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جمعية البنوك تقيم حفل على شرف محافظي سلطة النقد: تكرم الوزير و ترحب بالشوا 

معايل  لتكرمي  حفل  البنوك  جمعية  اأقامت 

فرتتي  انتهاء  مبنا�سبة  الوزير  جهاد  الدكتور 

وليته كمحافظ ل�سلطة النقد، وللرتحيب مبعايل 

حمافظًا  تعيينه  مبنا�سبة  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

 2015/11/16 بتاريخ  وذلك  النقد،  ل�سلطة 

بفندق املوفنبيك، بح�سور روؤ�ساء جمال�س البنوك 

الفل�سطينية واملدراء العامون والقليميون للبنوك 

العاملة فـي فل�سطني ومديري �سلطة النقد ومدير 

عام  ومدير  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عام 

وروؤ�ساء  الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 

موؤ�س�سات املجل�س التن�سيقي للقطاع اخلا�س.

جمل�س  رئي�س  ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  واأ�ساد 

الوزير  جهاد  بالدكتور  البنوك  جمعية  اإدارة 

النقد  ل�سلطة  وليته  فرتتي  خالل  املميز  واأدائه 

عهده،  فـي  التي حتققت  الجنازات  اأهم  معددًا 

امل�سرفـية  بال�سناعة  الرتقاء  عنها  نتج  والتي 

فـي فل�سطني. كما رحب ن�سنا�س مبحافظ �سلطة 

له  ومتنى  ال�سوا  عزام  ال�سيد  اجلديد  النقد 

النجاح، م�سريًا اإىل اأنه خري خلف خلري �سلف.

جلمعية  اجلزيل  بال�سكر  الوزير  الدكتور  وتقدم 

البنوك على تنظيمها لهذا الحتفال، معربًا عن ثقته 

باأن �سلطة النقد ما�سية قدمًا باجتاه حتقيق اأهدافها 

نظرًا  اأطلقتها،  التي  الهامة  امل�سروعات  وا�ستكمال 

امل�سروعات،  عليها هذه  بنيت  التي  املتينة  لالأ�س�س 

�سلطة  بها  تتمتع  التي  العالية  والكفاءة  واخلربة 

النقد. و�سكر الدكتور الوزير القطاع امل�سرفـي على 

ال�سراكة احلقيقية والتي جتلت فـي الأزمات حيث 

ا�ستطاعت من خاللها �سلطة النقد وامل�سارف اأن 

تطور منظومة متكاملة غري م�سبوقة لإدارة الأزمات. 

اأن  اليوم  اأجزم  ان  "اأ�ستطيع  الوزير  الدكتور  وقال 

حافظت  منظومة  بناء  فـي  جنحت  النقد  �سلطة 

النقدي  لال�ستقرار  واأ�س�ست  املايل  ال�ستقرار  على 

فـي امل�ستقبل. لقد جنحنا فـي متتني وتقوية اجلهاز 

البنوك  بت�سفـية  وذلك  املخاطر  ملواجهة  امل�سرفـي 

ال�سعيفة ورفع راأ�س مال اجلهاز امل�سرفـي من 702 

مليون دولر اىل 1410 مليون دولر، وتخفـيف ن�سبة 

تعرث القرو�س من 15.3% نهاية 2007 اىل %2.5 

مبنت�سف 2015 وهي من اأف�سل الن�سب فـي العامل، 

زيادة عدد فروع امل�سارف من 114 فرعا اىل 274 

فرعا ومكتبا مما �ساهم فـي زيادة موجودات اجلهاز 

 .2015 متوز  بنهاية  دولر  مليار   12 اىل  امل�سرفـي 

التي  اخلطوات  اأهم  من  كان  ذلك  اىل  بالإ�سافة 

توظيف  اعادة  املحلي،  القت�ساد  لتنمية  اتخذناها 

جزء ملمو�س من ودائع امل�سارف املوظفة فـي اخلارج 

اىل  ن�سبتها  فانخف�ست  الوطن،  داخل  ل�ستثمارها 

65% اىل 34%. كما مت رفع ح�سة  الجمايل من 

من  الفل�سطيني  ال�سوق  فـي  الفل�سطينية  امل�سارف 

كذلك   .2015 متوز  بنهاية   %51.2 اىل   %33.8

دعمنا القطاع اخلا�س برفع حجم القرا�س امل�سرفـي 

ودائع  حجم  ورفع   %224 بن�سبة  اخلا�س  للقطاع 

القطاع اخلا�س فـي امل�سارف بن�سبة 89.2%. كما 

مت رفع ن�سبة كفاية راأ�س املال، وهي من اأهم موؤ�سرات 

مقابل  حاليا   %17 بلغت  حتى  املايل،  ال�ستقرار 

املعدل الدويل وهو 11%. وكان من اأهم الجنازات 

التي يفتخر بها ان�ساء املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان 

الودائع والتي �سمنت اأموال 93% من املودعني."

اجلهاز  الوزير  الدكتور  �سكر  كلمته  ختام  وفـي 

تفانيهم  على  فـيه  العاملني  وجميع  امل�سرفـي 

واخال�سهم فـي خدمة هذا القطاع، ومتنى للمحافظ 

فـي  التوفـيق  كل  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الأخ  اجلديد 

لهذا  اأهل  اأنه  اإىل  م�سريًا  النقد،  ل�سلطة  قيادته 

املن�سب مبا لديه من خربة م�سرفـية عريقة.

و�سكر ال�سيد ال�سوا جمعية البنوك على هذا احلفل، 

واأثنى على �سلفه الدكتور الوزير ملا بذله من جهود 

فـي �سبيل تطوير �سلطة النقد، حتى باتت حتظى 

مبكانة مرموقة بني نظرياتها فـي املنطقة.

واأكد ال�سوا اأنه �سيوا�سل العمل لتحقيق املزيد من 

اجلهاز  فل�سطني، ومتتني  فـي  املايل  ال�ستقرار 

امل�سرفـي وتعزيز قدرات �سلطة النقد، بالتعاون 

مع كل الأطراف املعنية خا�سة امل�سارف.

وفـي ختام احلفل �سلم جمل�س ادارة جمعية البنوك 

جهوده  على  لتكرميه  درعًا  الوزير  جهاد  الدكتور 

املعهد  ادارة  جمل�س  �سلم  كما  النقد،  �سلطة  فـي 

امل�سرفـي درعًا اخرًا للدكتور جهاد الوزير تقديرًا 

له على جهوده فـي ادارة جمل�س املعهد امل�سرفـي.

بيت البنوك
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فـي اجتماعه الدوري الخامس لعام 2015
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش عددًا من المواضيع المصرفـية والتنظيمية

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 

 2015/11/04 بتاريخ   )2015/5( رقم 

من  عددًا  ملناق�سة  اجلمعية،  مقر  فـي 

املوا�سيع امل�سرفـية والتنظيمية، حيث مت 

نفقات  مو�سوع  مناق�سة  الجتماع  خالل 

على  والتفاق  حماماة  مكتب  مع  التعاقد 

تو�سية للهيئة العامة بخ�سو�سها، كما مت 

ال�سرتاتيجية  اخللوة  عقد  مو�سوع  بحث 

ال�سا�سي  النظام  تعديل  ام  للجمعية 

للجمعية والإتفاق على عر�س املو�سوع على 

الهيئة العامة فـي اجتماعها الغري العادي 

كما   ،2015/11/24 بتاريخ  عقده  املنوي 

اجلمعية  م�ساهمة  مو�سوع  فـي  البت  مت 

للعام  بتاأجيلها  املجتمعية  امل�سوؤولية  فـي 

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعًا غير عادي
لمناقشة تعديل النظام األساسي للجمعية و نفقات التعاقد مع مكتب محاماة

حفل  ترتيبات  احل�سور  وناق�س   ،2016

الدكتور  النقد  �سلطة  ملحافظ  التكرمي 

جهاد الوزير والرتحيب باملحافظ اجلديد 

ال�سيد عزام ال�سوا، كما مت مناق�سة الطلب 

عن  ال�سادرة  التعليمات  بع�س  بتعديل 

�سلطة النقد والناظمة للعمل امل�سرفـي.

جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 

بتاريخ  عادي  غري  اجتماعًا  البنوك 

2015/11/24 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة 

العامة  الهيئة  اأع�ساء  من  �ستة  "طلب 
للجمعية"،  الأ�سا�سي  النظام  بتعديل 

نفقات  حول  الدارة  جمل�س  و"تو�سية 

لتمثيل  حماماة  مكتب  مع  التعاقد 

املخت�سة  اجلهات  اأمام  امل�سارف 

الجتماع  خالل  ومت  فل�سطني"،  خارج 

اجلمعية  حتميل  برف�س  الت�سويت 

الأ�سهر  عن  املحاماة  نفقات  تغطية 

 ،2015 العام  من  الأخرية  الأربعة 

والطلب من الأع�ساء تقدمي املقرتحات 

النفقات فـيما بني  اآلية توزيع هذه  حول 

النظام  تعديل  بخ�سو�س  اأما  البنوك، 

الأع�ساء  من  الطلب  مت  الأ�سا�سي 

بتقدمي اقرتاح خطي مرفق بالتعديالت 

املقرتحة على النظام الأ�سا�سي اخلا�س 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اإىل  باجلمعية 

البنوك  مقرتحات  عر�س  �سيتم  حيث 

النظام  وتعديل  التوزيع  اآلية  بخ�سو�س 

غري  العامة  الهيئة  على  الأ�سا�سي 

العادية ح�سب الأ�سول. 
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين 
لمناقشة موضـوع دعاوى المحاسبة امام المحاكم التي تعيق عمل البنوك 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين 
لمناقشة موضـوع العقبات التي يواجهها وكالء االسرى فـي التصرف بحساباتهم البنكية 

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

ممثلي  القانونيني  للم�ست�سارين 

بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

اجلمعية  مقر  فـي   2015/10/19

ملناق�سة مو�سوع دعاوى املحا�سبة امام 

املحاكم التي تعيق عمل البنوك وذلك 

امل�ست�سارين  بع�س  طلب  على  بناًء 

خالل  احل�سور  وناق�س  القانونيني، 

فل�سطني  فـي  الق�ساء  اأن  الجتماع 

فـي  الرهن  �سندات  وقف  اىل  يتجه 

كل  واأن  املحا�سبة،  دعوى  رفع  حالة 

قد  الرهن  لوقف  امل�ستعجلة  الطلبات 

ندر،  ما  ال  املحكمة  قبل  من  اأجيبت 

مثل  حلول  احل�سور  ناق�س  وعليه، 

ب�سحة  الدوري  اأو  ال�سنوي  القرار 

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

ممثلي  القانونيني  للم�ست�سارين 

بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

اجلمعية  مقر  فـي   2015/10/19

التي  والعراقيل  العقبات  ملناق�سة 

الت�سرف  فـي  ال�سرى  وكالء  يواجهها 

على  بناًء  وذلك  البنكية  بح�ساباتهم 

الكتاب املوجه من جمعية نادي الأ�سري 

الفل�سطيني اىل جمعية البنوك، وح�سر 

الجتماع ممثل عن جمعية نادي الأ�سري 

الفل�سطيني ال�سيد رائد اأبو احلم�س - 

فـي  ال�سري  لنادي  التنفـيذي  املدير 

قام  بدورة  والذي  الغربية  ال�سفة 

ال�سكاليات  عن  للح�سور  بالتو�سيح 

لتحويل  ال�سرى  تواجه  التي  والعقبات 

توافق  الجتماع  وبنهاية  لهم،  الموال 

ممثل  وال�سيد  واملحامون  امل�ست�سارون 

يتم  باأن  للمو�سوع  كحل  الأ�سري  نادي 

توقيع الوكالت من قبل حمامي حا�سل 

ا�سرائيلي  عدل  كاتب  رخ�سة  على 

يتم  اأن  ب�سرط  الوكالة،  على  ي�سادق 

اخلارجية  وزارتي  من  عليها  الت�سديق 

الفل�سطينيتني.  والعدل 

فـي  التحكيم  �سرط  و�سع  اأو  الأر�سدة 

حل.  كل  وم�ساوئ  وح�سنات  العقد، 

من  بعدد  خرجوا  الجتماع  وبنهاية 

التعاون  منها  والتو�سيات  املقرتحات 

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  بني 

الق�ساء  جمل�س   / الق�ساة  وال�سادة 

فـي  الق�سائي  التدريب  الأعلى / معهد 

اجلوانب امل�سرفـية، باعتمادهم قوائم 

ي�سنفون  الذي  املحا�سبني  من  معينة 

كخرباء فـي العمل امل�سرفـي.
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جمعية البنوك و سلطة النقد تنظمان اجتماعًا لمدراء التسويق
لمناقشة الترتيبات الالزمة إلطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2016 

جمعية البنوك وسلطة النقد تنظمان اجتماعًا للجنة
إعادة صياغة النشرة التثقيفـية الخاصة باألسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2016 

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا حت�سرييًا 

فـي  العاملة  البنوك  الت�سويق لدى  ملدراء 

بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 

وذلك  اجلمعية  مقر  فـي   2015/10/20

لإطالق  الالزمة  الرتتيبات  ملناق�سة 

لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات 

وال�سباب لعام 2016 وو�سع خطة العمل 

اخلا�سة به، ومت خالل الجتماع التفاق 

الن�سرة  ت�سميم  فـي  النظر  اإعادة  على 

بالأ�سبوع  اخلا�سة  املوحدة  التثقيفـية 

مت  حيث  وتطويره  ال�ستبيان  ومراجعة 

مدراء  من  عدد  من  مكونة  جلنة  ت�سكيل 

اىل  بالإ�سافة  البنوك  ممثلي  الت�سويق 

النقد. ممثلي �سلطة 

اجتماعًا حت�سرييًا  البنوك  نظمت جمعية 

فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سويق  ملدراء 

�سياغة  اعادة  جلنة  اع�ساء  فل�سطني 

بالأ�سبوع  اخلا�سة  التثقيفـية  الن�سرة 

مع   2016 وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 

ممثلي �سلطة النقد بتاريخ 11/09/ 2015 

الجتماع  خالل  ومت  اجلمعية  مقر  فـي 

التثقيفـية  الن�سرة  �سياغة  اعادة  مناق�سة 

 2016 للعام  بالأ�سبوع  اخلا�سة  املوحدة 

يوم  فعاليات  مو�سوع  اىل  بالإ�سافة 
على  التفاق  مت  حيث  الوطني،  الدخار 

مبقرتحات  اللجنة  بتزويد  البنوك  قيام 

على  العمل  ومتابعة  الفعاليات  هذه  حول 

تطوير واعادة �سياغة الن�سرة التثقيفـية.

جمعية البنوك تشارك فـي عضوية اللجنة القانونية
لدراسة تعديل قانون إيجار وبيع االموال غير المنقولة من االجانب

م�ست�سار  البنوك  جمعية  انتدبت 

القانوين ال�ستاذ مهند ع�ساف  اجلمعية 

لدرا�سة  القانونية  اللجنة  ع�سوية  فـي 

غري  الموال  وبيع  ايجار  قانون  تعديل 

على  بناًء  وذلك  الجانب،  من  املنقولة 

القانونية  اللجنة  اع�ساء  ت�سمية  طلب 

لرئا�سة  العامة  المانة  من  الوارد 

جمل�س  قرار  فـيه  واملو�سح  الوزراء 

وت�سمية  بت�سكيل  اخلا�س  الوزراء 

العدل  وزارة  وكيل  وهم:  اللجنة  اع�ساء 

الق�ساء  جمل�س  عن  وممثل  )مقررًا(، 

احلكم  وزارة  عن  وممثل  العلى 

ل�سلطة  القانوين  وامل�ست�سار  املحلي 

جلمعية  القانوين  وامل�ست�سار  النقد 

هذه  قيام  بهدف  )اأع�ساءًا(،  البنوك 

ال�ساأن  بهذا  تو�سياتها  بتقدمي  اللجنة 

املقت�سى  لتخاذ  الوزراء  جمل�س  اىل 

املنا�سب.  القانوين 
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بيت البنوك
جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية IFC تنظمان ورشة عمل حول »التأجير التمويلي« 

حتت رعاية �سلطة النقد وهيئة �سوق راأ�س 

وموؤ�س�سة  البنوك  جمعية  نظمت  املال 

التمويل الدولية IFC ور�سة عمل على �سكل 

طاولة م�ستديرة بعنوان "التاأجري التمويلي: 

فـي  امل�سرفـي  القطاع  لنمو  فعالة  اأداة 

 2015/11/03 بتاريخ  وذلك  فل�سطني" 

من  نخبة  وبح�سور  الـله،  رام  مدينة  فـي 

واملوظفـني  والقليميني  العامني  املدراء 

من الدرجات العليا فـي امل�سارف ا�سافة 

البنوك و�سناديق  اىل ممثلني عن جمعية 

املال  راأ�س  �سوق  وهيئة  القرو�س  �سمان 

الدولية.  التمويل  وموؤ�س�سة  النقد  و�سلطة 

اىل  الور�سة  هذه  عقد  من  الهدف  وياأتي 

تعريف الدارات العليا للم�سارف بالقرار 

 )6( رقم  التمويلي  التاأجري  ب�ساأن  بقانون 

وتعميق   2014 العام  بداية  فـي  اأقر  الذي 

وميزاته  التمويلي  التاأجري  مبفهوم  الفهم 

واختالفه عن الأدوات التمويلية املتاحة فـي 

ال�سوق الفل�سطينية وجتارب الدول املحيطة 

التاأجري  �سناعة  ومنو  تطور  يخ�س  مبا 

التمويلي، ا�سافة اىل الفر�س ال�ستثمارية 

وذلك  امل�سارف  اأعمال  لتو�سعة  املتاحة 

عرب ان�ساء �سركات متخ�س�سة تابعة لها. 

ق�سي�س  نبيل  د.  من  كل  اللقاء  افتتح  وقد 

املال  راأ�س  �سوق  هيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س 

النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  ود. 

ويو�سف حب�س املمثل املقيم ملوؤ�س�سة التمويل 

جمل�س  رئي�س  ن�سنا�س  جوزيف  و  الدولية 

النقا�س  قاد  وقد  البنوك.  جمعية  اإدارة 

�ستيوارت  الدويل  التمويلي  التاأجري  خبري 

جتارب  على  ال�سوء  األقى  حيث  بريينيه 

الدول املجاورة ا�سافة اىل املنافع املتوقعة 

من ال�ستثمار فـي هذا القطاع واآلية ان�ساء 

املتخ�س�سة  التمويلي  التاأجري  �سركات 

ال�سركات  هذه  فـي  الرئي�سية  واملهام 

والرقابة على هذه ال�سركات من قبل الهيئة. 

لكثري  مو�سع  بنقا�س  الور�سة  واختتمت 

مفهوم  احل�سور  ناق�س  حيث  الق�سايا  من 

التاأجري التمويلي وتعريفه و�سروط التعاقد 

وحقوق اأطراف العقد وفقا للقانون ا�سافة 

اىل اآلية ا�ستعادة حيازة الأ�سول ا�سافة اىل 

�سروط و اآلية الرتخي�س لدى الهيئة.

جمعية البنوك تصدر كتاب »األداء المقارن للبنوك 2014«
املقارن  "الداء  كتيب  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 

تلخي�سًا  يت�سمن  والذي   "2014 للبنوك 

العاملة  البنوك  اأعمال  نتائج  ملجمل  وافـيًا 

مع  باملقارنة   2014 العام  خالل  فل�سطني  فـي 

القطاع  بت�سنيف  وذلك   2013 ال�سابق  العام 

حملية  جتارية  حملية  بنوك  اىل  امل�سرفـي 

ترتيب  مت  حيث  جتارية،  وافدة  ا�سالمية 

من  معيار  كل  ح�سب  تنازيل  ب�سكٍل  البنوك 

اهم  ح�سب  البنوك  ترتيب  التالية:  املعايري 

املوجودات،  �سافـي  املايل:  املركز  قائمة  بنود 

الت�سهيالت الئتمانية،  العمالء، �سافـي  ودائع 

حقوق امللكية، ترتيب البنوك ح�سب اهم بنود 

قائمة الدخل: الربح/اخل�سارة قبل ال�سريبة، 

�سافـي الربح/اخل�سارة، ترتيب البنوك ح�سب 

اهم موؤ�سرات الربحية: �سافـي ايرادات الفوائد 

املوجودات،  العائد على  والعمالت/اليرادات، 

البنوك  ترتيب  امللكية،  حقوق  على  العائد 

ح�سب التفرع امل�سرفـي: عدد الفروع واملكاتب، 

البنوك  ترتيب  اليل،  ال�سراف  اجهزة  عدد 

هذا  ي�ساهم  ان  ناأمل  الب�سرية.  املوارد  ح�سب 

ال�سدار اجلديد فـي ت�سليط املزيد من ال�سوء 

على القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني وان تعك�س 

اهم موؤ�سراته املالية مرجعًا لكل ذوي العالقة 

واملهتمني و�سناع القرار.

األداء المقارن للبنوك
2014
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 العدد  64، كانون اأول 2015

جمعية البنوك و سلطة النقد تنظمان اجتماعًا لمدراء العمليات المصرفـية
لمناقشة آليـة للتسديـد اآللـي للمقترضيـن مـن صنـدوق اقـراض طلبـة الجامعـات 

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 

العاملة  البنوك  لدى  امل�سرفـية  العمليات 

�سلطة  من  كل  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 

النقد و�سنـدوق اقـرا�س طلبـة اجلامعـات 

مقر  فـي   2015/11/25 بتاريخ  وذلك 

تقدمي  الجتماع  خالل  ومت  اجلمعية، 

ال�سندوق  حول  نبذة  ال�سندوق  ممثلي 

واليات عمله وروؤيته امل�ستقبلية لال�ستمرار 

فل�سطني،  فـي  العايل  التعليم  طلبة  بدعم 

اليل  الت�سديد  خدمة  بان  التو�سيح  ومت 

التي �سيتم البدء بتطبيقها �ست�سهل اليات 

عليهم  امل�ستحقة  للقرو�س  الطلبة  ت�سديد 

على  بالنفع  يعود  مبا  البنوك  خالل  من 

قاموا  حيث  القادمة،  الجيال  من  الطلبة 

احل�سور  ا�ستف�سارات  كافة  على  بالإجابة 

حول عمل ال�سندوق واليات تطبيق خدمة 

الت�سديد اليل.

بصفتها عضوًا فـي عدد من المجالس واللجان
جمعية البنوك تشارك فـي مجموعة من االجتماعات 

ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 

فـي  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  عن 

اجتماعات عدد من املجال�س واللجان خالل 

�ساركت  العام، حيث  الرابع من هذا  الربع 

فـي كل من: الجتماع ال�سنوي للجنة الأجور 

مقر  فـي   2015/12/21 بتاريخ  الوطنية 

وزارة العمل، اجتماع جمل�س اإدارة �سندوق 

2015/12/17 فـي  الثقافـية بتاريخ  التنمية 

جمل�س  اجتماعات  الثقافة،  وزارة  مقر 

والتاأمينات  املخاطر  درء  �سندوق  اإدارة 

 2015/12/13 و   11/29 بتاريخ  الزراعية 

الول  الجتماع  الزراعة،  وزارة  مقر  فـي 

بتاريخ  لل�سادرات  الفل�سطيني  للمجل�س 

القت�ساد  وزارة  مقر  فـي   2015/12/10

الوطني. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين ومستشاري الضريبة
لمناقشة موضوع الضريبة على البنوك العاملة في قطاع غزة 

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

وم�ست�ساري  القانونيني  للم�ست�سارين 

قطاع  فـي  العاملة  البنوك  لدى  ال�سريبة 

مقر  فـي   2015/12/20 بتاريخ  غزة 

العام وامل�ست�سار  اجلمعية بح�سور املدير 

احل�سور  وناق�س  للجمعية،  القانوين 

العاملة  البنوك  على  ال�سريبة  مو�سوع 

فـي قطاع غزة، ومت و�سع التو�سيات بهذا 

ملجل�س  تقدميها  يتم  بحيث  اخل�سو�س 

املالحظات  وابداء  لالطالع   الإدارة 

عليها، ومن ثم مناق�ستها مع �سلطة النقد 

اخل�سو�س،  بهذا  تفاهمات  اإىل  للو�سول 

من اأجل التعامل مع هذا املو�سوع. 
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جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2015
امل�سرفـي  املوؤمتر  البنوك  جمعية  �ساركت 

بدورته   2015 لعام  ال�سنوي  العربي 

الع�سرين من خالل وفد �سم رئي�س جمل�س 

واملدير  ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية  اإدارة 

الذي  املوؤمتر  وعقد  دياب،  اأبو  نبيل  العام 

حتت  العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه 

املايل  لل�سمول  طريق  "خارطة  عنوان 

 2015/11/  21-19 فـي   "2020-2015

فعاليات  وتركزت  بريوت.  مدينة  فـي 

اأربعة جل�سات رئي�سية حا�سر  املوؤمتر على 

القت�ساديني  اخلرباء  من  عدد  فـيها 

بنوك  وحمافظو  وامل�سرفـيني،  واملاليني 

البنوك  من  وقيادات  عربية،  مركزية 

م�سرفـية  وقيادات  العربية  املركزية 

ختامية  جل�سة  اىل  بالإ�سافة  عربية، 

خ�س�ست ملناق�سة ورقة عمل حول مبادرة 

ال�سمول  لتطبيق  العربية  امل�سارف  احتاد 

املايل فـي املنطقة العربية، واختتم املوؤمتر 

مبجموعة من التو�سيات الهادفة اىل تفعيل 

لو�سع  امل�سرتك  العربي  العمل  وتطوير 

ال�سمول  لتعزيز  ا�سرتاتيجية عربية �ساملة 

غ�سل  مكافحة  على  الت�سديد  مع  املايل، 

الأموال ومتويل الإرهاب، وتعزيز �سيا�سات 

ال�سمول  اإدراج  واأهمية  والت�سييد،  البناء 

املايل كهدف ا�سرتاتيجي جديد للحكومات 

حتقيق  �سرورة  مع  الرقابية،  واجلهات 

وال�ستقرار  املايل  ال�سمول  بني  التكامل 

املالية  واحلماية  املالية  والنزاهة  املايل 

املتكامل  الإطار  لتحقيق  للم�ستهلك، 

لل�سمول وال�ستقرار املاليني. 

الم الم
 2015/9

ا  ا
2015/9

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

الم الم
 2015/10

ا  ا
2015/10

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

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

ال�سهرية  الن�سرة  2015 عددان من  العام  من 

 2015/10  ،9 ولالأ�سهر  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر 
والتي تهدف اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع 

امل�سرفـي من خالل حتليل لأهم بنود امليزانية 

واملهتمني  للباحثني  مرجعا  ي�سكل  ما  املجمعة 

و�سناع القرار، ويرافق هذه الإ�سدارات بطاقة 

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

امليزانية املجمعة.

بيت البنوك

جمعية البنوك تخاطب رئيس مجلس القضاء االعلى
بخصوص المعيقات التي تواجه المصارف أمام القضاء 

املحكمة  رئي�س  البنوك  جمعية  خاطبت 

العليا رئي�س جمل�س الق�ساء العلى معايل 

املعيقات  بخ�سو�س  مهنا  علي  ال�ستاذ 

الق�ساء،  اأمام  امل�سارف  تواجه  التي 

لالجتماعات  لحقًا  اخلطاب  هذا  وياأتي 

العلى  الق�ساء  جمل�س  مع  متت  التي 

ولغايات  اخل�سو�س،  بذات  واملرا�سالت 

�سرعة البت فـي الق�سايا امل�سرفـية ح�سب 

و�سح  حيث  �سابقا،  متت  التي  التفاهمات 

حلول  لإيجاد  املقرتحات  بع�س  اخلطاب 

هذه  ومبعاجلة  املعيقـات،  هذه  بخ�سو�س 

الثر  اكرب  له  يكون  �سوف  الإ�سكاليات 

الق�سائية،  املنازعات  العديد من  فـي حل 

وتكوين  التقا�سي،  اجراءات  وتق�سري 

امل�سائل  فـي  الالزمة  القانونية  اخلربات 

دور  يعزز  ما  وهو  وامل�سرفـية،  التجارية 

وي�ساهم  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع 

يعود  مبا  رحبة،  ا�ستثمارية  بيئة  خلق  فـي 

وعلى  الفل�سطيني  املواطن  على  بالنفع 

القت�ساد الوطني.
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جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الفنية
لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 

اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

قدرات  وتطوير  لتعزيز  الفنية  اللجنة 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة واملنبثقة عن 

امل�سرفـي  املوؤمتر  تو�سيات  متابعة  جلنة 

حماولة  فـي   2013 الدويل  الفل�سطيني 

قطاع  لها  يتعر�س  التي  املعوقات  لتذليل 

متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، علمًا 

الجنازات  من  عددًا  حققت  اللجنة  باأن 

يتم عر�سها خالل  املجال �سوف  فـي هذا 

له  بالتح�سري  اللجنة  تقوم  الذي  املوؤمتر 

حيث توا�سل اللجنة فـي عقد الجتماعات 

وتطوير  تعزيز  موؤمتر  لعقد  لتح�سري 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 

العام  من  اآذار  �سهر  منت�سف  فـي  الثاين 

اجنازه  مت  ما  ل�ستعرا�س  وذلك  القادم 

املوؤمتر  تو�سيات  �سمن  ينجز  مل  ما  و 

ال�سابق.

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك و المدير العام يلتقيان وزيرة االقتصاد
لمتابعة عمل لجنة تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجتمع 

نبيل  العام  واملدير  ن�سنا�س  جوزيف 

القت�ساد  وزيرة  معايل  مع  دياب  ابو 

بتاريخ  عودة  عبري  ال�سيدة  الوطني 

2015/11/09 فـي مقر وزارة القت�ساد 

التمويل  ملوؤ�س�سة  املقيم  املمثل  وبح�سور 

اإطار  فـي  وذلك  حب�س  يو�سف  الدولية 

امل�سرفـي  املوؤمتر  تو�سيات  متابعة 

وتطوير  تعزيز  حول   2013 الدويل 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 

مو�سوع  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

تن�سيق اجلهود فـي جمال تعزيز وتطوير 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 

املنقولة،  الأموال  �سجل  قانون  وم�سودة 

ال�ستعالم  مو�سوع  اإىل  بالإ�سافة 

من  مبا�سرة  ال�سركات  عن  اللكرتوين 

البنوك لدى �سجل ال�سركات.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودات تعاميـم سلطة النقد بخصوص:
• متطلبات التقرير السنوي للمصارف المحلية ونماذج البيانات الختامية	
• التحويالت المالية الخارجية	

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 

النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 

م�سودات  على  مالحظاتهم  بو�سع 

التعاميم اخلا�سة بـ "متطلبات التقرير 

ومناذج  املحلية  للم�سارف  ال�سنوي 

و"التحويالت  اخلتامية"  البيانات 

املالية اخلارجية"والتي �سدرت موؤخرًا، 

دائرة  بتزويد  اجلمعية  قامت  حيث 

املالحظات  بهذه  والتفتي�س  الرقابة 

لدرا�ستها والأخذ بها والتعديل التعاميم 

القوانني  مع  يتعار�س  ل  ومبا  اأمكن  اإن 

والأنظمة.

جمعية البنوك تخاطب سلطة النقد بخصوص التعليمات المتعلقة بـ :
• أجـور سويفـت علـى الحـواالت الصـادرة إلـى المصـارف داخـل فلسطيـن	
• تمويل السيارات	

النقد  �سلطة  البنوك  جمعية  خاطبت 

"اأجور  بـ  املتعلقة  التعليمات  بخ�سو�س 

اإىل  ال�سادرة  احلوالت  على  �سويفت 

امل�سارف داخل فل�سطني"بتعديل التعليمات 

 )$ 1.00-$0.50  ( من  بزيادتها  وذلك 

لكل منها اعتبارًا من بداية العام 2016 

لأ�سباب ومربرات مت تو�سيحها باخلطاب، 

النقد  �سلطة  اجلمعية  خاطبت  كما 

"متويل  تعليمات  بخ�سو�س  الفل�سطينية 

التعليمات  بتعديل  بالنظر  ال�سيارات" 

املقدمة  الدفعة  عن  بال�ستعا�سة  وذلك 

فـي  النقدية  والتاأمينات  املحولة  بالرواتب 

حال توفرهـا، وياأتي ذلك بعد مناق�سة هذه 

رقم  الإدارة  اجتماع جمل�س  فـي  املوا�سيع 

.)2015/5(
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بــانــورامــا
قصة نجاح جديدة لحساب التوفـير »حياتي« من البنك الوطني

بطلتها أم فلسطينية مثابرة تعيل ابنيها وحدها بدخل ال يتجاوز الحد االدنى لالجور
الفائزة  ا�سم  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

باجلائزة الكربى �سمن ح�ساب التوفـري 

الأول للمراأة الفل�سطينية "حياتي"، حيث 

مدينة  من  جعارة  نائلة  ال�سيدة  فازت 

دولر   500 مقداره  وراتب  ببيت  نابل�س 

م�ستقبلها  بذلك  لتوؤمن  عاما،   20 ملدة 

تعيلهما  الذين  الإثنني  اأبنائها  وم�ستقبل 

بعد  اطفال  كانوا  ان  منذ  وحدها 

للعي�س  وانتقالها  زوجها  عن  انف�سالها 

فـي غرفة �سغرية فـي منزل عائلتها. 

قالت  باجلائزة  فوزها  على  وتعليقا 

اأ�سف  اأن  ا�ستطيع  "ل  جعارة  ال�سيدة 

بربنامج  الوطني  البنك  اليوم،  فرحتي 

"حياتي"�سمن يل ولأبنائي حياة كرمية، 
فـي  واأعمل  زوجي  عن  منف�سلة  اأم  اأنا 

وزارة ال�سحة الفل�سطينية براتب ب�سيط 

�سائد  اإبني  الوحيد،  دخلي  م�سدر  وهو 

يدر�س فـي جامعة القد�س املفتوحة وابني 

فالتعليم  العامة،  الثانوية  فـي  الثاين 

واحلياة  كثرية  م�ساريف  اىل  يحتاج 

وحدي  ا�سرتي  اأعيل  كوين  �سهلة  لي�ست 

ول يوجد يل �سند فـي هذه احلياة، هذه 

ثقتي  واأعادت  الأمل  اأعطتني  اجلائزة 

بنف�سي، فاأ�سبح لدي منزيل اخلا�س بعد 

عائلتي  منزل  فـي  طويلة  لفرتة  اقامتي 

كما  اأ�سرة،  لأي  الأ�سا�س  هو  والبيت 

واأ�سبح لدي دخال جيدا الآن ميكنني من 

وتربيتهم  اأبنائي  تعليم  م�ساريف  حتمل 

كل  على  الـله  اأحمد  وجه.  اأكمل  على 

�سيء واأ�سكر البنك الوطني على براجمه 

واحتياجها  باملراأة  تهتم  التي  املميزة 

وحتمل  العقبات  تخطي  على  وت�ساعدها 

م�ساعب احلياة هذه اجلائزة �ستقلب يل 

حياتي وتغريها نحو الأف�سل."

العام  املدير  اأعرب  ذلك،  على  وتعليقا 

للبنك الوطني اأحمد احلاج ح�سن، عن 

باجلائزة  نائلة  ال�سيدة  بفوز  �سعادته 

برنامج  وراء  من  الهدف  ان  موؤكدا 

الفل�سطينية،  املراأة  متكني  "حياتي"هو 
البنك  يحقق  جعارة  ال�سيدة  وبفوز 

جديدة  جناح  ق�سة  اليوم  الوطني 

فـي  �سحت  مكافحة  فل�سطينية  لإمراأة 

الكربى ذهبت  ابنائها واجلائزة  �سبيل 

ي�ستحقها فعال.  ملن 

ويحقق أرباحًا تجاوزت 4.5 مليون دوالر فـي تسعة أشهر
الوطني  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 

طالل نا�سر الدين عن النتائج املالية التي 

حققها امل�سرف فـي الت�سعة اأ�سهر املالية 

جمل�س  م�سادقة  عقب  وذلك  املنتهية، 

البيانات املالية. وت�سري  ادارة البنك على 

اأرباحا  البنك  حتقيق  اىل  املالية  النتائج 

و�سلت اىل 5.4 مليون دولر قبل احت�ساب 

ال�سريبة بنمو بلغت ن�سبته 20.7% مقارنة 

والتي  املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�س  مع 

البنـوك فـي فل�ســــــطني10 
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ضمن حملة »حياتي« البنك الوطني ومركز دنيا التخصصي ألورام النساء
يعقدان عددا من الندوات التوعوية المشتركة 

عقد البنك الوطني و�سريكه الإ�سرتاتيجي 

الن�ساء  لأورام  التخ�س�سي  دنيا  مركز 

امل�سرتكة  التوعوية  الندوات  من  عددا 

الريف  فـي  الن�ساء  ا�ستهدفت  والتي 

�سرطان  حول  التوعية  لن�سر  الفل�سطيني 

عنه  املبكر  الك�سف  و�سرورة  الثدي 

والفحو�سات  الذاتي  الت�سخي�س  وطرق 

ن�سر  اىل  بالإ�سافة  املركز  يقدمها  التي 

التي  اخلدمات  حول  امل�سرفـية  التوعية 

املراأة  ا�ستفادة  وامكانية  البنوك  تقدمها 

ل�ساحلها  وجتيريها  منها  الفل�سطينية 

فـي �سبيل اطالق العنان لقدراتها وحتقيق 

ا�ستقاللها الإقت�سادي والإجتماعي. 

الندوات  من  �سل�سلة  الطرفان  واأقام 

وبلدة  جرير  دير  قرية  من  كل  فـي 

عقربا  وبلدة  وجفنا  وبريزيت  الطيبة 

ال�سيدات  نابل�س ح�سرتها مئات  ومدينة 

الفل�سطينيات.

فـي  م�ستمران  الطرفان  يزال  ول 

احاطة  بهدف  الندوات  �سل�سلة  عقد 

امل�سرفـية  بالثقافة  الفل�سطينية  املراأة 

وال�سحية على اكمل وجه.

 4.5 بلغت  ارباحا  خاللها  البنك  حقق 

واأظهرت  ال�سريبة. كما  قبل  مليون دولر 

النتائج املالية كذلك منوا ن�سبته %17.3 

فـي موجودات البنك لتبلغ ما يقارب 798 

مليون   680 كانت  ان  بعد  دولر  مليون 

فـي  النمو  هذا   ،2014 العام  نهاية  دولر 

حمفظة  لنمو  انعكا�سا  جاء  املوجودات 

والذي  املبا�سرة  الإئتمانية  الت�سهيالت 

حجم  ليبلغ   %30 اىل  ن�سبته  و�سلت 

دولر  مليون   388 التمويلية  حمفظته 

نهاية  فـي  دولر  مليون   298.6 بـ  مقارنة 

النتائج،  هذه  على  وتعليقا   .2014 العام 

الوطني  البنك  اداء  اإن  الدين  نا�سر  قال 

الرغم  على  قويا  ت�ساعديا  منحًى  ياأخذ 

من الأو�ساع ال�سيا�سية التي عك�ست �سلبا 

ال  الوطني،  الإقت�ساد  اداء  وترية  على 

ان البنك ا�ستطاع ان يثبت انه قادر على 

املتغريات، م�سريا كذلك  التكيف مع هذه 

 530.5 جتاوزت  عمالئه  ودائع  ان  اىل 

بعد   %28 ن�سبته  بلغت  بنمو  دولر  مليون 

نهاية  فـي  دولر  مليون   414 �سجلت  ان 

العام املن�سرم.

كما اأ�سارت النتائج املالية للربع الثالث، 

 709.6 بلغت  املطلوبات  اجمايل  ان  اىل 

مليون   600 كانت  اأن  بعد  دولر  مليون 

كما   ،%18.3 ن�سبته  بلغت  بنمو  دولر 

ا�ستطاع البنك حتقيق اأرباح من العمالت 

بنمو  دولر  مليون   1.86 بلغت  الأجنبية 

بحجم  مقارنة   %42 ن�سبته  و�سلت 

الأرباح التي جناها فـي نف�س الفرتة من 

 1.31 �سجلت  والتي  الأجنبية  العمالت 

مليون دولر. اأما �سافـي ايرادات الفوائد 

مليون   16 يقارب  ما  فبلغت  والعمولت 

دولر بزيادة بلغت حوايل 4 مليون دولر 

نهاية  دولر  مليون   12 �سجلت  ان  بعد 

الربع الثالث من العام الفائت.
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بــانــورامــا

ويرعى لقاء نقاش مبررات تطوير نظام التوجيهي ومتطلباته ومعالم النظام الجديد المقترح

البنك التجاري االردني يرعى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التاسع 
حتت رعاية وزير الرتبية والتعليم العايل د. �سربي �سيدم، وبدعم من 

�سركة الت�سالت اخللوية "جوال"، والبنك التجاري الأردين، و�سركة 

 )ICTC( والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  عقد  "مدى"، 
املعلومات والت�سالت  تكنولوجيا  يوم  املفتوحة،  القد�س  فـي جامعة 

"دور التكنولوجيا فـي  التا�سع )the annual ICT Day(، بعنوان: 

الـله، وفـي غزة عن  تطوير الإعالم"، فـي فندق املوفنبيك فـي رام 

ودعا   .)videoconferencing( التلفزيوين  الربط  تقنية  طريق 

اإعالمية  فل�سطينية  رواية  �سياغة  اإىل  اليوم  هذا  فـي  امل�ساركون 

للرواية  الت�سدي  فـي  واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا  على  تعتمد 

ال�سعب  اأبناء  �سد  الحتالل  جرائم  وف�سح  ودح�سها،  الإ�سرائيلية 

الإعالمية  للم�سطلحات  دليل  باإعداد  اأي�سًا  وطالبوا  الفل�سطيني. 

التي تعزز الأ�سماء الفل�سطينية، وبن�سر الوعي لدى الإعالميني حول 

ر�سالتهم،  تخدم  التي  الإ�سرائيلية  امل�سطلحات  ا�ستخدام  خطورة 

الإجنليزية،  للغة  ترتجم  "يوتيوب"،  قناة  اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة 

فـيلم  اإعداد  عرب  للعامل،  الفل�سطينية  الق�سة  اإي�سال  اإىل  وت�سعى 

الحتالل  مع  وال�سدامات  اليومية  الأحداث  يوثق  خمت�سر  يومي 

الإ�سرائيلي. وافتتح احلدث الذي توىل عرافته رئي�س ق�سم التدريب 

فـي مركز تكنولوجيا املعلومات والت�سالت املهند�س حممد الفحل، 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد  مقرئ  تالها  الكرمي  القراآن  من  باآيات 

ال�سيخ عطا الـله نا�سر، ثم ال�سالم الوطني والوقوف دقيقة �سمت، 

فقراءة الفاحتة حدادًا على اأرواح ال�سهداء.

فـي  املخت�سني  اأمام  فر�سة  اإتاحة  اإىل  التكنولوجي  اليوم  وهدف 

توظيف  اآليات  ملناق�سة  والإعالم  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اأمثل للتكنولوجيا فـي خدمة القطاع الإعالمي الفل�سطيني وتطويره.

كما �سلط احلدث ال�سوء على دور التكنولوجيا فـي تعزيز الإعالم، 

تزامنًا مع اإطالق اجلامعة كلية الإعالم اجلديد، وتد�سينها ف�سائية 

التعليمية". "القد�س 

بدعم من البنك التجاري الأردين، وحتت رعاية معايل وزير الرتبية 

والتعليم، عقدت �سبكة ال�سرق الأو�سط لالإبتكار فـي التعليم والتعلم 

الـله،  رام  فـي  الرتبوي  للتدريب  الوطني  املعهد  فـي  الوطني  لقاءها 

وهدف اللقاء اإىل : نقا�س مربرات تطوير نظام التوجيهي ومتطلباته 

مفاهيمية  ورقة  مب�سودة  واخلروج  املقرتح،  اجلديد  النظام  ومعامل 

منت  �سبكة  اأع�ساء  و�سع  اإىل  اإ�سافة  اجلديد،  النظام  معامل  حول 

بالو�سع احلايل لل�سبكة. وو�سع ت�سور لآفاق العمل امل�ستقبلي لل�سبكة 

وحتدياته.

فـي  ال�سبكة  اأع�ساء  من  �سخ�سا   70 من  اأكرث  اللقاء  فـي  �سارك 

الردن  فـي  يد  وموؤ�س�سة  )وقطاع غزة  الغربية  ال�سفة  من  فل�سطني 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  ممثلي  اإىل  اإ�سافة  كونفرن�س(  الفـيديو  عرب 

ال�سريكة والأكادمييني، وبع�س موظفـي الوزارة.

رئي�سة   / الوطني  املعهد  عام  مدير  الفار  د.�سهناز  اللقاء  وافتتح 

اللقاءات  اأهمية  على  اأكدت  والتي  منت،  ل�سبكة  التوجيهية  اللجنة 

الن�ساطات  اإىل  واأ�سارت  منت،  اأع�ساء  بني  التوا�سل  لتعزيز 

والفعاليات التي نفذتها ال�سبكة فـي العام الأخري. واأ�سحت اأن هذا 

على متا�س  دائما  ال�سبكة  كانت  ال�سياق حيث  ذات  فـي  ياأتي  اللقاء 

اإ�سهامها  تقدم  اأن  ال�سبكة  تاأمل  ولهذا  الرتبوي،  احلراك  حالة  مع 

نظام  تطوير  مربرات  حول  مفاهمية  ورقة  مل�سودة  ت�سور  و�سع  فـي 
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ويرعى مسابقة دينية لجمعية ملتقى البصيرة للمكفوفـين

ويتبنى طالبتين الستكمال دراستهم الجامعية 

اإبراهيم رم�سان، كرمت  اللواء  حتت رعاية حمافظ حمافظة جنني 

الدينية  امل�سابقة  فـي  الفائزين  للمكفوفـني  الب�سرية  ملتقى  جمعية 

اأقيم فـي قاعه املحافظة، وقد مت التكرمي بح�سور كل  خالل احتفال 

من ال�سيد اأحمد الق�سام ممثل حمافظ حمافظة جنني، وال�سيد مروان 

�سبوبه مدير فرع طولكرم، ومفتي عام قوى الأمن فـي حمافظة جنني 

ال�سيخ حممد �سالح، والأ�ستاذ اأحمد �ستيتي مدير عام �سوؤون الطلبة 

فـي جامعة القد�س املفتوحة – فرع جنني، وال�سيد م�سطفى جوهري 

والر�سمية. احلكومية  املوؤ�س�سات  ممثلي  من  وعدد  امللتقى   رئي�س 

وفـي كلمته اأكد ال�سيد اأحمد الق�سام على اأهمية هذه امل�سابقة م�سيدًا بدور 

امللتقى فـي الوقوف اإىل جانب املكفوفـني فـي ظل الظروف الع�سبة التي 

 مير بها اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل عام و ذوي الإعاقة ب�سكل خا�س.

بدوره نقل ال�سيد مروان �سبوبه حتيات املدير الإقليمي للبنك التجاري 

الأردين ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي موؤكدًا على اأن اأولوية البنك من خالل 

م�سوؤوليته الجتماعية دعم هذه الفئات فـي جمتمعنا الفل�سطيني مهنئا 

البنك ومن خالل  اأن  تابع �سبوبه  و  الدينية.  الفائزين بهذه امل�سابقة 

اإىل  ينظر بعني الهتمام واجلدية  الواقع  اأر�س  املنفذة على  براجمه 

هذه الفئة فـي جمتمعنا الفل�سطيني.

اجلمعية  رئي�س  اجلوهري  م�سطفى  ال�سيد  وجه  جهته  ومن 

عاليا  مثمنا  الأردين  التجاري  البنك  اإدارة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

امل�سابقة  هذه  رعاية  فـي  اجلمعية  جانب  اإىل  الكرمية  الوقفة  هذه 

هذا  اإجناح  فـي  كبري  وب�سكل  �ساهمت  قد  الوقفه  هذه  اأن  حيث 

الحتفال. هذا  ورعاية  اجلوائز  تقدمي  خالل  من   الن�ساط 

اجلمعية  فـي  املتطوعات  الطالبات  تكرمي  مت  الحتفال  نهاية  وفـي 

اإجناح  فـي  املميز  الدور  لهن  كان  اللواتي  اخلا�سة  الرتبية  وطالبات 

ن�ساطات اجلمعية وفـي ختام الحتفال مت تقدمي جوائز نقدية من البنك 

التجاري الأردين لـ 12 فائز من اأ�سل 23 كفـيف.

فكر  اىل  للو�سول  اجلديد  النظام  ومعامل  ومتطلباته،  التوجيهي 

م�سرتك مبا يخدم عمليتي التعليم والتعلم.

القليمي  املدير  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  الور�سة  واأختتم 

الردين  التجاري  البنك  واكد على دعم  بكلمتة  فل�سطني  لفروع 

دعم  فكرة  تعميق  �سرورة  و  التعليمية  الن�سطة  لكافة  وادارته 

القطاع اخلا�س للموؤ�س�سات التعليمية بهدف الو�سول اإىل اأف�سل 

امل�ستويات فـي طرح املناهج التعليمة و ا�ساليب التعليم وان ياتي 

هذا التغري بثماره على طالبنا وطالباتنا فـي الثانوية العامة وان 

الطالب  لها  يتعر�س  التي  والجتماعية  النف�سية  العقبات  تذلل 

خالل هذه املرحلة الدرا�سية. 

ال�سيد  القليمي  مبديره  ممثل  الردين  التجاري  البنك  ا�ستقبل 

الـله والبرية د.ليلي غنام  ال�س�سرتي عطوفة حمافظ رام  منت�سر 

ابو  وا�سيل  �سلمة  هديل  وهما  املتفوقتني  الطالبتني  لت�سليم  وذلك 

درا�سيتني  منحتني   2015 للعام  العامة  الثانوية  خريجات  مازن 

واجلدير بالذكر ان البنك التجاري الردين كان قد تكفل بتغطية 

فـي اطار  وياتي ذلك  فـي جامعه بريزيت  نفقات درا�ستهما كاملة 

ان  الردين.كما  التجاري  والبنك  املحافظة  بني  امل�سرتك  التعاون 

التجاري  البنك  ا�سرتتيجيات  اأهم  من  هي  اخلطوات  هذه  مثل 

الردين لتدعيم العلم والتعلم والرتقاء باملجتمع. 
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بنك األردن يعيد إطالق حملة حسابات التوفـير تحت شعار 
»كل عام وأحالمك حقيقة«

ويسلم جائزة حساب التوفـير الشهرية 50 ألف دينار 

ويجدد عضويته مع مؤسسة التعاون

قامت ادارة بنك الأردن باإطالق حملة تذكري 

بجوائز ح�سابات التوفـري والتي قام باطالقها 

فـي بداية عام 2015، وذلك مبنا�سبة اإقرتاب 

ال�سحب على اجلائزة ال�سنوية الكربى بقيمة 

احلملة  هذه  وتاأتي  اأردين،  دينار  مليون  ربع 

حتت �سعار "كل عام واأحالمك حقيقة"والتي 

ح�ساب  لفتح  املواطنني  فـيها  البنك  دعا 

وذلك  القائم،  ح�سابهم  تغذية  اأو  توفـري 

جائزة  وهي  احلملة  جوائز  من  لال�ستفادة 

�سهرية بقيمة 50,000 األف دينار اأردين ملن 

ما  اأو  دينار   200 بقيمة  توفـري  ح�ساب  لديه 

�سنوية  وجائزة  الأخرى،  بالعمالت  يعادلهم 

كربى وقيمتها ربع مليون دينار، منا�سفة بني 

فائزين حمظوظني بواقع 25 �سعف الر�سيد 

ملن  فائز،  لكل  دينار   125,000 اأعلى  وبحد 

لديه ر�سيد ح�ساب بقيمة 1,000 دينار اردين 

اأو ما يعادله بالعمالت الخرى. واأ�سار البنك 

�سيتم  الكربى  اجلائزة  على  ال�سحب  ان  اإىل 

العام،  هذا  من  الول  كانون  �سهر  نهاية  فـي 

فـي  مت�ساوية  فر�سة  لها  الفروع  كل  ان  حيث 

الفوز بهذه اجلائزة. وقد اأّكد ال�سيد / حامت 

على  الردن  لبنك  القليمي  املدير  الفقهاء، 

اأن هدف البنك من هذه اجلائزة هو للتاأكيد 

على ان ح�ساب التوفـري ي�ساهم فـي تغيري حياة 

املواطن بامل�ستقبل، وهذه اجلوائز مبثابة حافز 

هذا  اأهمية  على  للمواطنني  توعية  وم�سدر 

الهدف املجتمعي الذي من خالله ن�ساهم فـي 

تطوير فكرة التوفـري والدخار لوقت احلاجة. 

على  ال�سحب  موؤخرًا  الأردن  بنك  اأجرى 

الول،  ت�سرين  ل�سهر  ال�سهرية  اجلائزة 

اأردين �سمن  األف دينار   50 والبالغة قيمتها 

 .2015 لعام  التوفـري  حملة جوائز ح�سابات 

حيث فاز بها املواطن فريد رميون رنتي�سي، 

واملدخر لدى بنك الأردن فرع رام الـله منذ 

للفائز  اجلائزة  ت�سليم  ومت   .2004 العام 

رنتي�سي فـي فرع البنك فـي مدينة رام الـله، 

والذي اأعرب بدوره عن �سعادته فور معرفته 

م�ساريف  �سيكمل  اأنه  اإىل  واأ�سار  باخلرب، 

تعليمه ويبداأ مب�سروع خا�س به. ومن اجلدير 

جمل�س  برئي�س  ممثال  الأردن  بنك  جدد 

الإدارة ال�سيد �ساكر توفـيق الفاخوري ع�سوية 

اإميانا منه بدور  التعاون،  البنك فـي موؤ�س�سة 

البنك مب�ساندة م�ساريعها وتطويرها مبا يعود 

بالفائدة على الوطن وي�ساهم فـي تاأدية ر�سالة 

تطوير  اإىل  تهدف  والتي  النبيلة  املوؤ�س�سة 

واملحافظة  الفل�سطيني،  الإن�سان  قدرات 

من  احلية  ثقافته  ودعم  وهويته  تراثه  على 

وقام  الفل�سطيني.  املدين  املجتمع  بناء  اأجل 

ر�سوم  قيمة  دولر  األف   25 بدفع  البنك 

الع�سوية بدءا من عام 2013 فـي موؤ�س�سة 

بع�سوية  التعاون  موؤ�س�سة  ورحبت  التعاون. 

امل�ستمر  الدعم  على  يعمل  الذي  البنك 

حتقيق  فـي  وم�ساعدتها  املوؤ�س�سة،  مل�ساريع 

اهدافها الن�سانية.

فـي  طالبا  زال  ما  رنتي�سي  فريد  اأن  بالذكر 

جامعة القد�س املفتوحة، حيث بقي �سنة على 

تخرجه. ودعا رنتي�سي املواطنني الذين لي�س 

اإىل  الأردن  بنك  فـي  توفـري  لديهم ح�سابات 

الإ�سراع فـي فتح ح�سابات كي ي�ستفـيدوا من 

اجلوائز التي يقدمها البنك.

بــانــورامــا
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ويساهم فـي ترميم المنازل المتضررة جزئيًا جراء العدوان على قطاع غزة فـي صيف العام 2014

ويطلق حملة القروض السكنية

اخلريية  فل�سطني  عطاء  جمعية  �سرعت 

وبدعم من بنك الأردن، بالبدء فـي تنفـيذ 

جزئيا  املت�سررة  املنازل  لرتميم  م�سروع 

فـي �سيف  العدوان على قطاع غزة  جراء 

العام 2014.

املدير  خوري،  جنوى  ال�سيدة  واأ�سارت 

اخلريية،  فل�سطني  عطاء  بجمعية  الإداري 

اإىل اأن اأ�سحاب هذه البيوت مت اختيارهم 

وفقا ل�سدة حاجة املنازل للرتميم، واحلالة 

لدرا�سات  ووفقا  لالأ�سرة،  الجتماعية 

وبينت  اجلمعية،  بها  قامت  ميدانية 

حي  منطقة  هي  امل�ستهدفة  املنطقة  اأن 

التي  غزة  مدينة  �سرق  الواقعة  ال�سجاعية 

تعترب اأكرث املناطق ت�سررا نتيجة للعدوان. 

وفـي ال�سياق ذاته، اأو�سحت ال�سيدة جنوى 

مع  بالتعاقد  قامت  اجلمعية  اأن  خوري، 

ا�ستدراج  بعد  متخ�س�سة  مقاولت  �سركة 

املناق�سات فـي ال�سحيفة، وو�سعت �سروطا 

امل�سروع حيث  للعمل على  ومعايري حمددة 

مت اختيار اأجود اخلامات ل�ستخدامها فـي 

ترميم البيوت املت�سررة، وباإ�سراف هند�سي 

كامل من قبل اجلمعية.

بدوره، اأ�ساف ال�سيد حامت الفقهاء، املدير 

امل�سروع  هذا  ان  الأردن،  لبنك  القليمي 

للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية  �سمن  ياأتي 

املجتمع  وتنمية  دعم  فـي  ت�ساهم  التي 

تقدمي  فـي  ا�ستمراره  خالل  من  املحلي 

املختلفة  للقطاعات  والرعاية  الدعم 

فـي  ت�ساهم  التي  منها  والثقافـية  الغاثية 

هذا  اأن  واأ�ساف  وازدهاره.  املجتمع  تقدم 

وبتنفـيذ  الأردن  بنك  ميوله  الذي  امل�سروع 

الأول  فل�سطني اخلريية، هو  جمعية عطاء 

اجل�سم  بتنفـيذه  يقوم  الذي  نوعه  من 

على  تاأكيدا  فل�سطني،  فـي  امل�سرفـي 

الفل�سطيني  املواطن  مع  البنك  ت�سامن 

املحتاج.

بدورهم، اأعرب اأ�سحاب املنازل امل�ستفـيدة 

بالبدء فـي هذا  من امل�سروع عن �سعادتهم 

وجمعية  الأردن  بنك  �ساكرين  امل�سروع، 

عطاء فل�سطني على وقوفهم مع اأبناء ال�سعب 

واملحتاجني،  الفقراء  وخا�سة  الفل�سطيني، 

الإن�سانية  واللفتة  اخلطوة  هذه  مقدرين 

الكرمية والتي تاأتي قبل بدء ف�سل ال�ستاء.

�سعث،  غزالة  اأبو  رجاء  ال�سيدة  واأو�سحت 

فل�سطني  عطاء  جمعية  ورئي�س  موؤ�س�سة 

مل�ساعدة  يهدف  امل�سروع  باأن  اخلريية، 

ترميم  واإعادة  واملعدومة  املحتاجة  الأ�سر 

لل�سكن  منا�سبة  ت�سبح  بحيث  منازلها، 

وذلك  ال�ستاء،  ف�سل  دخول  مع  خا�سة 

ا�ستجابة حلاجات املت�سررين الأكرث عوزًا.

واأكدت "�سعث"باأن اجلمعية قامت بتنفـيذ 

ال�سنوات  خالل  مماثلة  م�سروعات  عدة 

بقطاع  مناطق  عدة  با�ستهداف  املا�سية 

غزة. هذا وثمنت ال�سيدة رجاء اأبو غزالة 

�سعث، دور بنك الأردن الإن�ساين وامل�سوؤول 

الأخرى،  وامل�ساريع  امل�سروع  لهذا  لدعمه 

من  فقط  تعاين  مل  الأ�سر  هذه  اإن  حيث 

املحتل  عدوان  من  عانت  واإمنا  الفقر 

الغا�سم الظامل الذي ل يرحم.

اأطلق بنك الأردن حملة القر�س ال�سكني 

اجلديدة، باأف�سل ال�سروط املي�سرة لتلبية 

حاجة املواطن لتحقيق حلمه فـي امتالك 

تبداأ  مناف�سة  فائدة  بن�سبة  العمر،  بيت 

اإىل  ت�سل  �سداد  ولفرتة   ،%4.75 من 

وتاأمني  احلياة  على  وتاأمني  �سنة،   25

على العقار ب�سكل جماين مع بطاقة فـيزا 

معفاة من ر�سوم ال�سدار لل�سنة الوىل. 

موظفـي  من  كل  احلملة  هذه  ت�ستهدف   

اخلا�س  القطاع  وموظفـي  العام،  القطاع 

من ال�سركات املعتمدة لدى بنك الأردن. 

املدير  الفقهاء  حامت  ال�سيد  واأ�سار   

القليمي لبنك الردن اإىل اأن احلملة التي 

اأطلقها البنك تاأتي فـي اإطار ا�سرتاتيجية 

تنمية  خدمة  فـي  دوره  تعزيز  فـي  البنك 

الإقت�ساد الفل�سطيني وتلبية حاجات كافة 

ا�ستقراره  للمجتمع  ي�سمن  مبا  ال�سرائح 

هذه  خالل  من  البنك  ويهدف  وتطوره. 

اأ�سا�سية  حاجة  مالم�سة  اإىل  احلملة 

وم�ساندتهم،  املواطنني  احتياجات  من 

وخا�سة فـي جمالت ال�سكن.
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ويرعى برنامج التعليم المساند لمدرسة رام الـله الثانوية للبنات
�سمن م�ساهماته املجتمعية وانطالقا 

من روؤيته فـي دعم العملية التعليمية 

ال�سكان  بنك  رعى  الطلبة،  لدى 

بالتعاون مع ادارة املدر�سة واملر�سدة 

اآمال الديك برنامج  الرتبوية املعلمة 

التعليم امل�ساند لطالبات الثاين ع�سر 

بنات  مدر�سة  فـي  والتجاري  العلمي 

يهدف  والذي  الثانوية،  الـله  رام 

م�ستوى  حت�سني  فـي  امل�ساهمة  اىل 

الطالبات  لدى  العلمي  التح�سيل 

الكيمياء  الفـيزياء،  مادة  فـي كل من 

البنك  قام  حيث  الجنليزية،  واللغة 

ا�سافـية  ح�س�س  نفقات  بتغطية 

لهذه املواد.

بنك االسكان يختتم دورة تدريبية فـي علوم الدفاع المدني
لموظفـي االدارة االقليمية فـي رام الـله

وتدريبات عملية حول اطفاء احلرائق.

لبنك  القليمي  املدير  �سكر  جانبه  ومن 

طاقم  الربغوثي  حممد  ال�سيد  ال�سكان 

ن�سر  فـي  دورهم  على  واأثنى  املدين  الدفاع 

خالل  من  والعلوم  الوقاية  ثقافة  وتعميم 

للمواطنني،  والتدريبية  التوعوية  دوراتهم 

من  متكينهم  فـي  هاما  دورا  تلعب  والتي 

التعامل ال�سليم وال�سلوك ال�سحيح قبل وبعد 

احلوادث  اآثار  لتقليل  وذلك  طارئ،  حدوث 

والكوارث وتقليل اخل�سائر قدر الإمكان.

خططه  و�سمن  املدين  الدفاع  اأن  يذكر 

املتطوعني  من  وحدات  لإن�ساء  يهدف 

�سندا  ليكونوا  �سالمة  وجلان  واملتدربني 

ذلك  ويتم  الطوارئ؛  حالت  فـي  لهم 

فـي  التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من 

ليت�سنى  والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

للكل العمل على تنفـيذ املهمات كل ح�سب 

اإخت�سا�سه.

فـي  املدين  الدفاع  مديرية  اختتمت 

تدريبية  دورة  والبرية  الـله  رام  حمافظة 

لعدد  والوقاية  املدين  الدفاع  علوم  فـي 

)الدارة  ال�سكان  بنك  موظفـي  من 

والتي  الـله،  رام  مدينة  فـي  القليمية( 

وعلوم  وال�سالمة  الوقاية  حول  كانت 

والكوارث  والإخالء  والإنقاذ  الإطفاء 

الأويل،  وال�سعاف  والزلزل  الطبيعية 

لكيفـية  اجلاهزية  رفع  �سياق  فـي  وذلك 

التعامل مع حالت الطوارئ.

وت�سمنت الدورة التدريبية تعريفات حول 

الدفاع  اأدوات  ا�ستخدام  وطرق  و�سائل 

وطرق  احلرائق  مع  التعامل  فـي  املدين 

مكافحتها، مواد واأجهزة الإطفاء واأنواعها 

املنزلية  ال�سالمة  ا�ستخدامها،  كيفـية  و 

الطبيعية  الكوارث  الأمان،  واجراءات 

القلبي  النعا�س  املن�ساآت،  فـي  وال�سالمة 

النقاذ  طرق  اىل  بال�سافة  والرئوي، 

البنـوك فـي فل�ســــــطني16 



ويساهم فـي رعاية مهرجان صفا العاشر للثقافة والفنون
والفنون،  الثقافة  دعم  مبداأ  من  انطالقَا 

رعاية  فـي  بامل�ساهمة  ال�سكان  بنك  قام 

مركز  نظمه  والذي  العا�سر  �سفا  مهرجان 

مدار  على  �سفا  قرية  فـي  الثقافـي  حنظلة 

عن  يزيد  ما  بح�سور  متتاليني  يومني 

خارجها،  و  القرية  من  ن�سمة  الف  ع�سرة 

املحلية  الفرق  من  العديد  ومب�ساركة 

واحياءه،  الفل�سطيني  الرتاث  بنقل  املعنية 

الفنانني  من  لعدد  غنائية  وبو�سالت 

والعازفـني املبدعني.

كال  املهرجان  فـي  �سارك  الأول  يومه  وفـي 

والتي  ال�سعبية  للفنون  حنظلة  فرقة  من 

الوىل،  للمرة  اجلديد  عر�سها  قدمت 

با�سل  الفل�سطيني  الفنان  اىل  بال�سافة 

زايد والذي قدم هو وجمموعة من العازفـني 

عر�س فني رائع �سمل جمموعة من الغاين 

اجلميلة، والتي ا�سفت ال�سرور على جمهور 

فتم  الثاين  اليوم  فـي  اما  املهرجان. 

ال�سيخ  ع�ساق  لفرقة  فني  بعر�س  افتتاحه 

من  ملتزم  وطني  فن  قدمت  والتي  امام 

تبعها  امام،  ال�سيخ  امل�سري  الفنان  اغاين 

ومل  خمتلفة.  �سعبية  وفنون  دبكة  عر�س 

يقت�سر املهرجان هذا العام على العرو�س 

الفنية فقط، بل تخلله �سوق �سعبي لت�سويق 

منتجات  من  والبلدية  الوطنية  املنتجات 

بال�سافة  وفنية،  يدوية  وحرف  غذائية 

ترفـيهية  وفعاليات  العاب  م�ساحات  اىل 

الإ�سكان  بنك  م�ساهمة  لالطفال. وتاأتي 

�سمن �سل�سة من امل�ساهمات املتوا�سلة التي 

الثقافـية  الن�ساطات  لدعم  البنك  يقدمها 

فـي الوطن انطالقًا من م�سوؤوليته فـي رفع 

وتر�سيخ الثقافة والفن الوطني الهادف. 

ويشارك فـي يوم النظافة فـي مدينة نابلس 
لبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية  من  انطالقا 

والتكامل  التفاعل  اإطار  وفـي  ال�سكان، 

مع اجلهود الر�سمية وال�سعبية واملبادرات 

املدن  لنظافة  التطوعية  ال�سبابية 

ال�سكان  بنك  فرع  �سارك  الفل�سطينية، 

الذي  النظافة  يوم  فـي  نابل�س  مدينة  فـي 

اقامته بلدية نابل�س فـي املدينة فـي حملة 

والهيئات  املوؤ�س�سات  من  عدد  �سملت 

واملوؤ�س�سات  ال�سعبية  واللجان  املحلية 

بالتن�سيق  المنية  والجهزة  واجلامعات 

والغرفة  واملحافظة  نابل�س  بلدية  مع 

التجارية كل امام مكان عمله.

املخلفات  بتنظيف ورفع  املوظفون  وتكفل 

من املنطقة املحيطة بالفرع، حيث توافد 

الفرع  فـي  البنك  وموظفات  موظفـي 

�سور  اأبهى  لتج�سيد  واإ�سرار  بعزمية 

امل�ساركة املجتمعية فـي هذا اليوم.

وموظفـي  نابل�س  فرع  مدير  عك�س  وقد 

العمل  فـي  م�سرقة  ح�سارية  �سورة  الفرع 

الواقع  ار�س  على  ج�سدت  الجتماعي، 

املتطوعني  ع�سرات  مع  ت�ساركوا  عندما 

القوية  الرغبة  واظهروا  واملواطنني، 

وال�سادقة فـي ر�سم مالمح جديدة لل�سارع 

لحيائه وحت�سني �سورته اجلمالية.

فـي  يكتف  مل  ال�سكان  بنك  اأن  علما 

حر�س  بل  فح�سب،  الناجحة  امل�ساركة 

على امل�ساهمة فـي دعم ذلك الن�ساط من 

الالزمة  واملعدات  املالب�س  تقدمي  خالل 

على امل�ساركني بالتعاون مع البلدية.

17 البنـوك فـي فل�ســــــطني
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البنك العقاري المصري العربي يفتتح المقر الجديد لفرعه بمدينة غزة 

البنك األهلي األردني ينظم عدة دورات تدريبية لموظفـيه

اجلديد  املقر  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  افتتح 

اخلمي�س  يوم  ال�سهداء  �سارع   – غزة  مبدينة  غزة  لفرع 

�سلطة  حمافظ  عطوفة  برعاية   2015/12/04 املوافق 

وبح�سور  ال�سوا  الأ�ستاذ / عزام  ال�سيد  الفل�سطينية  النقد 

باأن  البنك  اأكد  حيث  امل�سرف  وعمالء  جتار  من  لفـيف 

ينتهجها  التي  الثابتة  ياأتي كخطوة من خطاه  الإفتتاح  هذا 

فـي  املميزة  خدماته  من  لالإ�ستفادة  املواطن  على  للت�سهيل 

ظل  فـي  والإنت�سار  التطور  مبوا�سلة  واإلتزامًا  غزة  قطاع 

الظروف ال�سيا�سية والإقت�سادية ال�سعبة مما يوؤكد اإ�سرار 

اينما  امل�سرفـية اىل اجلمهور  اإي�سال خدماته  البنك على 

وجد بتميز وجناح.

ويعترب هذا الإفتتاح ا�ستمرارًا لنهج البنك العقاري امل�سري 

العربي بدعم الإقت�ساد الفل�سطيني ودعم عملية التنمية فـي 

النقد  �سلطة  حمافظ  عطوفة  واأ�ساد  الفل�سطيني.  املجتمع 

بدعم  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  بدور  الفل�سطينية 

نظم البنك الأهلي وبالتعاون مع مركز Winners للتدريب 

 Mind بعنوان  الـله  رام  مدينة  فـي  تدريبية  دورات  عدة 

فـي  تنفـيذها  مت  والتي   Business Ethics و   Mapping

املوظفـني  من  �سملت جمموعة  بارك، حيث  اجلراند  فندق 

من خمتلف امل�ستويات الإدارية لتعزيز مهاراتهم الدارية، 

ب�سكل  الدورات  هذه  بعقد  الأهلي  البنك  اإدارة  تقوم  حيث 

خمتلف  فـي  مهاراتهم  وزيادة  املوظفـني  لتاأهيل  دوري 

املجالت.

الإقت�ساد الفل�سطيني وحتمله الكثري من اأجل حمافظته على 

الأرا�سي الفل�سطينية داخل حدود عام 1967 من ال�سياع.

العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الدول  جامعة  من  بقرار   1948 عام  فل�سطني  فـي  تاأ�س�س 

على  الفل�سطيني  ال�سعب  دعم  بهدف  النكبة  بعد  العربية 

اأر�سه وللبنك اأربعة فروع ومكتبني.
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ويدشن صرافات آلية جديدة فـي قلقيلية والخليل
ليصبح عدد الصرافات اآللية للبنك فـي كافة المحافظات 49

بنك القاهرة عمان يحتفل 
بتسليم الجائزة الشهرية لبرنامج حسابات التوفـير لشهر أيلول وتشرين االول

وقيمة كل منها 100,000 دوالر 

بخدمة  وا�سعة  انت�سارا  خطة  بتنفـيذ  عمان  القاهرة  بنك  قام 

ال�سراف الآيل، حيث قام فـي الأ�سهر الأخرية بتد�سني �سراف 

احليوانات  حديقة  بجانب  قلقيلية  حمافظة  فـي  جديد  اآيل 

اإطار  فـي  وذلك  /اخلليل  مول  بالزا  فـي  اآخر  اآيل  و�سراف 

اهتمام البنك بتوفـري اخلدمة امل�سرفـية ال�سهلة واملريحة على 

اأماكن تواجدهم لي�سل عدد  مدار ال�ساعة لعمالئه فـي كافة 

اإىل  فل�سطني  فـي  عمان  القاهرة  بنك  لدى  الآلية  ال�سرافات 

49 جهاز �سراف اآيل موزعني على كافة حمافظات الوطن.

احتفل بنك القاهرة عمان بت�سليم اجلائزة ال�سهرية ل�سهر اأيلول، 

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

عبدالرحمن  راجح  فتحية  لل�سيدة  دولر،   100,000 وقيمتها 

املدخرة لدى فرع طولكرم، وقد تلقت الفائزة خرب الفوز باجلائزة 

بفرح غامر، اإذ اأنها مل تكن تتوقع الفوز بهذه اجلائزة وعند �سوؤالها 

لبنك  ال�سكر  قالت"كل  اجلائزة  بعد  امل�ستقبلية  خمططاتها  عن 

القاهرة عمان على هذه اجلائزة التي �سوف ا�ستغلها لبناء منزل، 

كما قام اي�سًا بت�سليم اجلائزة ال�سهرية ل�سهر ت�سرين اأول لل�سيد 

نادر فرن�سي�س �سالمة املدخر لدى فرع امل�سيون/ رام الـله، وقد 

تلقى الفائز خرب فوزه بده�سة وفرح كبريين، اذ انه مل يكن يتوقع 

خمططاته  عن  �سوؤاله  وعند  احلجم  بهذا  بجائزة  الفوز  نهائيا 

امل�ستقبلية بعد اجلائزة قال"�ساأ�ستعمل هذا املبلغ لإ�ستكمال فكرة 

م�سروع ا�ستثماري يتنا�سب وحجم اجلائزة".
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البنك اإلسالمي العربي يسلم الفائز الثامن شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر
العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 

فـي  العمر  �سقة  على  الثامن  ال�سحب 

يعترب  الذي  ومتلك"  "وفر  برنامج 

التوفـري  برامج  منظومة  من  واحد 

ال�سحب  جرى  حيث  للبنك،  املختلفة 

للبنك/فرع  العامة  الإدارة  مقر  فـي 

حمافظ  نائب  من  كل  بح�سور  البرية 

ال�سيد  والبرية  الـله  رام  حمافظة 

ال�سيخ  وف�سيلة  الربغوثي  حمدان 

الأمن  قوات  عام  مفتي  �سعيد  حممد 

عو�س  ابراهيم  وال�سيخ  الفل�سطينية، 

والبرية،  الـله  رام  حمافظة  مفتي  الـله 

احتاد  رئي�س  رزق  خليل  والأ�ستاذ 

الغرف التجارية فـي فل�سطني والأ�ستاذ 

جمال قا�سم الوكيل امل�ساعد فـي وزارة 

وال�سيد �سامي �سعيدي مدير  الأوقاف، 

نائب  جرب  غ�سان  وال�سيد  البنك  عام 

الدوائر  مدراء  من  وعدد  العام  املدير 

عبا�س  حممود  والدكتور  البنك،  فـي 

للبنك. العالمي  امل�ست�سار 

 وكانت اجلائزة التي هي عبارة عن �سقة 

�سكنية بقيمة 100 األف دولر اأمريكي من 

ن�سيب املواطن خالد م�سطفى دار غنيم 

حلم،  بيت  فرع  فـي  البنك  لدى  املدخر 

الذي  للفائز  اجلائزة  ت�سليم  مت  وقد 

اجلزيل  و�سكره  البالغة  �سعادته  عن  عرب 

يقدمه  ملا  العربي  الإ�سالمي  للبنك 

م�سرفـية  وخدمات  عديدة  جوائز  من 

لكافة عمالئه. متميزة 

ويرعى مؤتمر الحريات االكاديمية وحرية التعبير فـي الجامعات الفلسطينية

	  
يعملون  التي  املوؤ�س�سة  فـي  اآرائهم  عن 

الهيئات  فـي  امل�ساركة  وفـي  فـيها، 

وفـي  التمثيلية،  اأو  املهنية  الأكادميية 

التمتع بكل حقوق الإن�سان املعرتف بها 

الآخرين  الأفراد  على  واملطبقة  دوليًا 

وفـي نف�س الخت�سا�س.
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العربي  الإ�سالمي  البنك  برعاية 

واإعداد  الرتبوية  العلوم  كلية  نّظمت 

الوطنية،  النجاح  جامعة  فـي  املعلمني 

الدرا�سات  مركز  مع  وبالتعاون 

وال�سبكة  "كري"  الرتبوية  والتطبيقات 

الأخالقية،  لل�سحافة  الدولية 

وحرية  الأكادميية  موؤمتراحلريات 

الفل�سطينية،  اجلامعات  فـي  التعبري 

فـي  امل�سري  ظافر  مدرج  فـي  وذلك 

احلرم اجلامعي القدمي- النجاح.

تعزيز  املوؤمتر  من  الهدف  وكان 

بدورها  والتي  الأكادميية  احلرية 

التعبري  فـي  الأفراد  حرية  على  تقوم 



ويعلن عن الفائز فـي حملة توفـير الزواج عن شهر تشرين أول بقيمة $3,000
�سلم  وقد  غزة،  مدينة  من  قادو�س 

فرع  مدير  ح�سني  رامي  ال�سيد  اجلائزة 

البنك الإ�سالمي العربي فـي غزة.

توفـري  برنامج  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

وبخا�سة  للعمالء  الفر�سة  يتيح  الزواج 

من  لال�ستفادة  الزواج  على  املقبلني 

خ�سي�سًا  اطالقه  مت  والذي  الربنامج، 

لفتح اآفاق جديدة اأمام ال�سباب واإعطائهم 

فر�سة اأكرب فـي ابتداء حياة اأف�سل، وقد 

العامة  الإدارة  مقر  فـي  ال�سحب  جرى 

عن  مندوبني  بح�سور  البرية،  فـي  للبنك 

دوائر البنك املختلفة ذات ال�سلة.

وينفذ برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة النجاح الوطنية فـي نابلس

وينفـذ دورة لموظفـيه تحت عنوان »برنامج تحسين خدمة العمالء«
الربنامج  العربي  الإ�سالمي  البنك  نفذ 

حت�سني  عنوان"برنامج  حتت  التدريبي 

بتدريب  العمالء"واخلا�س  خدمة 

فـي   Front Desk موظفـي  وتاأهيل 

والفروع،  العامة  الدارة  من  البنك 

عام  ب�سكل  الربنامج  تناول  حيث 

العاطفـي  الذكاء  التالية:  املوا�سيع 

مع  التعامل  و  الذات  فهم  فـي  واهميته 

خمتلف اأ�سناف العمالء، فهم الأمناط 

 )DISC( للنا�س  الربعة  ال�سلوكية 

بالتعامل  التكيف  على  القدرة  لتطوير 

واإر�ساءهم  العمالء  اأنواع  خمتلف  مع 

البنك  �سورة  على  املحافظة  مع 

بالتيكيت  التعامل  مهارة  الريادية، 

العمالء  بخدمة  التميز  وتقنيات 

بال�سافة اىل مهارة البيع التقاطعي.

على  احتوى  حيث  لقاءات،   8 على 

امل�سرفـي  العمل  فـي  موا�سيع  عدة 

واملهارات  ال�سالمية  وال�سريفة 

ال�سلوكية.
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اأعلن البنك الإ�سالمي العربي عن الفائز 

فـي حملة توفـري الزواج عن �سهر ت�سرين 

اأمريكي  دولر   3,000 بقيمة   2015 اأول 

نهاية  فـي  عليها  ال�سحب  يجري  �سهريا 

ت�سرين  �سهر  عن  بها  فاز  وقد  �سهر،  كل 

حممد  عبد  نهلة  ال�سيدة  العام  لهذا  اأول 

نفذ البنك ال�سالمي العربي، برناجمًا 

تدريبيًا فـي مقر جامعة النجاح الوطنية 

فـي  "الرواد  عنوان:  حتت  نابل�س،  فـي 

اجلامعة.  ال�سالمية"لطلبة  ال�سريفة 

وطالبة  طالبا   30 الدورة  ح�سر  وقد 

الدارية،  والعلوم  القت�ساد  كلية  من 

البنك  فـي  التدريب  دائرة  ولقد قامت 

الربنامج  بتنفـيذ  العربي  ال�سالمي 

رئي�س اجلامعة  نائب  من خالل مكتب 

مدة  كانت  و  املجتمعية،  لل�سوؤون 

موزعة  تدريبية  �ساعة   48 الربنامج 



بــانــورامــا

كجزء من برناجمه اخلا�س بامل�سوؤولية 

العربي  البنك  قام  "معا"،  الجتماعية 

اإجناز  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  موؤخرا 

والتعليم،  الرتبية  ووزارة  فل�سطني 

وترميم  تاأهيل  اإعادة  فـي  بامل�ساهمة 

فـي  موزعة  حكومية  مدار�س  خلم�س 

واجلنوب  والو�سط  ال�سمال  مناطق 

توفـري  على  املحافظة  بهدف  وذلك 

فـي  ت�سهم  و�سحية  �سليمة  تعليمية  بيئة 

تطوير مهارات وقدرات الطالب وزيادة 

حت�سيلهم العلمي. 

تاأهيل  باإعادة  الحتفال  مت  ال�سدد،  وبهذا 

الأ�سا�سية  �سينيا  عني  مدر�سة  وجتديد 

بح�سور  الـله  رام  حمافظة  فـي  املختلطة 

وّقع البنك العربي موؤخرًا اتفاقية تعاون مع 

البنك  حر�س  �سمن  املدين  الدفاع  جهاز 

وامل�ساهمة  اجلهاز  لهذا  دعم  تقدمي  على 

فـي رفع جاهزيته مبا يكفل حتقيق اأهداف 

الأرواح  على  احلفاظ  فـي  املدين  الدفاع 

الكوارث  حدة  من  والتخفـيف  واملمتلكات 

والأزمات.

ال�سيد  اأكد  التعاون  هذا  على  تعليقه  وفـي 

جمال حوراين مدير البنك العربي ملنطقة 

العربي  البنك  حر�س  على  فل�سطني 

من  الريادي  املجتمعي  دوره  تعزيز  على 

وذات  متعددة  ون�ساطات  مبادرات  خالل 

للم�سوؤولية  برناجمه  �سمن  م�ستدام  اأثر 

"معا" الذي ي�ساهم فـي خلق  الجتماعية 

و�سحية  وح�سارية  �سليمة  جمتمعية  بيئة 

التفاقية  هذه  تقدم  واليوم  واآمنة. 

توفـري  خالل  من  الدعم  املدين  للدفاع 

الدكتور  معايل  والتعليم  الرتبية  وزير 

فـي  فل�سطني  منطقة  ومدير  �سيدم  �سربي 

وعدد  حوراين  جمال  ال�سيد  العربي  البنك 

�سينيا،  واأبناء قرية عني  كبري من احل�سور 

تزامنًا  اجلديدة  بحلتها  املدر�سة  لتظهر 

هذا  اجلديد.  الدرا�سي  العام  بداية  مع 

فـي  وال�سيانة  الرتميم  اأعمال  �سملت  وقد 

احلجر،  واجهات  وطالء  تنظيف  املدار�س: 

واملمرات،  لل�سفوف  الدهان  اأعمال  تنفـيذ 

وال�سبابيك  الأبواب  بع�س  ودهان  ت�سليح 

ويساهم فـي ترميم 5 مدارس حكومية ضمن مشروع تحسين البيئة المدرسية

البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع الدفاع المدني 

والالزمة  ال�سرورية  واملعدات  الأجهزة 

التي  واملناطق  القرى  من  جمموعة  فـي 

للدفاع  الرئي�سية  املراكز  عن  تف�سلها 

الذي  الأمر  ن�سبيا  بعيدة  م�سافات  املدين 

الدفاع  و�سول طواقم  تاأخر  اإىل  يوؤدي  قد 

املدين املتخ�س�سة عند ال�سرورة، مبا قد 

يرتتب عليه خ�سائر ب�سرية ومادية.

مدير  عي�سى  حممود  اللواء  ثّمن  وبدوره 

لفتة  الفل�سطيني،  املدين  الدفاع  عام 

البنك العربي الأوىل من نوعها فـي تزويد 

الدفاع املدين، الأمر الذي �سي�ساهم ب�سكل 

املدنية  احلماية  وتعزيز  خدمة  فـي  كبري 

اإحداث  فـي  �سي�ساهم  كما  مواطن،  لكل 

التنمية املجتمعية. 
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ويشارك فـي معرض اكسبوتك الثاني عشر كراعي الخدمات البنكية اإللكترونية 
�سارك البنك العربي برعاية موؤمتر ومعر�س 

"اخلدمات  كراعي  ع�سر  الثاين  تك  اك�سبو 

لدوره  تعزيزا  اللكرتونية"وذلك  البنكية 

امل�سرفـية  اخلدمات  تقدمي  فـي  الريادي 

لدعم  منه  وتاأكيدا  املتطورة  الإلكرتونية 

قطاع حيوي وهام الذي هو قطاع الت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

خدماته  ب�سبكة  العربي  البنك  يتميز  كما 

اخلدمات  عامل  فـي  الريادية  الإلكرتونية 

يقدم  حيث  املتطورة.  الإلكرتونية  البنكية 

جديد،  موبايل"كتطبيق  "عربي  خدمة 

الذكية،  الهواتف  عرب  ال�ستخدام  و�سهل 

الإنرتنت  عرب  امل�سرفـية  اخلدمة  وكذلك 

امل�سرفـية  واخلدمة  لين"،  اأون  "عربي 
عربي"واخلدمات  "هال  الهاتفـية 

النقد  باإدارة  املتخ�س�سة  اللكرتونية 

وخدمة  لل�سركات  التجارية  واخلدمات 

الر�سائل الق�سرية وال�سرافات الآلية حيث 

تعمل جميع هذه اخلدمات فـي اأي وقت ومن 

والفعالية  الكفاءة  تعزيز  بهدف  مكان  اأي 

اىل جانب منح امل�ستخدم جتربة فريدة من 

ناحية ادارة ح�ساباته والو�سول اليها باأعلى 

الأدوات  وباأف�سل  والأمان  اجلودة  مقايي�س 

التي تو�سل اليها قطاع التكنولوجيا بالعامل. 

ال�سيد  اأكد  امل�ساركة  على  تعقيبه  وفـي 

جمال حوراين مدير منطقة فل�سطني للبنك 

العربي اأن م�ساركتنا فـي معر�س اك�سبو تك 

املميز  البنك  لدور  تاأكيد  هي  ع�سر  الثاين 

التكنولوجيا  جماراة  فـي  الكبري  واهتمامه 

للنهو�س  العمل  نواحي  كافة  فـي  وتطبيقها 

املقدمة  امل�سرفـية  اخلدمات  مب�ستوى 

واأ�سرع  واأدق  اأف�سل  مبخرجات  وتقدميها 

لكافة املعتمدين.

وا�ستبدالها ب�سبابيك اأملنيوم، وكذلك تنفـيذ 

اجلدران  لبع�س  وال�سيانة  الرتميم  اأعمال 

للتلف  املعر�سة  اأو  لل�سقوط  الآيلة  والأ�سطح 

على  احلفاظ  بهدف  وذلك  الرطوبة  ب�سبب 

�سليمة  اأجواء �سحية  وتوفـري  الطلبة  �سالمة 

لهم. ومن اجلدير ذكره اأي�سا اأنه مت اإجناز 

لإعادة  وال�سيانة  الرتميم  اأعمال  تنفـيذ 

تاأهيل اأربع مدار�س اأخرى، وذلك كجزء من 

التفاقية املربمة مع موؤ�س�سة اإجناز فـي بداية 

فـي حمافظة  ليد  بيت  مدر�سة  وهي:  العام، 

طولكرم ومدر�سة عز الدين الأ�سا�سية للبنني 

عبد  جمال  ومدر�سة  جنني،  حمافظة  فـي 

النا�سر الثانوية للبنات فـي حمافظة نابل�س، 

وفـي حمافظة اخلليل فتم العمل على اإعادة 

فـي  الأ�سا�سية  النورين  ذي  مدر�سة  تاأهيل 

بحلة  املدار�س  كافة  لتظهر  القدمية،  البلدة 

جديدة ت�ساهم فـي حت�سني املظهر اجلمايل 

للمدر�سة والبيئة ال�سحية لها. 
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بــانــورامــا

مجلس إدارة اإلسالمي الفلسطيني يوافق على زيادة رأس ماله
ويناقش الموازنة التقديرية للعام 2016

CPI Financial بحسب
اإلسالمي الفلسطيني أفضل بنك تجزئة إسالمي فـي بالد الشام للعام 2015

على  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  ح�سل 

فـي  ا�سالمي  جتزئة  بنك  اأف�سل  جائزة 

وفقا  وذلك   2015 العام  عن  ال�سام  بالد 

.CPI Financial ملوؤ�س�سة

باختيار   CPI Financial موؤ�س�سة  وتقوم 

على  �سنويا  الرائدة  البنوك  من  عدد 

خرباء  ت�سم  جلنة  عرب  العامل  م�ستوى 

ماليني وم�سرفـيني ذوي �سمعة وخربة على 

الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  عقد 

الـله  الفل�سطيني فـي مقره العام فـي رام 

اجتماعًا ملناق�سة اخلطط والربامج املعدة 

التقديرية  املوازنة  ولإقرار  القادم  للعام 

للعام 2016. 

راأ�سمال  زيادة  على  املجل�س  وافق  كما 

البنك بقيمة 12.5 مليون �سهم من خالل 

خالل  للم�ساهمني  عام  ثانوي  اكتتاب 

الن�سف الأول من العام 2016.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر  وبني 

زيادة  اأن  الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك 

قرارًا  يعد  املالية،  املوؤ�س�سات  مال  راأ�س 

املتزايد  النمو  مواكبة  اإىل  يهدف  جيدًا 

على  واحلر�س  الوطني  القت�ساد  فـي 

نهجها  فـي  املوؤ�س�سات  تلك  ا�ستمرار 

ومقابلة  امل�ستمر  اأ�سولها  ومنو  التناف�سي 

للعمالء،  املتزايدة  الئتمانية  املتطلبات 

ومنوها  ميزانيتها،  لنمو  نتيجة  وهي 

املتوقع واملخطط له فـي جمال ال�ستثمار 

على مدى ال�سنوات القادمة، مواكبًة منها 

املر�سحة  البنوك  لختيار  العامل  م�ستوى 

وي�سارك  امل�سابقة،  جوائز  على  للتناف�س 

موقع  خالل  من  التقييم  فـي  اجلمهور 

امل�سابقة اللكرتوين.

اأن  العام  املدير  قا�سم  بيان  واعترب 

مهمة  خطوة  اجلائزة  على  البنك  ح�سول 

اخلدمات  فـي  البنك  متيز  طريق  على 

امل�سرفـية، ل �سيما واأنها تاأتي من موؤ�س�سة 

كبرية مثل CPI Financial، م�سريا اإىل اأن 

ذلك من �ساأنه تعزيز ثقة املتعاملني داخل 

الوطن وخارجه فـي امل�سرفـية الفل�سطينية 

وال�سالمية منها على وجه اخل�سو�س.

اأن الثقة التي منحها اجلمهور  واأكد قا�سم 

تاأتي  اجلائزة  بهذه  للفوز  باختياره  للبنك 

عليها جلنة  اعتمدت  التي  للبيانات  موؤكدة 

للمناف�سة على  البنك  تر�سيح  فـي  الختيار 
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�ست�سهده  الذي  واملتوا�سل  الكبري  للتو�سع 

البنية الأ�سا�سية م�ستقباًل.

واأكد امل�سري اأن جمل�س الإدارة ي�سعى فـي 

البنك  �سورة  تعزيز  اإىل  الراهن  الوقت 

التو�سع  على  جاهدًا  يعمل  كما  حمليًا، 

�سيا�سات  بانتهاج  وذلك  ودوليًا  اإقليميًا 

والتي  والفاعلية،  والكفاءة  باملهنية  تت�سم 

من �ساأنها حتقيق منو اأف�سل واأقوى للبنك، 

وهو ما ينعك�س على امل�ساهمني واملودعني 

واملتعاملني ب�سكل اإيجابي.

تبذلها  التي  باجلهود  امل�سري  واأ�ساد 

لطرح  الدائم  وب�سعيهم  البنك  طواقم 

اأفكار ومنتجات جديدة ونوعية من �ساأنها 

ح�سور  من  يعزز  مما  جديدة  اآفاق  فتح 

البنك وح�سته.



ويرعى حفل تخرج بجامعة األزهر
جامعة  فـي  الأ�سنان  طب  كلية  احتفلت 

الرابع  الفوج  بتخريج  بغزة  الأزهر 

البنك  برعاية   2015 للعام  طلبتها  من 

الفل�سطيني خالل حفل كبري  الإ�سالمي 

عقد مبدينة غزة.

البنك  عن  ممثال  احلفل  وح�سر 

�سائب  ال�سيد  الفل�سطيني،  الإ�سالمي 

عزيز  وال�سيد  العام  املدير  نائب  �سمور 

حماد مدير منطقة املحافظات اجلنوبية 

كما  ونوابهم،  الفروع  مدراء  من  وعدد 

اأمناء  جمل�س  اأع�ساء  الحتفال  ح�سر 

الإدارية  والطواقم  الأزهر  جامعة 

اأولياء  اإىل جانب  باجلامعة  والتدري�سية 

اأمور اخلريجني واخلريجات.

نائب  �سمور  �سائب  ال�سيد  وبارك 

األقاها  التي  كلمته  فـي  العام  املدير 

واخلريجات  للخريجني  احلفل  خالل 

املزيد  بذل  اإىل  اإياهم  داعيا  تخرجهم، 

حتقيق  اأجل  من  واملثابرة  اجلهد  من 

التي  العملية  احلياة  فـي  مماثل  جناح 

العالية  البنك  ثقة  موؤكدا  تنتظرهم، 

وبقدراتهم. بهم 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  �سمور  و�سكر 

التدري�سية  الطواقم  وكافة  ورئا�ستها 

الذي  الكبري  الدور  على  والإدارية 

بذلوه ويبذلونه من اجل بناء جيل قادر 

بعميق  توجه  كما  الوطن،  بناء  على 

اخلريجني  لعائالت  وتربيكاته  �سكره 

و�سعيهم  بعطائهم  م�سيدا  واخلريجات 

الأف�سل  تقدمي  اأجل  من  الدائم 

لأبنائهم.

للفعاليات  البنك  واعترب �سمور ان دعم 

قناعة  من  ياأتي  املختلفة  الجتماعية 

ا�ستثمارا  تاأتي  م�ساهماته  اأن  البنك 

البنك  اأن  اإىل  م�سريا  املجتمع،  فـي 

يويل رعاية خا�سة للن�ساطات التعليمية 

اأمة  لأي  رفعة  ل  باأن  العميق  لإميانه 

بطالبها،  والعتناء  الهتمام  بدون 

التعليمية. وموؤ�س�ساتها  وعلمائها، 

الأزهر  جامعة  توجهت  جهتها  من 

الإ�سالمي  للبنك  اجلزيل  بال�سكر 

التخرج،  الفل�سطيني على رعايته حلفل 

للفعاليات  الدائمة  م�ساندته  وعلى 

فل�سطني،  فـي  والتعليمية  الوطنية 

جتمع  التي  العالقة  متانة  على  واأكدوا 

اجلامعة مع البنك.
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هذه اجلائزة املهمة.

اأن هذه لي�ست اجلائزة الأوىل  وقال قا�سم 

واأن  �سبق  فقد  البنك  عليها  يح�سل  التي 

اإ�سالمي  بنك  "اأف�سل  جائزة  على  ح�سل 

 The Banker ملجلة  فل�سطني"وفقا  فـي 

اإىل  يدفعه  حتد  اأمام  البنك  ي�سع  ما  وهو 

التميز حتى يكون على قدر  ال�ستمرار فـي 

ثقة عمالئه واملتعاملني معه.

ل�سلطة  اجلزيل  بال�سكر  قا�سم  وتوجه 

ومتابعتها  الفل�سطينية على جهودها  النقد 

اأو�سلت  التي  احلكيمة  و�سيا�ساتها  احلثيثة 

لتحقيق  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 

بال�سكر  توجه  كما  مهمة،  عاملية  اجنازات 

وتعاونهم  لثقتهم  البنك  لعمالء  اجلزيل 

كما  معه،  امل�ستمر  وتفاعلهم  البنك  مع 

وفـي  وامل�ستثمرين  للم�ساهمني  �سكره  قدم 

اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  مقدمتهم 

منحوها  التي  الغالية  الثقة  على  البنك 

وال�سناد  الدعم  وعلى  التنفـيذية  لالإدارة 

وفعاليات  لأعمال  قبلهم  من  امل�ستمرين 

البنك.

بهذه  ليفوز  يكن  مل  البنك  اأن  قا�سم  واأكد 

اجلائزة لول جهود كافة العاملني فـي البنك 

م�سيدا باأفكارهم وتفانيهم فـي العمل.
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بــانــورامــا
بنك فلسطين ينظم زيارة ناجحة الى جمهورية تشيلي

ويعقد سلسلة اجتماعات مع مؤسسات حكومية وبنكية ومستثمرين فلسطينيين مغتربين
مع  ناجحة  عمل  زيارة  فل�سطني  بنك  نظم 

وموؤ�س�سة   )CCC( املقاولني  احتاد  �سركة 

التعاون اىل جمهورية ت�سيلي، التقى خاللها 

مبجموعة من املوؤ�س�سات احلكومية واملالية 

والقطاع اخلا�س ورجال اأعمال فل�سطينيني 

مغرتبني مميزين فـي ت�سيلي، بالإ�سافة اىل 

م�سوؤولني فـي نادي بل�ستينو الريا�سي. حيث 

الجتماعات  هذه  خالل  املجتمعون  بحث 

املجتمعية  وامل�ساهمات  امل�ساريع  من  عددًا 

ف�سال  فل�سطني،  فـي  ال�ستثمارية  والبيئة 

التنموية  الربامج  من  حزمة  مناق�سة  عن 

فـي فل�سطني. اىل ذلك، فقد اجتمع البنك 

لإبالغهم  الت�سيلية  البنوك  مراقبي  مع 

املكتب  فتح  بطلب  ر�سميًا  تقدم  البنك  باأن 

كانون  �سهر  اأوائل  �سنتياغو  فـي  التمثيلي 

اأهمية  اىل  ال�سوا  اأ�سار  وقد  املقبل.  اأول 

املكاتب التمثيلية فـي كل من دبي و�سنتياغو 

فـي ت�سبيك العالقات بني فل�سطني وت�سيلي 

ت�سيلي  باأن  م�سيفًا  العربي،  اخلليج  ودول 

اأمريكا  فـي  للعمل  البداية  نقطة  �ستكون 

التمثيلي  املكتب  باأن  مو�سحًا  الالتينية. 

للخدمات  الرتويج  مبهمة  �سيقوم  اجلديد 

فـي  وامل�ساهمة  فل�سطني،  لبنك  امل�سرفـية 

وا�ستقطاب  ال�ستثمارية  الفر�س  عر�س 

كما  فل�سطني.  اىل  جديدة  ا�ستثمارات 

�سي�سكل ج�سر التوا�سل القت�سادي ما بني 

املغرتبني الفل�سطينيني فـي جمهورية ت�سيلي 

والذين يبلغ تعدادهم اأكرث من ن�سف مليون 

فل�سطيني مع وطنهم الأم، وال�ستفادة من 

املادية  واإمكانياتهم  خرباتهم  خال�سة 

والعلمية. 

33.3 مليون دوالر أرباح بنك فلسطين فـي تسعة أشهر ونسبة النمو تتجاوز الـ %20 
حقق بنك فل�سطني اأرباحًا �سافـية بعد احت�ساب 

دولر   33,305,409 قيمتها  بلغت  ال�سريبة 

اجلاري،  العام  من  الثالث  للربع  اأمريكي 

مع  مقارنة   ،%20.46 بلغت  منو  بن�سبة 

العام  املقابلة من  للفرتة  27,647,656 دولر 

البنك  موجودات  و�سلت  كما   .2014 املا�سي 

ارتفاعها فـي الت�سعة اأ�سهر الأوىل من هذا العام 

لت�سل اىل2.7  مليار دولر، بعد اأن �سجلت ما 

 2014 دي�سمرب  نهاية  دولر  مليار   2.4 قيمته 

بارتفاع بلغت ن�سبته حوايل %13.25. 

كما بينت املوؤ�سرات املالية الأخرى التي حققها 

اجلاري،  العام  من  اأ�سهر  الت�سعة  خالل  البنك 

زيادة فـي اإجمايل الدخل بن�سبة %20.61. 

دولر،  اىل 103.8 مليون  و�سل  حيث 

فـي  البنك  حققها  دولر  مقابل 86 مليون 

الفرتة املقابلة من العام املا�سي. اأما بالن�سبة 

لودائع العمالء، فقد ارتفعت بن�سبة %6.06 

مع  مقارنة  دولر  اىل 2.18 مليار  لت�سل 

2.06  مليار دولر نهاية دي�سمرب 2014. 

كما رفع البنك من حجم الت�سهيالت الئتمانية 

من  الثالث  الربع  نهاية  مع  منحها  مت  التي 

اأن  بعد  دولر،  لتبلغ 1.23 مليار  اجلاري  العام 

 2014 دي�سمرب  نهاية  دولر  كانت 1.15 مليار 

اأي بن�سبة زيادة بلغت حوايل %7.22. 

بنك فلسطين ومركز دنيا ألورام النساء ومركز العون واألمل
يطلقان حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

الجتماعية،  م�سوؤوليته  من  انطالقًا 

باملراأة  بالهتمام  روؤيته  مع  وان�سجامًا 

و�سمن  فل�سطني  بنك  اأطلق  الفل�سطينية، 

البنك  ينفذه  الذي  فل�سطينية  برنامج 

حملة  الفل�سطينيات،  الن�ساء  لدعم 

الثدي  �سرطان  عن  املبكر  للك�سف  كبرية 

ملكافحة  ال�سنوية  العاملية  احلملة  �سمن 

م�ساعفاته  ومن  منه  واحلد  الورم  هذا 

بتهمينا،  "لأنك  عنوان  حتت  الن�ساء  بني 

اأكتوبر  حملة  علينا..  غالية  وحياتك 

للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي". 

و�سهدت فعاليات النطالق م�سرية كبرية 

جابت �سوارع رام الـله مب�ساركة عدد من 

واملجتمع  واحلكومية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

املدين والقطاع اخلا�س، وع�سرات الن�ساء 

عن  تعبريًا  والنا�سطني،  واملتطوعني 

دعمهم للحملة التي �سيكون لها تداعيات 

ايجابية على ن�ساء فل�سطني. 
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ويوقع اتفاقية مع البورصة ليقوم بمهام »الحافظ األمين« لألوراق المالية للمستثمرين

ويحصل على جائزتي أفضل الشركات الفلسطينية وأفضل مسؤول 
فـي مجال »عالقات المساهمين« لعام 2015 للسنة الرابعة على التوالي 

تحت عنوان »ألنك بتهمينا، وحياتك غالية علينا، حملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي«
بنك فلسطين يطلق خدمة تطبيق »بنكي« على أجهزة الهواتف الذكية 

فل�سطني  بور�سة  اتفاقية مع  فل�سطني  بنك  وقع 

"احلافظ  مهام  تنفـيذ  البنك  مبوجبها  ليتوىل 

الأمني"لأ�سهم امل�ستثمرين فـي البور�سة. وتتيح 

التفاقية تقدمي خدمات احلفظ الأمني جلموع 

البور�سة،  فـي  واملحليني  الأجانب  امل�ستثمرين 

الرتخي�س  �سهادة  على  البنك  ح�سل  حيث 

كحافظ اأمني لل�سندات والأ�سهم من هيئة �سوق 

راأ�س املال منذ العام املا�سي 2014. 

يقوم  باأن  الأمني  احلفظ  عملية  وتتلخ�س 

لدى  للم�ستثمرين  بفتح ح�سابات خا�سة  البنك 

فل�سطني،  بور�سة  فـي  والتحويل  الإيداع  مركز 

مالية  اأوراق  اأية  ب�سراء  اأحدهم  قيام  ولدى 

املالية  الأوراق  �سركات  اإحدى  بوا�سطة  مدرجة 

)الو�سطاء(، يتم اإيداعها مبا�سرة وحفظها فـي 

ح�سابه لدى احلافظ الأمني.

اأطلق بنك فل�سطني خدمة تطبيق "بنكي"على 

اآمن  تطبيق  وهو  الذكية،  الهواتف  اأجهزة 

كافة  بتنفـيذ  البنك  لعمالء  ي�سمح  ومب�سط 

احلركات امل�سرفـية مبا�سرًة من خالله على 

مدار ال�ساعة ودون احلاجة اىل زيارة البنك، 

كما يوفر خدمات بنكية الكرتونية جديدة ت�سهل 

على العمالء وتوفر عليهم الوقت واجلهد. 

اخلدمات  من  حزمة  اجلديد  التطبيق  ويوفر 

على  تنفـيذها  للعميل  ميكن  التي  اللكرتونية 

الذاتي  الت�سجيل  خدمة  اأهمها؛  من  ح�سابه، 

الدفع  وخدمة  البنك،  لزيارة  احلاجة  دون 

من  التحويل  امكانية  تت�سمن  والتي  ل�سديق، 

 Pay to اآخر  عميل  حل�ساب  العمل  ح�ساب 

عن  �سغرية  مالية  دفعات  �سكل  على   friend

الآخر  بالعميل  اخلا�س  الهاتف  رقم  طريق 

اخلدمات  تت�سمن  كما  البنك.  لدى  واملتوفر 

التطبيق خدمة ت�سديد  التي يوفرها  اجلديدة 

واملياه  كالكهرباء  اخلدمات  ملختلف  الفواتري 

و�سحن  وغريها،  والنرتنت  والت�سالت، 

خدمات  عن  ف�ساًل  النقالة،  الهواتف  اأر�سدة 

حتويل الأموال داخل احل�ساب الواحد، وحتويل 

مبالغ اىل الأ�سدقاء، و�سحن البطاقات البنكية 

ميكن  كما  التزامات،  من  عليها  ما  وت�سديد 

اأر�سدة احل�سابات، كما ميكن  ال�ستعالم عن 

للطالب ت�سديد اأق�ساطهم اجلامعية واملدر�سية 

التطبيق  حتميل  وميكن  التطبيق.  خالل  من 

التطبيقات  متاجر  خالل  من  جمانًا  اجلديد 

تعمل  التي  الذكية  الهواتف  عرب  املنت�سرة 

بنظامي iPhone، وAndroid باللغتني العربية 

دون  مبا�سرة  فـيه  والت�سجيل  والجنليزية، 

امل�ستخدم  يقوم  حيث  البنك،  لزيارة  احلاجة 

لدى  عنه  املتوفرة  املعلومات  تفا�سيل  بتعبئة 

البنك ومن ثم يتم الدخول اىل احل�ساب.

املحلية  اجنازاته  حتقيق  فل�سطني  بنك  وا�سل 

والدولية، حيث ح�سل على جائزتي اأف�سل �سركة 

مدرجة فـي بور�سة فل�سطني فـي جمال عالقات 

امل�ساهمني للعام الرابع على التوايل، فـيما حازت 

دائرة  رئي�س  �سبيتاين،  يو�سف/  راية  ال�سيدة 

عالقات امل�ساهمني فـي البنك على جائزة اأف�سل 

م�سوؤول عالقات م�ساهمني فـي فل�سطني، وذلك 

تتويجًا للتطورات التي مت اجنازها خالل عملها 

فـي البنك وقيادتها لدائرة عالقات امل�ساهمني. 

ال�سنوي  املوؤمتر  خالل  اجلوائز  ت�سليم  وجرى 

ال�سرق   - امل�ستثمرين  ال�سابع جلمعية عالقات 

الأو�سط الذي يعد من اأكرب املوؤمترات املخت�سة 

فـي  تنظيمه  مت  والذي  امل�ستثمرين،  بعالقات 

المارات  بدولة  دبي  اإمارة  فـي  العنوان  فندق 

وفد  اجلوائز  ت�سلم  حيث  املتحدة،  العربية 

البنك. وقد حاز بنك فل�سطني على  ممثل عن 

يبذلها  التي  اجلهود  على  بناًء  اجلوائز،  هذه 

فـي الرتويج لال�ستثمار فـي فل�سطني وال�سركات 

املدرجة فـي البور�سة الفل�سطينية، وا�ستقطاب 

�سناديق ا�ستثمارية وم�ستثمرين حمليني واأجانب 

احلوكمة  اإطار  فـي  البنك  جهود  عن  ف�سال 

فـي  الفاعلة  ا�سرتاتيجيته  وتنفـيذ  الر�سيدة، 

واملحتملني،  احلاليني  م�ستثمريه  مع  العالقة 

ف�سال عن ال�سفافـية والتوا�سل الفَعال وامل�ستمر 

معهم، حيث عمل البنك فـي ال�سنوات الخرية 

الدوليني  امل�ست�سارين  من  العديد  مع  املا�سية 

اإىل  �سيقودنا  والذي  ال�سركات،  حوكمة  لتعزيز 

القدرة على تطبيق املعايري الدولية.
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وفقا للبيانات المالية للربع الثالث
بنك القدس حقق أرباحًا قبل الضريبة بلغت 9.2 مليون دوالر وبنسبة نمو بلغت %23 

رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  اأعلن 

النتائج  عن  القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س 

العام  من  الثالث  للربع  الأولية  املالية 

اأرباحًا  حتقيق  اإىل  م�سريًا   ،2015

 9.2 قيمتها  بلغت  ال�سرائب  قبل  �سافـية 

 %23 بلغت  منو  بن�سبة  دولر،  مليون 

مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 2014.

وفـي تعليق له على هذه النتائج حتدث اأكرم 

النتائج  هذه  "تاأتي  قائاًل:  اللطيف  عبد 

أعلن عن تبرعه بـ 57 منحة فـي سياق نشاط نادي خريجي المدرسة الفاضلية
أكرم عبد اللطيف جراب يلتقي عددا من فعاليات طولكرم

ويبحث سبل تعزيز التعاون وتنفـيذ مشاريع تنموية
القد�س  بنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  التقى   

الفعاليات  من  عددًا  اللطيف،  عبد  اأكرم 

زيارة  خالل  طولكرم،  موؤ�س�سات  وممثلي 

عددًا  خاللها  بحث  للمحافظة،  بها  قام 

امل�سرتك. الهتمام  ذات  امل�سائل  من 

و�سملت زيارة عبد اللطيف، مكتب املحافظة، 

حيث التقى عطوفة املحافظ ع�سام اأبو بكر، 

اأهايل  خدمة  فـي  املحافظة  بدور  م�سيدًا 

املحافظات،  �سائر  من  وزوارها  طولكرم، 

عدد  تنفـيذ  دعم  �سبل  حول  نقا�س  دار  كما 

اأكد  الذي  الأمر  التطويرية،  امل�ساريع  من 

فـيه  للم�ساهمة  ا�ستعداده  اللطيف  عبد 

�سواء ب�سكل �سخ�سي، اأو فـي اطار موؤ�س�سي.

كذلك زار عبد اللطيف مقر جامعة القد�س 

رئي�سها  والتقى  طولكرم،  فـي  املفتوحة 

اللقاء  خالل  الرتكيز  جرى  حيث  هناك، 

على �سبل تعزيز التعاون مبا يعود بالفائدة 

لتطوير  دعم  وتقدمي  اجلامعة،  على 

ذلك. غري  اإىل  بها،  اخلا�س  املخترب 

ن�ساط  �سياق  وفـي  جولته  اإطار  وفـي 

فـي  الفا�سلية  املدر�سة  خريجي  نادي 

حمافظة طولكرم لدعم الطلبة املتفوقني 

وم�ساعدتهم  املدر�سة  هذه  خريجي  من 

زار  اجلامعية،  درا�ستهم  امتام  على 

"الفا�سلية"فـي  مدر�سة  اللطيف  عبد 

طولكرم، ا�سافة اإىل مقر مديرية الرتبية 

تقدم  حيث  املحافظة،  فـي  والتعليم 

املتفوقني من  للطلبة  57 منحة  بـ  خاللها 

مدار�س  من  وغريها  الفا�سلية  مدر�سة 

نادي  مبادرة  اأن  موؤكدًا  املحافظة، 

اإميانًا  تاأتي  الفا�سلية  املدر�سة  خريجي 

فـي  اأ�سا�سية  كركيزة  التعليم،  باأهمية 

جتاه  امل�سوؤولية  وجتديد  املجتمع،  تطور 

مواجهة  على  قادرة  اأجيال  خللق  املجتمع 

وم�سوؤولياته. امل�ستقبل  ا�ستحقاقات 
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بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس ادارته
بنك القدس يبحث خطته للعام 2016 خالل اجتماع االدارة العليا بمشاركة ممثلي 

SME’s مختلف الدوائر والفروع ومراكز تنمية أعمال الشركات والـ
اجتماعه  القد�س  بنك  اختتم 

وميزانية  عمل  خطة  لبحث  ال�سنوي 

واجلوانب   ،2016 القادم  العام 

التطويرية،  باخلطط  املرتبطة 

منتجات  وطرح  باخلدمات  والرتقاء 

البحر  فـي  عقد  والذي  جديدة، 

يومني،  مدار  على  الأردن  امليت- 

الدارة  جمل�س  رئي�س  مب�ساركة 

واع�ساء  جراب،  اللطيف  عبد  اأكرم 

العام  واملدير  الدارة،  جمل�س 

التنفـيذية،  والدارة  �سبيح،  �سميح 

ومراكز  والفروع،  الدوائر  ومدراء 

.SME’s والـ  ال�سركات  اأعمال  تنمية 

وافتتح الجتماع بكلمة لرئي�س جمل�س 

جراب،  اللطيف  عبد  اأكرم  الدارة 

حققها  التي  بالجنازات  ا�ساد  الذي 

واي�سال  التو�سع  على  وقدرته  البنك، 

�سريحة  اىل  ومنتجاته  خدماته 

ان  اىل  منوهًا  املواطنني،  من  اأو�سع 

والتي  البنك  حققها  التي  الجنازات 

مدى  واأبرزت  املوؤ�سرات  كافة  �سملت 

بها،  يتمتع  التي  الكبرية  الإمكانيات 

ت�سعى  التي  اإدارته  روؤية  و�سوابية 

م�ستوى  عند  تكون  اأن  اإىل  دوما 

عليها. املعقودة  الكبرية  المال 

املوؤ�سرات  "اإن  اللطيف:  عبد  وقال 

املوقع  متانة  توؤكد  املختلفة  املالية 

تعزيز  فـي  وجناحه  للبنك،  املايل 

العاملة  البنوك  اأكرب  كاأحد  مكانته 

يكن  مل  هذا  وكل  فل�سطني  فـي 

لول  الواقع  اأر�س  على  ليتحقق 

ادارة  و�سعتها  التي  ال�سرتاتيجية 

ان  واأو�سح  كادره"،  وتفاين  البنك، 

تعك�س  البنك،  بلغها  التي  النجاحات 

به. الفل�سطيني  اجلمهور  ثقة  مدى 

للبنك  العام  املدير  قدم  جانبه  من 

لعام  العامة  اخلطة  �سبيح  �سميح 

م�سريًا  البنك،  وتطلعات   2016

املحققة  املميزة  الجنازات  اىل 

اىل  وتطرق   2015 عام  خالل 

القادم. للعام  العمل  اجندة 

اإىل  الهادفة  وخططنا  توقعاتنا  مع  ان�ساجمًا 

حتقيق التوازن بني النمو والربحية، واللتزام 

بالقواعد وال�سيا�سات املعتمدة لإدارة املخاطر، 

ومبا  الإجراءات،  و�سالمة  الأ�سول  وجودة 

يتوافق مع متطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية.

موجودات  اأن  اإىل  اللطيف  عبد  اأكرم  واأ�سار 

كما  دولر  مليون   746 حوايل  بلغت  البنك 

دولر  مليون   77 بارتفاع   2015/09/30 فـي 

نهاية  مع  باملقارنة   %11.5 منو  وبن�سبة 

الت�سهيالت  �سافـي  وبلغ   .2014 العام 

مليون   336 مقابل  دولر  مليون   398 حوايل 

بلغ  بارتفاع   2014/12/31 فـي  كما  دولر 

.%18 منو  وبن�سبة  دولر  مليون   62.2

العمالء  ودائع  بلغت  "لقد  واأ�ساف 

فـي  كما  النقدية  والتـاأمينات 

مليون   618 حوايل   2015/09/30

فـي  كما  دولر  مليون   517 مقابل  دولر 

قيمته  بلغ  بارتفاع   2014 العام  نهاية 

."%20 منو  وبن�سبة  دولر  مليون   101

منا  الدخل  اجمايل  "اأن  واأ�ساف 

مليون   28 بلغ  حيث   %17 بن�سبة 

العام  من  الثالث  للربع  دولر 

دولر  مليون   24 مع  مقارنة   2015

ال�سابق. العام  من  الفرتة  لنف�س 

والن�ساط  الربحية  �سعيد  على  اأما 

ربح  �سافـي  البنك  حقق  فقد  الت�سغيلي 

العام  من  الثالث  للربع  ال�سرائب  قبل 

9.2 مليون دولر مقابل  2015 بلغ حوايل 

العام  من  الفرتة  لنف�س  دولر  مليون   7.4

."%23 ن�سبته  بلغت  بارتفاع  اي   2014
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وتعين السيد عيسى الباشا قائما بأعمال المدير العام للبنك التجاري الفلسطيني

البنك التجاري الفلسطيني يكرم محافظ سلطة النقد الفلسطينية
والمدير العام السابق السيد عزام الشوا 

اأعلن البنك التجاري الفل�سطيني عن تعيني ال�سيد عي�سى البا�سا نائب 

املدير العام وقائما باأعمال املدير العام للبنك التجاري الفل�سطيني، 

والبا�سا من مواليد عام 1965، يحمل درجة املاج�ستري من جامعة 

بريزيت فـي ادارة العمال ويتمتع بخربة م�سرفـية عالية حيث �سغل 

/ال�سعودية،  و�سركاهم  �سابا  �سركة  فـي  :عمل  منها  منا�سب  عدة 

فروع  العربي-  البنك  /عمان،  التجارية  العمال  مراكز  �سركة 

فل�سطني بال�سافة اىل عمله فـي بنك ال�سكان للتجارة والتمويل.

الرتقيات  باأن  البنك  املن�سب، اميانا من  بهذا  البا�سا  تعيني  وياأتي 

يتمتع  متكامل  عمل  فريق  وجود  ظل  فـي  خا�سة  الداخل  من  تاأتي 

بدرجة كبرية من الوفاق واللتحام. 

النجاح،  ا�ستكمال مل�سرية  �ست�سهد  القادمة  املرحلة  ان  البا�سا  واكد 

وامل�سي قدما باخلطة ال�سرتاتيجية التي و�سعها البنك ن�سب عينيه 

فـي كافة  والنت�سار  التو�سع  ومتابعة عملية  املال،  راأ�س  لرفع قاعدة 

املناطق اجلغرافـية وتعزيز الهوية امل�سرفـية الفل�سطينية. 

كرم البنك التجاري الفل�سطيني معايل ال�سيد عزام ال�سوا حمافظ 

التجاري  للبنك  ال�سابق  العام  املدير  و  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 

الفل�سطيني، وياتي هذا التكرمي تقديرا جلهوده الكبرية واملثمرة فـي 

خدمة البنك وحتقيق العديد من الجنازات املرموقة خالل م�سرية 

عمله، ويعك�س هذا الحتفال التقدير الكبري للعن�سر الب�سري ودوره 

رئي�س  التكرمي بح�سور  الطويلة، وجرى  فـي اجناح م�سريته  الفعال 

واع�ساء جمل�س الدارة ومدراء الدارة العامة فـي البنك.

وعرب رئي�س جمل�س الدارة بهذه املنا�سبة عن �سكره وامتنانه لل�سوا 

فـي اجناح م�سرية  ب�سكل فاعل  ا�سهمت  والتي  البناءة،  على جهوده 

القادمة،  امل�ستقبلية  حياته  فـي  والنجاح  التوفـيق  له  متمنيا  البنك 

مو�سحا ان ال�سوا ترك ب�سمة وعالمة مميزة فـي قيادة البنك نحو 

الف�سل. من ناحيته ثمن نائب املدير العام للبنك عي�سى با�سا، دور 

التجاري  البنك  ال�سوا وجهوده املبذولة فـي العوام املا�سية خلدمة 

القطاع  فـي  البنك  حققها  التي  بالجنازات  واأ�ساد  الفل�سطيني، 

ال�سنوات  طوال  عمل  ال�سوا  اأن  اىل  لفتًا  قيادته،  حتت  امل�سرفـي 

املا�سية على تطوير عمل البنك على كافة الأ�سعدة، بتفان واخال�س 

وحمبة، وعمل بروح الفريق الواحد مع كافة م�سوؤويل وموظفـي البنك 

يذكر ان البنك التجاري الفل�سطيني تاأ�س�س فـي العام 1992 من قبل 

عدد من رجال العمال الفل�سطينيني الذين �سعروا باحلاجة املا�سة 

ملوؤ�س�سة م�سرفـية ت�ساعد وتدعم ولدة القت�ساد الفل�سطيني، وبداأ 

اأعماله امل�سرفـية من خالل �ستة فروع منت�سرة فـي  البنك مزاولة 

ال�سفة وغزة. 

حمققا املزيد من النجاحات لهذه املوؤ�س�سة امل�سرفـية الرائدة.

وعرّب معايل ال�سيد عزام ال�سوا عن فخره واعتزازه بعمله فـي البنك 

والتقدير،  انها جتربة جديرة بالحرتام  الفل�سطيني معربًا  التجاري 

وطالب فريق العمل فـي ال�ستمرار ببذل اجلهود والتفاين والعطاء ملا 

والبناء  والإجنازات  املكا�سب  واحلفاظ على  البنك،  ورفعة  فـيه خري 

البنك  لإدارة  اجلزيل  �سكره  ال�سوا  وقدم  الظروف.  كل  حتت  عليها 

حممود  ال�سيد  اإدارتها  جمل�س  برئي�س  ممثلة  الفل�سطيني  التجاري 

متمنيا  التكرمي  هذا  على  الدارة  جمل�س  اع�ساء  كافة  واىل  ملح�س 

النجاح والتوفـيق للبنك فـي م�سريته القادمة. 

بــانــورامــا
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للتنمية  الأملاين  البنك  خالل  من  الأملاين،  التعاون  موؤ�س�سات  قامت 

الإقليمية "KfW Entwicklungsbank"، ونيابة عن الوزارة الفدرالية 

الملانية للتعاون القت�سادي والتنمية "BMZ"، فـي ال�ساد�س من ت�سرين 

الأول لعام 2015، بتوقيع اتفاقيات مع وزارة املالية الفل�سطينية لتحويل 

 Stichting" اأموال للموؤ�س�سة الأوروبية الفل�سطينية ل�سمان القرو�س

 ."European Palestinian Credit Guarantee Foundation

ح�سر مرا�سم التوقيع كل من ال�سيدة ليلى �سبيح املدير العام لدائرة 

وال�سيدة  الفل�سطينية،  املالية  وزارة  فـي  الدولية  وامل�ساريع  العالقات 

مرتينا مورير وال�سيد جون�س بلوم عن البنك الأملاين للتنمية، وال�سيدة 

�سبني بريكينكامب من مكتب املمثلية الأملانية. كما ح�سر التوقيع اأي�سا 

ال�سيدان ريكاردو رو�سي وتوما�س بويري عن الحتاد الأوروبي، وال�سيدان 

حنا �سحار وداود مليحة عن املوؤ�س�سة اجلديدة. 

 31.5 راأ�سمالها  �سيبلغ  والتي  حديثا  اأن�سئت  التي  املوؤ�س�سة  تهدف 

مليون يورو، اإىل دعم ح�سول امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية 

ال�سغر على متويل، وذلك من خالل تقلي�س حجم املخاطر املرتبطة 

باإقرا�سها. يقوم بتمويل راأ�سمال هذه املوؤ�س�سة، كل من الإحتاد الأوروبي 

واحلكومة الأملانية، اللذين يوا�سالن دعم ر�سالة هذه املوؤ�س�سة.

�ستتوىل املوؤ�س�سة مهمات وم�سوؤوليات برنامج ل�سمان القرو�س الذي 

عمل بنجاح منذ عام 2005، حيث قام هذا الربنامج بتي�سري متويل 

توقيع إتفاقيات بين مؤسسات التعاون األلماني و وزارة المالية الفلسطينية
لتحويل أموال للمؤسسة األوروبية الفلسطينية لضمان القروض

ما يزيد على 4,000 م�سروع �سغري ومتو�سط، مبا يزيد عن 161 مليون 

اأمريكي على �سكل قرو�س، كما دخل الربنامج فـي �سراكة مع  دولر 

بالإقرا�س  قيامها  لتي�سري  �سغري،  اإقرا�س  وبرامج  موؤ�س�سات  خم�س 

التجاري لتو�سيع حمافظها بحيث ت�سمل امل�ساريع متناهية ال�سغر. وقد 

عزز الربنامج قدرة املوؤ�س�سات املالية على اإقرا�س امل�ساريع ال�سغرية 

املوؤ�س�سة،  �ستوفر  متخ�س�س.  تدريب  توفـري  خالل  من  واملتو�سطة 

اإ�سافة اإىل راأ�سمال ال�سندوق، م�ساعدة فنية لقطاع التمويل ال�سغري، 

الإقليمية.  للتنمية  الأملاين  البنك  مينحها  فنية  م�ساعدة  خالل  من 

امل�ساعدة الفنية هذه، وقيمتها 250 األف يورو، �ست�ساعد فـي بناء قدرة 

موؤ�س�سات الإقرا�س ال�سغري، وتقوي القطاع نف�سه، مما يدعم تقدمي 

اإقرا�س اإ�سافـي للم�ساريع متناهية ال�سغر.

النمو  وراء  املحركة  القوة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  تعترب 

التقديرات  وتبني  الفقر.  وتخفـيف  عمل،  فر�س  وخلق  القت�سادي، 

اأنها  على  م�سنفة  فل�سطني  فـي  امل�ساريع  من   %95 اأن  الر�سمية 

م�ساريع �سغرية ومتو�سطة، واأن 90% منها ت�سغل 20 �سخ�سا اأو اأقل، 

هذه  القرو�س  ل�سمان  الفل�سطينية  الأوروبية  املوؤ�س�سة  و�ست�ستهدف 

امل�ساريع من خالل القطاع املايل القائم.

ياأتي توقيع هذه التفاقيات ليتوج جهودا بحثية وا�سعة، وتن�سيقا فـي 

جمال التخطيط ما بني الدول املانحة.
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سلطة النقد الفلسطينية

الشوا يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

الشوا يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية

حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  عقد 

بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 

الإدارة  ملجل�س  اجتماع  اأول   ،2015/11/28

وذلك بعد توليه من�سبه ر�سميًا فـي الع�سرين 

2015. وح�سر الجتماع جميع  من نوفمرب 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ست�سار القانوين، 

ال�سوا  ال�سيد  معايل  بهم  رحب  حيث 

وعلى  يبذلونها  التي  جهودهم  على  واأثنى 

�سلطة  تطوير  �سبيل  فـي  امل�ستمر  تعاونهم 

وقام مبناق�سة  ومهنية.  �سفافـية  بكل  النقد 

خمتلف  على  والتطورات  امل�ستجدات  اآخر 

املوا�سيع املتعلقة فـي ا�ستمرارية عمل �سلطة 
ال�سوا  وتقدم  امل�سرفـي.  والقطاع  النقد 

جهاد  الدكتور  ال�سابق  للمحافظ  بال�سكر 

الوزير، وجلميع اأع�ساء جمل�س الإدارة على 

م�ساركاتهم القيمة.

املحافظ  ملعايل  غزة  فـي  جولة  �سمن 

ال�سيد عزام ال�سوا ووفد رفـيع امل�ستوى 

من  عددًا  �سم  الغربية  ال�سفة  من 

النقد  �سلطة  نظمت  الأعمال،  رجال 

لقاءًا م�سرفـيًا فـي فندق امل�ستل بغزة، 

واأ�سحاب  البنوك  فروع  مديرو  ح�سره 

وممثلو  املرخ�سة  ال�سرافة  �سركات 

املتخ�س�س  الإقرا�س  موؤ�س�سات 

سلطة النقد تنظم لقاءًا مصرفـيًا بمشاركة البنوك والصرافـين ومؤسسات اإلقراض

اليمني  ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  اأدى 

دولة  رئي�س  فخامة  اأمام  القانونية، 

حمافظًا  عبا�س،  حممود  فل�سطني 

وح�سر  الفل�سطينية،  النقد  ل�سلطة 

التي  القانونية  اليمني  اأداء  مرا�سم 

مبقر   ،2015/11/18 بتاريخ  جرت، 

اأمني  الـله،  رام  مدينة  فـي  الرئا�سة 

الرحيم،  عبد  الطيب  الرئا�سة  عام 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.
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وتنظم حفل استقبال على شرف معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  نظمت 

على  ا�ستقبال  حفل   2015/12/2 بتاريخ 

ال�سوا،  عزام  املحافظ  معايل  �سرف 

مبنا�سبة  بغزة،  الروت�س  مطعم  فـي 

مبا�سرته ملهام من�سبه كمحافظ لها.

الوزير  معايل  احلفل  فـي  و�سارك 

فـي  العمل  وزير  �سهال  اأبو  ماأمون 

حكومة الوفاق الوطني، ومعايل الوزير 

العامة  الأ�سعال  وزير  احل�ساينة  مفـيد 

والإ�سكان وممثل الرباعية ال�سيد كيتو، 

ال�سفة  فـي  الأعمال  رجال  من  ووفد 

النقد  �سلطة  دوائر  ومديرو  الغربية، 

وروؤ�ساء  امل�سرفـي،  اجلهاز  وقيادات 

واملوؤ�س�سات  والحتادات  اجلمعيات 

اأمناء  جمال�س  وروؤ�ساء  احلكومية  غري 

وروؤ�ساء العديد من اجلامعات وعمداء 

الباحثني  من  ولفـيف  التجارة  كليات 

قدموا  حيث  والوجهاء،  القت�ساديني 

معربين  ال�سوا  للمحافظ  التهاين 

بالتوفـيق  له  ال�سادقة  متنياتهم  عن 

والنجاح.

النقد. وموظفو �سلطة 

واأعرب معايل ال�سيد ال�سوا عن �سعادته 

القطاع امل�سرفـي  الأول مع  اللقاء  بعقد 

الدور  عن  وحتدث  غزة،  قطاع  فـي 

واجلهاز  النقد  �سلطة  اأدته  الذي  الهام 

�سركات  ذلك  فـي  مبا  امل�سرفـي 

ال�سرافة املرخ�سة طيلة �سنوات عملها 

واحلروب  الأزمات  اأوقات  فـي  وخا�سة 

التي �سنها الحتالل على قطاع غزة.

النقد  �سلطة  م�سرية  اإىل  ال�سوا  وتطرق 

منذ  حتققت  التي  والإجنازات  املتطورة 

ب�سي�سو  فوؤاد  الدكتور  الأول  حمافظها 

من  تعاقبوا  الذين  باملحافظني  مرورًا 

بعده على تويل م�سوؤولياتها وهم الدكتور 

العبد  جورج  والدكتور  حداد  اأمني 

اأ�سحى  حتى  الوزير،  جهاد  والدكتور 

اجلهاز امل�سرفـي متينًا ومتطورًا. 

�سلطة  قانون  اأن  على  ال�سوا  واأكد 

يتم  عنها  ال�سادرة  والتعليمات  النقد 

ب�سكل موحد فـي جميع  متابعة تطبيقها 

حمافظات الوطن. 

كلمة  رم�سان  اأبو  حازم  ال�سيد  واألقى 

باملحافظ  فـيها  رحب  البنوك  جمعية 

التوفـيق  النقد  ول�سلطة  له  ال�سوا ومتنى 

والنجاح فـي م�ساعدة اجلهاز امل�سرفـي 

وال�سعاب  امل�ساكل  وحل  مواجهة  على 

ملحافظ  ال�سكر  مقدمًا  تعرت�سه،  التي 

جهاد  الدكتور  ال�سابق  النقد  �سلطة 

خدمات  من  قدمه  ما  على  الوزير 

لل�سناعة امل�سرفـية.

عقد  امل�سرفـي  اللقاء  هام�س  وعلى 

ال�سوا اجتماعًا خا�سًا مع ممثلي البنوك 

النقد،  �سلطة  مديري  كبار  بح�سور 

ا�ستمع خالله اإىل اأبرز امل�ساكل واملعوقات 

التي تواجه عملهم، واآفاق امل�ستقبل. كما 

�سركات  اأ�سحاب  مع  مماثاًل  لقاء  عقد 

ال�سرافة املرخ�سة.

قيام  امل�سرفـي  اللقاء  انعقاد  و�سبق 

اجلديد  املقر  بافتتاح  ال�سوا  املحافظ 

فـي  العربي  امل�سري  العقاري  للبنك 

امل�سرفـيني  من  لفـيف  بح�سور  غزة 

والقت�ساديني.

ال�سيد  قام  امل�سرفـي  اللقاء  وعقب 

كل  بزيارة  له  املرافق  والوفد  املحافظ 

من املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع 

وهما  الفل�سطيني  امل�سرفـي  واملعهد 

النقد  �سلطة  حمافظ  يراأ�س  موؤ�س�ستان 

عليهما  اطلع  حيث  اإدارتهما،  جمل�س 

كما  عملهما.  عن  �سرح  اإىل  وا�ستمع 

اجتماعية  موؤ�س�سات  عدة  املحافظ  زار 

و�سحية وريا�سية عاملة فـي قطاع غزة.



وينتهي من تنفـيذ 9 دبلومات وشهادات مهنية

المعهد المصرفـي الفلسطيني يشارك فـي االجتماع الرابع للشبكة العربية للتدريب المصرفـي

المعهد المصرفـي الفلسطيني

امل�سرفـي  املعهد  عام  مدير  �سارك 

بح�سور  طه  با�سل  الفل�سطيني 

العربية  لل�سبكة  الرابع  الجتماع 

عقد  والذي  امل�سرفـي  للتدريب 

الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  بالقاهرة 

.2015

موا�سيع  عدة  مناق�سة  مت  حيث 

العربية  التدريب  موؤ�س�سات  تهم 

التدريب  بعملية  الإرتقاء  بهدف 

وكان  التو�سيات،  باأف�سل  واخلروج 

مناق�سة  الجتماع:  حماور  اأهم  من 

للجدارات  موّحد  اإطار  و�سع  م�سروع 

امل�سرفـي  للقطاع  والإدارية  الفنية 

خطة  و�سع  العربي،  الوطن  فـي 

 2016 للعام  العربية  لل�سبكة  عمل 

عقد  مناق�سة  مت  كما  واإقرارها، 

�سهادات تدريبية معتمدة من ال�سبكة 

امل�ستقبل. فـي 

نهاية  مع  انتهى  قد  املعهد  كان  حيث 

العام خالل �سهر ت�سرين الثاين 2015 

ا�ستثماري  "خبري  �سهادة  تنفـيذ  من 

ا�ستمر  املخاطر"والتي  وم�سوؤول 

تدريبية،  �ساعة   120 ملدة  عقدها 

وُتعنى هذه ال�سهادة والتي مت تنفـيذها 

اأبو  القد�س/  جامعة  مع  بالتعاون 

متخ�س�سة  فنية  كوادر  باإعداد  دي�س 

اأبعاده  وفهم  الإ�ستثمار  اأ�سول  فـي 

مت  حيث  فـيه،  املحيطة  واملخاطر 

م�ستويات  ثالثة  اإىل  الربنامج  تق�سيم 

هي: 

1.ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار وبناء الرثوة.

2.امل�ساربه بالأ�سهم، العمالت، امل�ستقات 

املالية، هند�سة ال�ستثمار وادارة اخلزينة.

3.اإدارة املخاطر. 

اختتم املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني العام 

2015 بتنفـيذ 9 دبلومات و�سهادات مهنية 

جمالت  عدة  فـي  ومتنوعة  متخ�س�سة 

وهي:

.Technical Analysis

غ�سل  مكافحة  فـي  متخ�س�س  �سهادة 

الأموال اخلا�سة بال�سرافـني.

 Human Resource International

Certificate-Professional Level

Financial Analyst Designate

متخ�س�س فل�سطيني فـي مكافحة غ�سل 

الأموال.

التخمني  فـي  الف�سلى  املمار�سات 

العقاري.

امل�سرفـي. التاأهيل  دبلوم 

امل�سرفـية. الفروع  اإدارة  دبلوم 

�سهادة خبري ا�ستثماري وم�سوؤول خماطر.
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ويصدر المجلد الثالث - العدد الثاني/ تشرين الثاني 2015 من مجلته العلمية المحكمة
الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  اأ�سدر 

 2015 الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل 

ملجلته  الثاين  العدد   / الثالث  املجلد 

الأبحاث  "جملة  املحّكمة  العلمية 

املالية وامل�سرفـية"، والتي ي�سارك فـي 

حتريرها نخبة من اأ�ساتذة اجلامعات 

حيث  العربي،  الوطن  م�ستوى  على 

ن�سخًا  توزيع  على  العمل  حاليًا  يتم 

واملوؤ�س�سات  البنوك  على  منها  عديدة 

وغريها  واملكتبات  واجلامعات  املالية 

من  كل  فـي  فل�سطني  فـي  املراكز  من 

ال�سفة وغزة والأردن.

 العدد 64، كانون اأول 2015

35 البنـوك فـي فل�ســــــطني

قام املعهد امل�سرفـي خالل الأ�سهر ت�سرين 

بتنفـيذ   2015 الثاين  وت�سرين  الأول 

جمموعة من الربامج التدريبية فـي جمالت 

وغزة  الـله  رام  فـي  متنوعة  وتخ�س�سات 

بلغ  والردن  واخلليل  حلم  وبيت  ونابل�س 

برناجماً   119 العام  بداية  منذ  عددها 

حتى  املعهد  نفذ  الـله  رام  ففـي  تدريبياً، 

فرعه  وفـي  تدريبيًا،  برناجمًا   70 تاريخه 

من  كل  وفـي  تدريبيًا،  برناجمًا   30 بغزة 

برناجمًا   19 واخلليل  حلم  وبيت  نابل�س 

تاأهيل  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  تدريبيًا، 

لل�سادة الق�ساة فـي الأردن.

فـي  تنفـيذها  مت  التي  الربامج  تنوعت  اإذ   

تخ�س�سات  عدة  فـي  املحافظات  خمتلف 

منها الت�سويق امل�سرفـي واخلطة الت�سويقية، 

التح�سيل  وبوال�س  امل�ستندية  العتمادات 

منها،  بكل  اخلا�سة  املوحدة  والعراف 

لتخفـي�س  �سيجما   6 منهجية  ا�ستخدام 

اجلوانب  امل�سرفـية،  العمليات  خماطر 

ك�سف  امل�سرفـية،  لالأعمال  القانونية 

وال�سيكات  للعمالت  والتزوير  التزييف 

حتليل  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  والوثائق، 

الوقت،  اإدارة  القرار،  واتخاذ  امل�سكالت 

التفاو�س  مهارات  الإ�سرافـية،  املهارات 

والت�سال، اإدارة خماطر العمليات وخماطر 

الطريقة  وفق  الإئتمان  خماطر  الت�سغيل، 

املعيارية الداخلية، متويل ال�سركات، الإطار 

الكفالت  الموال،  غ�سل  ملكافحة  العملي 

واعتمادات اجلهوز فـي التجارة اخلارجية. 

وينّفذ مجموعة مميزة من البرامج التدريبية
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زاوية مصرفـية

قائمة الدخل المجمعة
البيانات المالية النصف سنوية

اإليرادات
0.9%211,161,078 213,086,999 الفوائد الدائنة 

4.9%30,260,406 31,823,570 الفوائد املدينة 

0.2%180,900,672 181,263,429 �صافـي اإيرادات الفوائد
9.5%43,759,062 39,959,998 �سافـي اإيرادات العمولت

1.6%224,659,734 221,223,427 �صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت
54.6%17,245,957 11,158,572 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

36.3%3,029,178 4,758,838 ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

4.6%18,896,141 18,071,915 اأخرى

3.4%263,831,009 255,212,751 جمموع االإيرادات

المصاريف
8.9%86,309,377 79,252,158 نفقات املوظفـني

8.3%58,764,935 54,277,086 م�ساريف ت�سغيلية

10.5%11,756,264 10,638,038 ا�ستهالكات واإطفاءات

57.4%11,704,466 7,434,316 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

17.6%2,063,083 1,754,815  اأخرى

11.2%170,598,125 153,356,413 جمموع امل�صاريف
8.5%93,232,884 101,856,338 الربح قبل ال�صرائب

550.7%222,6391,003,450 انتفاعات �سريبية موؤجلة

14.3%23,935,806 27,926,004 م�سروف ال�سرائب 

100%200,739 0 �سرائب موؤجلة )مطفاأة(

8.2%68,092,889 74,152,973 �صافـي ربح الفرتة

التغي 2014/6/302015/6/30 
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الموجودات 
7.8%2,223,272,9412,049,566,331نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

3.5%1,948,934,1912,017,718,547اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

14.1%1,003,394,639862,110,157اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

10.6%4,820,868,9705,331,108,514�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

9.0%110,646,580120,554,620موجودات مالية بالقيمة العادلة

6.1%885,790,640939,726,407موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

13.6%48,136,90954,705,911ا�ستثمارات

16.1%161,353,027187,263,005�سافـي موجودات ثابتة 

3.1%321,967,668312,023,693اأخرى

3.0%11,524,365,56511,874,777,186�صافـي املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

76.5%140,900,78333,142,414ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

21.1%791,172,640624,122,626ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

24.9%8,246,96510,299,814ودائع املركز الرئي�سي

8.1%8,723,289,6579,434,153,417ودائع العمالء

12.0%89,353,628100,097,158خم�س�سات متنوعة

74.0%110,066,18928,630,980خم�س�سات ال�سرائب

13.5%283,672,064245,276,380اأخرى

3.2%10,146,701,92710,475,722,790جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
0.7%954,924,529961,333,108راأ�س املال املدفوع

100%07,164,011اإ�سناد قر�س اإجبارية التحويل

20.2%12,034,6929,599,143عالوة اإ�سدار

15.1%190,106,483218,874,611احتياطي قانوين وتقلبات دورية

10.7%104,809,30093,626,694احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

141.8%4,359,4651,820,090التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

1.1%107,207,073106,003,021الأرباح املدورة

1.2%4,222,0964,273,897اأخرى

1.6%1,377,663,6381,399,054,396جمموع حقوق امللكية
3.0%11,524,365,56511,874,777,186جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

الميزانية العمومية المجمعة
التغي 2014/6/302015/6/30
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زاوية مصرفـية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفـية

مؤشرات الربحية
1.8%85.2%86.7%�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

10.9%0.57%0.64%العائد على املوجودات

9.6%4.9%5.4%العائد على حقوق امللكية

مؤشرات السيولة
5.0%79.4%75.7%ودائع العمالء / �سافـى املوجودات

7.3%44.9%41.8%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / �سافـي املوجودات

2.3%56.5%55.3%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / ودائع العمالء

مؤشرات هيكل رأس المال
0.2%88.2%88.0%املطلوبات / �سافـي املوجودات 

8.9%381.1%349.9%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / حقوق امللكية
2.6%7.6%7.8%الأرباح املدورة / حقوق امللكية

التغي 2014/6/302015/6/30 
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نفقات املوظفـني �سافـي اإيرادات العمولت

الإحتياطيات

جمموع حقوق امللكية

ودائع البنوك و�سلطة النقد

جمموع املطلوبات

�سافـي اإيرادات الفوائد

راأ�س املال املدفوع

األهمية النسبية لبنود الميزانية وقائمة الدخل المجمعة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من صافـي الموجودات  الحصة من صافـي الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2014/6/30 2015/6/30

�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

ودائع العمالء

املوجودات ال�سائلة

م�ساريف ت�سغيلية
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خل�سارة
�سافـي الربح / ا

زاوية مصرفـية
سطين

ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل
ص

مقارنة أهم البيانات المالية الن

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

ك العربي
البن

 3,134,948,993
 3,111,365,399

 2,754,407,606
 2,750,050,743

 1,313,650,097
 1,413,794,726

 100,000,000
 100,000,000

 26,901,013
 23,898,265

ني
ط

ك فل�س
بن

 2,625,933,331
 2,600,679,384

 1,864,902,552
 2,143,706,328

 1,190,840,238
 1,230,607,447

 160,000,000
 175,000,000

 18,981,198
 22,764,002

ك القاهرة عمان
بن

 864,205,542
 872,903,638

 637,894,324
 653,299,346

 303,196,126
 319,829,150

 50,000,000
 50,000,000

 3,258,523
 3,551,560

طني
ك الو

البن
 657,967,204

 773,693,695
 373,755,694

 499,569,256
 253,999,473

 377,626,708
 49,891,421

 75,000,000
 2,228,918

 2,681,328

ك القد�س
بن

 596,674,935
 732,344,950

 467,502,060
 585,843,987

 319,986,352
 382,973,206

 50,000,000
 55,000,000

 3,644,041
 4,010,911

طيني
المي الفل�س

ك الإ�س
البن

 547,261,297
 621,644,638

 436,342,809
 493,541,730

 304,508,209
 376,266,738

 50,000,000
 50,000,000

 3,375,400
 5,083,151

المي العربي
ك الإ�س

البن
 493,291,615

 604,892,860
 394,892,021

 483,195,569
 226,685,141

 291,359,848
 50,000,000

 50,000,000
 2,480,264

 2,701,168

جارة والتمويل
ك الإ�سكان للت

بن
 592,483,664

 598,786,504
 453,437,286

 489,894,374
 217,498,687

 232,871,485
 50,000,000

 60,000,000
 4,357,671

 4,674,891

ك الأردن
بن

 624,499,285
 570,434,489

 529,669,296
 485,440,661

 179,239,269
 138,272,161

 50,000,000
 50,000,000

 3,809,810
2,003,166

طيني
ك ال�ستثمار الفل�س

بن
 300,961,761

 330,359,789
 202,203,742

 206,441,977
 106,033,878

 126,709,571
 55,000,000

 56,300,000
 1,543,355

 1,115,621

طيني
ي الفل�س

جار
ك الت

البن
 262,443,866

 297,270,276
 169,157,036

 190,719,550
 121,829,754

 141,063,554
 30,026,056

 30,026,056
 524,018

 570,000

ين
ك الأهلي الأرد

البن
 273,489,066

 271,079,172
 180,143,014

 192,994,425
 122,085,482

 127,703,676
 50,007,052

 50,007,052
 2,252,649

 975,045

ين
ي الأرد

جار
ك الت

البن
 160,954,839

 195,051,054
 78,128,913

 110,048,504
 46,500,228

 67,561,241
 50,000,000

 50,000,000
 835,853

 834,268

ي العربي
�سر

ي امل
ك العقار

البن
 154,406,229

 150,189,791
 81,214,337

 81,748,360
 85,246,601

 87,432,906
 50,000,000

 50,000,000
 38,576

1,811,000

ين الكويتي
ك الأرد

البن
 126,774,721

 122,060,801
 56,080,532

 54,603,828
 13,027,381

 11,937,577
 50,000,000

 50,000,000
 350,975

188,288

حدود
ط امل

H ال�سرق الأو�س
S

B
C

ك 
بن

 21,109,274
 22,020,746

 11,843,265
 13,054,780

 3,944,687
 5,098,520

 10,000,000
 10,000,000

536,619
764,867

__ __ ___ ____

ت
جودا

�سافـي املو
الء

ودائع العم
ت املبا�سرة

ال
�سافـي الت�سهي

راأ�س املال املدفوع
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خل�سارة
�سافـي الربح / ا

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

2014 / 6
2015 / 6

ك العربي
البن

%
27.20

%
26.20

%
31.58

%
29.15

%
27.25

%
26.52

%
10.47

%
10.40

%
36.28

%
35.10

ني
ط

ك فل�س
بن

%
22.79

%
21.90

%
21.38

%
22.72

%
24.70

%
23.08

%
16.76

%
18.20

%
25.60

%
33.43

ك القاهرة عمان
بن

%
7.50

%
7.35

%
7.31

%
6.92

%
6.29

%
6.00

%
5.24

%
5.20

%
4.39

%
5.22

طني
ك الو

البن
%

5.71
%

6.52
%

4.28
%

5.30
%

5.27
%

7.08
%

5.22
%

7.80
%

3.01
%

3.94

ك القد�س
بن

%
5.18

%
6.17

%
5.36

%
6.21

%
6.64

%
7.18

%
5.24

%
5.72

%
4.91

%
5.89

طيني
المي الفل�س

ك الإ�س
البن

%
4.75

%
5.24

%
5.00

%
5.23

%
6.32

%
7.06

%
5.24

%
5.20

%
4.55

%
7.47

المي العربي
ك الإ�س

البن
%

4.28
%

5.09
%

4.53
%

5.12
%

4.70
%

5.47
%

5.24
%

5.20
%

3.34
%

3.97

جارة والتمويل
ك ال�سكان للت

بن
%

5.14
%

5.04
%

5.20
%

5.19
%

4.51
%

4.37
%

5.24
%

6.24
%

5.88
%

6.87

ك الأردن
بن

%
5.42

%
4.80

%
6.07

%
5.15

%
3.72

%
2.59

%
5.24

%
5.20

%
5.14

%
2.94

طيني
ك ال�ستثمار الفل�س

بن
%

2.61
%

2.78
%

2.32
%

2.19
%

2.20
%

2.38
%

5.76
%

5.86
%

2.08
%

1.64

طيني
ي الفل�س

جار
ك الت

البن
%

2.28
%

2.50
%

1.94
%

2.02
%

2.53
%

2.65
%

3.14
%

3.12
%

0.71
%

0.84

ين
ك الأهلي الأرد

البن
%

2.37
%

2.28
%

2.07
%

2.05
%

2.53
%

2.40
%

5.24
%

5.20
%

3.04
%

1.43

ين
ي الأرد

جار
ك الت

البن
%

1.40
%

1.64
%

0.90
%

1.17
%

0.96
%

1.27
%

5.24
%

5.20
%

1.13
%

1.23

ي العربي
�سر

ي امل
ك العقار

البن
%

1.34
%

1.26
%

0.93
%

0.87
%

1.77
%

1.64
%

5.24
%

5.20
%

0.05
%

2.66

ين الكويتي
ك الأرد

البن
%

1.10
%

1.03
%

0.64
%

0.58
%

0.27
%

0.22
%

5.24
%

5.20
%

0.47
%

0.28

حدود
ط امل

H ال�سرق الأو�س
S

B
C

ك 
بن

%
0.18

%
0.19

%
0.136

%
0.138

%
0.08

%
0.10

%
1.05

%
1.04

%
0.72

%
1.12

ت
جودا

�سافـي املو
الء

ودائع العم
ت املبا�سرة

ال
�سافـي الت�سهي

راأ�س املال املدفوع

سطين
ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل

ص
سوقية الن

ص ال
ص

مقارنة أهم الح
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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

لر
دو

ن 
يو

مل
ية

ئو
 م

بة
�س

ن
كي

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 الثالث 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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لر
دو

ن 
يو

مل
قة

سف
� 

ف
األ

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



البنـوك فـي فل�ســــــطني46    

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

ية
ئو

 م
بة

�س
ن

ية
ئو

 م
بة

�س
ن

ية
ئو

 م
بة

�س
ن

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL
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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
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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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ت�سعى جمعية البنوك فـي فل�سطني خللق روؤية جماعية للقطاع امل�سرفـي، تنبثق عنها الروؤى الفردية للبنوك، حيث تعمل على الرتقاء 

بال�سناعة امل�سرفـية فـي فل�سطني، اإذ تراعي فـي كل عام الرتكيز على حزمة من املجالت التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا للبنوك، حيث قامت 

باعتبارها ممثلة عن القطاع امل�سرفـي والناطقة بل�سانه اإىل احل�سد والتاأثي فـي جمموعة من الق�سايا التي تهم ال�سناعة امل�سرفـية من 

خالل متابعة: اأربعة قوانني، ت�سعة تعليمات، خم�سة تعاميم، وخم�س ع�سرة ق�سية اأخرى وذلك مع جهاٍت عدة: �سلطة النقد الفل�سطينية، 

رئا�سة جمل�س الوزراء، مكتب الرئي�س لل�سوؤون القانونية، وزارة املالية، وزارة القت�ساد الوطني، جمل�س الق�ساء الأعلى، جمعية نادي ال�سري 

الفل�سطيني، مركز املراأة لالإر�ساد القانوين والجتماعي وجتمع �سيدات الأعمال فـي الإعالم، و �سندوق اقرا�س الطلبة فـي اجلامعات، 

وكان من اأهم املوا�سيع التي مت متابعتها: قانون اإيجار وبيع الأموال غري املنقولة من الأجانب، م�سودة قانون ال�سمان الجتماعي، م�سودة 

قانون �سجل الموال املنقولة، وم�سودة قانون البنك املركزي، ومت و�سع املالحظات على عدد من م�سودات التعليمات والتعاميم ال�سادرة 

تعميم حتقق  الأموال،  ات�سال مكافحة غ�سل  تعيني �سابط  تعليمات  الئتمان،  تعليمات حمددات و�سوابط منح  النقد منها:  �سلطة  عن 

الإيراد من الر�سوم والعمولت، تعميم متطلبات الف�ساح فـي التقرير ال�سنوي للم�سارف املحلية، وتعميم التحويالت املالية اخلارجية، 

كما تدخلت فـي عدد من الق�سايا واملوا�سيع املتعلقة بالعمل امل�سرفـي منها: ال�سرائب على البنوك العاملة فـي قطاع غزة، تكد�س عملة 

الت�سديد الآيل  اآلية  اإيجاد  الدينار فـي البنوك، العقبات والعراقيل التي يواجهها وكالء الأ�سرى فـي الت�سرف بح�ساباتهم فـي البنوك، 

للمقرت�سني من �سندوق اقرا�س طلبة اجلامعات، بالإ�سافة اىل متابعة مو�سوع ال�ستعالم اللكرتوين عن ال�سركات مبا�سرة من البنوك 

لدى �سجل ال�سركات، هذا واأعدت اجلمعية مراجعة قانونية لتفاقية التعاقد مع مكتب حماماة لتمثيل امل�سارف امام اجلهات املخت�سة 

خارج فل�سطني، كما قدمت بع�س املقرتحات ملجل�س الق�ساء العلى لإيجاد حلول للمعيقات التي تواجه امل�سارف اأمام الق�ساء.

درا�ستا حتليل مايل  وهي:  و م�سرفـياً  مالياً  درا�سًة وتقريراً  اثنان وع�سرون  بتنفـيذ  والأبحاث قامت اجلمعية  الدرا�سات  وفـي جمال 

مالية  ت�سنيفات  وثالثة  فل�سطني،  فـي  العاملة  البنوك  من  بنك  لكل  واملنفردة  امل�سرفـي  للقطاع  املجمعة  املالية  واملوؤ�سرات  للبيانات 

ت�سمنت نتائج اأعمال البنوك خالل عامني، واثنتا ع�سرة درا�سة م�سرفـية لتحليل ال�سناعة امل�سرفية وحتليل اأداء البنوك، كما اأعدت 

خم�سة تقارير متنوعة ما بني اجلهاز الوظيفـي ومميزات الرواتب والتوزيع اجلغرافـي امل�سرفـي و مقارنات مالية.

وفـي جمال الأن�سطة و الفعاليات قامت اجلمعية بعقد وتنظيم وم�ساركة باأكرث من ثمانني ن�ساطاً متنوعاً ما بني لقاءات و ور�س عمل 

واجتماعات ت�ساورية، حيث مت عقد ما يزيد عن الربعني اجتماعاً متنوعا فـي مقر اجلمعية وامل�ساركة فـي تنفـيذ وتنظيم العديد من 

املوظفـني  تكرمي  وال�سباب،  لالأطفال  الرابع  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  تنظيم  للق�ساة،  التدريبي  الربنامج  اأبرزها:  كان  الن�ساطات 

املتميزين فـي القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، تكرمي وترحيب ملحافظّي �سلطة النقد الفل�سطينية، ور�س العمل حول التمويل التاأجريي، 

ور�سة عمل للتعرف على موقع FINPOINT ملتقى التمويل اللكرتوين، كما عقدت اجلمعية العديد من اللقاءات مع ممثلي املوؤ�س�سات 

الدولية واملحلية من القطاع العام واخلا�س اأبرزها: بعثات كل من �سندوق النقد الدويل و البنك الدويل، منظمة الأغذية والزراعة 

لالأمم املتحدة، وزارتي املالية والقت�ساد الوطني، وجمل�س الق�ساء الأعلى و املعهد الق�سائي، وكان لها اكرث من خم�س ع�سرة م�ساركة 

فـي ان�سطة حملية وعربية ودولية منها: حفل ان�ساء املفتاح الرئي�سي لأجهزة الت�سفـري، وموؤمترات احتاد امل�سارف العربية، و�ساركت 

منها:  الوطنية  والفرق  واللجان  الدارات  ملجال�س  اجتماعاً  ع�سرين  من  اكرث  فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  ب�سفتها ممثاًل عن 

اللجنة التوجيهية و الفنية لبناء ال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستمال املايل وجمل�س املدفوعات الوطني. 

وفـي جمال العالقات العامة و الإعالم ن�سرت اجلمعية ت�سعة اإ�سدارات م�سرفـية واعالمية وهي: اأربعة اأعداد من جملة "البنوك فـي 

كتيب "درا�سات  "حقائق م�سرفـية"، كتيب "الداء املقارن للبنوك 2014"،  فل�سطني"، كتاب "الو�سع املايل للبنوك 2014" و بطاقة 

الن�سرة ال�سهرية من "املوؤ�سر امل�سرفـي" و بطاقة "بيانات م�سرفـية"، ون�سرة "الدور الجتماعي للبنوك 2014"،  م�سرفـية 2014"، 

كما ن�سرت كتاب "التقرير ال�سنوي 2014".

والأ�سبوع  امل�سرفية،  بالق�سايا  املتعلقة  التوعوية  احلمالت  من  العديد  فـي  النقد  �سلطة  مع  امل�ساركة  مت  امل�سرفـي  التثقيف  وفـي 

امل�سرفـي لالأطفال و ال�سباب، و نظام املفتاح الوطني 194.

كما زاد عدد الزيارات للموقع اللكرتوين للجمعية والتفاعل على مواقع التوا�سل الجتماعي حل�سابات اجلمعية.
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