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بيت البنوك

فـي اجتماعه الدوري الرابع لعام 2015
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث عددًا من المواضيع الخاصة بعمل الجمعية

 )2015/4( اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم  عقد جمل�س 

بتاريخ 2015/08/10 فـي مقر اجلمعية، ومت خالل الجتماع 

الطالع على عددًا من املوا�سيع املتعلقة ب�سري عمل اجلمعية 

وبحث  للجمعية،  ال�سرتاتيجية  اخللوة  عقد  بحث  مت  حيث 

م�ساهمة اجلمعية فـي برنامج تدريب الق�ساة والذي �سوف 

جهة  من  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  بني  بالتعاون  يعقد 

كما  اأخرى،  جهة  من  الق�سائي  واملعهد  الق�ساء  وجمل�س 

املجتمعية  امل�سوؤولية  فـي  اجلمعية  م�ساهمة  املجل�س  ناق�س 

واعتماد جهة لتقدمي الدعم لها.

جمعية البنوك تخاطب مستشار الرئيس للشؤون القانونية و دولة رئيس مجلس الوزراء 
بخصوص مشروع القرار بقانون المعدل لقانون إيجار وبيع األموال غير المنقولة من األجانب

العوري  ح�سن  امل�ست�سار  معايل  البنوك  جمعية  خاطبت 

م�سروع  بخ�سو�س  القانونية  لل�سوؤون  الرئي�س  م�ست�سار 

غري  الأموال  وبيع  اإيجار  لقانون  املعدل  بقانون  القرار 

خالل  اخلطاب  ت�سليم  مت  حيث  الأجانب،  من  املنقولة 

الرئي�س  م�ست�سار  ما بني   2015/08/18 بتاريخ   لقاء عقد 

من  كل  �سم   البنوك  جمعية  وفد  و  القانونية  لل�سوؤون 

وال�ستاذ  ع�ساف  مهند  وال�ستاذ  دياب  ابو  نبيل  ال�سيد 

كتانه،  حممود  وال�ستاذ  جرار  هبة  وال�ستاذة  ف�سل  نعيم 

مع  الت�ساور  وبعد  اجلمعية  اإدارة  اإن  اخلطاب  واأو�سح 

املادة  تعديل  تقرتح  للم�سارف  القانونيني  امل�ست�سارين 

الفل�سطينيني  غري  اإيجار  عقود  "تعترب  لت�سبح  املذكورة 

جمل�س  اإذن  دون  �سنوات  ثالث  مدتها  جتاوزت  التي 

يكن  مل  ما  عليها،  املجل�س  وافق  اإذا  �سحيحة  الوزراء 

اخلطاب  بني  كما  العقد".  باإبطال  قطعي  حكم  �سدر  قد 

الإ�سكالية  تدارك هذه  امل�ست�سار  طلب اجلمعية من معايل 

امل�سودة  فـي  اإليها  امل�سار  املادة  لتعديل  يلزم  ملن  والإيعاز 

املقرتحة مبا يحول دون وقوع اأي خالفات اأو اإ�سكاليات م�ستقبلية. 

الدكتور  الوزراء  رئي�س جمل�س  كما خاطبت اجلمعية دولة 

ذلك  ومت  القرار،  م�سروع  بخ�سو�س  احلمداهلل  رامي 

رئي�س  بني  ما   2015/09/13 بتاريخ  عقد  لقاء  خالل  من 

ال�سيد  اجلمعية  ادارة  جمل�س  ورئي�س  الوزراء  جمل�س 

حوراين.  جمال  ال�سيد  الرئي�س  ونائب  ن�سنا�س  جوزيف 

من  لعدد  اجتماعًا  عقدت  قد  اجلمعية  وكانت  هذا 

البنوك  من  عددًا  ميثلون  الذين  القانونيني  امل�ست�سارين 

فـي   2015/08/13 بتاريخ  وذلك  فل�سطني،  فـي  العاملة 

لبحث  الإدارة  جمل�س  من  طلب  على  بناًء  اجلمعية  مقر 

اإيجار  لقانون  املعدل  القانون  مل�سودة  ال�سلبية  التداعيات 

البنوك  على  الأجانب  من  املنقولة  غري  الأموال  وبيع 

الوافدة.
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سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعا لمدراء العالقات العامة 
لمناقشة عرض »التدريب على مهارات االتصال فـي ظل األزمات« 

نظمت �سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعا ملدراء العالقات العامة 

بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 

2015/08/04 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة عر�س "التدريب على مهارات 

الت�سال فـي ظل الأزمات"، وح�سر الجتماع مديرة دائرة العالقات 

بالتعريف  التي قامت  �سعادة  ايرين  ال�سيدة  النقد  �سلطة  فـي  العامة 

ب�سكل مو�سع عن هذا الربنامج التدريبي املتقدم واطالع ممثلي البنوك 

على اأهداف وحمتوى الربنامج حيث مت التاأكيد على اأهمية الربنامج ل 

�سيما فـي ظل الظروف التي يواجهها القطاع امل�سرفـي.

جمعية البنوك تتابع آليات تطبيق تعميم سلطة النقد
»تحقق اإليراد من الرسوم والعموالت« 

فـي  املاليني  املدراء  من  لعدد  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

2015/07/27 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة املالحظات على تعميم 

�سلطة النقد رقم )79/2015( املتعلق "بتحقق الإيراد من الر�سوم 

البنوك  الجتماع لحقا لجتماع ممثلي  وياأتي هذا  والعمولت"، 

الذي عقد بتاريخ 2015/06/24، حيث ا�ستمع ممثلي �سلطة النقد 

تطبيق  اآليات  مناق�سة  ومتت  املو�سوع  هذا  فـي  البنوك  اآراء  اإىل 

التعميم، وتفهم ممثلي �سلطة النقد راأي البنوك فـي هذا املجال 

اخلارجيني  املدققني  راأي  واخذ  املو�سوع  درا�سة  باإعادة  ووعدوا 

واإعالم امل�سارف مبدى توافق ذلك مع متطلبات املعيار.

كما نظم اجتماعااآخر للمدراء املاليني فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني 

وممثلي �سلطة النقد بتاريخ 2015/08/12 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة 

نتائج م�ساورات �سلطة النقد مع مدققي احل�سابات اخلارجني وذلك 

بعد ال�ستماع اىل وجهات نظر املدققني حول القرتاحات املقدمة 

من قبل البنوك فـيما يتعلق بال�سيا�سة املتبعة لديها بتحقق اإيرادات 

العمولت امل�ستوفاة من قرو�س وت�سهيالت الأفراد باأنواعها.

فـي  احل�سابات  ومدققي  املاليني  للمدراء  اجتماعًا  ُعقد  كما 

مقر  فـي   2015/08/24 بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

اجلمعية ملتابعة املو�سوع نف�سه، ومت خالل الجتماع تاأكيد التزام 

باملعيار  اللتزام  �سرورة  على  اخلارجيني  احل�سابات  مدققي 

ا�ستدراك  بخ�سو�س  العمولت  وتف�سري   IAS18 املحا�سبي 

العمولت يخ�سع لعالقة ثنائية بني البنوك واملدقق اخلارجي.
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بيت البنوك
جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء الخزينة

لمناقشة موضـوع تكدس عملة الدينار فـي البنوك
للبنوك  اخلزينة  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

مقر  فـي   2015/08/05 بتاريخ  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

وت�ساوؤل  الأردين  الدينار  تكد�س  مو�سوع  ملناق�سة  اجلمعية 

ومت  مرتفعة،  بعوائد  البنوك  لدى  ال�ستثمار  فر�س 

املقرتحات  و�سع  املو�سوع  اأبعاد  مناق�سة  الجتماع  خالل 

والتو�سيات لعر�سها على جمل�س الإدارة.

للبنوك  اخلزينة  ملدراء  اخر  اجتماعًا  اجلمعية  عقدت  كما 

العاملة فـي فل�سطني بتاريخ 2015/08/13 ملراجعة وتطوير 

جمل�س  اأع�ساء  البنوك  خزينة  مدراء  اأعده  الذي  املح�سر 

الإدارة واخلا�س مبو�سوع تكد�س عملة الدينار فـي البنوك 

ومل  ال�سابق،  املح�سر  ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  مت  حيث 

بهذا  جديد  اأي  اإ�سافة  اأو  بنوده  من  اأي  على  التحفظ  يتم 

اخل�سو�س.

سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعًا للمستشارين القانونيين
وآخر لمدراء العمليات المصرفـية لمناقشة موضوع فتح حسابات الُقصر

نظمت �سلطة النقد وجمعية البنوك اجتماعًا للم�ست�سارين 

ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونيني 

�سلطة  فـي  الداخلي  امل�ست�سار  وبح�سور  النقد  �سلطة 

 2015/08/31 بتاريخ  وذلك  �سحادة  كرمي  ال�سيد  النقد 

ر  الُق�سّ ح�سابات  فتح  مو�سوع  ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي 

من اأجل الو�سول اإىل راأي قانوين موحد بهذا اخل�سو�س، 

واملتمثلة  الأ�سا�سية  امل�سكلة  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 

من  نف�سه  القا�سر  با�سم  احل�ساب  فتح  امكانية  عدم  فـي 

لالأب،  هي  والقانون  ال�سرع  ح�سب  الولية  كون  الأم،  قبل 

على  البنوك  بتاأكيد  احل�سور  او�سى  الجتماع  نهاية  وفـي 

فـي  واجراءات  �سيا�سات  هناك  باأن  وموظفـيها  فروعها 

والتي  لقا�سر،  املنفعة  ح�سابات  فتح  حتكم  م�سرف  كل 

فتح )وهو  اأجل  الويل من  اإىل اح�سار  فـيها  الم  ل حتتاج 

الأب فـي العادة(، مع التاأكيد للموؤ�س�سات ذات العالقة اأن 

فتح احل�ساب من قبل الأم ترتتب عليه الكثري من املخاطر 

القانونية، والتي يو�سى بالتوعية بها. 

فـي  امل�سرفـية  العمليات  ملدراء  اآخر  اجتماعا  نظم  كما 

النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

بتاريخ 2015/09/02 فـي مقر اجلمعية ل�ستكمال مناق�سة 

امل�سرفـية،  الناحية  من  ر  الُق�سّ ح�سابات  فتح  مو�سوع 

احل�سور  النقد  �سلطة  ممثلي  اطالع  الجتماع  خالل  ومت 

امل�ست�سارين  مع  م�سبقا  مت  الذي  الجتماع  جمريات  على 

القانونيني، واإىل ما مت التو�سل اليه من نتائج وتو�سيات.
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جمعية البنوك تساهم في تمويل برنامجًا تدريبيًا للقضاة  
يتعلق بالجوانب المصرفـية والمالية

وبالتن�سيق  النقد  �سلطة  و  البنوك  جمعية  �سعي  اإطار  فـي 

الفل�سطيني  الق�سائي  واملعهد  العلى  الق�ساء  جمل�س  مع 

لتعزيز قدرات الق�ساة فـي فل�سطني فـي املوا�سيع امل�سرفـية 

متويل   فـي  النقد  �سلطة  و  البنوك  جمعية  �ساهمت  واملالية، 

امل�سرفـية  باجلوانب  يتعلق  للق�ساة  تدريبيا  برناجما 

ايام  اربعة  فـي عّمان ملدة  امليلينيوم  فـي فندق  واملالية عقد 

باإ�سراف  16 قا�سيًا من خمتلف املحاكم، وذلك  ومب�ساركة 

املعهد  مع  بالتن�سيق  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  وتنظيم 

الفل�سطيني.  الق�سائي 

وفـي هذا ال�سياق ا�سار د. جهاد الوزير حمافظ �سلطة النقد 

واجلهات  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  من  كل  حر�س  اإىل 

اجلوانب  فـي  الق�ساة  قدرات  تعزيز  على  العالقة  ذات 

فـيه  مبا  الربنامج  ملو�سوعات  وفقًا  واملالية  امل�سرفـية 

على  واحلفاظ  �سالمته  ل�سمان  امل�سرفـي  للقطاع  منفعة 

ا�ستقراره، وا�ساف د. الوزير اإىل اهمية عقد هذا الربنامج 

الق�ساة  قدرات  لتعزيز  بذلك  �سبيهة  اخرى  وبرامج 

بالنزاعات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  على  مل�ساعدتهم 

حقوق  على  املحافظة  فـي  ي�ساهم  ومبا  واملالية  امل�سرفـية 

التي  واملوؤ�س�سات  امل�سرفـية  اخلدمات  م�ستهلكي  من  كل 

البنية  لتطوير  ا�سا�سًا  الربامج  هذه  تعترب  حيث  تقدمها، 

فـي  للت�سريع  فل�سطني  فـي  والت�سريعية  القانونية  التحتية 

�سليمة.  ا�س�س  على  املبنية  الق�سائية  القرارات  اتخاذ 

القانونيني  واملخت�سني  اخلرباء  من  نخبة  الربنامج  وّقدم 

ناق�ست  التي  املو�سوعات  وتناولت  الردن  فـي  وامل�سرفـيني 

الكفالت  البنكية،  "احل�سابات  التدريبي  الربنامج  فـي 

امل�ستندية،  العتمادات  ال�سمان،  خطابات  امل�سرفـية، 

اإجراءات تنفـيذ �سند الرهن،  الأوراق التجارية وال�سيكات، 

دعوى املحا�سبة و�سيغ التمويل الإ�سالمي"، حيث مت اعتماد 

تنفـيذ  فـي  عملية  حالت  وبحث  واملناق�سة  امل�ساركة  اأ�سلوب 

النتائج والتو�سيات. باأف�سل  التدريبي للخروج  الربنامج 

جمعية البنوك تخاطب سلطة النقد الفلسطينية 
بخصوص عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفـي الفلسطيني 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  البنوك  جمعية  خاطبت 

امل�سرفـي  القطاع  تهم  التي  الق�سايا  من  عدد  بخ�سو�س 

فـي  املوا�سيع  هذه  مناق�سة  بعد  ذلك  وياأتي  الفل�سطيني 

اجتماع جمل�س الإدارة رقم )2015/4(، ومتثلت موا�سيع 

اإيجار  وقانون  غزة،  فـي  "ال�سرائب  فـي  املخاطبات  هذه 

رقم )40(  قانون  الأجانب  املنقولة من  الأموال غري  وبيع 

 "  )2( بازل  تعليمات  تطبيق  تاأجيل   " و   "  1953 ل�سنة 

وعمولت  ر�سوم  و  الودائع  ل�سمان  ال�سنوية  الر�سوم   " و 

وال�سيولة  النقدي  الإلزامي  الحتياطي   " و  احلوالت" 

اأو�سحت  حيث  للبنوك"،  الراأ�سمالية  والوديعة  النقدية 

اخلطابات بع�س مالحظات القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني 

من  احلد  �سانها  من  والتي  والقوانني  الق�سايا  هذه  على 

قدرة البنوك على حتقيق الأرباح وتوفـري ال�سيولة والتو�سع 

وال�ستثمار فـي ال�سوق املحلي.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي اللقاء المصرفـي العربي - األميركي
»التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفـية« 

اللقاء  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 

خالل  من  المريكي   - العربي  امل�سرفـي 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سم  وفد 

اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف 

الذي  اللقاء  وعقد  دياب،  اأبو  نبيل 

وجمل�س  العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه 

الحتياط الفـيدرايل فـي وا�سنطن )عمل 

الرقابة  جلنة  مج  بالتعاون  م�سرتك( 

الفرتة  خالل  لبنان  فـي  امل�سارف  على 

06/30-2015/07/02 فـي بريوت حتت 

والتنظيمية  الرقابية  "التحديات  عنوان 

جمعية البنوك تشارك فـي مؤتمر الحوار المصرفـي العربي - األوروبي لمكافحة تمويل اإلرهاب
�ساركت جمعية البنوك فـي موؤمتر احلوار 

ملكافحة  الأوروبي   - العربي  امل�سرفـي 

جمل�س  رئي�س  بح�سور  الإرهاب  متويل 

وعقد  ن�سنا�س،  جوزيف  اجلمعية  اإدارة 

اللقاء الذي نظمه احتاد امل�سارف العربية 

الأوروبي،  املركزي  البنك  مع  بالتعاون 

وجمموعة العمل املايل )FATF(، واحتاد 

امل�سارف  واحتاد  الأوروبية،  امل�سارف 

فـي   2015/09/03 بتاريخ  البلجيكية 

امل�سرفـي  التعاون  ملناق�سة  بروك�سل  بي 

العربي – الأوروبي لتجفـيف منابع متويل 

تبادل  اىل  يهدف  والذي  امل�سرفـية" 

التي  للتحديات  حلول  وطرح  التجارب 

التزامها  على  والتاأكيد  امل�سارف،  تواجه 

امل�ستمر باأطر المتثال وقواعده.

الإرهاب والت�سدي لعمليات غ�سل الأموال 

والذي يهدف اىل و�سع خطة عمل ملواجهة 

دول  بع�س  طاول  الذي  التحدي  هذا 

منطقتنا العربية والأوروبية.

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«
الربع  خالل  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 

الثالث من العام 2015 ثالثة اإعداد من 

امل�سرفـي"  "املوؤ�سر  ال�سهرية  الن�سرة 

تهدف  والتي   2015/8،7،6 ولالأ�سهر 

القطاع  واقع  عن  املعرفة  توفـري  اإىل 

بنود  لأهم  حتليل  خالل  من  امل�سرفـي 

المؤشــر المصرفـي
 2015/6

المؤشــر المصرفـي
 2015/7

المؤشــر المصرفـي
 2015/8

صـرفـ ـ 
2015 /7

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني

صـرفـ ـ 
2015/8

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني

مرجعا  ي�سكل  ما  املجمعة  امليزانية 

القرار،  و�سناع  واملهتمني  للباحثني 

بطاقة  الإ�سدارات  هذه  ويرافق 

تخ�س  والتي  م�سرفـية"  "بيانات 
�سهل  ملخ�سا  لت�سكل  الأ�سهر  ذات 

املجمعة. امليزانية  لبنود  ال�ستخدام 
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بــانــورامــا

البنك العقاري المصري العربي يرعى احتفالية العيد القومي لجمهورية مصر العربية 

ويعقد ورشة عمل »مكافحة غسل األموال«

ويوقع اتفاقية إصدار بطاقات االئتمان والخصم

ويتبرع لصالح جهاز الخدمات الطبية العسكرية 

 "Meps" ميب�س  و�سركة  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  وقع 
الئتمان  بطاقات  اإ�سدار  خلدمة  م�سرتكة  اتفاقية  الردنية 
واخل�سم "ما�سرتكارد" للبنك العقاري امل�سري العربي وبذلك 
�ستتيح هذه التفاقية متكني البنك العقاري امل�سري العربي من 
البطاقات الئتمانية لزبائنه خالل فرتة ق�سرية.  تقدمي خدمة 
وياأتي هذا �سمن جهود البنك املبذولة لتطوير خدماته امل�سرفـية 

التي يقدمها لعمالئه ولتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم ا�سافة اىل 
مواكبة التطور فـي املنتجات البنكية التي تعترب ا�سا�سا للمناف�سة 
بني البنوك العاملة فـي فل�سطني. وبناء على هذه التفاقية �سيقوم 
البنك مبنح ثالثة انواع من البطاقات وهي بطاقة ائتمان ذهبية، 

بطاقة ف�سية  وبطاقة �سحب عادية بالعمالت الثالثة.

ال�سحية  الرعاية  م�ستوى  بتعزيز  البنك  التزام  من  انطالقا 
فقد  وللمدنيني  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  املقدمة  الطبية  واخلدمات 
جلهاز   )$  5,000( مببلغ  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  تربع 
ملجمع  طبيعي  عالج  اأجهزة  ل�سراء  الع�سكرية  الطبية  اخلدمات 
ال�سهداء الع�سكري فـي مدينة نابل�س والذي يقدم خدماته الطبية 

م�سوؤولية  منطلق  من  هذا  وياأتي  جمانا.  واملدنيني  للع�سكريني 
والتزامه  والوطنية  املحلية  املوؤ�س�سات  جتاه  الجتماعية  البنك 
امل�ستمر فـي دعم القطاع ال�سحي واميانا منه بالدور الذي يقوم 
العالج  فر�س  توفـري  من  الع�سكرية  الطبية  اخلدمات  جهاز  به 

للع�سكريني واملدنيني على حد �سواء.

قدم البنك العقاري امل�سري العربي رعايته لإقامة احتفالية ممثلية 
جمهورية م�سر العربية / برام اللـه العيد القومي جلمهورية م�سر 
العربية لعام 2015 والذي اقيم فـي حديقة ال�ستقالل مبدينة رام 
فل�سطني  دولة  رئي�س  �سعادة  وبح�سور   2015/07/27 بتاريخ  اللـه 
العام  املدير  وبح�سور  الفل�سطينية  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  وكبار 
القليمي للبنك العقاري امل�سري العربي وم�سوؤويل الدارة التنفـيذية 
للبنك. وقام �سعادة ال�سفـري امل�سري فـي فل�سطني ال�ستاذ/ وائل 
وامل�ساركني  وا�ستقبال احل�سور  بافتتاح احلفل  الدين عطية  ن�سر 

والرتحيب فـيهم بكلمته التي القاها فـي احلفل. 

فـي  موظفـيه  وتثقيف  الب�سري  الكادر  بتاأهيل  البنك  اهتمام  �سوء  فـي 
ور�سة  بعقد  بفل�سطني  البنك  قام  فقد  البنك،  واأعمال  جمالت  كافة 
املوظفـني  عمل بعنوان "مكافحة عمليات غ�سل الأموال" ح�سرها جميع 
املعنيني من موظفـي خدمة العمالء واأمناء ال�سناديق بالفروع واملكاتب 
حيث مت ت�سليط ال�سوء فـي الور�سة على دور موظفـي البنوك فـي امل�ساهمة 
فـي احلد من جرائم غ�سل الموال ح�سب قانون مكافحة غ�سل الموال 
العمل املايل  التي ا�سدرتها جمموعة  الفل�سطيني، والتو�سيات الأربعني 
التابعة لها فـي �ساأن مكافحة غ�سل الموال ومتويل الإرهاب  والكيانات 
بالإ�سافة اىل التطرق لبيان اأهمية ان�سمام فل�سطني كع�سو فـي جمموعة 

دول ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا فـي 2015/04/30.
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بــانــورامــا
ودائع عمالئه وصلت لنصف مليار دوالر

األرباح النصف سنوية للبنك الوطني تخطت 3.7 مليون دوالر قبل الضريبة
بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

اأظهرت  والتي  �سنوية،  الن�سف  املالية 

ما  اإىل  و�سلت  اأرباحا  البنك  حتقيق 

ال�سريبة  قبل  دولر  مليون   3.8 يقارب 

بن�سبة منو و�سلت 23.1% بعد ان �سجلت 

فـي  دولر  مليون   3.08 امل�سرف  ارباح 

واأ�سارت  املا�سي.  العام  من  الفرتة  نف�س 

اإىل  كذلك  �سنوية  الن�سف  البيانات 

يقارب  ما  اإىل  البنك  موجودات  و�سول 

773.7 مليون دولر بعد اأن كانت 679.7 

لت�سجل   2014 العام  نهاية  دولر  مليون 

اأما فـيما يتعلق   .%13.8 ن�سبة منو بلغت 

بودائع العمالء فبلغت ما يقارب الن�سف 

دولر  مليون   499.5 لت�سجل  دولر  مليار 

نهاية  دولر  مليون   413.9 مع  مقارنة 

لتحقق منوا   2014 املنتهية  املالية  ال�سنة 

البيانات  اأ�سارت  كما   .%20.6 ن�سبته 

املالية اإىل حتقيق امل�سرف منوا ملحوظا 

الئتمانية  الت�سهيالت  فـي حجم حمفظة 

املبا�سرة لت�سجل 377.6 مليون دولر بعد 

ان كانت 298.6 مليون دولر نهاية العام 

 ،%26.4 بلغت  منو  ن�سبة  ليحقق   2014

مليون   86.7 امللكية  حقوق  �سافـي  وبلغ 

دولر مقارنة بـ 80 مليون دولر نهاية العام 

املدير  اأعرب  ذلك،  على  وتعليقا   .2014

ح�سن  احلاج  اأحمد  الوطني  للبنك  العام 

عن �سعادته بالنتائج املالية التي ا�ستطاع 

اأرباح  ان منو  اإىل  البنك حتقيقها م�سريا 

البنك يعود اإىل الت�سغيل املدرو�س لالأموال 

ال�ستثمار  اأو  الإقرا�س  جمال  فـي  �سواء 

حتقيق  اإىل  لفتا  اخلزينة،  خدمات  اأو 

�سافـي  من  دولر  مليون   10 يقارب  ما 

ايرادات الفوائد والعمولت بالإ�سافة اإىل 

اأجنبية،  عمالت  اأرباح  دولر  مليون   1.3

خدمات  فـي  الوطني  البنك  متيز  موؤكدا 

طورها  التي  واملنتجات  املقدمة  اخلزينة 

اخلدمة،  هذه  جودة  حت�سني  �سبيل  فـي 

هي  بامل�سرف  العمالء  ثقة  ان  م�سيفا 

القاعدة الأ�سا�سية التي ي�ستند اليها البنك 

املتتالية  للنجاحات  الأ�سا�س  وهي  الوطني 

التي ا�ستطاع البنك حتقيقها واجنازها.

ويوقع مذكرة تفاهم مع مركز دنيا التخصصي و إعالن بدء شراكة وطنية استراتيجية بينهما
بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  حفل  خالل 

التخ�س�سي  دنيا  ومركز  الوطني  البنك 

اأعلن  ال�سحي،  العمل  ملوؤ�س�سة جلان  التابع 

الطرفان عن بدء �سراكة وطنية ا�سرتاتيجية 

املراأة  دعم  �سبيل  فـي  ت�سمهما  جديدة 

التوعية  ن�سر  خالل  من  �سواء  الفل�سطينية 

لهذه  املايل  ال�ستمال  ل�سمان  امل�سرفـية 

عرب  او  املجتمع  ن�سف  ت�سكل  التي  الفئة 

تطوير املركز املتخ�س�س الأول فـي فل�سطني 

الذي يقدم ت�سخي�سات متخ�س�سة للك�سف 

الوعي حول  ون�سر  الن�ساء  اأورام  املبكر عن 

ووقع  امراأة.  لكل  الدوري  الك�سف  �سرورة 

التفاقية املدير العام للبنك الوطني اأحمد 

العمل  جلان  موؤ�س�سة  ومديرة  ح�سن  احلاج 

بح�سور  عودة  �سذى  الدكتورة  ال�سحي 

مديرة مركز دنيا الدكتورة نفوذ م�سلماين 

وعدد من مدراء دوائر البنك.

الوطني  البنك  �سيقدم  املذكرة،  ومبوجب 

توفـري  ح�ساب  كل  مقابل  دوريا  تربعا 

دنيا  مركز  ل�سالح  فتحه  يتم  "حياتي" 
احلملة  خالل  الن�ساء  لأورام  التخ�س�سي 

الطرفان  بدء  اإىل  بالإ�سافة  وبعدها، 

امل�سرتكة  التوعوية  الندوات  من  ب�سل�سلة 

امل�سرفـية  التوعية  ن�سر  ت�ستهدف  التي 

ال�سرطان  عن  املبكر  للك�سف  والتوعية 

و�سلم  كما  الفل�سطيني.  الريف  فـي  للن�ساء 

الأوىل  الدفعة  احلفل  خالل  ح�سن  احلاج 

من التربع ل�سالح املركز.

احلاج  ا�ساد  التوقيع،  حفل  فـي  كلمته  وفـي 

تربط  التي  الإ�سرتاتيجية  بالعالقة  ح�سن 

التخ�س�سي  دنيا  مبركز  الوطني  البنك 

باإجناز  فخره  عن  معربا  الن�ساء،  لأورام 

�سراكة وطنية ا�سرتاتيجية مع املركز الأول 
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ويتبنى سياسة »أوبيك« البيئية واالجتماعية وينشئ نظاما إلدارة ومراقبة أعماله تطبيقا لها
العام  مبديره  ممثال  الوطني  البنك  وقع 

اأحمد احلاج ح�سن، �سيا�سة ومعايري موؤ�س�سة 

"اوبيك"  البحار  عرب  اخلا�س  ال�ستثمار 

ال�سيا�سة  هذه  لت�سبح  والجتماعية  البيئية 

كاإطار عمل متبنى لن�ساطات البنك التمويلية 

البيئة من  فـيما يخ�س حماية  وال�ستثمارية 

و�سائل  ا�ستخدام  على  والتحفـيز  املخاطر 

الإن�سان  حقوق  و�سمان  البديلة  الطاقة 

على  الأول  البنك  بذلك  ولي�سبح  والعمل، 

عاملية  معايري  يتبع  الذي  الوطن  م�ستوى 

لأعماله ون�ساطاته امل�سرفـية وامل�ستمدة من 

التمويل  موؤ�س�سة  وقوانني  الأمريكي  القانون 

اأن�ساأ  ال�سيا�سة،  تبني  واإثر   .IFC الدولية 

الوطني نظام رقابي بيئي واجتماعي  البنك 

باأعلى  ال�سيا�سة  وتطبيق  متا�سي  ل�سمان 

الدرجات واملقايي�س. و�سيقوم النظام بالتاأكد 

والقرو�س  املدعومة  امل�ساريع  كافة  اأن  من 

املعايري  تنطبق على  وال�ستثمارات  املمنوحة 

املخاطر  واإدارة  وتقييم  حتديد  عرب  املتبناة 

البيئية والجتماعية املتعلقة باأعمال البنك. 

قائمة  اإىل  الوطني  البنك  ي�ساف  وبهذا 

العاملية والعربية املطبقة  البنوك وال�سركات 

ل�ستدامة  باأهميتها  واملوؤمنة  ال�سيا�سة  لهذه 

عملها وم�ساريعها وا�ستثماراتها.

والدكتورة ليلى غنام تنضم الى برنامج توفـير »حياتي«
ح�ساب  اأهداف  باأهمية  منها  اميانا 

الفل�سطينية  للمراأة  الأول  التوفـري 

فـي متكني  امل�ساهمة  فـي  "حياتي" ودوره 
واجتماعيا،  اقت�ساديا  الفل�سطينية  املراأة 

اللـه  رام  حمافظة  حمافظ  بادرت 

زيارة  اإىل  غنام  ليلى  الدكتورة  والبرية 

توفـري  ح�ساب  وفتح  الوطني  البنك  مقر 

الربغوثي  حمدان  نائبها  "حياتي"برفقة 
ال�ستقبال  فـي  وكان  املحافظة،  ووفد من 

الدين  نا�سر  الإدارة طالل  رئي�س جمل�س 

ونائبه  ح�سن  احلاج  اأحمد  العام  واملدير 

دوائر  مدراء  من  وعدد  مزهر  مروان 

الدكتورة  الدين  نا�سر  ا�سطحب  البنك. 

غنام والوفد املرافق فـي جولة فـي اأرجاء 

البنك ت�سمنت زيارة لفرع امل�سيون لفتح 

ح�ساب خا�س با�سم الدكتورة.

غنام  الدكتورة  اأبدت  ذلك  على  وتعليقا 

الذي  "حياتي"  توفـري  بربنامج  فخرها 

الفل�سطينية  املراأة  متكني  اإىل  ي�سعى 

املطروحة،  جوائزه  طريق  عن  اقت�ساديا 

الأمر الذي يعمل على متكينها اجتماعيا، 

منتجات  تخ�سي�س  �سرورة  اإىل  لفتة 

للمراأة  الفعلي  م�سرفـية حتاكي الحتياج 

املجتمع  ن�سف  تعد  التي  الفل�سطينية 

والتي هي مثال الت�سحية والكفاح والعطاء 

وت�ستحق كل التقدير والعرفان.

التوفـري  برنامج  ان  ذكره،  اجلدير  ومن 

يقارب  ما  منذ  اطالقه  مت  "حياتي" 
درا�سات  بعد  تطويره  ومت  الآن  ال�سهرين 

م�سحية على �سريحة كبرية من الن�ساء فـي 

وفقا  اجلوائز  بناء  ليتم  الغربية،  ال�سفة 

الفل�سطينية  املراأة  تطلبها  التي  للحاجة 

امل�ستقبلي  املايل  امانها  حتقق  والتي 

ومتكينها فـي املجتمع.

بالك�سف  املخت�س  فل�سطني  فـي  والوحيد 

اطار  فـي  تاأتي  والتي  الن�ساء  �سرطان  عن 

الفل�سطينية  املراأة  لدعم  البنك  توجهات 

خالل  من  واجتماعيا  اقت�ساديا  ومتكينها 

للمراأة  متخ�س�سة  م�سرفـية  برامج  طرح 

امل�سرفـية  حاجاتها  تلبي  الفل�سطينية 

عن  عودة  اأعربت  جهتها  ومن  الفعلية. 

�سعادتها بالإعالن عن اجناز هذه ال�سراكة 

من  واحدة  مع  الإ�سرتاتيجية  الوطنية 

املوؤ�س�سات امل�سرفـية الرائدة فـي فل�سطني، 

البنك  اأخذها  التي  بامل�سوؤولية  م�سيدة 

الن�ساء  بدعم  واملتمثلة  عاتقه  على  الوطني 

امل�سابات مبر�س ال�سرطان والالتي يتلقني 

مراكز  اأحد  فـي  الت�سخي�سية  الفحو�سات 

املوؤ�س�سة وهو مركز دنيا.
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 PCNC Solutions وشركة PalPay البنك التجاري الفلسطيني وشركة
يوقعون اتفاقية بيع وتوريد تطبيق االنترنت البنكي والموبايل البنكي 

وإضافة خدمات شركة PalPay عليها
وقع ال�سيد عزام ال�سوا مدير عام البنك 

اإياد  واملهند�س  الفل�سطيني  التجاري 

 PalPay �سركتي  عام  مدير  قم�سية 

اتفاقيتني   ،PCNC Solutions و 

وتوريد تطبيق  بيع  يتم مبوجبها  الوىل 

النرتنت البنكي واملوبايل البنكي للبنك 

اتفاقية  والثانية  الفل�سطيني،  التجاري 

على   PalPay �سركة  خدمات  اإ�سافة 

البنكي  واملوبايل  البنكي  الإنرتنت 

اخلا�سة بالبنك.

عمالء  املوقعة  التفاقيات  و�ستمكن 

البنك التجاري الفل�سطيني من م�ساهدة 

بينها،  والتحويل  ح�ساباتهم  اأر�سدة 

والتحويل  الئتمانية  بطاقاتهم  ومراقبة 

خا�سية  من  وال�ستفادة  العمالت،  بني 

التمتع  اإىل  بالإ�سافة   ،Pay to Friend

وت�سمل   PalPay �سركة  خدمات  بكافة 

و�سحن  الفواتري  ت�سديد  هذه اخلدمات: 

ر�سوم  وت�سديد  النقالة  الهواتف  اأر�سدة 

مبنتهى  واملدر�سية  اجلامعية  الأق�ساط 

مكاتبهم  اأو  منازلهم  فـي  وهم  املرونة 

النرتنت  ا�ستخدامهم خلدمة  من خالل 

البنكي اأو تطبيق املوبايل اخلا�س بالبنك 

دون فوائد اأو عمولت وبكل �سهولة واأمان.

واأكد ال�سيد عزام ال�سوا على اهمية هذه 

التفاقيات املوقعة التي من �ساأنها العمل 

ومتميزة  متطورة  خدمات  تقدمي  على 

الحتياجات  تلبية  اجل  من  للعمالء 

ي�سعى  البنك  ان  مو�سحا  لهم،  املتزايدة 

وب�سكل م�ستمر اإىل العمل الدوؤوب لتوفـري 

تتواكب  والتي  والأ�سرع  الأف�سل  اخلدمة 

فـي  احلا�سلة  ال�سريعة  التغريات  مع 

الوقت احلايل. 

من جانبه، عرّب املهند�س اإياد قم�سية عن 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  لكون  فخره 

نظام  اإىل  املن�سمة  البنوك  اأحد  من 

 ،PalPayلـ التابع  الإلكرتوين  الت�سديد 

م�سيفا باأن ال�سركة ت�سعى لت�سجيع كافة 

التح�سيل  �سبكة  اإىل  بالن�سمام  البنوك 

�سركة  باأن  قم�سية  واأ�سار  الإلكرتوين، 

PalPay تعمل حاليًا على ا�ستقطاب اأكرب 

املزودة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  كم 

الكهرباء،  الإت�سالت،  مثل  للخدمات 

املياه، خدمات الإنرتنت وغريها.

 PCNC Solutions �سركة  باأن  م�سيفا 

فـي  تعمل  رائدة  فل�سطينية  �سركة  هي 

والتطبيقات  احللول  وتوريد  بيع  جمال 

النرتنت  تطبيق  ومنها  اللكرتونية؛ 

مبوا�سفات  البنكي  واملوبايل  البنكي 

عاملية تناف�س ال�سركات اخلارجية العاملة 

الو�سيلة  تعترب  والتي  املجال،  بنف�س 

املعامالت  لإجناز  راحة  والأكرث  الأ�سرع 

الذكية  للهواتف  متوفرة  وهي  امل�سرفـية 

 iPhoneو  Android ت�سغيل  بنظام 

 .Tablets و   iPad الـ  لأجهزة  بالإ�سافة 

فل�سطينية  وخربات  باأيدي  م�سنوعة 

املتعارف  الدولية  املعايري  �سمن  تعمل 

عليها فـي انظمة املدفوعات اللكرتونية.
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وبهدف االطالع على آخر التطورات
وفد من البنك التجاري الفلسطيني يزور ضاحية الريحان السكنية 

الفل�سطيني  التجاري  البنك   زار وفد من 

ال�سكنية  الريحان  �ساحية  م�سروع 

العمرانية  التطورات  اخر  على  لالطالع 

احلا�سلة، و كان فـي ا�ستقبال الوفد ال�سيد 

واملبيعات  الت�سويق   مدير  عواد  عودة 

ال�ستثماري  الذراع  عمار  جمموعة  فـي 

الذي  الفل�سطيني  ال�ستثمار  ل�سندوق 

على  ميدانية  جولة  خالل  من  اطلعهم 

تطورات ال�ساحية املت�سارعة. واكد ال�سيد 

التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام 

�ساحية  م�سروع  اهمية  على  الفل�سطيني، 

على  فائدته  تقت�سر  مل  حيث  الريحان، 

على  ايجابا  انعك�س  بل  الريحان  �سكان 

القت�ساد الوطني، وكان له اثر كبري فـي 

تن�سيط العديد من القطاعات القت�سادية 

كقطاع الرا�سي والعقارات  والن�ساءات.

وفـي هذا الإطار قال ال�سيد منيف طري�س 

ان  عمار  ملجموعة  التنفـيذي  الرئي�س 

يقارب  ما  ا�ستقبلت  الريحان  �ساحية 

200 عائلة ت�سكن الن فـي ال�ساحية التي 

�ست�سم عند اكتمال كافة مراحلها حوايل 

قرابة  ت�ستوعب  �سكنية،  وحدة   1٫600

متكامل،  �سكني  فـي جمتمع  ن�سمة   8٫000

ي�سم خمتلف املرافق ال�سحية والتجارية 

تلك  بني  ومن  والرتفـيهية،  والتعليمية 

املرافق مركز جتاري على م�ساحة 19 األف 

مرت مربع، يتكون من 4 مبان، وامل�ست�سفى 

الريحان  ومدر�سة  العربي  ال�ست�ساري 

اأطفال  المريكية وم�سجد ومكتبة ورو�سة 

الريحان  �ساحية  ترفـيهي. وتعترب  ومتنزه 

فـي  العقارية  امل�ساريع  ابرز  من  ال�سكنية 

جمموعة  بتطويرها  قامت  التي  فل�سطني، 

ال�ستثماري  الذراع  العقارية  عمار 

ل�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني. 

ويطلق برنامج المنح الدراسية »علمني شكرا« الخاص بطلبة الثانوية العامة 
امل�سرية  دعم  على  حر�سه  من  انطالقا 

الفل�سطيني  ال�سباب  ومتكني  التعليمية 

النا�سىء، اطلق البنك التجاري الفل�سطيني 

�سكرا"  "علمني  الدرا�سية  املنح  برنامج 

للعام  العامة  الثانوية  طلبة  ي�ستهدف  الذي 

2015  و املقبولني فـي اجلامعات املحلية.

ال�سيد  اأكد  اجلديد  الربنامج  وحول 

التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام 

منح  اإىل  الهادفة  اهميته  على  الفل�سطيني 

والراغبني  الناجحني  للطلبة  الفر�سة 

على  احل�سول  فـي  تعليمهم  با�ستكمال 

حلمهم    حتقيق  من  متكنهم  تعليمية  منح 

وامنياتهم وفتح امل�ستقبل امامهم. واأو�سح 

ال�سوا ان احلملة احلالية من �ساأنها م�ساعدة 

الطلبة اإىل الدخول فـي الربنامج للح�سول 

على منح تعليمية بعد �سهر من فتح احل�ساب 

الفوز  العام  نهاية  ثم  منحتني،  مبعدل 

بخم�سة منح تعليمية، مو�سحا ان م�سوؤوليتنا 

ترتكز  الفل�سطيني  �سبابنا  جتاه  املجتمعية 

ملواجهة  ومتكينها  القدرات  تنمية  على 

يعك�س مب�ستواه  وبناء جيل قوي  التحديات، 

الكادميي ح�سارة فل�سطني.

الفل�سطيني  التجاري  البنك  ان  يذكر 

الطاقة  فهم  خا�سة  اأهمية  ال�سباب  يويل 

املحركة لتقدم اي جمتمع فـي كافة جوانب 

الثقافـية  ال�سيا�سية،  الجتماعية،  احلياة 

والقت�سادية و يخ�س�س لهم برنامج ق�سط 

و تعلم الذي يرمي اإىل م�ساعدة الطلبة على 

مي�سرة  بطرق  الكادميية  م�سريتهم  اكمال 

تتنا�سب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
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ويساهم برعاية حفل تخريج الفوج الـ 19 )فوج التحدي و الصمود( 
فـي كلية فلسطين التقنية »العروب«

والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  �ساهم 
ع�سر  التا�سع  الفوج  تخريج  حفل  برعاية 
لكلية  وال�سمود(  التحدي  )فوج  التقني 
�سمال  فـي  "العروب"  التقنية  فل�سطني 
اخلليل، بح�سور كال من حمافظ حمافظة 
الرتبية  وزارة  وزير  عن  وممثال  اخلليل 
الأجهزة  عن  وممثلي  العايل،  والتعليم 
المنية عن حمافظة اخلليل، ال�سيد ن�سيم 
حلحول  فرع  الإ�سكان  بنك  مدير  م�سعل 
ممثاًل عن املدير الإقليمي لفروع فل�سطني 
اإىل  بالإ�سافة  الربغوثي،  حممد  ال�سيد 
واخلا�سة  املحلية  املوؤ�س�سات  ممثلي 
اأع�ساء  املنطقة،  فـي  املختلفة  واللجان 
وروؤ�ساء بع�س البلديات واملجال�س القروية 
ملحافظة اخلليل، موظفـي وعمداء الكليات 

واأهايل الطلبة اخلريجني. من جانبه رحب 
باحل�سور  لوحة  ابو  مهيب  د.  الكلية  عميد 
واأ�ساد بدور بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل 
الكلية،  خريجي  احتفال  ورعاية  دعم  فـي 
ال�سراكة  مببداأ  البنك  اإميان  يج�سد  مبا 
التعليم على اجلميع. وقد تخلل  وم�سوؤولية 

احلفل عدد من الفقرات املنوعة التي نالت 
تقدمي  ومت  وامل�سوؤولني،  احل�سور  اإعجاب 
احلفل  وانتهى  للخريجني،  ال�سهادات 
اأولياء الأمور  و�سط اجواء من الفرحة بني 
القليمي  املدير  اأكد  وبدوره  واحل�سور. 
الربغوثي  حممد  ال�سيد  فل�سطني  لفروع 

بنك االسكان وجامعة بوليتكنك فلسطين يبحثان آفاق التعاون المشترك 

بنك ال�سكان على هذه امل�ساهمة واكدت على ان 
ذلك لي�س بجديد على البنك الذي عرف بعطائه 
وان�سجامه مع املجتمع ودوره املميز فـي م�ساعدة 
احلالت الن�سانية والتنموية. ومن جانبه �سرح 
الربغوثي  حممد  ال�سيد  للبنك  القليمي  املدير 
اأن هذا الدعم ياأتي من واقع حر�س البنك على 
امل�ساهمة الفعالة بامل�سوؤولية الجتماعية، والتي 
تعترب من اأوائل اهتماماته، وحر�سه على امتام 
امل�سرية التعليمية لكافة الطلبة حتت اأي ظرف 

والتعاون  ال�سراكة  اهمية  على  واكد  كما  كان، 
واخلدمة  اخلريي  العمل  فـي  اجلهود  وتوحيد 
املجتمعية، بحيث يرتتب على اجلميع التعا�سد 
ابناء  مع  وامل�ساركة  التاآخي  قيم  ا�سمى  ورفع 
الوطن الواحد. ومن اجلدير ذكره باأن اجلامعة 
التربعات  ال�سندوق، جلمع  بان�ساء هذا  قامت 
وتخ�سي�سها لدعم الطلبة اجلامعيني املحتاجني 
الذين يعانون من ظروف اقت�سادية �سعبة تعيق 

اكمال م�سريتهم التعليمية.

فـي  الجتماعية  ال�سراكة  مبداأ  من  انطالقَا 
بوليتكنك  وجامعة  ال�سكان  بنك  قام  املجتمع 
فل�سطني ببحث اآفاق التعاون امل�سرتك وذلك 
بح�سور كل من مدير فرع بنك ال�سكان فـي 
اخلليل ال�سيد نائل �سجدية، رئي�س جمل�س 
اجلامعيني  رابطة  ورئي�س  اجلامعة  امناء 
اجلامعة  رئي�س  التميمي،  احمد  الأ�ستاذ 
د. عماد اخلطيب، نائب رئي�س اجلامعة ل�سوؤون 
خدمة املجتمع د. غازي القوا�سمي، نائب رئي�س 
وم�ساعد  والتنمية  التخطيط  ل�سوؤون  اجلامعة 
والدولية  العامة  للعالقات  اجلامعة  رئي�س 
ال�سيد امين �سلطان واملدير املايل ال�سيد ن�سيم 
نائل  ال�سيد  اطلع  الجتماع  وخالل  �سلطان. 
�سجدية على احتياجات اجلامعة وقام بالنيابة 
عن البنك بامل�ساهمة فـي دعم �سندوق الطالب 
وامل�ساعي  اجلهود  اطار  فـي  وذلك  اجلامعي، 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  ودعم  مل�ساندة  الرامية 
التي تعتني بالطلبة. وبدورها �سكرت اجلامعة 
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ويقدم تبرعا لمدرسة الفرير فـي بيت لحم
لبنك  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اطار  فـي 

التعليم  دعم  على  منه  وحر�سا  ال�سكان، 

والتعلم، قام البنك بالتربع بالواح الكرتونية 

حلم  بيت  مدينة  فـي  الفرير  ملدر�سة  ذكية 

مدر�سة  خريجي  رابطي  حملة  �سمن  وذلك 

تطوير  اأجل  من  املدر�سة  لدعم  الفرير 

ا�ساليب التعليم احلديثة. ومت تركيب الألواح 

بح�سور كل من ال�سيد �سليمان املدهون مدير 

فرع البنك فـي املدينة، ال�ستاذ جورج النرب 

رئي�س  �سوكة  خليل  ال�سيد  املدر�سة،  مدير 

ريت�سارد  وال�سيد  املدر�سة  خريجي  رابطة 

اليا�س امني �سر الرابطة. وبدوره اأكد ال�سيد 

الربغوثي  حممد  ال�سيد  القليمي  املدير 

على حر�س بنك ال�سكان الدائم على دعم 

الوطن،  اأرجاء  كافة  فـي  التعليمية  اجلهات 

مفهوم  من  منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز 

عدة  فـي  امل�سوؤولية  وروح  امل�ستدامة  التنمية 

�سمن  الرعاية  هذه  جاءت  حيث  جمالت، 

البنك  يقوم  التي  الن�ساطات  من  �سل�سلة 

من  املجالت،  مبختلف  �سنويا  برعايتها 

�سحة، تنمية وتعليم، و�سمن �سيا�سة البنك 

التي ترمي لتنمية قطاع التعليم ب�سكل خا�س 

ا�سافة لدعمه وتطويره.

ويشارك فـي يوم التوظيف بجامعة النجاح الوطنية
بنك  �سارك  ال�سرتاتيجية،  روؤيته  �سمن 

عقدته  الذي  التوظيفـي  اليوم  فـي  ال�سكان 

دعت  والتي  الوطنية،  النجاح  جامعة 

فـيه  للم�ساركة  اخلريجني  طلبتها  فـيه 

الذاتية  و�سريهم  انف�سهم  تقدمي  بغاية 

امل�ساركة. املحلية  والهيئات  للموؤ�س�سات 

املدير  الربغوثي  ال�سيد حممد  ا�سار  وبدوره 

القليمي لبنك ال�سكان ان هذه امل�ساركة تاأتي 

املجتمع  موؤ�س�سات  ن�ساطات  دعم  باب  من 

املحلي وخا�سة التعليمية، وامل�ساهمة  فـي تقليل 

عمل  فر�س  توفـري  خالل  من  البطالة  ن�سبة 

للخرجني اجلدد، كما واأكد اأن امل�ساركة فـي 

هذا اليوم تعترب فر�سة مهمة فـي التوا�سل مع 

اخلريجني اجلدد بهدف ا�ستقطاب الكفاءات 

من  البنك  احتياجات  تلبي  والتي  املنا�سبة 

ال�سيد  اكد  جانبه  ومن  الب�سرية.  الكوادر 

على  الدائم  ال�سكان  بنك  حر�س  على 
اأرجاء  كافة  فـي  التعليمية  الن�ساطات  دعم 
من  منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز  الوطن، 
امل�سوؤولية  وروح  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم 

فـي عدة جمالت، حيث جاءت هذه الرعاية 
يقوم  التي  الن�ساطات  من  �سل�سلة  �سمن 
املجالت،  مبختلف  �سنويا  برعايتها  البنك 
من �سحة، وتنمية، وتعليم، و�سمن �سيا�سة 

التعليم  قطاع  لتنمية  ترمي  التي  البنك 
ب�سكل خا�س ا�سافة لدعمه وتطويره. ومن 
يرعى  ال�سكان  بنك  باأن  بالذكر  اجلدير 

حفل التخريج لل�سنة الثانية على التوايل.

حافظ حالوب مدير فرع البنك فـي نابل�س على 

القبال الكبري من قبل اخلريجني على جناح 

�سريهم  تقدمي  على  عملوا  والذين  البنك، 

الذاتية وتعبئة طلبات التوظيف، بحيث �سيتم 

درا�سة كافة الطلبات من قبل املوارد الب�سرية 

فرز  على  بدورها  �ستعمل  والتي  البنك،  لدى 

الكفاءات من املتقدمني والتوا�سل معهم حال 

او  طالب  كل  تخ�س�س  تنا�سب  �سواغر  توفر 

طالبة. ومن اجلدير بالذكر اأن هذه امل�ساركة 

على  التعرف  من  اخلريجني  الطالب  مكنت 

منتجات وبرامج البنك، وفتحت لهم الأبواب 

الثالثة  فروعه  اأحد  فـي  عمل  فر�س  ليجاد 

املنوي  اجلديدة  فروعه  اإىل  ا�سافة  ع�سر 

افتتاحها فـي فل�سطني خالل الفرتة القادمة.
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ويجدد إتفاقية التعاون مع الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية »فاتن«

ويرعى المخيم الصيفـي لالجئين فـي محافظة نابلس تحت شعار »احنا احرار«

وقع البنك التجاري الردين لفروع فل�سطني ممثل بال�سيد منت�سر 

لالإقرا�س  الفل�سطينية  وال�سركة  القليمي  املدير  ال�س�سرتي 

اجليو�سي  انور  ال�سيد  العام  مبديرها  ممثلة  "فاتن"  والتنمية 

لتقدمي  التجاري  البنك  �سعي  ظل  فـي  تعاون  لتفاقية  جتديدًا 

اهمية  على  الطرفان  ركز  الكرام. حيث  لعمالئه  المثل  اخلدمة 

قدارات  تعزيز  فـي  ي�ساهم  الذي  الهادف  القرا�س  منهجة 

الفراد وا�سحاب امل�ساريع ال�سغرية وقال ال�س�سرتي ان مثل هذه 

التفاقيات تاأتي �سمن �سعي البنك الدائم خلدمة عمالئه فـي كافة 

واأكد  الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  فـي  املتاحة  والطرق  املجالت 

على اهمية التعاون بني املوؤ�س�سات امل�سرفـية مبا يخدم م�سلحة 

اجلمهور ويرتقي مب�ستوى اخلدمة امل�سرفـية فـي وطننا احلبيب. 

به  تقوم  الذي  الريادي  الدور  اهمية  على  اجليو�سي  اكد  بدوره 

"فاتن"فـي خدمة واإمناء القدرات النتاجية الفل�سطينية  مو�س�سة 

العالقة  اأهمية  على  وثمن  ال�سغرية.  امل�ساريع  متويل  خالل  من 

على  تعود  م�سلحة  فـيه  ملا  الردين  التجاري  البنك  مع  امل�سرتكة 

املجتمع الفل�سطيني ولتطوير العالقات بني املوؤ�س�سات امل�سرفـية. 

البنك التجاري األردني يوقع إتفاقية تمويل مركبات مع شركة مراد لتجارة المركبات 
بال�سيد  ممثل  فل�سطني  لفروع  الردين  التجاري  البنك  وقع 

املركبات  لتجارة  مراد  و�سركة  القليمي  املدير  ال�س�سرتي  منت�سر 

مراد  �ساكر  بال�سيد  ممثلة  حلم  بيت  منطقة  فـي  هيوندي  ووكيل 

وت�سمنت  هيوندي  �سيارات  متويل  اتفاقية  لل�سركة  العام  املدير 

هيوندي  �سيارات  باإقتناء  للراغبني  مركبات  متويل  التفاقية  هذه 

مناف�سة  فوائد  ا�سعار  منح  التفاقية  تقت�سي  حيث  اأنواعها  بكافة 

وفرتات �سداد مرنة. وبهذه املنا�سبة علق ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي 

للتجارة  مراد  و�سركة  الردين  التجاري  البنك  اتفاقية  تعد  قائاًل 

فـي  وريادته  البنك  مكانة  تعزيز  �سبيل  فـي  مهمة  املركبات خطوة 

التو�سع  خالل  من  وال�سركات  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات  قطاع 

التي  واملنتجات  اخلدمات  تنوع  �سيعزز  والذي  عمالئه  قاعدة  فـي 

وهذا  ال�سراكة  بهذه  ثقته  عن  ال�س�سرتي  عرب  كما  البنك.  يقدمها 

نطاق  تو�سيع  يتيح  اأن  �ساأنه  من  الذي  البنك  مع  املثمر  التعاون 

عمليات التمويل بكافة انواعه.

الالجئني  ال�سيفـي  املخيم  برعاية  الردين  التجاري  البنك  قام 

فـي حمافظة نابل�س الذي نظمتة اللجنة ال�سعبية لالجئني خالل 

طالب   150 مب�ساركة  يوما   18 وملدة   2015/06/01 من  الفرتة 

املخيم  تخلل  حيث  القدمية.  والبلدة  املخيم  ابناء  من  وطالبة 

برامج ثقافـية وريا�سية وترفـيهية لالأطفال. وا�ساد ال�سيد ماهر 

ال�سعبية  اللجنة  من�سقي  قد�سي  ابراهيم  وال�سيد  ال�س�سرتي 

الردين  التجاري  البنك  بتميز  املخيم  ادارة  على  والقائمني 

املبادرة  روح  زرع  على  والعمل  الفئة  هذه  دعم  على  وحر�سه 

املخيم  ادارة  قامت  كما  وال�سباب.  الطفال  نفو�س  فـي  والعطاء 

بتكرمي ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي املدير القليمي للبنك التجاري 

البارز  الإجتماعي  للدور  تقديرًا  التكرمي  هذا  وياأتي  الردين. 

اأهمية ورعاية خا�سة لالأن�سطة والفعاليات  للبنك وما يوليه من 

الردين"  "التجاري  ومتيز  والريا�سية.  والثقافـية  الإجتماعية 

بدور ريادي فـي خدمة املجتمع وما ينطوي على ذلك من ت�سجيع 

اجلمعيات  من  العديد  تنظمها  التي  لالأن�سطة  ورعاية  ودعم 

واملوؤ�س�سات الإجتماعية غري الهادفة للربح.
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ويتبرع بوجبات افطار الكثر من 300 عائلة فـي مخيم االمعري

ويقيم حفل افطار خيري لدار المحبة والوئام للمسنين

ويتبرع لصالح مؤتمر األسرى
دينار   5,000 بقيمة  الفل�سطينيني �سيك  املحامني  نقابة  ت�سلمت 

اأردين لدعم موؤمتر الأ�سرى املنوي عقده بال�سراكة مع هيئة �سوؤون 

املحامني  نقيب  عطوفة  بح�سور  هذا  كان  واملحررين.  الأ�سرى 

املحامي ح�سني �سبانة واأمني �سر النقابة املحامي ربحي قطام�س 

فـي  الإقليمي  واملدير  كردي  مو�سى  املحامي  ال�سندوق  واأمني 

البنك ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي. وياأتي هذا التربع من قبل البنك 

منت�سف  فـي  �سيعقد  والذي  الفل�سطينيني  الأ�سرى  ملوؤمتر  دعمًا 

�سهر اأيلول 2015 فـي العا�سمة الأردنية عمان بال�سراكة مع هيئة 

الفل�سطينية.  احلقوقية  واملوؤ�س�سات  واملحررين  الأ�سرى  �سوؤون 

التجاري  للبنك  اجلزيل  ال�سكر  املحامني  نقيب  وجه  وبدوره 
الوطني  وح�سه  اخلري  جهوده  على  البنك  مدير  ولل�سيد  الأردين 

فـي دعم موؤمتر الأ�سرى وفـي دعم نقابة املحامني.

القليمي  املدير  لل�سيد  كلمة  القاء  اخلريي  الفطار  وتخلل 

موؤكدًا فـيها على �سرورة التكافل الجتماعي بني افراد املجتمع 

وخا�سة فـي �سهر رم�سان املبارك. وخا�سة ان هذه العائالت 

امل�ستورة والطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة تقع م�سوؤوليتهم 

جهاد  النائب  �سكر  وبدوره  اخلا�سة.  املوؤ�س�سات  عاتق  على 

طمليه البنك التجاري الردين على جهوده البارزة فـي جمال 

الدائم  و�سعيه  الفئات  وتفاعله مع كافة  امل�سوؤولية الجتماعية 

للتوا�سل مع الهيئات واملوؤ�س�سات اخلريية.

الردين  التجاري  البنك  قام  املبارك،  رم�سان  �سهر  وداع  فـي 

على  افطار  بوجبات  بالتربع  المعري  �سباب  مركز  وبا�سراف 

الطفال  وعائالت  م�ستورة  عائلة   300 من  يومني لكرث  مدار 

ذوي الحتياجات اخلا�سة فـي املخيم. وح�سر الفطار ال�سيد 

الردين  التجاري  للبنك  القليمي  املدير  ال�س�سرتي  منت�سر 

م�سوؤول  املح�سن  عبد  احمد  وال�سيد  طمليه  جهاد  والنائب 

العالقات العامة فـي النادي كما �سارك عدد من موظفـي البنك 

وتوزيعها.  وتغليفها  الوجبات  حت�سري  عملية  على  بال�سراف 

املحبة  لدار  خريي  افطار  حفل  الردين  التجاري  البنك  اأقام 

والوئام للم�سنني مبنا�سبة �سهر رم�سان الف�سيل بح�سور ال�سيد 

املدير القليمي منت�سر ال�س�سرتي وال�سيدة هالة عنبتاوي رئي�سة 

اجلمعية وعدد من اع�ساء من الهيئة الدارية للجمعية وموظفـي 

الردين  التجاري  للبنك  القليمي  املدير  اأكد  جانبه  من  البنك. 

منت�سر ال�س�سرتي، اأن م�ساهمة البنك فـي اجناح حفل الإفطار 

اخلريي ياأتي فـي اطار امل�سوؤولية الجتماعية للبنك، م�سددا على 

اأهمية الر�سالة التي حتملها دار املحبة والوئام للم�سنني ودورها 

الجتماعية  الن�سطة  فـي  ودجمهم  امل�سنني  رعاية  فـي  الفعال 

من  بالرغم  منتجة  فئة  واأعتبارها  الفئة  هذه  تهمي�س  وعدم 

تقدمهم بال�سن. ومن جهتها عربت عنبتاوي رئي�سة جمل�س اإدارة 

اجلمعية �سكرها للبنك على �سعيه الدائم للمبادرة فـي العمال 

املجتمع  فئات  كافة  مع  التوا�سل  على  الدائم  وحر�سه  اخلريية 

والو�سول اليهم من خالل الفعاليات اخلريية والن�سطة املتنوعة.
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بنك االستثمار الفلسطيني الراعي الماسي
للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لتجميل الوجه واالسنان

العر�س  قاعة  فـي  البنك  من  وطاقم 

على  والإجابة  البنك  خدمات  لت�سويق 

ا�ستف�سارات احل�سور حول كافة اخلدمات 

والربامج التي يقدمها البنك كقر�س العمل 

- خلينا نحكي �سغل - وا�ستعمال بطاقات 

الفـيزا - برتبحك ذهب - وبرنامج ح�ساب 

عليكم. يغلى  ما  الذهب  املمتاز-   التوفـري 

العلمي  املوؤمتر  هذا  رعاية  كانت  وقد 

لدوره  جت�سيدًا  البنك  قبل  من  الدويل 

الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادئ  تر�سيخ  فـي 

دعم  فـي  العامة  �سيا�سته  من  وانطالقًا 

والتعليمية  والريا�سية  ال�سحية  الأن�سطة 

نقابة  و�سكرت  هذا  املختلفة.  واملجتمعية 

رعايته  على  البنك  الفل�سطينية  الطباء 

امللتقى متمنني له دوام التقدم والزدهار 

موؤكدين على ا�ستمرارية التعاون فـيما بني 

املرجوة. الهداف  لتحقيق  املوؤ�س�ستني 

العلمي  املوؤمتر  ال�ستثمار  بنك  رعى 

والأ�سنان  الوجه  لتجميل  الثاين  الدويل 

ال�سنان  اأطباء  نقابة  نظمته  الذي 

 2015/08/28-27 بتاريخ  الفل�سطينية، 

ال�سحة  وزير  معايل  بح�سور  وذلك 

املوؤمتر  هذا  وح�سر  عواد  جواد  الدكتور 

من  والتجميل  ال�سنان  اطباء  من  العديد 

لعدد  بالإ�سافة  الوطن  حمافظات  كافة 

من اأطباء من اململكة الردنية الها�سمية، 

وقد ح�سر حفل الفتتاح ممثاًل عن بنك 

ال�ستثمار الفل�سطيني كل من ال�سيد خليل 

والت�سويق  العامة  العالقات  مدير  نا�سر 

الرمياوي  ا�سرف  وال�سيد  البنك  فـي 

البنك  �سارك  كما  رام اللـه،  مكتب  مدير 

التابعة  املعر�س  قاعة  فـي  بتواجده 

خدماته  وعر�س  وقام بتقدمي  للموؤمتر 

احل�سور  وكافة  امل�ساركني  الطباء  على 

عبدالكرمي  ال�سيد  من  كل  كان  حيث 

الرئي�سي  املركز  فرع  مدير  الربغوثي 

ويستمر بحملة جوائز حسابات التوفـير الممتاز خالل العام 2015 بآلية وشعار جديد
على  جوائز  تقدمي  بحملة  البنك  ي�ستمر 

 2015 العام  خالل  املمتاز  التوفـري  ح�ساب 

يغلى  ما  "الذهب  وهو  جديد  و�سعار  باآلية 

بدون  احل�سابات  من  وال�سحب  عليكم" 

ح�ساب  مزايا  ومن  البنك.  من  قيود  اأية 

العمالت  بكافة  يفتح  انه  املمتاز  التوفـري 

الأدنى  واحلد  فل�سطني،  فـي  املتداولة 

يعادلها  ما  او  دولر   500 احل�ساب  لفتح 

ان  بالإ�سافة  املتداولة  الأخرى  بالعمالت 

لكل ايداع بقيمة 200 دولر باحل�ساب تزيد 

يقدمها  التي  باجلائزة  الربح  فر�س  من 

احل�ساب  من  وال�سحب  واليداع  البنك. 

جوائز  البنك  ويقدم  هذا  قيود.  بدون 

يتم  ذهبية  اأون�سات  عن  عبارة  هي  والتي 

ال�سحب على ع�سرة منها فـي نهاية كل �سهر. 

وفـي مجال المسؤولية المجتمعية ايضًا
على  بالعمل  البنك  اإدارة  ا�ستمرت 

الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادئ  تطبيق 

فـي دعم الأن�سطة ال�سحية والريا�سية 

قام  وقد  والجتماعية،  والتعليمية 

حديقة  تاأهيل  لإعادة  بالتربع  البنك 

التدريب املهني لالأ�سخا�س ذوي  مركز 

بلدة حو�سان  فـي  اخلا�سة  الحتياجات 

حفل  ورعاية  حلم،  بيت  مبحافظة 

كلية  لطلبة  ع�سر  التا�سع  الفوج  تخريج 

وقدم  كما  العروب،   - التقنية  فل�سطني 

فـي  اخلريية  الفـينيق  جلمعية  التربع 

كهربائي  مولد  ل�سراء  حلم  بيت  مدينة 

عطاء  جلمعية  والتربع  للجمعية، 

احلملة  فـي  منه  م�ساهمًة  فل�سطني 

الإغاثية للمحتاجني وعائالت اليتام. 
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ويباشر بتقديم خدمة الحواالت السريعة ويسترن يونيون 
فـي كافة فروع ومكاتب البنك

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  با�سر 

خدمة  بتقدمي  اآب  �سهر  منت�سف  فـي 

يونيون  وي�سرتن  ال�سريعة  احلوالت 

البنك  ومكاتب  فروع  كافة  فـي 

مت  حيث  فل�سطني،  فـي  املنت�سرة 

وي�سرتن  �سركة  مع  التفاقية  توقيع 

ومت  اآب  �سهر  مطلع  العاملية  يونيون 

كافة  فـي  احلوالت  نظام  جتهيز 

البنك  وي�سعى  البنك،  ومكاتب  فروع 

ومنتجاته  خدماته  لتطوير  دائمًا 

للمتعاملني  دائمًا  الأف�سل  لتقدمي 

املجتمع.  افراد  ولكافة  معه 

فـيزا بنك االستثمار الفلسطيني بتربحك ذهب 

مل�ستخدمي  حملة  باإطالق  البنك  با�سر 

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  فـيزا  بطاقة 

با�ستخدام  املتعاملني  ت�سجيع  بهدف 

وباملقابل  والدولية  فـيزا املحلية  بطاقات 

عن  عبارة  �سهرية  ن�سف  جوائز  تقدمي 

لريات ذهب من خالل �سحوبات جتريها 

ولكي يحظى  ا�سبوعني،  البنك كل  ادارة 

الذهبية  باللريات  بالفوز  البطاقة  حامل 

البطاقة  با�ستخدام  يقوم  ان  ي�سرتط 

بقيمة  النقدي  بال�سحب  او  بال�سراء 

مزايا  ومن  هذا  الأقل،  على  دولر   200

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  فـيزا  بطاقة 

البطاقة  �سال�سة ومرونة اجراءات طلب 

و�سرعة املوافقة وال�سدار، وهي مقبولة 

كما  العامل،  انحاء  بجميع  التعامل  فـي 

لت�سديد  مرنة  بخيارات  البطاقة  متتاز 

امل�سرتيات،  واثمان  النقدية  ال�سحوبات 

هذا وت�ستمر حملة اجلوائز على ا�ستعمال 

البطاقات حتى نهاية العام اجلاري.
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بــانــورامــا
تم تصنيفه ضمن أكبر 100 بنك فـي الشرق األوسط

بنك القدس يفوز بجائزة أفضل بنك فـي فلسطين 
Banker Middle East / CPI Financial وفق تقييم مؤسسة

فـي  بنك  اأف�سل  جائزة  على  القد�س  بنك  حاز 

 CPI Financial موؤ�س�سة  تقييم  وفق  فل�سطني 

اإي�ست،  ميدل  بانكر  جملة  عنها  ي�سدر  والتي 

كما اعتربته �سمن اأكرب 100 بنك فـي ال�سرق 

الأو�سط، وتاأتي هذه اجلائزة فـي اإطار الإجنازات 

املتتالية التي يحققها بنك القد�س فـي القطاع 

امل�سرفـي الفل�سطيني باعتباره اأحد اأكرب البنوك 

انت�سارًا. او�سعها  ومن  فل�سطني  فـي  العاملة 

عبد  اأكرم  قال  املنا�سبة  بهذه  له  تعليق  وفـي 

القد�س،  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اللطيف، 

على  البنك  بح�سول  و�سعداء  فخورون  اإننا 

تقييم  وفق  فل�سطني  فـي  بنك  اأف�سل  جائزة 

جملة  ت�سدر  والتي   CPI Financial موؤ�س�سة 

هذه  تاأتي  حيث   ،Banker Middle East

اجلائزة والتي ي�سرف عليها خرباء وخمت�سني 

البنك  مكانة  لتثبت  بالإقت�ساد  املال  بعامل 

فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  فـي  املرموقة 

وال�سرق الأو�سط، كما اأن هذه اجلائزة �ستكون 

اخلدمات  اأف�سل  لنقدم  لنا  حافز  مبثابة 

امل�سرفـية وفق اأعلى املعايري الدولية لعمالئنا، 

ال�سوق  لرفد  م�ستمر  ب�سكل  ن�سعى  اأننا  حيث 

بخدمات ومنتجات م�سرفـية تلبي الحتياجات 

الفل�سطيني، كما ن�سعى من  للمواطن  املتنامية 

بالقت�ساد  للنهو�س  املتعددة  براجمنا  خالل 

واأعمدته. ركائزه  اأحد  باعتبارنا  الفل�سطيني 

التي  الأرقام  "اإن  اللطيف:  عبد  اأكرم  واأ�ساف 

تعك�سها خمتلف املوؤ�سرات املت�سلة بعمل البنك، 

ركائز  اأحد  اأ�سبح  البنك  اأن  �سك  بال  تربز 

فنمو  احلبيب،  وطننا  فـي  امل�سرفـي  اجلهاز 

اأرباحه املتوا�سل عاما تلو اآخر، ليوؤكد �سوابية 

على  وت�سميمنا  لأنف�سنا،  اخرتناه  الذي  النهج 

بلغت  مهما  الإجنازات  �سجل  على  املراكمة 

التحديات وال�سعوبات، وما قرارنا بتوزيع ن�سبة 

دلياًل  اإل  احلايل،  العام  مرة  لأول  الأرباح  من 

اآخر على متانة املكانة املالية للبنك، واهتمامه 

واأ�ساف  للم�ساهمني".  العوائد  اأف�سل  بتحقيق 

وتعاوننا  واملتوا�سل  الدوؤوب  " اإن عملنا  قائاًل: 

كبري  فخر  مثار  هو  املوؤ�س�سات  من  الكثري  مع 

الربح،  حتقيق  اإىل  ن�سعى  كنا  واإن  لأننا  لنا، 

وا�ستيعاب  ال�ستثماري،  ن�ساطنا  دائرة  وتو�سيع 

فـي  ينعك�س  مبا  اخلريجني،  من  اأكرب  اأعداد 

احلد من م�سكلتي البطالة والفقر، اإل اأن ذلك 

ودورنا  اإمياننا  ح�ساب  على  بالتاأكيد  يكون  لن 

املجتمعي فـي خدمة �ستى ال�سرائح والقطاعات، 

املجتمعية  م�سوؤوليتنا  خالل  من  نقدم  حيث 

والثقافـية،  التعليمية  القطاعات  ل�ستى  الدعم 

والتنمية، وغريها، وذلك �سعيًا منا لإحداث فرق 

وتر�سيخًا  واملجتمع  املواطن  حياة  فـي  ايجابي 

واملواطن". الوطن  "بنك  القد�س  بنك  ل�سعار 

ح�سل  القد�س  بنك  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

الأقوى من حيث  امل�سرف  على جائزة  موؤخرًا 

 The Banking" جملة  من  والتطور  التدريب 

املوؤمتر  هام�س  على  وذلك   "Executive

من  "التمويل   2015 لعام  العربي  امل�سرفـي 

من  مب�ساركة  انعقد  والذي  التنمية"  اجل 

فـي  العربية  امل�سارف  من  وعدد  القد�س  بنك 

العا�سمة امل�سرية القاهرة، بح�سور ممثلني عن 

املوؤ�س�سات امل�سرفـية العربية وحمافظي البنوك 

دولية. عربية  ريادية  و�سخ�سيات  املركزية 

 1995 العام  فـي  تاأ�س�س  القد�س  اأن بنك  يذكر 

ومكتبا  فرعا   31 خالل  من  ن�ساطه  وميار�س 

منت�سرة فـي كافة حمافظات الوطن من جنني 

موظفًا   600 من  اأكرث  يحت�سن  غزة،  اإىل 

الكائنة  العامة  اإدارته  دوائر  بني  ما  موزعني 

برام اللـه وفروعه املنت�سرة فـي كافة حمافظات 

مكتب  افتتاح  ب�سدد  البنك  باأن  علمًا  الوطن، 

اإطار  فـي  وذلك  قبالن،  بلدة  فـي  له  جديد 

فـي  الفل�سطيني  املواطن  اإىل  للو�سول  م�ساعيه 

البنك  يعمل  كما  والأرياف،  املناطق  خمتلف 

وبا�ستمرار و�سمن اأطر ا�سرتاتيجية وا�سحة اإىل 

تطوير وا�سافة املزيد من اخلدمات امل�سرفـية 

للتما�سي مع التطور العاملي فـي العمل امل�سرفـي.
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ويباشر أعماله فـي مكتبه الجديد فـي قبالن 

ويقدم دعمه لمختبر المكفوفـين بفرع جامعة »القدس المفتوحة« فـي رام اللـه والبيرة

وا�ستقبال  اأعماله  مبا�سرة  عن  القد�س  بنك  اأعلن 
العمالء فـي مكتبه اجلديد فـي بلدة قبالن – ال�سارع 
الرئي�سي، بحيث ي�سل عدد فروعه ومكاتبه اإىل 
وياأتي  فل�سطني.  اأنحاء  كافة  فـي  منت�سرة   31

�سمن  قبالن  بلدة  فـي  اجلديد  املكتب  افتتاح 
�سيا�سة التفرع والإنت�سار التي ي�سعى البنك اإىل 
تطبيقها خالل العام احلايل. حيث و�سل عدد 
فروع ومكاتب البنك اإىل 31 فـي ال�سفة وقطاع 
املواطن  على  الت�سهيل  بغر�س  وذلك  غزة، 
لال�ستفادة من خدمات بنك القد�س املميزة فـي 
كافة املناطق مبا ي�سمل الأرياف التي ل ت�ستفـيد 
اإدارة  اأعلنت  وقد  امل�سرفـية.  اخلدمات  من 
اجلديد  املكتب  فـي  العمل  مبا�سرة  عن  البنك 
ر�سميًا ابتداًء من يوم الأحد 13 اأيلول، م�سيفًة 
ل�سيا�سة  جت�سيد  هو  قبالن  مكتب  افتتاح  اأن 
التفرع والنت�سار التي يوا�سل البنك تنفـيذها كل 
عام، حتى و�سل عدد فروع ومكاتب البنك اإىل 
31. كما اأن البنك يخطط خالل الفرتة املقبلة 

لفتتاح مزيد من الفروع واملكاتب فـي اأكرث من 

املوافقات  على  احل�سول  مت  فقد  حمافظة، 
بلدتي  فـي  مكتبني م�سرفـيني  لإفتتاح  الالزمة 
اخلليل  حمافظة  فـي  وترقوميا  الظاهرية 
ومكتب اآخر فـي منطقة الزيتون فـي قطاع غزة.

ا�ستمرارية  اأن  اإىل  البنك  اإدارة  واأ�سارت 
خمتلف  فـي  عمالئه  حلاجات  البنك  تلبية 

اإلتزامه  على  تاأكيدًا  تاأتي  الوطن  حمافظات 
مبوا�سلة التطور والنت�سار، كما اأن هذه اخلطوة 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  ظل  فـي 
جتاوز  على  البنك  اإ�سرار  توؤكد  ال�سعبة 
امل�سرفـية  خدماته  واإي�سال  ال�سعاب،  كل 
وجناح. بتميز  تواجدوا  حيثما  اجلمهور  اإىل 

قدم بنك القد�س موؤخرًا دعمه ملخترب املكفوفـني 
بجامعة القد�س املفتوحة بفرعها فـي حمافظة 
رام اللـه والبرية، وجرى ت�سليم التربع خالل لقاء 
جمع وفد من اإدارة البنك ممثاًل مبديره العام 
املفتوحة  القد�س  جامعة  ورئي�س  �سبيح  �سميح 
اأ. د. يون�س عمر ومن ناحيته، رحب اأ. د. عمرو 
م�ساهمتهم  على  و�سكرهم  الزائر  البنك  بوفد 
م�سيًدا  وتطويره،  املكفوفـني  خمترب  دعم  فـي 
بدور بنك القد�س فـي خدمة التعليم فـي فل�سطني 
املفتوحة"  "القد�س  اأن  عمرو  وبنّي  عام.  ب�سكل 
ت�سعى اإىل تعزيز عالقاتها مع موؤ�س�سات الوطن 
فـي  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  خلدمة  املختلفة 
�سكر مدير عام  املختلفة. من جانبه،  املجالت 
املفتوحة"  "القد�س  �سبيح  �سميح  القد�س  بنك 
على ما تقدمه للفل�سطينيني، مبيًنا اأنها املوؤ�س�سة 
التعليمية التي متكنت من الدخول اإىل كل بيت 
فل�سطيني، كما اأبدى عن ا�ستعداد البنك للتعاون 

مع اجلامعة لتحقيق منفعة للموؤ�س�ستني، ولل�سعب 
"ن�سعى  قائاًل:  �سبيح  واأ�ساف  عام.  ب�سكل 
امل�سوؤولية  برنامج  خالل  ومن  القد�س  بنك  فـي 
املجتمع  فـي دعم قطاعات  لالإ�سهام  املجتمعية 
املختلفة فـي �ستى املجالت الثقافـية، والتعليمية، 
والريا�سية، وذوي الحتياجات اخلا�سة وغريها، 
املكفوفـني  لفئة  دعمنا  نقدم  اليوم  نحن  وها 

نهاية  وفـي  املفتوحة.  القد�س  مع جامعة  بالتعاون 
اللقاء قّدم اأ. د. عمرو درًعا تكرميًيا ملدير عام بنك 
القد�س. كما ح�سر من "القد�س املفتوحة" م�ساعد 
رئي�س اجلامعة ل�سوؤون املتابعة د. اآلء ال�سخ�سري، 
ومدير فرع رام اللـه والبرية د. ر�سالن حممد، 
وعميد �سوؤون الطلبة د. حممد �ساهني، ومديرة 

دائرة العالقات العامة اأ. لو�سي ح�سمة.
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جامعة بيرزيت تنظم لقاء الخريجين السنوي لعام 2015
برعاية ذهبية من بنك االردن

املهنة  وخدمات  اخلريجني  مكتب  نّظم 

اخلريجني  لقاء  بريزيت،  جامعة  فـي 

اإىل  اللقاء  وهدف   ،2015 لعام  ال�سنوي 

وبني  بينها  والنتماء  التوا�سل  روح  تعزيز 

مع  اجلامعة  �سراكة  وتفعيل  خريجيها، 

والإقليمي  املحلي  املجتمع  فـي  اخلريجني 

الداخل  فـي  لها  �سفراء  كونهم  والدويل 

وكوادر  م�سرقة  ومناذج  واخلارج، 

بناء  فـي  ت�سهم  ومازالت  اأ�سهمت  وطنية 

تخريج  بعد  اللقاء  ياأتي  وتنميته،  الوطن 

جامعة  خريجي  من  الأربعني  الفوج 

اللطيف  عبد  الدكتور  وت�سلم  بريزيت، 

للجامعة. كرئي�س  من�سبه  حجلة   اأبو 

من  كبرية  اأعدادا  اللقاء  و�سم 

التخرج  حديثي  �سواء  اجلامعة  خريجي 

اللقاء  خالل  وتبادلوا  منهم،  الوائل  اأو 

التي  واملواقف  وق�س�سهم  جتاربهم 

اجلامعة. فـي  حياتهم  خالل   واجهتهم 

اللقاء  كما �سعت اجلامعة من خالل هذا 

اخلريجني  بني  الروابط  توطيد  اإىل 

بهدف  اجلامعة،  وبني  وبينهم  اأنف�سهم 

بني  الدائم  والتوا�سل  التفاعل  زيادة 

املمتدة  بريزيت  جامعة  اأ�سرة  اأبناء 

اإ�سافة  كافة،  املعمورة  اأنحاء  فـي 

للجامعة. والولء  النتماء  تعزيز   اإىل 

اللطيف  عبد  د.  اجلامعة  رئي�س  اأعرب 

اأبو حجلة عن �سعادة اجلامعة وافتخارها 

با�ستقبال خريجيها، قائاًل: "اإن مثَل هذه 

اللقاءات تبقينا على توا�سل كاأ�سرة لهذه 

اجلامعة العريقة، من اأجل اأن نتعاون معا 

لدينا،  ما  على  احلفاظ  فـي  ونت�سارك 

التقدم  من  مزيد  حل�سد  عليه  والبناء 

والنجاح. تقدٌم لولكم ملا ح�سل، ولولكم 

ملا ا�ستمر. فلنبقى دوما معا يدا بيد، لنبني 

 هذا الوطن ون�سنع املجد لهذه اجلامعة." 

الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  وقدم 

اخلريجني"  للقاء  الذهبي  "الراعي 
تكرمييا  درعا  الفقهاء  حامت  ال�سيد/ 

حجلة،  اأبو  د.  اجلامعة  برئي�س  ترحيبًا 

باأن  علما  موؤخرًا،  من�سبه  ا�ستلم  والذي 

جامعة  خريجي  اأحد  الفقهاء  ال�سيد 

بريزيت اأي�سا.

بــانــورامــا

ويفتتح مكتب نافذة بريد موحدة تقدم خدمات 4 وزارات فـي بدو
رامي  الدكتور  الوزراء  رئي�س  افتتح 

املوحدة  النافذة  مكتب  احلمدالـله، 

حمافظة  غربي  �سمال  بدو  بلدة  فـي 

ومتكاملة  وا�سعة  �سبكة  جتمع  القد�س، 

من اخلدمات احلكومية التابعة لوزارة 

والنقل  والت�سالت  والعدل  الداخلية 

حوايل  منها  �سي�ستفـيد  واملوا�سالت، 

ع�سر  �ستة  فـي  مواطن،  األف  �ستني 

�سكنيًا. جتمعًا 

حمافظ  الفتتاح  حفل  وح�سر 
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ويسلم جائزة 50 ألف دينار أردني للسيدة نادرة أبو سل
على  ال�سحب  الردن  بنك  اأجرى 

جائزة 50 األف دينار اأردين ال�سهرية 

�سمن  التوفـري  بح�سابات  اخلا�سة 

حملة "جوائز ح�سابات التوفـري" لعام 

2015، وذلك عن �سهر حزيران، وقد 

عبد  باج�س  نادرة  ال�سيدة  بها  فازت 

احلميد اأبو �سل، �سكان عناتا – ق�ساء 

الردن  بنك  لدى  ومدخرة  القد�س، 

فرع رام اللـه منذ عام 2012.

مت ت�سليم اجلائزة لل�سيدة اأبو �سل فـي 

رام اللـه، حيث بكت ب�سدة من فرحتها 

بنك  و�سكرت  باخلرب،  معرفتها  عند 

التي  اجلائزة،  هذه  على  الردن 

�سوف تدخرها لتعليم ومعي�سة اأبنائها 

ال�سبعة، وبالأخ�س طفلتها التي تعاين 

املواطنني  وقد دعت  نادر،  من مر�س 

الذين لي�س لديهم ح�سابات توفـري اإىل 

فتح ح�سابات توفـري كي ي�ستفـيدوا من 

الردن،  بنك  يقدمها  التي  اجلوائز 

بح�سابات  لها  ادخار  اأول  كان  فقد 

اأحد  التوفـري بعد تلقيها ن�سيحة من 

الأ�سدقاء، ومتنت الفوز للجميع.

ال�سحوبات  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 

القائمة  التوفـري  ت�سمل جميع ح�سابات 

واجلديدة، من خالل فتح ح�ساب توفـري 

اأو تغذية ح�ساب التوفـري القائم  جديد 

مع احلفاظ على احلد الأدنى للر�سيد 

اأو ما يعادله  200 دينار  املطلوب، وهو 

بالعمالت الأخرى، للدخول على �سحب 

ور�سيد  �سهري،  ب�سكل  دينار  األف   50

ما  اأو  اأردين  دينار   1,000 مبقدار 

اأدنى  كحد  الأخرى،  بالعمالت  يعادله 

للدخول اإىل �سحب 25 �سعف الر�سيد 

اأردين  دينار  األف   125 اأق�سى  وبحد 

لفائزين حمظوظني، مبا جمموعه ربع 

مليون دينار اأردين، ويتم ال�سحب على 

دي�سمرب  �سهر  نهاية  فـي  اجلائزة  هذه 

لعام 2015.

ووزيرا  احل�سيني،  عدنان  القد�س 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

واملوا�سالت  والنقل  مو�سى،  عالم  د. 

الوزراء  رئي�س  وم�ست�سار  طبيلة،  �سميح 

لل�سناديق العربية والإ�سالمية د. جواد 

اأبو  �سامل  بدو  بلدية  ورئي�س  الناجي، 

الأمريكية  الوكالة  عن  وممثل  عيد، 

واملدير  كامني،  جوناثان  للتنمية 

الفقهاء،  حامت  الردن  لبنك  القليمي 

العتبارية. ال�سخ�سيات  من   وعدد 

وفـي كلمته قال رئي�س الوزراء: "تتزايد 

اخلدمات  حت�سني  على  عملنا  اأهمية 

جميع  اإىل  و�سولها  و�سمان  احلكومية 

عندما  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء 

املناطق املهددة  اأهلنا فـي  نتحدث عن 

وال�ستيطان،  اجلدار  من  واملت�سررة 

املتاحة  الإمكانيات  وفق  نعمل  لذا 

حمافظة  فـي  اأهلنا  �سمود  لتعزيز 

الحتالل  مواجهة  فـي  القد�س 

الوزراء  رئي�س  . واأ�سار  وخمططاته"

نافذة  اأول  هو  املكتب  هذا  اأن  اإىل 

ومتكاملة  وا�سعة  �سبكة  جتمع  موحدة 

التابعة  احلكومية  اخلدمات  من 

والت�سالت  والعدل  الداخلية  لوزارة 

�سي�ستفـيد  حيث  واملوا�سالت،  والنقل 

مواطن،  األف  �ستني  حوايل  منها 

�سكنيًا. جتمعًا  ع�سر  �ستة   فـي 

ملحافظة  ال�سكر  احلمداللـه  وقدم 

التي  الوطني  العمل  على  القد�س، 

القد�س  فـي  اأهلنا  حلماية  به  تقوم 

فـي  وتثبيتهم  وحميطها  و�سواحيها 

الأمريكية  للوكالة  واأي�سًا  ار�سهم، 

املبنى  جتهيز  على  الدولية  للتنمية 

وتاأثيثه.

هو  الردن  بنك  اأن  بالذكر  واجلدير 

هذه  فـي  التلر  مكتب  عن  امل�سوؤول 

ل�ستقبال  وذلك  املوحدة،  النافذة 

التي  للوزارات  والر�سوم  الدفعات 

�سابقا. ذكرت 
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي وشركة أكرم سبيتاني وأوالده يوقعان اتفاقية تعاون

ويدعم أنشطة مؤسسة ورشة فلسطين للكتابة

عام  مدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  وقع  

مازن  وال�سيد  العربي  الإ�سالمي  البنك 

اأكرم  �سركة  عام  مدير  �سبيتاين  اأكرم 

لتمويل  تعاون  اتفاقية  واأولده  �سبيتاين 

للراغبني  واإلكرتونية  كهربائية  اأجهزة 

الإتفاقية  هذه  وقعت  قد  و  ب�سرائها 

وذلك  العربي،  الإ�سالمي  البنك  فـي 

بح�سور عدد من مدراء الدوائر و كبار 

موظفـي البنك الإ�سالمي العربي.

ومبوجب هذه الإتفاقية �سيتمكن عمالء 

التمتع  من  العربي  الإ�سالمي  البنك 

الكهربائية  الأجهزة  اأنواع  كافة  ب�سراء 

اأكرم  �سركة  تعمل  التي  الإلكرتونية  اأو 

املرونة  مبنتهى  توزيعها،  فـي  �سبيتاين 

الذي  املرابحة  نظام  حتت  وال�سهولة 

يقدمها  التي  التمويل  اأنظمة  اإحدى  هو 

البنك الإ�سالمي العربي للجمهور.

دعمه  العربي  الإ�سالمي  البنك  قدم 

فل�سطني  ور�سة  موؤ�س�سة  اأن�سطة  لبع�س 

"�ساعة  م�سروعي  فـي  واملتمثلة  للكتابة 

"املجاورة"  لالأطفال" و  الق�س�س  مع 

ولقد  الوطن،  حمافظات  كافة  فـي 

اأبو احليات بتقدمي  قامت ال�سيدة مايا 

�سعيدي  �سامي  لل�سيد  �سكر  درع 

العربي،  الإ�سالمي  البنك  عام  مدير 

واأ�سادت بجهود البنك احلثيثة لإجناح 

وم�ساهمته  الثقافـي  امل�سروع  هذا 

الثقافـية  الأن�سطة  دعم  فـي  امل�ستمرة 

واأكد  والجتماعية والتعليمية املختلفة، 

البنك  م�ساعي  اأهم  من  اأن  ال�سعيدي 

الفل�سطينية  الثقافة  دعم  هو  واأولها 

وتعزيزها وتطويرها با�ستمرار.

"�ساعة  م�سروع  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

ان�سطة قراءة  �سمل  الق�س�س" قد  مع 

هي  والتي  لالطفال  تفاعلية  ق�س�س 

اإحدى الأ�ساليب الأ�سا�سية فـي ت�سجيع 

لالأطفال  الفر�سة  واإعطاء  القراءة 

وهدف  الق�س�س  ب�ساعة  بال�ستمتاع 

الكتاب  قيمة  تعزيز  اإىل  امل�سروع 

على  للح�سول  اأ�سا�سية  اأداة  بو�سفه 

املعرفة والتاأكيد على فكرة اأن املدر�سة 

فقط،  املعلومات  لتلقي  مكانا  لي�ست 

وتنمية  املعرفة  لكت�ساب  مكانا  هي  بل 

الروح الإيجابية لدى الطفال.
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وجوائز برامج توفـير البنك اإلسالمي العربي على مدار العام

ويطلق خدمة الموبايل بانك المجانية عبر الهواتف الذكية

عن  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 

بربامج  اخلا�سة  باجلوائز  الفائزين 

التوفـري لديه خالل الربع الثالث من هذا 

العام، وذلك �سمن احلملة التي اأطلقها 

ح�سابات  اأ�سحاب  لعمالئه  البنك 

التوفـري والتي تلبي خمتلف الحتياجات 

احلياتية، والتي يقدم من خاللها جوائز 

ربع  ذهب  �سهرية،  زواج  يومية،  عمرة 

�سنوية، �سقة ن�سف �سنوية، وحج �سنوية.

اجلوائز  عدد  ان  بذكره  اجلدير  ومن 

خالل الربع الثالث من هذا العام كانت 

قد بلغت 86 جائزة ما بني عمرة، زواج، 

قيم  جمموع  بان  علما  وحج،  جواهر 

من  اأكرث  يبلغ  ال�سنوية  التوفـري  جوائز 

450 األف دولر اأمريكي، وجتدر الإ�سارة 

جديدة  حملة  ا�ستحداث  مت  اأنه  اإىل 

توفـري  لربنامج   2015 العام  خالل 

الزواج حيث مت م�ساعفة قيمة اجلائزة 

لت�سبح هدية زواج بقيمة 6,000 دولر 

دولر   3,000 من  بدل  �سهريا  اأمريكي 

مت  والتي  العمرة  حملة  اإىل  بالإ�سافة 

لت�سبح  اأي�سا  جائزتها  قيمة  م�ساعفة 

من  بدل  يوميا  اأمريكي  دولر   1,000

500 دولر.

اأعلن البنك ال�سالمي العربي عن اطالق 

لكافة  املجانية  بانك  املوبايل  خدمة 

امن  تطبيق  خالل  من  وذلك  عمالئه 

عمالء  �سيمكن  حيث  ال�ستخدام   و�سهل 

من  وا�سعة  قائمة  على  احل�سول  البنك 

من  وي�سر  ب�سهولة  البنكية  اخلدمات 

حتميله  وميكن  وقت.  اي  وفـي  مكان  اي 

 Google طريق  عن  الندرويد  لجهزة 

. App store  واليفون عن طريق play

بدوره �سرح ال�سيد �سامي �سعيدي املدير 

اأحد  ان  العربي  ال�سالمي  للبنك  العام 

البحث  هو  البنك  فـي  العمل  ركائز  اأهم 

عما يريح العمالء الذين يعتربهم �سركاء 

فـي عملنا امل�سرفـي والذي ي�سعدنا �سماع 

حتى  لهم  خدماتنا  م�ستوى  فـي  راأيهم 

نتمكن من ال�ستمرار فـي حت�سني خدماتنا 

للو�سول اإىل امل�ستوى الأف�سل للزبائن كما 

�سياق  فـي  جاء  اخلدمة  هذه  اطالق  ان 

خدماته  لتطوير  الدائم   البنك  �سعي 

عمالئه  خدمة  فـي  والتميز  امل�سرفـية 

من خالل تقدمي كل ما هو جديد ومتطور 

فـي العمل امل�سرفـي حيث مت ا�سافة هذه 

اخلدمة اإىل جانب العديد من اخلدمات  

املوجودة  الخرى  املتطورة  اللكرتونية 

.CVM و SMS مثل الونالين بانك و

من ناحيته او�سح ال�سيد احمد �سرطاوي 

اأن  بالبنك  والدرا�سات  التخطيط  مدير 

اخلدمة اجلديدة تتيح العديد من املزايا 

للم�ستخدمني؛ حيث ميكنهم الو�سول فـي 

اأي وقت واأينما كانوا حل�ساباتهم والطالع 

احلركات  ومتابعة  احل�سابات  هذه  على 

ِنهم من  مَتكُّ اإىل جانب  التي متت عليها، 

الأموال بني ح�ساباتهم، وخدمات  حتويل 

العديد  وغريها  العمالت،  �سرف  اأ�سعار 

من اخلدمات الأخرى.
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بــانــورامــا
بنك فلسطين يحصل على جائزة أفضل بنك فـي فلسطين

ضمن تصنيف مجلة المال العالمية Euromoney للعام 2015 وللمرة الخامسة على التوالي
اأف�سل  جائزة  على  فل�سطني"  "بنك  حاز 

بنك فـي فل�سطني �سمن الت�سنيف ال�سنوي 

 Euromoney ملجلة املال العاملية البارزة

على  اخلام�سة  وللمرة   ،2015 للعام 

التوايل فـي فل�سطني. حيث ت�سلم اجلائزة 

ال�سيد ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س الإدارة 

عقد  كبري  حفل  فـي  للبنك  العام  واملدير 

دولة  فـي  دبي  مبدينة  ال�سنغري  بفندق 

مب�ساركة  املتحدة،  العربية  الإمارات 

جمال�س  وروؤ�ساء  الأعمال  رجال  من  عدد 

م�سرفـية  ملوؤ�س�سات  عامني  ومدراء  اإدارة 

الأو�سط،  وال�سرق  اخلليج  منطقة  فـي 

العربي  امل�سرفـي  القطاع  رواد  وبح�سور 

على  ح�سل  فل�سطني  بنك  وكان  والعاملي. 

العام  فـي  الأوىل  املرة  فـي  اجلائزة  هذه 

2011 وا�ستمر فـي احل�سول عليها �سمن 

مناف�سة كبرية، حيث ا�ستمر البنك بتميزه 

وانت�ساره  وتو�سعه  خدماته  تطوير  عرب 

وحتقيق نتائج جيدة خالل اخلم�س �سنوات 

جملة  اإدارة  منحت  وقد  هذا  املا�سية. 

فل�سطني  لبنك  اجلائزة   Euromoney

البنوك  لختيار  دولية  معايري  على  بناء 

املتميزة حول العامل، بالإ�سافة اىل معايري 

موؤ�سرات  بينها  ونوعية من  ت�سنيف كمية 

املالية  والن�سب   KPI الرئي�سية  الأداء 

والإبداع على مدار اثني ع�سر �سهرًا. حيث 

اأقامت املجلة العاملية حفلها لتوزيع جوائز 

لقطاع  اجلودة  معيار  يعترب  الذي  التميز، 

الرابع  للعام  العامل  فـي  املالية  اخلدمات 

والع�سرين على التوايل.

ويخصص 200 مليون دوالر
لتمويل المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخدمات تطوير األعمال

ويعلن التزامه بتوظيف ما نسبته 6% من عدد موظفـيه من األشخاص ذوي اإلعاقة 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  اأعلن 

عن  فل�سطني  لبنك  العام  واملدير  الإدارة 

من   %6 ن�سبته  ما  توظيف  البنك  قرار 

ال�سخا�س  من  ملوظفـيه  الكلي  املجموع 

هذه  اأن  اإىل  م�سريًا  الإعاقة.  ذوي 

امل�ستمر من  الدعم  اىل  بحاجة  ال�سريحة 

موؤكدًا  املدين.  واملجتمع  املوؤ�س�سات  جميع 

الكثري  لديهم  الأ�سخا�س  هوؤلء  اأن  على 

والعمل  التغيري  اإحداث  على  القدرة  من 

املجتمع،  فـي  الفاعلة  وامل�ساهمة  والنتاج 

عرب انخراطهم وا�سراكهم فـي العمل.

�سحفـي  موؤمتر  خالل  ال�سوا  اأكد  كما 

دعم  فـي  القوية  وجهوده  البنك  دور  على 

الفل�سطيني،  املجتمع  �سرائح  خمتلف 

الحتياجات  وذوي  املعاقني  ل�سيما 

اخلا�سة. منوهًا اىل اأن قرار البنك العمل 

على زيادة ن�سبة املوظفـني من ذوي الإعاقة 

�سمن كادره اىل 6%، تعترب ن�سبة متقدمة 

حمليا  العاملة  املوؤ�س�سات  مع  مقارنة 

حت�سريات  عن  ال�سوا  وك�سف  واقليميًا. 

البنك للعمل على تدريب عدد من موظفـيه 

ليكونوا قادرين على التعامل مع الأ�سخا�س 

�سريحة  وخ�سو�سًا  الإعاقة،  ذوي  من 

القدرة  لديهم  لي�ست  الذين  الأ�سخا�س 

على الكالم ب�سكل �سحيح. 

مبلغ  تخ�سي�س  عن  فل�سطني  بنك  اأعلن 

املن�ساآت  لتمويل  اأمريكي  دولر  مليون   200

تطوير  وخدمات  واملتو�سطة  ال�سغرية 

خالل  من  العالن  هذا  وجاء  الأعمال. 

النهو�س  بهدف  البنك  اأطلقها  كبرية  حملة 

كانت  �سواء  واملتو�سطة  ال�سغرية  باملن�ساآت 

املن�ساآت  هذه  اأن  باعتبار  جديدة،  اأو  قائمة 

هي املحرك الأ�سا�سي لالقت�ساد الفل�سطيني 

فـي  البطالة  حدة  تخفـيف  فـي  وت�ساهم 

املجتمع الفل�سطيني. 

ويهدف البنك من خالل احلملة اىل ت�سجيع 

على  منها  القائمة  امل�ساريع  هذه  اأ�سحاب 

اىل  بالإ�سافة  والتطور،  والنمو  التو�سع 

القت�سادية  الأفكار  واأ�سحاب  ذوي  حث 

عرب  حقيقي،  واقع  اىل  اأفكارهم  بتحويل 

لتنفـيذه  يخططون  الذي  مب�سروعهم  البدء 

لي�ساهموا فـي النهو�س القت�سادي من خالل 

التمويل املقدم من بنك فل�سطني. 



25 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  63، اأيلول 2015

ويحقق نموًا فـي أرباحه الصافـية بنسبة 19.93% لتصل الى 22.7 مليون دوالر
للنصف األول من العام الجاري وموجودات البنك ترتفع الى 2.6 مليار دوالر 

فـي  ملحوظًا  منوًا  فل�سطني  بنك  حقق 

من  الأول  للن�سف  ال�سافـية  اأرباحه 

 ،%19.93 بن�سبة  اجلاري  العام 

قيمته 22,764,002 دولر  ما  م�سجلة 

مع  مقارنة  ال�سريبة،  بعد 

الأول  للن�سف  18,981,198 دولر 

و�سلت  حني  فـي   ،2014 العام  من 

الأرباح قبل ال�سريبة مبلغ 29.3 مليون 

لت�سل  زادت  فقد  املوجودات  اأما  دولر. 

كانت  اأن  بعد  دولر،  مليار    2.6 اىل 

 2014 دي�سمرب  نهاية  دولر  مليار   2.4

بارتفاع بلغت ن�سبته حوايل %7.25.

الأخرى  املالية  املوؤ�سرات  اأظهرت  كما 

 .%2 بن�سبة  الدخل  اإجمايل  فـي  زيادة 

هذا  من  الأوىل  اأ�سهر  لل�ستة   %43

دولر،  اىل 69.2 مليون  لت�سل  العام 

البنك  مقابل 57.4 مليون دولر حققها 

فـي الن�سف الأول من العام املا�سي. اأما 

ارتفعت  فقد  العمالء،  لودائع  بالن�سبة 

لت�سل اىل 2.14 مليار   %3.94 بن�سبة 

دولر  2.06  مليار  مع  مقارنة  دولر 

البنك  رفع  كما   .2014 دي�سمرب  نهاية 

الئتمانية  الت�سهيالت  حجم  من 

الن�سف  نهاية  مع  منحها  مت  التي 

بعد  دولر،  لتبلغ 1.23 مليار  الأول 

نهاية  دولر  كانت 1.15 مليار  اأن 

بلغت  زيادة  بن�سبة  اأي   2014 دي�سمرب 

حقوق  اىل  وبالنظر  حوايل %6.84. 

وا�سلت منوها كغريها  فقد  امل�ساهمني، 

نهاية  بلغت  حيث  املالية،  املوؤ�سرات  من 

العام 2015 ما  من  الأول  الن�سف 

اأن  بعد  دولر  مليون   284 جمموعه 

العام 2014،  نهاية  كان 280 دولر 

علما باأن راأ�س املال املدفوع اأرتفع لي�سل 

اىل 175 مليون دولر، بعد اأن كان 160 

مليون دولر. وفـي الوقت ذاته فقد �سجل 

عدد عمالء البنك منوًا لتزيد عن 720 

األف عميل، فـي حني و�سل عدد موظفـي 

البنك اىل 1,345 موظفًا وموظفًة. 

ويوقع اتفاقية مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلطالق أكبر حملة
لمساعدة الحاالت ذوي اإلعاقة السمعية ويتبرع بـ 100 ألف دوالر للحملة

وقع بنك فل�سطني اتفاقية مع جمعية الهالل 

فـي  اأكرب حملة  الفل�سطيني، لإطالق  الأحمر 

الإعاقة  ذوي  احلالت  مل�ساعدة  فل�سطني 

والتي  اأ�سمع"،  "بدي  �سعار  حتت  ال�سمعية 

مل�ساعدتهم  مالية  تربعات  جمع  تت�سمن 

والنخراط  كغريهم  العي�س  من  ومتكينهم 

فـي املجتمع الفل�سطيني، فـيما �سيقوم البنك 

بالتربع بقيمة 100 دولر للحملة. 

فل�سطني  بنك  ف�سيقدم  التفاقية،  ومبوجب 

ومن  ال�سمعية  الإعاقة  لذوي  ماليًا  دعمًا 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جمعية  خالل 

بقيمة  100 األف دولر اأمريكي، فـيما �ستقوم 

الغر�س.  لهذا  م�سروع  بتنفـيذ  اجلمعية 

الهالل  مع  التعاون  و  البنك  �سيقوم  كما 

الوطن  م�ستوى  على  حملة  اأكرب  باإطالق 

لت�سجيع املواطنني والعمالء على التربع لهذه 

ال�سريحة، من خالل الفروع وال�سرافات الآلية 

البنك  يقدمها  التي  اللكرتونية  واخلدمات 

 E.Commerce كخدمة النرتنت البنكي، و

التي متكن املغرتبني وم�ستخدمي النرتنت من 

التربع مبا�سرة حل�ساب احلملة التابع جلمعية 

العامل،  فـي  مكان  اأي  من  الأحمر  الهالل 

البنك ملجموعة من  ا�ستخدام  بالإ�سافة اىل 

الأدوات الإعالنية والإعالمية للرتويج للحملة. 
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ويطلق برنامج جوائز حسابات التوفـير من بنك القاهرة عمان 
100 الف دوالر »بتغير حياتك وبتحقق احالمك« 

يطلق بنك القاهرة عمان
حملة قروض االسكان »إلك أحلى هدية مفروشات وأجهزة كهربائية«

جديدة  حملة  باإطالق  عمان  القاهرة  بنك  قام 

�سعار  حتت  التوفـري  ح�سابات  جوائز  لربنامج 

على  تعتمد  التي  احالمك"  وحقق  حياتك  "غري 
وهي  دولر،  الف   100 بقيمة  �سهرية  جائزة  تقدمي 

ال�سوق  فـي  الطالق  على  الكرب  النقدية  اجلائزة 

اىل  البنك  خاللها  من  ي�سعى  والتي  الفل�سطيني، 

قيمة هذه اجلائزة  ان  لعمالئه حيث  الف�سل  تقدمي 

الفائز  حياة  على  حقيقيا  اثرا  حتدث  ان  �ساأنها  من 

�سواء  اختالفها  على  احالمه  حتقيق  من  ومتكنه 

لقرو�س  جديدة  حملة  بطرح  عمان  القاهرة  بنك  قام 

واأجهزة  اأحلى هدية مفرو�سات  "اإلك  ال�سكان حتت �سعار 

كهربائية" متكن العمالء، احلا�سلني على قر�س �سكن من 

ال�سكن،  لغايات  �سخ�سي  قر�س  او  عمان  القاهرة  بنك 

�سراء  ق�سائم  عن  عبارة  فورية  هدية  على  احل�سول  من 

ت�سل  معا،  الثنني  اأو  كهربائية،  اأجهزة  اأو  مفرو�سات، 

وقد  القر�س،  قيمة  دولر ح�سب   1,600 اىل  الهدية  قيمة 

مفرو�سات  اأحدها  ال�سراء  ق�سائم  من  نوعني  اعداد  مت 

دولر،   200 ق�سيمة  كل  قيمة  كهربائية،   اجهزة  والثانية 

ح�سب  ونوعها  الق�سائم  عدد  على  العميل  يح�سل  بحيث 

قيمة الهدية وبحد اأق�سى 8 ق�سائم، وذلك من اأجل توفـري 

بها،  يرغبون  التي  الهدية  نوع  لتحديد  للعمالء  الفر�سة 

هذه  وت�ستمر  كهربائية،  اأجهزة  اأو  مفرو�سات  كانت  �سواء 

برنامج  ان  اي�سا  ويذكر  العام احلايل.  نهاية  احلملة حتى 

مبزايا  يتمتع  عمان  القاهرة  بنك  من  ال�سكان  قرو�س 

على  حتتوي  التي  اخلا�سة  احلمالت  اىل  بال�سافة  فريدة 

احلياة  على  املجاين  التاأمني  ي�سمل  فهو  فورية،  هدايا 

والعقار، والتمويل لغاية 85% من �سعر ال�سقة وملدة ت�سل 

اىل 25 �سنة، و�سعر فائدة مناف�س.

عمان  القاهرة  بنك  من  ال�سكان  قرو�س  حملة  وتاأتي 

الذي  البنك  ا�سرتاتيجية  مع  من�سجمة  الفريدة  ومزاياها 

اأف�سل  يقدر عمالئه ويوفر لهم من خالل هذه احلمالت 

وتوؤكد على  تنا�سب احتياجاتهم،  التي  احللول واخليارات 

�سرائح  كافة  اىل  للو�سول  الدائم   و�سعيه  البنك  حر�س 

الكرث  امل�سرفـية  اخلدمات  تقدمي  طريق  عن  املجتمع 

متيزا. 

او �سيارًة او حتى م�سروعًا جتاريًا. ومتتاز  بيتًا  كانت 
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ويرعى ليلتين من ليالي رمضان المصرية فـي فندق الموفـمبيك

ويحتفل بتسليم جائزة شهر ايار وحزيران وتموز وآب و قيمة كل جائزة 100,000 دوالر

ليايل  من  ليلتني  برعاية  عمان  القاهرة  بنك  قام 

حيث  املوفمبيك،  فندق  فـي  امل�سرية  رم�سان 

قدم  الذي  اجلخ  ه�سام  ال�ساعر  الفندق  ا�ست�ساف 

باهتمام  احل�سور  تابعها  الق�سائد  من  جمموعة 

ليلة  امل�سرية  ال�سرقي  التخت  فرقة  احيت  كما  كبري، 

مو�سيقيا  عر�سا  خاللها  قدمت  الفندق  فـي  ثانية 

التفاعل  دعم  اطار  فـي  الرعاية  هذه  وتاأتي  ملفتا، 

اىل  تهدف  التي  املبادرات  ودعم  العربي،  الثقافـي 

واغنائه. الثقافـي  الن�ساط  تنوع 

احتفل بنك القاهرة عمان بت�سليم اجلائزة ال�سهرية  

�سمن حملة " غري حياتك وحقق اأحالمك" حل�سابات 

اأيار  ل�سهر  دولر   100,000 وقيمتها  التوفـري 

بيت  فرع  لدى  العبد  حممد  ف�سل  ان�سراح  للمدخرة 

للمدخر  الزقاق، وجائزة �سهر حزيران  حلم / باب 

حممد حيدر مدحت عبدالـله طهبوب لدى فرع وادي 

�سالح  للعميل  متوز  �سهر  وجائزة  اخلليل،   / التفاح 

ح�سن �سعيد ابو ال�سليم و / او كفاح ح�سن ا�سعد ابو 

ال�سليم املدخرين لدى مكتب جنني / �سارع ابو بكر، 

الـله  عطا  يو�سف  ليلى  للمدخرة   اآب  �سهر  وجائزة 

ابراهيم لدى فرع الكلية الهلية / رام اللـه.

احلاليني  البنك  عمالء  ت�ستهدف  باأنها  احلملة  هذه 

هذه  من  بال�ستفادة  الراغبني  امل�ستقبليني  والعمالء 

بامكانهم  �سهلة ومي�سرة، حيث  احلملة �سمن �سروط 

بقيمة  جديد  ح�ساب  فتح  عند  ال�سحب  فـي  الدخول 

تغذية  او  الدولر،  بعملة  يعادلها  ما  او  دينار   200

يعادلها  ما  او  دينارا   50 مببلغ  القائم  احل�ساب 

جائزة  على  ال�سهري  ال�سحب  فـي  للدخول  بالدولر 

100 الف دولر. بقيمة 

بتاريخ  تنتهي  اأن مدة احلملة عاٌم كامل حيث  ويذكر 

هذه  جوائز  ان  كما   ،2016 العام  من  ني�سان   30

من  حر�سا  وذلك  فقط،  فل�سطني  تخ�س  احلملة 

امل�سرفـية  واخلدمات  الربامج  تقدمي  على  البنك 

لعمالئه. الف�سل 
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بنسبة نمو تجاوزت 50 بالمائة
اإلسالمي الفلسطيني يفصح عن بياناته النصفـية

بحضور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
البنك اإلسالمي الفلسطيني يعقد ورشة حول المخاطر واالمتثال

املخاطر  من  للحد  جهوده  اإطار  فـي 

والقوانني  للنظم  امتثاله  وتعزيز 

عقد  امل�سرفـي  القطاع  لعمل  املنظمة 

ور�سة  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 

اإدارة  حول  تثقيفـية  تدريبية  عمل 

املخاطر والمتثال فـي مقره فـي مدينة 

رام الـله بح�سور كافة اأع�ساء جمل�س 

اإدارة البنك والإدارة التنفـيذية العليا.

ومت التطرق خالل الور�سة التي نفذتها 

التعريف  اىل  يونغ  اآند  اإرن�ست  �سركة 

واأهميتها  املخاطر  اإدارة  مبفاهيم 

واأ�س�س اإدارة املخاطر الفعالة واملراحل 

باملمار�سات  مرورًا  لها،  الأ�سا�سية 

الرائدة فـي هذا املجال.

امل�سري  ماهر  ال�سيد  اأ�سار  جهته  من 

�سعي  اإىل  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

خمتلف  على  موظفـيه  لتوعية  البنك 

والإدارية  العملياتية  م�ستوياتهم 

املخاطر  باإدارة  الفعالة  بالطرق 

ومتطلبات المتثال، حتى يعمل البنك 

فـي بيئة اآمنة وم�ستقرة.  

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  حقق 

منوًا فـي اأرباحه ال�سافـية التي حققها 

اجلاري  العام  من  الثاين  الربع  فـي 

بذات  مقارنة  باملائة   50 جتاوز 

لتتجاوز  املا�سي،  العام  من  الفرتة 

وفق  اأمريكي  دولر  ماليني   5 اأرباحه 

من  معتمدة  والغري  الأولية  البيانات 

الفل�سطينية. النقد  �سلطة 

للبنك  العام  املدير  قا�سم  بيان  وقال 

النمو  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

املوؤ�سرات  خمتلف  فـي  امللحوظ 

ويبذل  بذل  كبري  جهد  اإىل  ي�سري 

البنك  باأداء  الرتقاء  اأجل  من 

العمالء  رغبات  لتالئم  وخدماته 

تاأتي  واأنها  امل�ستثمرين،  وطموحات 

واعترب امل�سري اأن اإدارة املخاطر اآداة 

حتظى  اأن  يجب  موؤثرة  ا�سرتاتيجية 

خمتلف  على  الهتمام  من  مبزيد 

امل�سرفـية  املوؤ�س�سات  فـي  ال�سعد 

وغريها، وقال "لقد قرر جمل�س الإدارة 

جانب  اإىل  الور�سة  هذه  يح�سر  اأن 

مهمة  ر�سالة  نر�سل  حتى  املوظفـني 

ملوظفـينا اأوًل ولكل �سركائنا، وهي اأننا 

خمتلف  اإدارة  على  جد  بكل  �سنعمل 

وم�سئولياتنا  دورنا  و�سناأخذ  املخاطر 

اإدارة املخاطر هي م�سئولية  فم�سئولية 

جميع العاملني".

املدير  قا�سم  بيان  قال  ناحيته  ومن 

ور�سة   16 تنفـيذ  مت  اأنه  للبنك  العام 

باملخاطر  للتعريف  تدريبية  عمل 

واإدارتها لكل املوظفـني، م�سريًا اإىل اأن 

اإدخال برنامج  العمل يقوم حاليا على 

اإىل  املخاطر  لإدارة  حديث  اإلكرتوين 

منظومة العمل، واأن هذا من �ساأنه اأن 

ي�سهم فـي حتديد املخاطر وي�ساعد على 

التنبوؤ بها اعتمادًا على حتليل املخاطر 

احلالية وال�سابقة التي واجهت البنك.
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ويقدم جائزة للبحث العلمي
بجائزة  الفائزين  تكرمي  موؤخرًا  مت 

للبحث  الفل�سطيني  الإ�سالمي  "البنك 
فل�سطني  بوليتكنك  جامعة  فـي  العلمي" 

حفل  خالل  ذلك  جاء  اخلليل،  فـي 

والثالثني  الرابع  للفوج  اجلامعة  تخريج 

من طلبتها.

للبنك  العام  املدير  قا�سم  بيان  اأعرب  و 

�سعادته  عن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

فرحة  الناجحني  الطالب  مب�ساركة 

فـي  باملهمة  و�سفها  مرحلة  اإنهائهم 

الوطن  بناء  اإىل  اإياهم  داعيا  حياتهم 

والعمل لرفعة �ساأنه.

امل�ستمر  البنك  دعم  على  قا�سم  واأكد 

للبحث العلمي معتربًا ذلك ا�ستثمارًا فـي 

وطن  بناء  طريق  على  وخطوة  امل�ستقبل 

قوي قادر على املناف�سة والتميز.

تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  قا�سم  واأ�سار 

بالتعاون مع اجلامعة كمحطة مهمة على 

املجتمع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  طريق 

التزام  عن  حقيقيًا  وتعبريًا  املختلفة 

وتوجه  والعلماء،  العلم  جتاه  البنك 

على  اجلامعة  لإدارة  والتقدير  بال�سكر 

فـي  تبذلها  التي  الكبرية  جمهوداتها 

اإليها  املنت�سبني  الطالب  اآلف  خدمة 

وللخدمات املهمة التي تقدمها للمجتمع.

الدكتور عماد اخلطيب  اأعرب  من جهته 

�سكره  عن  البوليتكنك  جامعة  رئي�س 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك  وتقديره 

املتوا�سل  دعمهم  على  اإدارته  وملجل�س 

دور  مثمنًا  اجلامعة  لأن�سطة  ورعايتهم 

البنك فـي دعم البحث العلمي.

الفعالة  ال�سرتاتيجية  للخطة  كنتيجة 

بداية  الإدارة  جمل�س  و�سعها  التي 

كفائتها  اأثبتت  والتي  احلايل  العام 

وقدرتها على جتاوز العقبات وحتقيق 

امل�ستهدف.

اإيرادات  ارتفاع  اإىل  قا�سم  اأ�سار  كما 

دولر  مليون   17 اإىل  لت�سل  البنك 

باملائة   25 تتجاوز  منو  بن�سبة 

العام  من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة 

التمويالت  قيمة  زادت  فـيما  املا�سي، 

لت�سل  باملائة   6 بن�سبة  املمنوحة 

مليون   376 اإىل  الئتمانية  املحفظة 

من  كبريًا  جزًء  اأن  اإىل  منوهًا  دولر، 

البنك  عمل  اإىل  يرجع  النمو  هذا 

املتوافقة  التمويل  �سيغ  تفعيل  على 

كامل�ساومة  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع 

ال�سيغ  جانب  اإىل  وال�ست�سناع 

اآفاق  فتح  مما  كاملرابحة،  التقليدية 

جديدة. ا�ستثمارية 

العمالء  ودائع  اأن  قا�سم  واأ�ساف   

لتتجاوز  باملائة   8.25 بن�سبة  ارتفعت 

اأن  بعد  اأمريكي  دولر  مليون   493

فـي  اأمريكي  دولر  مليون   455 كانت 

بالدور  ذلك  معلاًل   ،2014 دي�سمرب 

والذي  البنك  يلعبه  الذي  التوعوي 

اأموالهم  ادخار  على  اجلمهور  ي�سجع 

وت�سجيعهم على ا�ستثمارها وفق �سيغ 

ال�ستثمار املجازة �سرعًا. 

البنك  موظفـي  بكافة  قا�سم  واأ�ساد 

وطواقمه العاملة التي كان لها عظيم 

الطيبة  النتائج  فـي حتقيق هذه  الأثر 

اهتمامًا  يويل  البنك  اأن  على  موؤكدًا 

ويعمل  الب�سري  املال  براأ�س  خا�سًا 

من  با�ستمرار  و�سقله  تطويره  على 

امل�ستمرين. التدريب والتطوير  خالل 

وعن اخلطط امل�ستقبلية للبنك اأو�سح 

فـي  والنت�سار  التو�سع  اأن  قا�سم 

اأهداف  اأهم  من  جديدة هي  مناطق 

ت�سهيل  بهدف  وذلك  القادمة  املرحلة 

منوهًا  كانوا،  حيثما  للعمالء  الو�سول 

الفروع  من  عددًا  البنك  لفتتاح 

واإذنا وبديا،  ال�سجاعية  فـي  اجلديدة 

على  �سيعمل  اأي�سا  البنك  اأن  واأكد 

ال�سرافات  من  جديد  عدد  ادخال 

الآلية للخدمة فـي امل�ستقبل القريب.
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بــانــورامــا

بح�ساب  خا�سة  حملة  اطالق  مت 

 4 بتقدمي  وذلك   2015 العربي  جيل 

جوائز قَيمة، اجلائزة عبارة عن رحله 

ديزين  يورو  اىل  التكاليف  مدفوعة 

القامة  اجلائزة  ت�سمل  و  باري�س،    -

اخلا�سة  الكربى  اجلائزة  حملة  اطالق  مت 

�سيارة  "اربح  �سباب(  )ح�ساب  بربنامج 

 9/1 تاريخ  من  هيونداي  2015" بداية 

والتي ت�ستمر ملدة �ستة اأ�سهر وت�ستهدف كافة 

اجلدد  و  احلاليني  �سباب  برنامج  معتمدي 

على  ال�سحب  �سروط  عليهم  تنطبق  الذين 

اجلائزة الكربى. حيث ي�سمل ال�سحب كافة 

بطاقات  ت�ستخدم  التي  املوؤهلة  احل�سابات 

�سباب  بربنامج  اخلا�سة  اإلكرتون  الفـيزا 

او بطاقة فـيزا الئتمانية فـي كافة حركات 

بال�سحب  الدخول  فر�س  وتزاد  ال�سراء 

ويتم  البطاقات.  هذه  ا�ستخدام  بازدياد 

الول  ال�سبوع  اجلائزة خالل  على  ال�سحب 

من �سهر اذار 2016.  اإ�سافة اإىل اجلائزة 

اجلوائز  بتقدمي  البنك  ي�ستمر  الكربى 

4 جوائز  ال�سهرية للربنامج  والتي ت�سمل 

 1000 منها  الواحدة  قيمة  تبلغ  نقدية 

�ساحب  )الفائز  ا�سخا�س  لأربعة 

فـي  معه(  مرافقني   3 و  احل�ساب 

ايام   4  / ليايل   3 ملدة  4 جنوم  فندق 

بالإ�سافة اىل تذاكر ال�سفر.

الفائزين  عن  الإعالن  مت  وقد  هذا 

الطفلة  من  كل  ليفوز  الأول  بال�سحب 

بريزيت،  فرع  من  جوابرة  حممد  فرح 

فرع  من  نعريات  خالد  عمرو  والطفل 

الثاين  ال�سحب  و�سيتم  حلم.  بيت 

خالل �سهر انون الثاين املقبل.  

ويطلق حملة خاصة بحساب جيل العربي

البنك العربي يطلق حملة اربح سيارة هيوندايi30 2015 لمعتمدي شباب

البنـوك فـي فل�ســــــطني30    

دولر   800 اإىل  اجلائزة  تق�سم  و  دولر، 

دولر   200 و  الفائز  احل�ساب  ل�ساحب 

يدخل  و  برت�سيحه،  قام  الذي  املعتمد  اإىل 

فـي ال�سحب جميع امل�سرتكني الذين ل يقل 

يوم التي   30 فرتة  طيلة  ح�سابهم  ر�سيد 

ت�سبق ال�سحب عن 100 دولر.  



ويطلق حملة »صيفك هذا العام حافل بالمزايا و العروض مع بطاقات فـيزا االئتمانية 
بفوائد  املعتمدين  وتثقيف  توعية  بهدف 

واأهمية  العاملية  الفـيزا  بطاقات  ومزايا 

اأطلق  ال�سراء،  عمليات  فـي  ا�ستخدامها 

البنك العربي حملة خا�سة حلاملي بطاقات 

فـيزا البنك العربي )بطاقات فـيزا اإلكرتون 

هذه  ت�سمل  الئتمانية(  فـيزا  وبطاقات 

احلملة باقة متنوعة ومميزة من العرو�س 

واملزايا، من بني هذه املزايا حملة الت�سديد 

امل�سرتكة  املحالت  من   %0 بفائدة  املريح 

ترتاوح  �سهرية  اأق�ساط  وعلى  بالربنامج 

توفـري  وكذلك  �سهرا،   18 اإىل   6 بني  ما 

من  ال�سراء  عند  املريح  الت�سديد  خدمة 

عن  النظر  بغ�س  فل�سطني  خارج  اأو  داخل 

ملدة  وتق�سيط   %0 بفائدة  ال�سراء  مكان 

البنك  فـيزا  بطاقات  توفر  كما  اأ�سهر.   3

 3D ال�ستفادة من خدمة  اإمكانية  العربي 

المان  من  مزيدا  توفر  Secure  التي 

اإىل  اإ�سافة  النرتنت.   الت�سوق على  خالل 

�سيتم تقدمي فر�سة  والعرو�س  املزايا  هذه 

لربح قيمة تذكرة ال�سفر عند �سراوؤها من 

فـيزا  بطاقة  بوا�سطة  الطريان  �سركات 

او  البيع  نقاط  طريق  عن  �سواء  الئتمانية 

ويكون  فائزين  لثالثة  الإلكرتونية   املواقع 

احلد الأق�سى لقيمة اجلائزة 1,000 دولر 

تقيد حل�ساب البطاقة. كما تقدم بطاقات 

"مكافئات  برنامج  العربي  البنك  فـيزا 

العربي" الذي ميكنهم من احل�سول على 

نقاط جمانية ت�ستبدل بقيمة نقدية حل�ساب 

بازدياد  القيمة  هذه  وتزداد  البطاقات، 

ا�ستخدام البطاقة فـي عمليات ال�سراء.

ويطلق حملة خاصة بتسديد األقساط الجامعية من خالل خدمة عربي أون الين
وتعميم  املعتمدين  على  الت�سهيل  بهدف 

يقدمها  التي  للخدمات  الق�سوى  الفائدة 

الإلكرتونية  اخلدمات  وبالأخ�س  البنك 

لطلبة  خا�سة  حملة  تقدمي  مت  املبا�سرة. 

لت�سديد  القد�س  وجامعة  بريزيت  جامعة 

و�سرعة  �سهولة  بكل  اجلامعية  اق�ساطهم 

عرب  امل�سرفـية  اخلدمة  خالل  من  واأمان 

"عربي اأون لين"، وتقدمي جوائز  النرتنت 

اخلدمة.  هذه  مل�ستخدمي  وقيمة  ت�سجيعية 

 IPHONE  اأجهزة اجلوائز   ت�سمل  حيث 

6 بواقع 4 اجهزة لكل جامعة لأربعة فائزين 

الول  ال�سبوع  خالل  عليها  ال�سحب  يتم 

 .2015/9/30 بتاريخ  احلملة  انتهاء  من 

للجوائز  املوؤهلني  املعتمدين  كافة  اأن  علما 

يقومون  الذين  �سباب  برنامج  معتمدي  هم 

خالل  من  اجلامعية  اق�ساطهم  بت�سديد 

عربي اون لين خالل فرتة احلملة.

جوائز شهرية قيمة لمستخدمي الخدمات المصرفـية المباشرة
اأف�سل  بتقدمي  العربي  البنك  اهتمام  �سمن 

القنوات  واأحدث  امل�سرفـية  اخلدمات 

حملة  اطالق  مت  واملبا�سرة،  اللكرتونية 

البنك  معتمدي  لكافة  جديدة  ترويجية 

العربي. تهدف هذه احلملة تعريف املعتمدين 

يقدمها  التي  املبا�سرة  امل�سرفـية  باخلدمات 

البنك مثل )عربي اأون لين، وعربي موبايل، 

الدفع  بطاقات  الآيل،  ال�سراف  قنوات 

املبا�سر، عربي SMS وهال عربي( بالإ�سافة 

احلركات  واجراء  ال�سرتاكات  ت�سجيع  اىل 

امل�سرتكني  ت�ساعد  التي  املالية  وغري  املالية 

بتوفـري وقتهم وجهدهم من خالل تنفـيذ عدد 

مكان  اأي  من  الكرتونيًا  اخلدمات  من  كبري 

واأي وقت.  كما تت�سمن احلملة تقدمي جوائز 

�سهرية عديدة للم�سرتكني هي هواتف حممولة 

 ipad و اأجهزة كمبيوتر لوحية iphone 6

 100 بقيمة  ت�سوق  كوبونات  اىل  بالإ�سافة 

دولر للكوبون الواحد. 

ويعلن عن حملة تأجيل األقساط بمناسبة عيد االضحى المبارك
املعتمدين  اعباء  من  التخفـيف  بهدف 

ال�سحى  عيد  فرتة  خالل  املقرت�سني 

حملة  عن  العالن  مت  املبارك، 

وت�سرين  ايلول  �سهري  تاأجيل اق�ساط 

الأول وبدون عمولت تاأجيل.

ت�سمل احلملة كافة املعتمدين احلا�سلني 

�سكن  قرو�س  اأو  �سخ�سية  قرو�س  على 

ال�سروط. وتنطبق عليهم 

31 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  63، اأيلول 2015



البنـوك فـي فل�ســــــطني32    

سلطة النقد الفلسطينية

واللجنة التوجيهية لبناء االستراتيجية الوطنية
لالشتمال المالي فـي فلسطين تعقد اجتماعها الثاني

سلطة النقد الفلسطينية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي

لبناء  التوجيهية  اللجنة  عقدت 

املايل  لال�ستمال  وطنية  ا�سرتاتيجية 

 ،2015/09/01 بتاريخ  فل�سطني  فـي 

مناق�سة  بهدف  الثاين  اجتماعها 

على  املدرجة  املوا�سيع  من  جمموعة 

جدول اأعمال اللجنة، ومن اأهمها اعتماد 

جانبي  لدرا�سة  امليداين  امل�سح  مبا�سرة 

املايل  ال�ستمال  لقيا�س  والطلب  العر�س 

من  كل  الجتماع  وتراأ�س  فل�سطني.  فـي 

جهاد  الدكتور  النقد  �سلطة  حمافظ 

�سوق  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الوزير 

راأ�س املال الدكتور حممد ن�سر ومب�ساركة 

املوؤلفة من �سلطة  اللجنة  اأع�ساء  غالبية 

وجمعية  املال  راأ�س  �سوق  وهيئة  النقد 

العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  البنوك 

امل�سرفـية  اخلدمات  م�ستهلكي  وجمعية 

لالإقرا�س  الفل�سطينية  وال�سبكة 

)�سراكة( ووكالة الغوث الدولية وبور�سة 

ل�سركات  الفل�سطيني  والحتاد  فل�سطني 

التاأمني. �سركات  واحتاد  املالية  الأوراق 

على  احل�سور  الوزير  الدكتور  واأطلع 

�سلطة  اأجنزتها  التي  التطورات  اآخر 

وحتى  املن�سرم  العام  خالل  النقد 

املايل  ال�ستمال  تعزيز  جمال  فـي  الآن 

وليته  انتهاء  قرب  وعن  فل�سطني،  فـي 

د.  وقال  النقد،  ل�سلطة  كمحافظ 

موؤ�سرات  اأهم  من  لنا  تبني  الوزير، 

	  

�سلطة  الوزير حمافظ  الدكتور جهاد  وقع 
رئي�س  الدجاين  هاين  وال�سيد  النقد 
جمل�س اإدارة ال�سركة الفل�سطينية للتاأجري 
بتاريخ  لي�س"  "بال  التمويلي  والتاأجري 
متنح  تفاهم  مذكرة   ،2015/07/23

�سالحية  ال�سركة  مبوجبها  النقد  �سلطة 
املعلومات  نظام  خدمة  من  ال�ستفادة 
عام  مدير  بح�سور  )�سجلي(،  الئتماين 
ال�سيدة عبري عودة  املال  هيئة �سوق را�س 
لي�س. بال  �سركة  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
وقال الدكتور الوزير اإن �سلطة النقد وقعت 
تفاهم  مذكرات  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
مع العديد من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
وال�ستفادة  ال�سالحية  منحهم  بهدف 
الئتماين،  املعلومات  نظام  خدمة  من 

العمل  وا�ستقرار  �سالمة  �سمان  بهدف 
قطاع  ومتكني  عليه  والرقابة  امل�سرفـي 
وت�سجيع  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 

النمو القت�سادي فـي فل�سطني.
هذه  توقيع  اأن  الدجاين  اعترب  بدوره 
قاعدة  اإثراء  فـي  �سي�سهم  التفاقية 

املعلومات  بنظام  اخلا�سة  البيانات 
حيث  العامة،  املنفعة  وحتقيق  الئتماين 
اتخاذ  ال�سركة  على  �سي�سهل  ذلك  اأن 
املخاطر  عن  مبناأى  الئتمانية  القرارات 
ملختلف  املتنوعة  تقدمي خدماتها  وبالتايل 

�سرائح املجتمع فـي كافة انحاء الوطن.
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وتنظم دورة تدريبية لموظفـي وزارة المالية
نظمت �سلطة النقد بتاريخ 2015/08/09 

"الإجراءات  بعنوان  تدريبية  دورة 

ال�سرافة"  لقطاع  الناظمة  والقوانني 

العامة  للمالية  الفل�سطيني  املعهد  فـي 

املالية،  لوزارة  التابع  وال�سرائب 

مب�ساركة خم�سة ع�سر موظفًا وموظفة 

من الإدارة العامة ل�سريبة الدخل من 

كافة مديريات وزارة املالية العاملة فـي 

املحافظات ال�سمالية.

الأحمد من  ال�سيد عوين  الدورة  وقدم 

�سلطة  فـي  والتفتي�س  الرقابة  دائرة 

النقد، وا�ستملت على عدة حماور منها 

الت�سريعات املنظمة للقطاع ال�سريفـي 

فـي فل�سطني واآليات الرقابة والتفتي�س 

والتي  العاملة  ال�سرافة  �سركات  على 

تن�سجم مع املر�سوم الرئا�سي رقم )13( 

ب�ساأن ترخي�س ورقابة مهنة ال�سرافة، 

�سلطة  لتعليمات  عر�س  تقدمي  مت  كما 

ال�سريفـي،  بالقطاع  املتعلقة  النقد 

املحا�سبي  الربنامج  عمل  وطريقة 

ال�سرافة  و�سركات  املطبق لدى حمال 

واملوؤهل من �سلطة النقد و�سرح القوائم 

تقدميها  يتم  التي  املالية  والتقارير 

لدوائر ال�سريبة فـي ظل الفر�س التي 

الفل�سطيني،  ال�سرافة  �سوق  بها  ميتاز 

عمليات  مكافحة  اآليات  عن  و�سرح 

غ�سل الأموال والآثار املرتتبة عليها.

اأعلن الدكتور جهاد الوزير حمافظ �سلطة 

اأنه مت منح   ،2015/07/01 النقد، بتاريخ 

املوافقة املبدئية لبنك القاهرة عمان على 

تاأ�سي�س م�سرف اإ�سالمي جديد براأ�سمال 

قدره 75 مليون دولر.

امل�سرف  �سي�ساهم  الوزير  الدكتور  وقال 

وتعزيز  القت�سادية  التنمية  فـي  اجلديد 

اإ�سالمية  خدمات  وتوفـري  التناف�سية 

فر�س  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  جديدة، 

قبل  امل�سرفـي من  القطاع  فـي  ال�ستثمار 

والأجانب.  الفل�سطينيني  امل�ستثمرين 

املوافقة  هذه  اأن  الوزير  الدكتور  واأو�سح 

تاأتي متا�سيا مع ا�سرتاتيجية �سلطة النقد 

كفوؤ  م�سرفـي  قطاع  اإيجاد  اإىل  الهادفة 

القت�سادية  التنمية  فـي  ي�ساهم  ومتطور 

اخلدمات  ون�سر  واإي�سال  فل�سطني،  فـي 

احلقيقي  والطلب  يتنا�سب  مبا  امل�سرفـية 

فـي ال�سوق الفل�سطيني، وتلبية لحتياجات 

واملنتجات  اخلدمات  من  املواطنني  كافة 

امل�سرفـية املتنوعة.

لبنك  الإقليمي  املدير  اأ�سار  جانبه  ومن 

ن�سنا�س،  جوزيف  ال�سيد  عمان  القاهرة 

فـي  للبنك  العليا  الإدارة  من  واإميانا  باأنه 

وعلى  فل�سطني  فـي  ال�ستثمارية  الفر�س 

امل�سرفـي  العمل  جمال  فـي  الأخ�س 

موؤ�سرات  لوجود  ونظرًا  الإ�سالمي، 

التمويل  على  الطلب  تنامي  على  قوية 

البنك مع جمموعة  فقد عمل  ال�سالمي، 

على  ال�سرتاتيجيني  امل�ساهمني  من 

جاري  حيث  اجلديد  امل�سرف  تاأ�سي�س 

تلبية  على  مكثف  وب�سكل  حاليًا  العمل 

للح�سول  النقد  �سلطة  ومتطلبات  �سروط 

على املوافقة النهائية ومبا�سرة الأعمال.

وتمنح الموافقة المبدئية لبنك القاهرة عمان على تأسيس مصرف إسالمي جديد

تعزيز  من  متكنا  اأننا  املايل  ال�ستمال 

التمويل،  م�سادر  اإىل  املواطنني  و�سول 

انت�سار  فـي  النمو  ن�سبة  و�سلت  حيث 

العام  منذ   %70.6 اإىل  امل�سارف  فروع 

2007، وارتفعت ن�سبة اإجمايل القرو�س 

57.3% بنهاية  اإىل الودائع حتى و�سلت 

مقارنة   2015 عام  من  الثاين  الربع 

الن�سبة  كانت  حيث   2007 عام  مع 

املقرت�سني  عدد  منا  وكذلك   ،%33.3

املتخ�س�سة  الإقرا�س  موؤ�س�سات  من 

2009 وذلك  147.5% منذ عام  بن�سبة 

بعد اأن مت ربط هذه املوؤ�س�سات مع نظام 

املعلومات الئتماين. 

الهيئة  اأن  ن�سر،  د.  قال  كلمته  وفـي 

ك�سركاء  ال�سرتاتيجية  لتنفـيذ  متحم�سة 

بت�سافر  وذلك  النقد  �سلطة  مع  فاعلني 

والطاقات  اجلهد  �سيوفر  مما  اجلهود 

تطوير  اأهمية  على  اأكد  كما  والتكاليف. 

تطبيق  على  �ستعمل  التي  الكفاءات 

التوعية  اأهمية  وعلى  ال�سرتاتيجية 

ت�ستفـيد  حتى  الفئات  ملختلف  املالية 

وحت�سني  لتطوير  املالية  اخلدمات  من 

م�سادر متويلها وتنمية مواردها.

وقدم كل من ال�سيد علي فرعون من �سلطة 

النقد وال�سيد ب�سار ابو زعرور من هيئة 

اللجنة  لأع�ساء  عر�سًا  املال  راأ�س  �سوق 

حول �سري امل�سروع واآخر التطورات التي 

ح�سلت على خطوات بناء ال�سرتاتيجية 

الربع  خالل  يتم  اأن  املفرت�س  من  والتي 

الأول من العام القادم 2016.



وينتهي من تنفـيذ مجموعة من الدبلومات والشهادات المهنية

المعهد المصرفـي الفلسطيني يعقد ورشة عمل للسادة القضاة فـي مقره برام الـله
ويشارك فـي تنفـيذ برنامج آخر لهم حول »الجوانب المصرفـية والمالية« فـي األردن

المعهد المصرفـي الفلسطيني

من  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  انتهى 

امل�سرفـية"  الفروع  "اإدارة  دبلوم  تنفـيذ 

ني�سان2015،  �سهر  خالل  اأُطلق  والذي 

املدراء  بتهيئة  الدبلوم  هذا  وُيعنى 

منا�سب  ت�سلمهم  واملتوقع  وم�ساعديهم 

توفرها  الواجب  باملهارات  الفروع  اإدارة 

مهارات  وتطوير  الفرع  مدير  لدى 

اإ�سافًة  واملهنية،  الإدارية  امل�ساركني 

مت  والذي  امل�سرفـي  التاأهيل  لدبلوم 

2015 والذي  اإطالقه خالل �سهر �سباط 

يهدف اإىل تاأهيل ومتكني موظفـي القطاع 

بالعمل  والراغبني  فـي فل�سطني  امل�سرفـي 

واآليات  جوانبه  مبختلف  وتعريفهم  فـيه 

الداخلية  امل�سرفـية  العمليات  واإجراءات 

العلمية  كفاءاتهم  ورفع  واخلارجية 

عقد املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني فـي 

لل�سادة  عمل  ور�سة  الـله  برام  مقره 

الق�ساة والتي تهدف لإثراء معرفتهم 

وفقًا  واملالية  امل�سرفـية  اجلوانب  فـي 

افتتح  حيث  الربنامج،  ملو�سوعات 

الوزير  ثريا  الأ�ستاذة  الربنامج 

الفل�سطيني  الق�سائي  املعهد  مديرة 

وبا�سل طه مدير عام املعهد.

موا�سيع  لعدة  الربنامج  وتطرق 

اأ�سا�سيات  وهي:  م�سرفـية 

امل�سرفـية،  العمليات  ومبادىء 

التجارة  والت�سهيالت،  القرو�س 

والعتمادات  اخلارجية)الكفالت 

ال�سمان(،  وخطابات  امل�ستندية 

واآلية  وال�سيكات  التجارية  الأوراق 

النقد  �سلطة  وتعليمات  معها  التعامل 

العالقة. ذات  الفل�سطينية 

هذا  اأهمية  على  على  طه  اأّكد  حيث 

اإىل خربات  نوعية  كاإ�سافة  الربنامج 

نحو  اأوىل  وخطوة  الق�ساة  ال�سادة 

متخ�س�س. ق�ساء 

كما نّظم املعهد الق�سائي الفل�سطيني 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  من  بتمويل 

برنامج  فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية 

"اجلوانب امل�سرفـية واملالية" لل�سادة 
امللينيوم،  فندق  فـي  وذلك  الق�ساة 

الربنامج  فـي  و�سارك  عّمان/الأردن، 

جمل�س  فـي  متمر�سًا  قا�سيًا   16

املحاكم،  خمتلف  من  الأعلى  الق�ساء 

وقد قام املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني 

بالتنفـيذ والإ�سراف على الربنامج.

اخلرباء  من  نخبة  الربنامج  وّقدم 

الأردنيني  وامل�سرفـيني  القانونيني 

اأحمد  اأ.  الكيالين،  حممود  د.  وهم 

وفاء  ود.  العيادي  اأحمد  اأ.د  مرعب، 

التي  املو�سوعات  وتناولت  حويج  اأبو 

"احل�سابات  الربنامج  فـي  نوق�ست 

امل�سرفـية  الكفالت  البنكية، 

تطبيقات  ال�سمان،  وخطابات 

املحاكم،  واجتهادات  ق�سائية 

الأوراق  امل�ستندية،  الإعتمادات 

اإجراءات  وال�سيكات،  التجارية 

املحا�سبة  دعوى  الرهن،  �سند  تنفـيذ 

بحيث مت  الإ�سالمي"،  التمويل  و�سيغ 

واملناق�سة  امل�ساركة  اأ�سلوب  اعتماد 

باأف�سل  للخروج  عملية  حالت  وبحث 

التو�سيات. 
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والعملية مما ي�سّهل انخراطهم فـي العمل 

وح�سن اأداءهم له. 

دبلومات   8 نّفذ  قد  املعهد  يكون  وبذلك 

 2015 العام  بداية  و�سهادات مهنية منذ 

وهم:

.Technical Analysis )1

غ�سل  مكافحة  فـي  متخ�س�س  �سهادة   )2

بال�سرافـني. الأموال اخلا�سة 

 Human Resource )3

International Certificate-

Professional Level

Financial Analyst Designate )4

مكافحة  فـي  فل�سطيني  متخ�س�س   )5

غ�سل الأموال.
التخمني  فـي  الف�سلى  املمار�سات   )6

العقاري.

7( دبلوم التاأهيل امل�سرفـي.

8( دبلوم اإدارة الفروع امل�سرفـية.

العملي  الإطار  والوثائق،  وال�سيكات 

و�سيا�سات  الأموال  غ�سل  ملكافحة 

ال�سائعة  الأخطاء  عميلك،  اإعرف 

معاجلتها،  وطرق  التلر  ملوظفـي 

فـي  التقديرية  املوازنات  اإعداد 

 Selling skills واملوؤ�س�سات،  البنوك 

 ،& cross selling techniques

واخلطة  امل�سرفـي  الت�سويق 

الت�سويقية، اإدارة الجتماعات واإعداد 

القرار  اتخاذ  عمليات  املحا�سر، 

الإدارية،  امل�سكالت  حل  وخطوات 

 Self-awareness and personal

 development،   Financial

 ،English for professional

الإ�سارة،  لغة  للبنوك،  العربية  اللغة 

حتليل  الع�سبية،  اللغوية  الربجمة 

 Microsoft اك�سل،  با�ستخدام  مايل 

 ،excel 2010-proficient level

ور�سة عمل لل�سادة الق�ساة.

الأ�سهر متوز  املعهد امل�سرفـي خالل  قام 

جمموعة  بتنفـيذ   2015 واأيلول  واآب 

جمالت  فـي  التدريبية  الربامج  من 

اللـه  رام  فـي  متنوعة  وتخ�س�سات 

بلغ  واخلليل  حلم  وبيت  ونابل�س  وغزة 

برناجمًا   97 العام  بداية  منذ  عددها 

املعهد  نفذ  الـله  رام  ففـي  تدريبيًا، 

تدريبيًا،  برناجمًا   58 تاريخه  حتى 

وفـي فرعه بغزة 22 برناجمًا تدريبيًا، 

وفـي كل من نابل�س وبيت حلم واخلليل 

تنوعت  اإذ  تدريبيًا،  برناجمًا   17

فـي خمتلف  تنفـيذها  التي مت  الربامج 

فـي عدة تخ�س�سات منها  املحافظات 

الديون،  ومتابعة  حت�سيل  اأ�سول 

وحتليل  اإدارة  القرو�س،  هيكلة  اإعادة 

ونظام  ال�سيكات  الئتمان،  خماطر 

 Revenue املخاطر،  اإدارة  التقا�س، 

 ،assurance in banking sector

للعمالت  والتزوير  التزييف  ك�سف 
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زاوية مصرفـية

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2014

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيموؤ�سرات عامة

1.4 %1.3 %معدل العائد على املوجودات *

11.0 %10.4 %معدل العائد على حقوق امللكية *

87.5 %86.9 %املطلوبات / املوجودات

63.7 %50.3 %الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

7,890 17,963 ال�سكان / الفروع واملكاتب

4,655 8,409 ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

48.182.2املوجودات / فرع * 

40.455.4الودائع / فرع *

20.335.3الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.2الودائع / موظف *

0.81.4الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبيانات عامة

18.1 %63,284 11,454 اإجمايل املوجودات *

22.5 %42,681 9,615 اإجمايل الودائع *

17.8 %27,185 4,831 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

22.8 %4,288 976 راأ�س املال املدفوع *

18.8 %7,818 1,467 حقوق امللكية *

17.5 %840 147 �سافـي الأرباح  *

35.6 %35,877 12,766 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

69.2 %4.626.68عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة(

68.0 %1725 عدد البنوك

30.4 %257846عدد الفروع واملكاتب

38.3 %5491,434 عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

29.7 %5,76319,433عدد املوظفـني

* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2013-2014 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 

)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2014، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(
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إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية التاريخية المجمعة 

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

 صافـي األرباح

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية
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زاوية مصرفـية

بطاقات ائتمانذمم بنوك اإ�سالميةاجلاري املدينالقرو�س ح�سابات مك�سوفة

األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

مقارنة إجمالي ودائع القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة إجمالي التسهيالت المباشرة للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

القطاع المصرفـي األردني

القطاع المصرفـي األردني
األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

اأخرىالآجلةالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة

%5.4

%1.9
%0.9

%13.8

%0.7
%1.2

%11.6

%38.2

%78.2

%91.2

%74.7

%56.5

%65.4

%91.8

%92.3

%24.6

%31.8

%19.0

%8.8

%25.3

%29.7

%21.1

%8.2

%7.7

متويل تاأجريي وكمبيالت خم�سومة
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مقارنة أهم القضايا المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

 إجمالي الموجودات / فرع *

* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 

القطاع امل�سرفـي الأردين القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

2014 2014

82.2

2014

48.1

%2.5%5.6%6.0%3.6

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع

2014

%50.3

%63.7

%48.3

نسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

%35.2

2014

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

2014

%14.9
%10.1
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زاوية مصرفـية
مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

50.0 %11,454 5,731 اإجمايل املوجودات 

49.8 %9,615 4,793 اإجمايل الودائع 

43.8 %4,831 2,117 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

46.1 %976 450 راأ�س املال املدفوع

50.2 %1,467 736 حقوق امللكية 

55.2 %147 81 �سافـي الأرباح 

-1.3 % 1.4 % معدل العائد على املوجودات 

-10.4 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية

-86.9 %86.8 %املطلوبات / املوجودات 

-50.3 %44.2 %الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

47.1 %17 8 عدد البنوك

42.4 %109257عدد الفروع واملكاتب

42.1 %231549عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

39.9 %2,3015,763عدد املوظفـني

القطاع امل�سرفـي

الفل�سطيني

الفروع / القطاع امل�سرفـي 

الفل�سطيني

فروع البنوك الأردنية 

العاملة فـي فل�سطني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات
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القطاع امل�سرفـي

الأردنـــي

الفروع / القطاع امل�سرفـي 

الأردنـــي

فروع البنوك الأردنية 

العاملة فـي فل�سطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

9.1 %63,284 5,731 اإجمايل املوجودات 

11.2 %42,681 4,793 اإجمايل الودائع 

7.8 %27,185 2,117 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

10.5 %4,288 450 راأ�س املال املدفوع

9.4 %7,818 736 حقوق امللكية 

9.6 %840 81 �سافـي الأرباح 

-1.4 % 1.4 % معدل العائد على املوجودات 

-11.0 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية

-87.5 %86.8 %املطلوبات / املوجودات 

-63.7 %44.2 %الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

32.0 %25 8 عدد البنوك

12.9 %109846عدد الفروع واملكاتب

16.1 %2311,434عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

11.8 %2,30119,433عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الأردين

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية

ال�سفة الغربية

قطاع غزة
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ئو
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�س

ن
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ري
اأم

لر 
دو

ال�ستهالك احلكومي

ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثاني 2015(

�سافـي

 الإيرادات

اإيرادات

مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 

للموازنة العجز

اإجمايل 

النفقات

رواتب

 واأجور

النفقات

 الأخرى
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زاوية اقتصادية
لر

دو
ن 

يو
مل

مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
طة

نق
طة

نق

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات

التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات

التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك
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قيمة األسهم المتداولة

هم
�س

ن 
يو

مل

اخلدمات

التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات

التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات

التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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USA

EU

IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية

TA
 1

00
S

X
5E

ة(
ط

نق
ف 

)األ
E

U
IL

S
ي(

يك
مر

ر اأ
ول

)د

ية
ئو

 م
بة

�س
ن

D
JI

A
ة(

ط
نق

ف 
)األ

U
S

D
ة(

ط
نق

(

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

اأن  اأكدت منظمة موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 
قطاع غزة قد ي�سبح غري �سالح لل�سكن بحلول عام 2020 اذا ا�ستمرت 
الجتاهات القت�سادية احلالية. وقال التقرير الذي اأطلقه مركز المم 
املتحدة لالإعالم عن امل�ساعدة املقدمة لل�سعب الفل�سطيني لعام 2015، 
فـي موؤمتر �سحافـي ح�سره عدد من امل�سوؤولني من )الونكتاد(، اإن قطاع 
غزة يعاين منذ ثماين �سنوات من ح�سار اقت�سادي وحتطيم لبنيتها 
التحتية املنهكة اأ�سال، والتي مل ترتك جمال لإعادة الإعمار اأو الإنعا�س 
القت�سادي، و�سّرعت من وترية تراجع التنمية فـي الأر�س الفل�سطينية 
اإىل  بل  فح�سب،  التنمية  اإعاقة  اإىل  لي�س  اأف�ست  عملية  وهي  املحتلة، 
ال�سوؤون  اأول  م�سوؤول  ا�ستعر�سه  الذي  التقرير  و�سلط  م�سارها.  عك�س 
م�ساعدة  بوحدة  التنمية  وا�سرتاتيجيات  العوملة  ق�سم  فـي  القت�سادية 
ال�سعب الفل�سطيني مبنظمة )الونكتاد( معت�سم الأقرع، على الأزمات 
تدمري  عن  ف�سال  والكهرباء،  باملياه  يتعلق  فـيما  غزة  فـي  اخلطرية 
البنية التحتية احليوية اأثناء العمليات الع�سكرية التي جرت فـي متوز، 
واآب 2014. واأو�سح التقرير، اأن �سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 
مليون ن�سمة يعتمدون على م�ستجمعات املياه اجلوفـية ال�ساحلية كم�سد 
لل�سرب.  �سالح  املياه غري  95% من هذه  لكن  العذبة،  للمياه  رئي�سي 
ذت بني  وبني، اأن اخل�سائر املبا�سرة للعمليات الع�سكرية الثالث التي ُنفِّ
اأ�سعاف حجم الناجت املحلي  عامي 2008 و2014 تبلغ تقريبا ثالثة 
الإجمايل ال�سنوي لغزة، م�سريا اإىل اأن اإجمايل التكلفة قد يكون اأعلى 
بكثري اإذا ما اأخذت فـي احل�سبان اخل�سائر القت�سادية غري املبا�سرة 
واأ�سيفت خ�سارة املداخيل التي كانت �ستعود على غزة فـي امل�ستقبل لو 
ر قدراتها الإنتاجية. واأكد التقرير، اأن هناك 500 األف �سخ�س  مل ُتدمَّ
فـي غزة م�سردين نتيجة اآخر عملية ع�سكرية، بالإ�سافة اىل وقوع خ�سائر 
مدر�سة،  و148  منزل،  األف   20 من  اأكرث  وتعر�س  كبرية،  اقت�سادية 
اأو  تدمري  اإىل  الأولية،  ال�سحية  للرعاية  مركزا  و45  م�ست�سفى،  و15 
مركز   300 و  تقريبا،  م�سنعا   247 اأن  وا�ساف،  ج�سيمة.  اأ�سرار 
جتاري تعر�ست اىل تدمري كلي اأو جزئي، بالإ�سافة اىل اأ�سرار �سديدة 
اأحلقت مبحطة توليد الكهرباء الوحيدة فـي غزة. واأ�سار التقرير، اإىل اأن 
قدرة اإمدادات الطاقة الكهربائية فـي قطاع غزة مل تكن كافـية لتلبية 
40% من الطلب، وذلك قبل العمليات الع�سكرية التي جرت فـي متوز، 

واآب 2014، لفتا اإىل اأن اأزمة الكهرباء تفاقمت ب�سبب منع ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية من تطوير وا�ستخدام حقول الغاز الطبيعي البحرية 
املكت�سفة منذ ت�سعينيات القرن الع�سرين قبالة �ساحل غزة على البحر 
الأبي�س املتو�سط. واو�سح انه فـي عام 2014، بلغ معدل البطالة فـي غزة 
44% وهو اأعلى م�ستوى �ُسّجل حتى الآن، وارتفع م�ستوى البطالة ارتفاعا 

حادا فـي �سفوف ال�سابات الفل�سطينيات الالجئات فـي غزة، م�سيفا اأن 
حالة الرفاه القت�سادي للفل�سطينيني الذين يعي�سون فـي القطاع اليوم 
اأ�سبح اأ�سواأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، فقد تقل�س ن�سيب 
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 30% منذ عام 1994. واأكد 
التقرير، اأن 72% من الأ�سر يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث 
ارتفع عدد الالجئني الفل�سطينيني الذين يعتمدون ح�سرا على املعونات 
الغذائية من وكالت الأمم املتحدة من 72 األف فـي عام 2000، اإىل 
868 األف بحلول اأيار 2015، اأي ن�سف �سكان قطاع غزة. وقال، اإن 

اإىل  بالفعل  اأدى   2007 عام  منذ  فر�س  الذي  القت�سادي  احل�سار 
وقف عمليات الإنتاج وفقدان فر�س العمل على نطاق وا�سع، حيث فر�س 
حظر �سبه كامل على ال�سادرات من غزة، وقيدت الواردات والتحويالت 
ال�سلع  عدا  فـيما  ال�سلع  جميع  تدفق  واأوقف  �سديدا،  تقييدا  النقدية 
الإن�سانية الأ�سا�سية. وحذر التقرير، من اأن دعم املانحني يظل �سرطا 
�سروريا لكنه لي�س كافـيا لالإنعا�س واإعادة الإعمار فـي غزة، م�سيفا اأن 
ا�ستمرار احل�سار يعني اأن املعونة املقدمة من املانحني �ستظل ذات اأهمية 
حيوية، ولكنها لن تعك�س م�سار تراجع التنمية والإفقار فـي القطاع. واأكد 
بالتعاون مع خمتلف اجلهات  العمل  وا�سلت  )الأونكتاد(  اأن  التقرير، 
املعنية وامل�ستفـيدين، من اأجل تي�سري التجارة الفل�سطينية، واإعادة اإدماج 
القت�ساد الفل�سطيني فـي القت�سادات الإقليمية والعامل، بالإ�سافة اىل 
موا�سلة اإجراء درا�سات فـي جمال ال�سيا�سات، تتناول خمتلف جوانب 
التنمية القت�سادية الفل�سطينية، م�سريا اإىل اأنه قدم التدريب واخلدمات 
ال�ست�سارية بهدف بناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية الفل�سطينية من 
اأجل تي�سري التنمية القت�سادية فـي الأر�س الفل�سطينية املحتلة. واو�سح، 
انه فـي اأوائل عام 2015، اأجنزت )الأونكتاد( بنجاح تنفـيذ م�سروع فـي 
جمال بناء القدرات لتي�سري التجارة الفل�سطينية، حيث اإن امل�سروع عزز 
معرفة ال�ساحنني واملهنيني الفل�سطينيني من القطاعني اخلا�س والعام 

باملمار�سات الف�سلى فـي جمال تي�سري التجارة.

تقرير األونكتاد: قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020






