية،	
مع	 امل�سارف،	 فـي	 للت�سويق	 متخ�س�سة	
اأو	 والطاقات	 بالكوادر	 تزويدها	 على	 العمل	
الكفاءات	القادرة	على	تبني	خمتلف	اأ�ساليب	
ت�سميم	 ح�سن	 �سمان	 اجل	 من	 الت�سويق؛	
اال�سرتاتيجيات	 خمتلف	 ومتابعة	 وتنفـيذ	
خمتلف	 �سوء	 وفـي	 املمكنة،	 الت�سويقية	
املحيطة،	وكذلك	من	اجل	 البيئية	 الظروف	
لدى	 م�سرفـي	 وعي	 خلق	 فـي	 امل�ساهمة	

اجلمهور	الفل�سطيني.
الهدف،	 حتديد	 عنا�سر:	 تبني	 تعزيز	 	)2

والتكامل.	 املوارد،	 وتخ�سي�س	 والرتكيز،	
مكونات	 اأحدى	 منها	 كال	 ميثل	 والتي	
امل�سارف	 فـي	 الت�سويقية	 االإ�سرتاتيجية	

العاملة	فـي	فل�سطني	
الت�سويقي	 املزيج	 عن�سر	 تبني	 تعزيز	 	)3
كاأحد	مكونات	االإ�سرتاتيجية	الت�سويقية	فـي	
من	 وذلك	 فل�سطني،	 فـي	 العاملة	 امل�سارف	

خالل:	
-	تعزيز	االهتمام	بعن�سر	الرتويج	باالإعالن	
ب�سكل	 امل�سرفـية،	 اخلدمات	 طبيعة	 عن	
من	 املمكنة	 االإعالن	 و�سائل	 عرب	 م�ستمر	
احدث	 ا�ستخدام	 اأو	 راديو،	 تلفزيون،	

التقنيات	للقيام	بذلك	عن	طريق	االنرتنت.
االت�ساالت؛	 نظام	 بتحديث	 االهتمام	 	-
الإمكانية	التوا�سل	مع	العمالء	ب�ستى	الطرق	
وتق�سيم	 العمالء،	 اجتاهات	 	 على	 للتعرف	
ورغباتهم	 العمالء	 نوعية	 وفق	 ال�سوق	

واحتياجاتهم.
اخلدمة	 عن�سر	 اعتماد	 على	 املحافظة	 	-
املزيج	 مكونات	 كاأحد	 املقدمة	 امل�سرفـية	
اإدارة	 تعمل	 اأن	 يجب	 انه	 اإال	 الت�سويقي.	
وحت�سني	 تطوير	 على	 با�ستمرار،	 امل�سرف	
تقدمي	 فـي	 امل�ستخدمة	 التكنولوجيا	
التكنولوجيا	 اأن	 امل�سرفـية،	حيث	 اخلدمات	
ال�سحيحة	والعنا�سر	الب�سرية	املدربة،	تعمل	
املختلفة،	 اخلدمة	 جودة	 اأبعاد	 على	حت�سني	
وتقليل	 املعامالت،	 اجناز	 �سرعة	 من	خالل	
قدرة	 زيادة	 على:	 ي�ساعد	 وهذا	 االأخطاء،	
�سرعة	 على	 امل�سرفـية	 اخلدمات	 موظفـي	
املختلفة	 امل�ساكل	 وحل	 للعمالء،	 اال�ستجابة	
التكنولوجيا	 اأن	 باالإ�سافة	 تواجههم،	 التي	
العمالء	 لدى	 جيد	 انطباع	 تعطي	 احلديثة	
مما	 امل�سرف	 يقدمها	 التي	 اخلدمات	 عن	
اخلدمات	 جودة	 م�ستوى	 على	حت�سني	 يعمل	

املقدمة	ب�سورة	كلية.

مدى تبني مكونات اإلستراتيجية التسويقية فـي المصارف العاملة فـي فلسطين

غادة محمود أبو عويلي. رسالة ماجستير، 

2008، اجلامعة اإلسالمية / غزة
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متفرقــات

للبنك	 جديدة	 م�سحية	 درا�سة	 ك�سفت	
ال	 العامل	 فقراء	 اأرباع	 ثالثة	 اأن	 الدويل،	
ميلكون	ح�سابات	بنكية،	وال	يرجع	ال�سبب	
اأي�سا	 بل	 فح�سب،	 فقرهم	 اإىل	 ذلك	 فـي	
اإىل	ارتفاع	التكلفة	وُبعد	امل�سافة	واالأعمال	
احل�ساب. فتح	 يتطلبها	 التي	 	االإدارية	
ووفقًا	لهذه	الدرا�سة	امل�سحية	التي	اأجراها	
نحو	 و�سملت	 	،2011 عام	 الدويل	 البنك	
فاإن	 بلدا،	 	148 فـي	 �سخ�س	 األف	 	150

الذين	 البالغني	 من	 املائة	 فـي	 	25 حوايل	
يك�سبون	اأقل	من	دوالرين	فـي	اليوم	للفرد،	
قد	اأودعوا	مدخرات	فـي	اإحدى	املوؤ�س�سات	

املالية	الر�سمية.						
واأكدت	الدرا�سة،	اأن	ظاهرة	عدم	التعامل	
فـي	 امل�ساواة	 بانعدام	 ترتبط	 البنوك	 مع	
الدخل:	فاأغنى	20	فـي	املائة	من	البالغني	
فـي	 فر�ستهم	 تزيد	 النامية،	 البلدان	 فـي	
�سعفـي	 عن	 ر�سمي	 بنكي	 ح�ساب	 فتح	
من	 املائة	 فـي	 	20 الأفقر	 املتاحة	 الفر�س	
جمعتها	 التي	 البيانات	 ح�سب	 ال�سكان،	
بيانات	 قاعدة	 ل�سالح	 غالوب	 موؤ�س�سة	
للبنك	 املايل	 لال�ستمال	 العاملي	 املوؤ�سر	
التنمية	 بحوث	 جمموعة	 وتقوم	 الدويل.	
قاعدة	 باإن�ساء	 حاليًا	 الدويل	 بالبنك	
البيانات	تلك	مبنحة	مدتها	ع�سر	�سنوات،	
غيت�س. وميلندا	 بيل	 موؤ�س�سة	 من	 	مقدمة	
وتر�سم	الدرا�سة	اأكرث	ال�سور	�سمولية	على	

البنك الدولي: ثالثة أرباع فقراء العالم »ال يتعاملون مع البنوك«

الدستور األردنية : بتاريخ 2012/04/22

االإطالق،	للطرق	التي	ي�ستخدمها	البالغون	
االدخار	 فـي	 العامل	 اأنحاء	 خمتلف	 فـي	
واالقرتا�س	والدفع	واإدارة	املخاطر	املالية.																																																																			
حيث	اأفاد	22	فـي	املائة	من	البالغني	على	
وقت	 فـي	 اأودعوا	 اأنهم	 العامل	 م�ستوى	
�سهرا	 ع�سر	 االأثني	 خالل	 االأوقات	 من	
املا�سية	اأمواال	باملوؤ�س�سات	املالية	الر�سمية	
اأكرث	 ميتلك	 وال	 االدخار.	 �سبيل	 على	
النامية	 البلدان	 فـي	 ال�سكان	 ن�سف	 من	
بن�سبة	 باملقارنة	 وذلك	 بنكية	 ح�سابات	
البلدان	 فـي	 املائة	 فـي	 	10 على	 تزيد	 ال	
ح�سابات	 ميلكون	 من	 بني	 وحتى	 الغنية.	
املائة	 فـي	 	43 هناك	 الر�سمية،	 بالبنوك	
فقط	من	البالغني	ي�ستخدمون	ح�ساباتهم	
للبنك	 العاملي	 للموؤ�سر	 ووفقا	 لالدخار.	
فـي	 	 	61 فاإن	 املايل،	 لال�ستمال	 الدويل	
جميع	 فـي	 احل�سابات	 اأ�سحاب	 من	 املائة	
ح�ساباتهم	 ي�ستخدمون	 العامل	 اأنحاء	
من	 اأو	 عملهم	 اأرباب	 من	 االأموال	 لتلقي	
اخلارج. فـي	 اأقاربهم	 من	 اأو	 	احلكومة	
الهواتف	 عرب	 املالية	 التحويالت	 ومتثل	
امل�سرفـية	 اخلدمات	 من	 نوعا	 املحمولة	
تقت�سي	 ال	 حيث	 انت�سارا،	 تزداد	 التي	 	،
اأن	 اأو	 امل�ستخدم	 ي�سافر	 اأن	 الغالب	 فـي	
هذه	 ومثل	 بنكية.	 من�ساأة	 فـي	 ح�سابا	 ين�سئ	
والتي	 االإنرتنت،	 عرب	 البنكية	 املعامالت	
ت�سمح	الأ�سحاب	احل�سابات	بدفع	الفواتري	

اأو	اإيداع	االأموال	اأو	اإجراء	معامالت	اأخرى	
عرب	الر�سائل	الهاتفـية	الق�سرية.

الآليات	 الوا�سع	 اال�ستخدام	 ويك�سف	
االدخار	غري	الر�سمية،	عن	فر�سة	مفقودة	
اآمنة	 مالية	 اأدوات	 لتوفـري	 ال�سوق	 اأمام	
اأمام	غري	املتعاملني	مع	 وفـي	متناول	اليد	
البالغني	 فاإن	 املثال،	 �سبيل	 على	 البنوك.	
الذين	ال	ي�ستخدمون	البنوك	اأو	املوؤ�س�سات	
الغالب	 فـي	 يلجوؤون	 الر�سمية،	 املالية	
اأمورهم	 الإدارة	 ن�سبيا	 متقدمة	 طرق	 اإىل	
اأو	 الدوارة	 املدخرات	 كنوادي	 املالية،	

اجلمعيات	االئتمانية.	
البلدان	 فـي	 البالغني	 من	 القليل	 اأن	 اإال	
ر�سمية	 مالية	 اأدوات	 ي�ستخدمون	 النامية	
فـي	 	11 من	 اأكرث	 ويدين	 املخاطر.	 الإدارة	
النامية	 البلدان	 فـي	 البالغني	 من	 املائة	
طارئة	 اأو�ساع	 ملواجهة	 اقرت�سوها	 بديون	
فـي	 	80 من	 اأكرث	 لكن	 �سحية،	 لدواع	 اأو	
املائة	من	هوؤالء	البالغني	ي�ستخدمون	فقط	
بني	 ومن	 لالئتمان.	 ر�سمية	 غري	 م�سادر	
الزراعة	 جماالت	 فـي	 العاملني	 البالغني	
النامية،	 البلدان	 فـي	 وال�سيد	 والغابات	
تغطية	 لديهم	 فقط	 املائة	 فـي	 	6 هناك	
تاأمينية	على	املحا�سيل	والرثوة	احليوانية	

واملخاطر	املتعلقة	باالأمطار.

»بالحساب  الخاصة  النقد  سلطة  تعليمات  صدور  بمناسبة 
األساسي / حساب لكل مواطن«، التي تهدف إلى تعزيز االشتمال 
نرفق  الفلسطيني.  المجتمع  فئات  كافة  لدى  المالي  والتمكين 

هذه الدراسة التي أجراها البنك الدولي.






