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جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للعام 2018
وتبدأ العمل على صياغة خطتها االستراتيجية

جمعية البنوك تهنئ معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا
بمنحه »وسام االتحاد الذهبي لالنجاز« من اتحاد المصارف العربية

ارتفاع طفيف في مؤشرات القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2017
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بيت البنوك

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي لعام 2018

في اجتماعه الدوري الثاني لعام 2018
مجلس إدارة جمعية البنوك يعتمد التقرير اإلداري والبيانات المالية المدققة لعام 2017

جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 
العادي  ال�سنوي  اجتماعها  البنوك 
بح�سور   2018/06/03 بتاريخ 
خالل  ومت  الع�ساء،  اأغلبية 
على  بالإجماع  امل�سادقة  الجتماع 
التقرير ال�سنوي عن اأعمال اجلمعية 

املالية  احل�سابات  وعلى  ون�ساطاتها 
احل�سابات  مدقق  وتقرير  اخلتامية 
الهيئة  اأقرت  كما   ،2017 للعام 
التقديرية  واملوازنة  العمل  خطة 
مدقق  انتخاب  ومت   ،2018 للعام 
 ،2018 للعام  قانوين  ح�سابات 

للجمعية  القانوين  امل�ست�سار  وتكليف 
مبتابعة  اتقان  مكتب  ال�سادة 
اجلهات  لدى  الالزمة  الإجراءات 
املتخذة  القرارات  لتثبيت  املخت�سة 

الأ�سول. ح�سب 

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2018/02( رقم  اجتماعه 
اجلمعية،  مقر  فـي   2018/05/20

التقرير  اعتماد  الجتماع  خالل  ومت 

املدققة  املالية  والبيانات  الإداري 
العمل  خطة  واعتمد   ،2017 للعام 
 ،2018 للعام  التقديرية  واملوازنة 
اجتماع  لعقد  موعد  حتديد  مت  كما 

الهيئة العامة ال�سنوي العادي.
مناق�سة  مت  الجتماع  هام�س  وعلى 
�سركة  مع  البنوك  تعاقد  مو�سوع 

.Capital Intelligence
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمدراء العامين / االقليمين
لمناقشة عدد من المواضيع المصرفية

للمدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  للبنوك  العامني/الإقليميني 
مقر  فـي   2018/06/24 بتاريخ  فل�سطني 
�سلطة  حمافظ  نائب  بح�سور  اجلمعية، 

�سحادة،حيث  اأبو  ريا�س  الدكتور  النقد 
ناق�س احل�سور مو�سوع املوا�سفات الأمنية 
مع  وتطبيقها  لل�سيكات  اجلديدة  والفنية 
نهاية �سهر حزيران 2018 ح�سب تعليمات 

من  عدد  على  التفاق  ومت  النقد،  �سلطة 
املمنوحة  الفرتة  ومتديد  املوا�سفات  هذه 
ل�ستخدام ال�سيكات باملوا�سفات اجلديدة 

لغاية تاريخ 2018/07/15.

جمعية البنوك تشارك في حضور حفل تكريم اتحاد المصارف العربية
لمعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بمنحه »وسام االتحاد الذهبي لالنجاز«

حفل  ح�سور  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
ملعايل  العربية  امل�سارف  احتاد  تكرمي 
عزام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
الذهبـي  الحتاد  "و�سـام  مبنحه  ال�سوا 
امل�سرفـي  املوؤمتر  وذلك خالل  لالإجنـاز"، 
فـي   2018/04/30-29 بتاريخ  اأقيم  الذي 
القاهرة، بح�سور املدراء العامني / القليمني 

ولفـيف  فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك 
وامل�سرفـية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
هذه  ُمنحت  حيث  والعربية،  الفل�سطينية 
اجلائزة تقديرًا للجهود املميزة التي يبذلها 
ال�ستقرار  على  للحفاظ  املحافظ  معايل 
املايل للجهاز امل�سرفـي الفل�سطيني وقدرته 
على الإبداع والتميز ومواجهة كل الظروف.

املحافظ،  معايل  األقاها  التي  كلمته  وفـي 
امل�سرفـي  القطاع  و�سالمة  متانة  اإىل  اأ�سار 
واإىل اأن حتول �سلطة النقد اإىل بنك مركزي 
كامل ال�سالحيات بات فـي مراحله الأخرية، 
باإ�سادة  حظيت  واإجراءاته  �سيا�ساته  وباأن 
البنك  مقدمتها  وفـي  الدولية  املوؤ�س�سات 

الدويل و�سندوق النقد الدويل.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك في حفل عشاء خيري لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة 

العام  باملدير  البنوك ممثلة  �ساركت جمعية 
اخلريي  الع�ساء  حفل  فـي  دياب  اأبو  نبيل 
بتاريخ  املقد�س  بيت  منتدى  نظمه  الذي 

ريع  ويخ�س�س  عمان،  فـي   2018/04/14

هذا الع�ساء مل�سروع ت�سغيل مركزين �سحيني 
الطاقة  با�ستثمار  غزة  قطاع  فـي  اأهليني 

حيث  التعاون،  موؤ�س�سة  بوا�سطة  ال�سم�سية 
قدمت اجلمعية خالل احلفل م�ساهمة مالية 

بقيمة 15,000$ دولر لدعم هذه املبادرة.

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي 
»ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية«

املوؤمتر  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي  امل�سرفـي 
"ابتكارات  عنوان  حتت  العربية 
اخلدمات  وم�ستقبل  املالية  التكنولوجيا 
فـي   2018/04/30-29 امل�سرفـية" 
القاهرة، وذلك مب�ساركة معايل حمافظ 

�سلطة النقد عزام ال�سوا، وبح�سور لفـيف 
وامل�سرفـية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
املوؤمتر  وخالل  والعربية،  الفل�سطينية 
اأعمال  مناذج  اأهم  على  ال�سوء  األقي 
املوؤمتر  ناق�س  كما  املالية،  التكنولوجيا 
الفر�س والتحديات التي تواجه م�ستقبل 

الأمان  و�سبكات  امل�سرفـية  اخلدمات 
بني  القائمة  والعالقات  العاملية،  املايل 
والآثار  النا�سئة  وال�سركات  امل�سارف 
املتوقعة على ال�سمول املايل، وال�ستقرار 

املايل فـي ظل التكنولوجيا املالية.

جمعية البنوك تتابع مساهماتها المجتمعية في القطاع الصحي 
فـي  العمل  �سري  البنوك  جمعية  تتابع 
م�ساهماتها  لها  قدمت  التي  امل�ساريع 
ال�سحي، حيث  القطاع  فـي  املجتمعية 
قدمت اجلمعية فـي وقت �سابق الدعم 

املطلع   / فكتوريا  الأوغ�ستا  مل�ست�سفى 
مل�سروع وحدة غ�سيل الكلى، ومل�ست�سفى 
لرتميم  ال�سالمية  اخلريية  املقا�سد 
فـي  مر�سى  غرف  ثالث  وحتديث 

اجلمعية  تويل  حيث  امل�ست�سفى، 
اأهمية فـي متابعة تنفيذ هذه امل�ساريع 
منها  الق�سوى  ال�ستفادة  لتحقيق 

لأبناء �سعبنا.
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جمعية البنوك تبدأ العمل على صياغة خطتها االستراتيجية

جمعية البنوك تعقد اجتماعات للجنة الفنية لتعزيز فرص تمويل الطاقة المتجددة

اخلطوات  البنوك  جمعية  بداأت 
ال�سرتاتيجية  خطتها  ل�سياغة  العملية 
 Dimensions �سركة  تنفذها  التي 
ال�سركة  قامت  حيث   ،Consulting

اجتماعات  بعقد  الثاين  الربع  خالل 

واملدراء  الإدارة  جمال�س  روؤ�ساء  مع 
اإىل  اإ�سافة  الإقليمني،   / العامني 
اجلمعية  بعمل  العالقة  ذات  الأطراف 
اخلا�س،  اأو  العام  القطاع  من  �سواء 
حول  اآرائهم  على  لالإطالع  وذلك 

امل�ستقبلية  وتطلعاتهم  اجلمعية 
للخلوة  موعد  حتديد  مت  كما  ب�ساأنها، 
الثاين  الأ�سبوع  بنهاية  ال�سرتاتيجية 
فـي  احلايل  العام  من  اأيلول  �سهر  من 

اأريحا. مدينة 

للجنة  اجتماعات  البنوك  جمعية  عقدت 
الطاقة  متويل  فر�س  لتعزيز  الفنية 
 2018/05/03-04/18 بتاريخ  املتجددة 
اأع�ساء  بحث  حيث  اجلمعية،  مقر  فـي 
وتو�سيات  اأهداف  حتقيق  اآلية  اللجنة 
الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر 

2016 الذي عقد بعنوان "الطاقة املتجددة 

وفر�س التمويل"، حيث كان اأهم تو�سياته؛ 
ح�سد الدعم والتاأييد لتهيئة البيئة املمكنة 
توفـري  املتجددة،  الطاقة  ل�ستخدام 
الطاقة  م�ساريع  لتمويل  الالزمة  املحفزات 
املقرة،  احلوافز  �سلة  اإطار  فـي  املتجددة 

التمويل  جلهات  الفنية  امل�ساعدات  وتوفـري 
التمويل  برامج  اإدارة  فـي  قدراتها  لتعزيز 
وت�سم  املتجددة،  الطاقة  مبجال  املخت�سة 
جمعية  اإىل  اإ�سافة  ع�سويتها  فـي  اللجنة 
و�سلطة  النقد  �سلطة  عن  ممثلني  البنوك 
الطاقة وموؤ�س�سات اإقرا�س ومتويل م�ساريع.

جمعية البنوك عضوًا في اللجنة الفنية للشمول المالي
اللجنة  فـي ع�سوية  البنوك  �ساركت جمعية 
العام  باملدير  ممثلة  املايل  لل�سمول  الفنية 
اللجنة  ت�سكيل  جاء  حيث  دياب،  اأبو  نبيل 
الوطنية  اللجنة  من  مقرتح  على  بناء 

لل�سمول املايل و�ستكون اللجنة م�سوؤولة عن 
ال�سركاء  كافة  بني  الكامل  التن�سيق  توفـري 
على امل�ستوى التنفـيذي ل�سمان تطبيق خطة 
توجيهات  اإىل  ا�ستنادا  ال�سرتاتيجية  عمل 

اإىل  اإ�سافة  لل�سمول املايل،  اللجنة الوطنية 
م�سوؤوليتها عن عملية املتابعة والتقييم ورفع 
التقارير الدورية للجنة الوطنية وفق الآلية 

املحددة فـي ال�سروط املرجعية للجنة.
سلطة النقد تنسق لقاء بين جمعية البنوك

و وفد من دائرة االستقرار المالي من بنك السويد المركزي
ن�سقت �سلطة النقد لقاء بني جمعية البنوك 
ممثلة باملدير العام نبيل اأبو دياب و وفد من 
ال�سويد  بنك  فـي  املايل  ال�ستقرار  دائرة 
مقر  فـي   2018/05/29 بتاريخ  املركزي 

الفنية  الزيارة  هذه  وتاأتي  النقد،  �سلطة 
ونظم  بيئة  على  الطالع  بهدف  للوفد 
والجراءات  املايل  ال�ستقرار  واإطار 
لتعزيز  النقد  �سلطة  قبل  من  املطبقة 

اخلا�سة  واملوؤ�سرات  املايل  ال�ستقرار 
بنك  جتربة  حول  عر�س  وتقدمي  بذلك. 
ال�ستقرار  جمال  فـي  املركزي  ال�سويد 

املايل.
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بيت البنوك
 جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء الموارد البشرية 

لتشكيل ملتقى للموارد البشرية في القطاع المصرفي

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا ملدراء املوارد 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  الب�سرية 
اجلمعية،  مقر  فـي   2018/04/02 بتاريخ 
وذلك ملناق�سة ت�سكيل ملتقى للموارد الب�سرية 
الجتماع  وخالل  امل�سرفـي،  القطاع  فـي 

ملتقى  ت�سكيل  اأهمية  حول  احل�سور  تناق�س 
توطيد  خالله  من  يتم  الب�سرية  للموارد 
املوارد  مدراء  بني  ما  والعالقات  التوا�سل 
وتطوير  اخلربات  تبادل  وتعزيز  الب�سرية، 
الب�سري،  املال  راأ�س  تنمية  فـي جمال  العمل 

على  احل�سور  توافق  الجتماع  نهاية  وفـي 
لت�سكيل  العملية  باخلطوات  البدء  �سرورة 
الإيجابية  وللنتائج  لأهميته  نظرًا  امللتقى 

املرجوة من ت�سكيله.

 جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء الموارد البشرية 
لمناقشة أحكام قانون الضمان االجتماعي والنظام الصادر بمقتضاه

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا ملدراء املوارد 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  الب�سرية 
الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  ممثلي  مع 
اجلمعية،  مقر  فـي   2018/04/11 بتاريخ 

الجتماعي  ال�سمان  قانون  اأحكام  ملناق�سة 
على  والجابة  مبقت�ساه  ال�سادر  والنظام 
ال�ستف�سارات املتعلقة به، وخالل الجتماع 
قدم ممثلي املوؤ�س�سة عر�سًا تو�سيحيًا حول 

اأحكام قانون ال�سمان الجتماعي و�سروطه 
واحت�سابه، وفـي نهاية الجتماع مت الإجابة 
من  احل�سور  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤلت  على 

قبل ممثلي املوؤ�س�سة.
جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد 

بشأن »نسبة صافي التمويل المستقر«
البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
بو�سع  النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 
التمويل  �سافـي  "ن�سبة  على  مالحظاتهم 

النقد،  �سلطة  عن  ال�سادرة  امل�ستقر" 
والتفتي�س  الرقابة  دائرة  تزويد  مت  حيث 
مبالحظات البنوك املوحدة حول التعليمات 

مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  والأخذ  لدرا�ستها 
قبل  وذلك  والتعليمات  والأنظمة  القوانني 

ا�سدار امل�سودة ب�سكلها النهائي.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لتوحيد مالحظاتهم
على مسودة تعليمات »المقاصة الوطنية االلكترونية وقواعد العضوية فيها«

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
ملناق�سة  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
على  البنوك  من  الواردة  املالحظات 
ب�ساأن  النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودة 
وقواعد  اللكرتونية  الوطنية  "املقا�سة 

 2018/06/20 بتاريخ  فـيها"  الع�سوية 
فـي مقر اجلمعية، حيث ناق�س احل�سور 
املو�سوع  واملالحظات  امل�سودة  بنود 
خالل  ومت  البنوك،  قبل  من  عليها 

الجتماع توحيد املالحظات.

باإر�سال  اجلمعية  قامت  ثم  ومن 
املالحظات اإىل دائرة ُنظم املعلومات فـي 
والطلب منهم حتديد موعد  النقد  �سلطة 

لجتماع ملناق�ستها مع البنوك.

جمعية البنوك تشارك سلطة النقد
في لقاء اتحاد المطورين الفلسطينيين في القطاع العقاري

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  النقد  �سلطة  دياب  اأبو  نبيل  العام 
املطورين  احتاد  مع  الت�ساوري  اللقاء 
الذي  العقاري  القطاع  فـي  الفل�سطينيني 
عقد بتاريخ 2018/05/02 فـي مقر �سلطة 
النقد، حيث ناق�س احل�سور اآليات متكني 
احل�سول  من  واملهنيني  احلرفـيني  فئة 

من  واإ�سكانية  عقارية  ت�سهيالت  على 
�سكنية،  �سقق  متلك  بهدف  امل�سارف 
املقرتحات  من  العديد  احل�سور  وتبادل 
جهات  مع  وثيقة  م�سرفـية  عالقة  لبناء 
الوعي  م�ستوى  لرفع  وكذلك  التمويل 
واملعرفة امل�سرفـية لدى هذه الفئة، وفـي 
ا�ستكمال  التوافق على  الجتماع مت  نهاية 

العالقة  ذات  الأطراف  مع  امل�ساورات 
واحتاد  القرو�س  �سمان  موؤ�س�سات  من 
للنظر  وامل�سارف  العقاريني  املطورين 
فـي بحث ال�سبل والو�سائل الأخرى لتمكني 
اإىل  للو�سول  القطاع  هذا  قدرات  وتعزيز 

روافد التمويل.
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بيت البنوك

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسويق 
لمناقشة تحضيرات إطالق فعاليات »اليوم العربي للشمول المالي للعام 2018«

�سلطة  مع  بالتن�سيق  البنوك  جمعية  نظمت 
النقد اجتماعا ملدراء الت�سويق لدى البنوك 
 2018/04/08 بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة 

فـي مقر اجلمعية، وذلك ملناق�سة حت�سريات 
لل�سمول  العربي  "اليوم  فعاليات  اإطالق 
بتاريخ  ي�سادف  املايل للعام 2018" الذي 

احل�سور  ناق�س  حيث  عام،  كل  من   04/27

�سيتم  التي  املقرتحة  والأن�سطة  الفعاليات 
تنفـيذها واحلملة العالمية املرافقة لذلك.

 جمعية البنوك تعقد ورشة عمل للمستشارين القانونيين 
لمناقشة المالحظات المتعلقة بقرارات المحاكم بالحجز على حسابات العمالء 

عقدت جمعية البنوك ور�سة عمل للم�ست�سارين 
مقر  فـي   2018/04/03 بتاريخ  القانونيني 
امل�ست�سارين  بحث  الور�سة  وخالل  اجلمعية، 

بعدد  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  القانونيني 
من املوا�سيع القانونية ذات العالقة بالقطاع 
املتعلقة  املالحظات  اأهمها؛  امل�سرفـي، 

ح�سابات  على  باحلجز  املحاكم  بقرارات 
البلديات  تفر�سها  التي  والر�سوم  العمالء، 

على ال�سرافات اللية.

توقيع اتفاقية بين سلطة النقد ووزارة االقتصاد الوطني
تتيح للبنوك لالستعالم الكترونيا عن الشركات

اثمرت جهود جمعية البنوك من خالل جلنة  
الـ SME's امكانية ا�ستعالم البنوك الكرتونيا 
عن ال�سركات، حيث �ساركت اجلمعية ح�سور 
�سلطة  بني  بيني  تبادل  مذكرة  توقيع  حفل 

النقد و وزارة القت�ساد، بالتعاون مع وزارة 
بتاريخ  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 
القت�ساد،  وزارة  مقر  فـي   2018/05/28

الربط بني  اآلية  اإىل حوكمة  املذكرة  وتهدف 

املوؤ�س�سات احلكومية، واملوؤ�س�سات العامة مبا 
ي�سمن اأمن املعلومات و�سرعة احل�سول عليها 
الكرتونيًا، وحت�سني جودة وم�ستوى اخلدمات 

اللكرتونية التي تعتمد على اخلدمة.
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 جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تعقد اجتماعا لمدراء العمليات 
لمناقشة إجراءات عمل فتح الحسابات لدى المصارف

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  العمليات 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 
وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2018/05/23

احل�سابات  فتح  عمل  اإجراءات  ملناق�سة 
اأ�سار  الجتماع  وخالل  امل�سارف،  لدى 
تقيد  �سرورة  اإىل  النقد  �سلطة  ممثلي 
البنوك بتعليمات �سلطة النقد بخ�سو�س 

�سرورة  اإىل  وكذلك  املو�سوع،  هذا 
قيامهم  عند  املواطنيني  على  الت�سهيل 

باإجراءات فتح ح�سابات. 

شركة PalPay بالتعاون مع جمعية البنوك 
تنظم ورشة عمل حول »خدمات الدفع االلكترونية«

نظمت �سركة PalPay بالتعاون مع جمعية 
تكنولوجيا  ملدراء  عمل  ور�سة  البنوك 
املعلومات والقنوات اللكرتونية فـي البنوك 
العاملة فـي فل�سطني بتاريخ 2018/04/03 

بخدمات  للتعريف  الكرمل،  فندق  فـي 
ممثلي  قدم  حيث  اللكرتونية،  الدفع 
حول  تو�سيحيًا  عر�سًا   PalPay �سركة 
املتعاقدة  وال�سركات  وخدماتها  ال�سركة 

الربط  خ�سائ�س  اإىل  اإ�سافة  معها، 
البنوك،  على  ذلك  وفائدة  اأنظمتها  مع 
كافة  على  الإجابة  مت  الور�سة  نهاية  وفـي 

ت�ساوؤلت وا�ستف�سارات احل�سور.

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

عن  ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني فـي اجتماعات 
الربع  خالل  واللجان  املجال�س  من  عدد 

كل  فـي  �ساركت  حيث  العام،  هذا  من  الثاين 
املايل  لل�سمول  الوطنية  اللجنة  اجتماع  من: 
النقد،  �سلطة  مقر  فـي   2018/05/10 بتاريخ 

اجتماعات جمل�س اإدارة �سندوق درء املخاطر 
بتاريخ 05/23-2018/04/19، اجتماع املجل�س 
الأعلى لالأبداع والتميز بتاريخ 2018/04/04.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تنجز عددًا من الدراسات المصرفية

كتاب »الوضع المالي للبنوك 2017«
ال�سنوي  كتابها  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
توفـري  اإىل  يهدف  الذي   "2017 للبنوك  املايل  "الو�سع 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  لأداء  تف�سيلية  قراءة 
واحت�ساب  املالية  والبيانات  املعلومات  عر�س  خالل  من 

واحلجم،  املال،  راأ�س  هيكل  ال�سيولة،  الربحية،  موؤ�سرات 
حيث  من  للبنوك  ال�سوقية  احل�س�س  اإىل  اإ�سافة 
)جمموع املوجودات، ودائع العمالء، و�سافـي الت�سهيالت 
املايل  الأداء  الكتاب  وير�سد  املبا�سرة(،  الئتمانية 

الوضـع المالي للبنـوك
2017

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاءفي فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطينل

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة
لالرتقاء بالصناعة

المصرفية في فلسطين

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

لالرتقاء بالصناعة
في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين
في  فلسطين

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

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

مصادر البيانات

البيانات المالية للبنوك

سلطة النقد الفلسطينية

دراســات مـصـرفـيــة
2017

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

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

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

مصادر البيانات

البيانات المالية للبنوك

سلطة النقد الفلسطينية

األداء المقارن للبنوك
2017

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

المـؤشـر المصـرفـي
الربع األول 2018

بيـانات مصـرفـية م�صدر البيانات:
امليزانية العمومية املجمعة ال�صادرة 

عن �صلطة النقد الفل�صطينية ل�صهر اآذار 2018

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

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة ربعية ت�صدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�صـــطنيبريـد اإلكرتوين

الربع األول 2018
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"املوؤ�سر امل�سرفـي  اأ�سدرت جمعية البنوك ن�سرتها الربعية 
عن  املعرفة  توفـري  اإىل  تهدف  التي   "2018 الأول  الربع 
واقع القطاع امل�سرفـي من خالل حتليل لأهم بنود امليزانية 

"بيانات م�سرفـية"  بطاقة  الإ�سدار  هذه  ويرافق  املجمعة، 
ال�ستخدام  �سهل  ملخ�سا  لت�سكل  الربع  ذات  تخ�س  والتي 

لبنود امليزانية املجمعة ال�سادرة عن �سلطة النقد.

نشرة »المؤشر المصرفي« و بطاقة »بيانات مصرفية«

كتيب »دراسات مصرفية 2017«
ال�سنوي  الكتيب  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
ع�سرة  اثنا  يت�سمن  الذي   "2017 م�سرفـية  "درا�سات 
والتي  امل�سرفـي،  القطاع  تهم  حتليلية  م�سرفـية  درا�سة 
�سملت:  بحيث  امل�سرفـي  لالأداء  حتليل  فـي:  متثلت 
امل�سارف  املحلية،  امل�سارف  امل�سرفـية،  ال�سناعة 

الإ�سالمية،  وامل�سارف  التجارية،  امل�سارف  الوافدة، 
الرتكز  امل�سرفـية،  ال�سناعة  عنا�سر  مقارنة  درا�سة 
العمالء،  ال�سوق عن: ودائع  امل�سرفـي، ودرا�سات حتليل 
ال�سيكات،  اللكرتونية،  ال�سريفة  املبا�سرة،  الت�سهيالت 

واحلوالت.

"الداء  اأ�سدرت جمعية البنوك فـي فل�سطني الكتيب ال�سنوي 
وافـيًا ملجمل  تلخي�سًا  يت�سمن  املقارن للبنوك 2017" الذي 
نتائج اأعمال البنوك العاملة فـي فل�سطني خالل العام 2017 
القطاع  بت�سنيف  وذلك   2016 ال�سابق  العام  مع  باملقارنة 
امل�سرفـي اإىل بنوك حملية جتارية، حملية اإ�سالمية، و وافدة 
جتارية، حيث مت ترتيب البنوك ب�سكٍل تنازيل ح�سب كل معيار 
قائمة  بنود  اأهم  ح�سب  البنوك  ترتيب  التالية:  املعايري  من 
�سافـي  العمالء،  ودائع  املوجودات،  جمموع  املايل:  املركز 

ح�سب  البنوك  ترتيب  امللكية،  حقوق  الئتمانية،  الت�سهيالت 
ال�سرائب،  قبل  )اخل�سارة(  الربح  الدخل:  قائمة  بنود  اأهم 
�سافـي الربح )اخل�سارة(، ترتيب البنوك ح�سب اأهم موؤ�سرات 
والعمالت/اليرادات،  الفوائد  ايرادات  �سافـي  الربحية: 
ترتيب  امللكية،  حقوق  على  العائد  املوجودات،  على  العائد 
البنوك ح�سب التفرع امل�سرفـي واملوارد الب�سرية: عدد الفروع 

واملكاتب، عدد اأجهزة ال�سراف الآيل، وعدد املوظفـني.

كتيب »االداء المقارن للبنوك 2017«

اآملني ان ت�ساهم هذه ال�سدارات فـي ت�سليط ال�سوء على القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
لت�سكل مرجعاً لذوي العالقة واملهتمني و�سناع القرار

)جمموع  حيث  من  ال�سابقة  ال�سنوات  اخلم�س  للبنوك 
الت�سهيالت الئتمانية  املوجودات، ودائع العمالء، �سافـي 
جمموع  والعمولت،  الفوائد  اإيرادات  �سافـي  املبا�سرة، 
طريق  عن  اخل�سارة(   / الربح  و�سافـي  امل�ساريف، 
ترتيب  يت�سمن  كما  بيانية،  ر�سوم  �سكل  على  عر�سها 
لغر�س  املالية  وموؤ�سراتها  بياناتها  اأهم  ح�سب  البنوك 
املايل  الو�سع  كتاب  نتائج  اأظهرت  بينها.  فـيما  املقارنة 
اأهم بنود  2017 منو  للعام  الفل�سطيني  للقطاع امل�سرفـي 
بن�سبة  املوجودات  جمموع  والدخل؛  املايل  املركز  قوائم 

الت�سهيالت  �سافـي   ،%12.9 بـ  العمالء  ودائع   ،%12.3

16.8%، وارتفع راأ�س املال املدفوع  الئتمانية املبا�سرة بـ 
19.4%، جمموع امل�ساريف  بـ  6%، جمموع الإيرادات  بـ 
ويرافق   .%12.9 بن�سبة  الأرباح  و�سافـي   ،%21.3 بـ 
وبطاقة   "2017 احلقائق  "�سفحة  ن�سرة  الإ�سدار  هذا 
اأهم  على  حتتويان  والتي   ،"2017 م�سرفـية  "حقائق 
لت�سكالن   "2017 للبنوك  املايل  "الو�سع  كتاب  بيانات 
امل�سرفـي  القطاع  واقع  عن  ال�ستخدام  �سهل  مرجعًا 

الفل�سطيني.
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بــانــورامــا
بنك االسكان يتبرع بأجهزة تعليمية لمدرسة راهبات مار يوسف رام الـله 

ا�ستمرارا ل�سيا�سة بنك ال�سكان فـي تعزيز 
على  وحر�سه  امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم 
التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي بكافة 
قطاعاته، قام بنك ال�سكان بامل�ساهمة فـي 
بحيث مت  تعليمية،  الكرتونية  اأجهزة  توفـري 
وبهدف  املعتمدة،  بالأجهزة  �سفـني  جتهيز 
خدمة الطلبة فـي مدر�سة راهبات ماريو�سف 
املدير  �سرح  جانبه  ومن  الـله.  رام  فـي 
الربغوثي  حممد  الإ�سكان  لبنك  القليمي 
باأن هذا التربع يعك�س توا�سل م�سرية البنك 
لن�سر ر�سالته ال�سامية فـي جانب التربعات 
�سيا�سته  �سمن  وذلك   ،2018 العام  خالل 
فـي دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي وخا�سة 
القطاع التعليمي، كما اأ�سار اإىل اأهمية ايجاد 
خلدمة  واملتطورة  ال�سليمة  املدر�سية  البيئة 

التعليم والتعلم. وبدوره �سكرت مدير املدر�سة 
البنك على دعمه ال�سخي، بحيث عملت هذه 
امل�ساهمة على ادخال الفرحة للطلبة ووفرت 
لهم اجلو ال�سليم لتطوير العملية التعليمية، 
ال�سفـية  الغرف  جتهيز  اأهمية  اإىل  وا�سار 
على  بالفائدة  �سيعود  ملا  الكرتونية  باأجهزة 
بدوره  والذي  العلمي،  وحت�سيلهم  الطالب 

�سي�ساعد اي�سا على تطوير مداركهم ومواكبة 
التطور التكنولوجي احلا�سل.

وتاأتي هذه املبادرة �سمن دور بنك الإ�سكان 
لتعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية 
امل�ستدامة وروح امل�سوؤولية فـي عدة جمالت، 
وحر�سه  اهتماماته،  اأوائل  من  تعترب  والتي 

على امتام امل�سرية التعليمية لكافة الطلبة.

و يساهم برعاية »بطولة ألعاب القوى المركزية« في ترمسعيا

واللجنة  امل�ساركة،  واملدار�س  الوطن  فـي 
الأوملبية الفل�سطينية، وجمل�س اأولياء الأمور، 
وح�سور كبري من اأهايل بلده ترم�سعيا والقرى 
جمموعة  البطولة  فـي  �سارك  وقد  املجاورة. 
من الطلبة، بحيث تناف�سوا على جمموعة من 
األعاب القوى )جري ووثب عايل ودفع اجللة 
و�سرب الكرة، وغريها(، وقد اأظهر الأ�سبوع 
للطلبة  الكبرية  الطاقات  الريا�سي  الأوملبي 

ومدى الأهمية لرعاية املواهب منهم، بهدف 
الوطن  فـي  القوى  األعاب  مب�ستوى  التقدم 

وامل�ساركة فـي امل�سابقات العاملية.
ومن جانبه اأكد املدير الإقليمي لبنك الإ�سكان 
– فروع فل�سطني ال�سيد حممد الربغوثي "اأن 
هذا الدعم ياأتي �سمن �سيا�سة البنك فـي دعم 
ن�ساطاتها  وكافة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 
اأ�سار  كما  والتعليمية"،  والثقافـية  الريا�سية 

برعاية  فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك  �ساهم 
الأ�سبوع الأوملبي املدر�سي الرابع على مالعب 
وبح�سور  الثانوية،  ترم�سعيا  بنات  مدر�سة 
ال�سيد  ترم�سعيا  ال�سكان  بنك  فرع  مدير 
عبد احلميد زايد، و مب�ساركة وح�سور وكيل 
والأمني  �سالح،  ب�سري  د.  الرتبية  وزارة 
املجيد  عبد  الأوملبية  اللجنة  لحتاد  العام 
فـي  الطالبية  الن�ساطات  عام  ومدير  حجة 
اخل�سور  �سادق  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ومدير تربية رام الـله با�سم عريقات ورئي�س 
القوى  لألعاب  املركزي  الفل�سطيني  الحتاد 
الطبية  اخلدمات  وممثل  اخلطيب  مازن  د. 
ورئي�س  �سالمه  نبيل  العقيد  الع�سكرية 
وزارة  وممثلي  املدر�سة،  ومديرة  البلدية 
الرتبية  وزارة  وممثلي  والريا�سة،  ال�سباب 
والتعليم  الرتبية  مديريات  وكافة  والتعليم 
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و يتبرع بأجهزة حاسوب لمدرسة فيصل الحسيني في رام الـله

و يساهم في إنشاء ميدان في مدينة الظاهرية

باأهمية  ال�سبار  راتب  ال�سيد  الظاهرية 
تكامل  و�سرورة  البنك  من  املقدم  الدعم 
فـيها  مبا  القطاعات  جميع  بني  الأدوار 
امل�سوؤولية  من  انطالقا  اخلا�س  القطاع 
ال�سعب  اأبناء  جتاه  والوطنية  الجتماعية 
هذا  على  البنك  �ساكرا  الفل�سطيني، 

بلدية  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن  الدعم. 
فـي  ميادين  ثالثة  لبناء  ت�سعى  الظاهرية 
املدينة انطالقا من �سيا�سة البلدية لت�سهيل 
وتقدمي اخلدمات املميزة لأهايل الظاهرية، 
للمدينة  جديدة  مالمح  لر�سم  منها  و�سعيا 

لإحيائها وحت�سني �سورتها اجلمالية.

ان�ساء  فـي  بامل�ساهمة  ال�سكان  بنك  قام 
من  انطالقا  الظاهرية  بلدة  فـي  ميدان 
�سيا�سة  و�سمن  الجتماعية  م�سوؤوليته 
والبلديات  البنك  بني  امل�سرتك  التعاون 
وحر�سا  املختلفة،  املحلية  واملوؤ�س�سات 
للمواطنني  العامة  اخلدمات  توفـري  على 

وت�سهيل حياتهم.
املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأكد  وقد 
املبادرة  باأن هذه  ال�سكان  لبنك  القليمي 
بتعزيز  الرا�سخ  البنك  دور  �سمن  تاأتي 
التنمية  مفهوم  من  منبثقة  تنموية  روؤية 
عدة  فـي  امل�سوؤولية  وروح  امل�ستدامة 
التنموي  القطاع  دعم  واأهمها  جمالت 
بلدية  رئي�س  اأ�ساد  بدوره  فل�سطني.  فـي 

ال�سيدة  املدر�سة  مديرة  �سكرت  وبدورها 
بنك  التدري�سية  والهيئة  �سمر �سمارة 
واملتوا�سل  ال�سخي  دعمه  على  ال�سكان 
املناطق  خمتلف  فـي  والطالب  للمدار�س 
وعلى كافة الأ�سعدة، وا�سادت باأهمية التربع 
التعليمية ومواكبة  العملية  ودوره فـي تطوير 

املبادرة  هذه  وتاأتي  التكنولوجيا.  ع�سر 
�سمن دور بنك الإ�سكان لتعزيز روؤية تنموية 
وروح  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  من  منبثقة 
تعترب  والتي  جمالت،  عدة  فـي  امل�سوؤولية 
امتام  على  وحر�سه  اهتماماته،  اأوائل  من 

امل�سرية التعليمية لكافة الطلبة.

اإىل اأهمية تنظيم مثل هذه امل�سابقات ب�سكل 
�سخ�سية  �سقل  فـي  الفعال  لدورها  م�ستمر 

الطالب وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

املدر�سة  ومديرة  البلدية  رئي�س  اأ�ساد  وقد 
البطولة  هذه  رعاية  فـي  الإ�سكان  بنك  بدور 
على  البنك  حر�س  مدى  عن  عربت  والتي 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات املحلية �ساكرين لإدارة 
ال�سباب  فـي دعم م�سرية  البنك هذا اجلهد 

والريا�سة.

 العدد 74، حزيران 2018

امل�سوؤولية  واقع  ومن  ال�سكان  بنك  قام 
الجتماعية و�سمن �سيا�سة التعاون امل�سرتك 
بني البنك وموؤ�س�سات املجتمع املحلي، بالتربع 
احل�سيني  فـي�سل  ملدر�سة  حا�سوب  باأجهزة 
لتح�سني  التربع  جاء  بحيث  الـله،  رام  فـي 
والطلبة  املعلمات  ومل�ساعدة  املدر�سية  البيئة 

على تطوير وت�سهيل العملية التعليمية.
لبنك  القليمي  املدير  �سرح  جانبه  ومن 
التربع  هذا  باأن  الربغوثي  حممد  الإ�سكان 
يعك�س حر�س البنك على التزامه بامل�سوؤولية 
بني  الدوار  تكامل  على  موؤكدا  الجتماعية، 
امل�سرية  خدمة  فـيه  ملا  الوطنية  املوؤ�س�سات 
التعليمية، كما اأ�سار اإىل اأهمية ايجاد البيئة 

املدر�سية ال�سليمة املنا�سبة للتعليم والتعلم.



   

بــانــورامــا

البنك الوطني يقود تحالفًا
و يستحوذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك اإلسالمي الفلسطيني

و موجوداته تقفز عن 2 مليار دوالر للربع األول من العام 2018
بياناته  عن  الوطني  البنك  اأف�سح 
من  الأول  للربع  املوحدة  املالية 
اأظهرت  والتي   ،2018 العام 
مليار   2 حاجز  موجوداته  تعدي 
دولر  مليار   2.17 لتبلغ  دولر 
دولر  مليار   1.08 كانت  اأن  بعد 
واأ�سارت   .2017 العام  نهاية 
و�سول  اإىل  كذلك  املالية  البيانات 
دولر  مليار   1.72 العمالء  ودائع 
الت�سهيالت  حمفظة  حجم  وبلوغ 

مليار   1.29 املبا�سرة  الئتمانية 
املالية  البيانات  اأظهرت  كما  دولر. 
احت�ساب  بعد  اأرباح  �سافـي  حتقيق 
مليون   5.55 بقيمة  ال�سرائب 
دولر  مليون   3.2 منها  يعود  دولر 
اأن  حيث  الوطني،  البنك  مل�ساهمي 
يف�سح  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه 
املالية  بياناته  عن  البنك  فـيها 
ال�ستثمار  عملية  اإمتام  بعد  املوحدة 

الفل�سطيني. الإ�سالمي  البنك  فـي 

عام  مدير  عزى  ذلك،  على  وتعليقا 
ح�سن،  احلاج  اأحمد  الوطني  البنك 
املايل  الأداء  اإىل  النتائج  هذه 
وللبنك  الوطني  للبنك  جدا  اجليد 
جمتمعني،  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
النتائج  بهذه  �سعادته  عن  معربا 
اأ�سبح  الوطني  البنك  اأن  وموؤكدا 
اأكرب البنوك فـي فل�سطني. اليوم من 
املوحدة  املالية  البيانات  واأظهرت 
 2018 العام  من  الأول  للربع 

عملية  جناح  عن  الوطني  البنك  اأعلن 
من  م�سيطرة  ح�سة  على  ال�ستحواذ 
الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  اأ�سهم 
من  �سهما  مليون   31.300 ب�سرائه 
الفل�سطيني  ال�ستثمار  �سندوق  ح�سة 
وذلك  اأخرى،  م�ساهمات  وحتويل 
يقوده  م�ساهمني  ائتالف  خالل  من 
م�سيطرة  ح�سة  بذلك  ليتملك  البنك، 
بلغت 45% من جمموع اأ�سهم البنك، 
يقارب  ما  اإىل  قيمتها  وب�سفقة و�سلت 

70 مليون دولر. 

اأ�سار  ال�سفقة،  حيثيات  وحول 
الوطني  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ائتالف  اأن  اإىل  الدين  نا�سر  طالل 
الوطني  البنك  يقوده  م�ساهمني 
الإ�سالمية  ال�سركة  بتاأ�سي�س  قام 
قامت  والتي  لال�ستثمارات  الوطنية 
جمموع  من  �سهما  ب�سراء 22 مليون 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأ�سهم 
ال�ستثمار،  �سندوق  ميتلكها  التي 
امل�ستثمرين  من  جمموعة  اأن  كما 
مبا  م�ساهماتهم  بتحويل  قاموا 
البنك  ل�سالح  �سهم  مليون   9 يقارب 
بذلك  الئتالف  لي�سبح  الوطني، 
البنك  فـي  امل�سيطرة  احل�سة  �ساحب 
ت�سكل  والتي  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
45%. وتابع نا�سر الدين انه �سيرتتب 

قبل  من  اأع�ساء  تر�سيح  ال�سفقة  على 
جمل�س  فـي  لتمثيله  الوطني  البنك 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اإدارة 
اجتماع  فـي  اعتمادهم  يتم  اأن  على 

للبنك. القادم  العمومية  اجلمعية 
عن  احلديث  الدين  نا�سر  واأردف 
اأهمية هذه ال�سفقة واأثرها على تغيري 
الوطني  للبنك  التناف�سي  الرتتيب 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز  فـي 

�سيكون  ال�سفقة  هذه  اأن  م�سريا 
اأرباح  زيادة  على  ايجابية  اآثارا  لها 
لفتا  اأ�سوله،  وحجم  ال�سنوية  البنك 
البنك  اأ�سبح  الوطني  البنك  اأن  اإىل 
ال�ستحواذ  ل�سفقات  تنفـيذا  الأكرث 
امل�سرفـي  اجلهاز  فـي  والندماج 
هي  هذه  اأن  مو�سحا  الفل�سطيني، 
الندماج  بعد  له؛  الثالثة  ال�سفقة 
فـي  هويته  تكوين  اإىل  اأدى  الذي 
اأ�سول  على  وا�ستحواذه   ،2012 العام 
فـي  الأردين  الحتاد  بنك  والتزامات 
�سفقة  تتويج  مت  والآن   ،2015 العام 
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني بالنجاح، 
موؤكدا فـي ذات الوقت على اأهمية هذه 
اجلهاز  ومتتني  تقوية  فـي  العمليات 
فـي  وامل�ساهمة  الفل�سطيني  امل�سرفـي 

دفع عجلة القت�ساد الوطني قدما.

البنـوك فـي فل�ســــــطني14 
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و يمول أول رحلة لطلبة برنامج Rhodes من جامعة أكسفورد لزيارة فلسطين

الهيئة العامة تنتخب مجلس إدارة جديد وتقر توزيع 5% أرباحا نقدية على المساهمين
الوطني  للبنك  العامة  الهيئة  انتخبت 
اأعوام  لالأربع  جديد  اإدارة  جمل�س 
الدين  نا�سر  طالل  بع�سوية  القادمة 
امل�سري  وعمر  �سخ�سي،  بتمثيل 
م�سار  و�سركة  �سخ�سي،  بتمثيل 
و�سركة  مبقعدين،  لال�ستثمار  العاملية 
الت�سالت الفل�سطينية مبقعدين، وبنك 
ودينا  واحد،  مبقعد  الأردين  الحتاد 
بتمثيل �سخ�سي، بالإ�سافة  امل�سري 
اأبو خديجة بتمثيل �سخ�سي،  اإىل كمال 
�سخ�سي،  بتمثيل  خوري  غري�س  ود. 
�سخ�سي،  بتمثيل  اجلواد  عبد  وعزيز 
رئي�سا  لنتخاب  املجل�س  يعقد  اأن  على 

لرحلة  رعايته  الوطني  البنك  قدم 
 Rhodes( رودز  برنامج  لطلبة 
Scholarship Program( من 

لزيارة  الربيطانية  اأك�سفورد  جامعة 
الو�سع  على  الطالع  بهدف  فل�سطني 
والجتماعي  وال�سيا�سي  القت�سادي 
حياة  على  والتعرف  كثب،  عن  فـيها 

الفل�سطينيني على اأر�س الواقع.
وت�سمن برنامج الرحلة التي ا�ستمرت 
مدن  لعدة  زيارات  اأيام،  خم�سة  ملدة 
�سمنها  من  فل�سطينية  ومناطق 
الـله  ورام  ونابل�س  واخلليل  القد�س 
لقاءات  �سمل  وحيفا  وبتري  وبيت حلم 
وحقوقيني  واأكادمييني  �سيا�سيني  مع 

ورجال اأعمال واقت�ساد.

هي  الزيارة  هذه  اأن  ذكره،  واجلدير 
برنامج  من  لطلبة  نوعها  من  الأوىل 
وذلك  فل�سطني،  لزيارة  تنظم  رودز 
بعد انتخاب ع�سوين يحمالن اجلن�سية 

الطلبة  بادر  حيث  الفل�سطينية، 
مع  بالتوا�سل  الربنامج  فـي  الأع�ساء 
الرحلة  هذه  لتمويل  الوطني  البنك 

اأهدافها. واإجناح 

ونائبا فـي جل�سته املقبلة. واأقرت الهيئة 
نقدية  اأرباحا  توزيع  كذلك  العامة 
البالغ  املال  راأ�س  من  امل�ساهمني  على 

ح�سب   %5 بن�سبة  دولر  مليون   75

بتاريخ  كما  امل�ساهمني  �سجل  ك�سف 
.2018/04/23
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اإيرادات  �سافـي  حتقيق  للبنك، 
 21.05 بقيمة  والعمولت  الفوائد 
 8.02 ببلوغها  مقارنة  دولر  مليون 

من  الفرتة  نف�س  فـي  دولر  مليون 
الدخل  اإجمايل  وبلغ  املا�سي.  العام 
كان  اأن  بعد  دولر  مليون   23.65

الربع  نهاية  فـي  دولر  مليون   9.60

.2017 الأول من العام 
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استمرارًا لنهج رعاية الفئات المهمشة والمحتاجة
سلم البنك التجاري األردني مقاعد كهربائية متحركة

بالتعاون مع محافظة رام الـله والبيرة لذوي االحتياجات الخاصة في مقر المحافظة
ممثال  الأردين  التجاري  البنك  قدم 
ال�سيد  فل�سطني  لفروع  الإقليمي  مبديره 
ليلي غنام  ال�س�سرتي وبح�سور د.  منت�سر 
حمافظ حمافظة رام الـله والبرية كر�سيني 
الحتياجات  ذوي  من  لعائلتني  كهربائيني 
بدور  غنام  ال�سيدة  واأ�سادت  اخلا�سة، 
الفئات  دعم  فـي  الأردين  التجاري  البنك 
دعم  �ساكرة  املجتمع  فـي  املحتاجة 
الفل�سطيني  ال�سعب  لأبناء  الدائم  البنك 
والنهو�س بهم، م�سرية باأن الهتمام بذوي 
الحتياجات اخلا�سة واجب ديني واأخالقي 
من  الأردين  التجاري  البنك  واإن  ووطني 

البنك التجاري األردني يسلم الجائزة الثالثة ضمن حملة حسابات تجاري توفيري

النتظار لنها فر�س دائما حقيقية ". 
ويجري البنك التجاري الأردين �سحوباته على 
جوائز ا�سبوعية بقيمة 500 دينار وجوائز ربع 
�سنوية عبارة عن �سيارة �سيات ايبزا موديل 
ال�سريبة  وقيمة  اجلمارك  مدفوعة   2018

امل�سافة، ويتميز ح�ساب التوفـري لدى البنك 
ال�سرائح،  جلميع  ب�سموله  الأردين  التجاري 
حيث ي�سمل الربنامج نوعني من احل�سابات 
بقيمة  افتتاحي  بر�سيد  كال�سيكي  توفـريي 
100 دينار وفائدة �سنوية حتت�سب على ادنى 

ر�سيد �سهري تقيد كل )6( اأ�سهر، وح�ساب 

 2,500 افتتاحي  بر�سيد  الذهبي  التوفـري 
دينار او ما يعادلها بالعمالت الخرى بفائدة 
�سنوية حتت�سب على اأدنى ر�سيد يومي وتقيد 
احل�سابات  انواع  جميع  وت�سارك  �سهريًا، 
الفّعالة واجلامدة بال�سحوبات على اجلوائز 
وجود  حال  وفـي  فوائد  اأ�سعار  لها  وحتت�سب 
ح�سابات فرعية ت�سارك بال�سحوبات جميعها 
بخالف العملة ونوع احل�ساب بال�سافة اإىل 
ر  اإمكانية فتح ح�ساب التوفـري لالإطفال الق�سّ
) بولية اأو ملنفعة اأو بو�ساية( وح�سب ال�سروط 

املحددة بنموذج فتح احل�ساب.

ا�سم  عن  الأردين  التجاري  البنك  اأعلن 
الرابح الثالث ب�سيارة �سيات ايبزا 2018 
مدفوعة الر�سوم اجلمركية وقيمة ال�سريبة 
امل�سافة فـي حملة ح�سابات التوفـري "جتاري 
توفـري" الن�سة/مروه حممود يو�سف غفري 
والفائزة باجلائزة الربع �سنوية الثالثة، ومت 
مب�ساركة  بهيج  حفل  فـي  املركبة  ت�سليمها 
حلم،  بيت  فرع  وموظفـي  العمالء  كبار 
الرابعة  اجلائزة  على  ال�سحب  و�سيجري 
اإىل  بال�سافة  املقبل  حزيران  �سهر  خالل 

اجلوائز ال�سبوعية بقيمة 500 دينار.
الن�سة/مروه  قالت  فوزها،  على  وتعليقًا 
غفري: "اإنها حلظة موؤثرة بالن�سبة يل، كونه 
اإمتالك  جامعية  كطالبة  اأحالمها  احد  كان 
�سيارة لت�سهيل و�سولها اإىل اجلامعة وعربت 
التجاري  البنك  مع  بالتعامل  �سعادتها  عن 
الأردين لنه عاد عليها باخلري والفائدة، وان 
لعمالئه  مميزة  خدمة  توفـريه  اأثبت  البنك 
ت�ستحق  لهم  يوفرها  التي  الفر�س  وباأن 
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اأهم املوؤ�س�سات التي تربز فـي هذا املجال.
من جانبه �سرح ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي 
تقع  �سرورة  التربعات  هذه  مثل  تقدمي  اإن 
البنك  واإن  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  عاتق  على 

للتوا�سل  دومًا  ي�سعى  الأردين  التجاري 
تقدمي  خالل  من  املجتمع  فئات  كافة  مع 
باملجتمع  للنهو�س  والرعايات  التربعات 
الفل�سطيني وحفظ واحرتام كرامة الن�سان.
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املتوا�سل  بالدعم  البنك  روؤية  من  انطالقًا 
والقت�سادية  املجتمعية  التنمية  مل�سرية 
ال�سبابي  بالعن�سر  والهتمام  فل�سطني  فـي 
وامل�ساهمة  الب�سري  املال  براأ�س  وال�ستثمار 
خالل  من  ال�سباب  حاجات  ب�سد  الإيجابية 
البنك  قام  منا�سبة،  عمل  فر�س  خلق 
للعام  ال�سنوي  التوظيف  يوم  فـي  بامل�ساركة 
2018 والذي اأقيم فـي جامعة بريزيت فـي 

الروؤية  تعزز  التي  و  اأيار،  من  ع�سر  الثاين 
امل�ستقبل  ميثلون  من  فـي  للبنك  امل�سرقة 
اجلدد  اخلريجني  �سبابنا  وهم  احل�ساري 

اآذار   21 �سادف  الذي  الم  عيد  مبنا�سبة 
حر�س  منطلق  ومن  عام،  كل  من 
مع  التوا�سل  فـي  الردين  الهلي  البنك 
املنا�سبات،  كل  فـي  وجمتمعه  معتمديه 
اإىل  بزيارة  الردين  الهلي  البنك  قام 
فـي  املختلطة  ال�سا�سية  احلرية  مدر�سة 
و�سارك  املنا�سبة  هذه  فـي  بيتونيا  مدينة 
وموظفات،  مدر�سات  من  املدر�سة  كادر 
كل  على  ورمزية  عينية  هدايا  توزيع  ومت 
الكارد التعليمي، هذه الفعالية وامل�ساركة 

مدينه  فـي  الردين  الهلي  البنك  نظم 
كا�س"  "اربح  جوائز  حملة  طولكرم 
ملدة  املبارك،  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
وزعت  يومي  برنامج  �سمن  كامل  �سهر 
وكان  املت�سابقني،  على  نقدية  جوائز  فـيه 
هدف البنك من هذا الربنامج الذي كان 
الفجر،  اذاعة  مع  بالتعاون  النا�س  بني 
�سرائح  كل  مع  اكرب  ب�سكل  التوا�سل  هو 

املجتمع فـي املدينة. 

البنك األهلي األردني يشارك في يوم التوظيف السنوي للعام 2018 في جامعة بيرزيت

و يزور مدرسة الحرية االساسية المختلطة في مدينة بيتونيا بمناسبة )عيد االم( 

و ينظم حملة مسابقات في مدينة طولكرم »اربح كاش«

ومبنحهم فر�سة البناء فـي الوطن، فقد قام 
الكفاءات  بع�س  وت�سغيل  با�ستقطاب  البنك 

مللئ  اخلريجني  من  واملوؤهلة  املتميزة 
الوظائف ال�ساغرة لديه.

تدخل فـي �سلب مفهوم البنك للم�سوؤولية 
من  واميانا  املواطنني،  جتاه  املجتمعية 

جيل  ان�ساء  فـي  الم  بدور  البنك  قناعة 
مثقف ومميز.



بــانــورامــا
البنك اإلسالمي العربي يطلق أضخم حملة جوائز لحسابات التوفير »عشرة و مية«

Shopping Card و يطلق بطاقة المشتريات الجديدة
بطاقة  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
 Shopping Card اجلديدة  امل�سرتيات 
باأمان(، حيث متكن هذه البطاقة  )ت�سّوق 
العمالء من ال�سراء عرب الإنرتنت و نقاط 

البيع املعتمدة، اإ�سافة اإىل ال�سحب النقدي 
من خالل �سبكة ال�سرافات الآلية.

بقيمة  مقيدة  باأنها  البطاقة  هذه  تتميز 
ال�سيطرة  ل�سمان  بها  امل�سحون  املبلغ 

وحتديد امليزانية من قبل العمالء، اإ�سافة 
خالل  من  البطاقة  �سحن  ميكن  اأنه  اإىل 
من  النقدي  اليداع  اأو  البنكي  النرتنت 
الأخذ  مع  الفروع،  اأو  ال�سرافات  خالل 

حملة  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
اجلديدة  التوفـري  ح�سابات  جوائز 
من  العمالء  لتمكن   " ومية  "ع�سرة 
يومية  بجوائز  الربح  فر�س  م�ساعفة 
وجوائز  �سيقل  اآلف  ع�سرة  قيمتها 
وتتميز  �سيقل  األف  مئة  قيمتها  �سهرية 
العديد  العمالء  متنح  بانها  احلملة  هذه 
وياأتي  بها،  ال�سرتاك  عند  املزايا  من 
ذلك فـي اإطار �سعي البنك الدائم لتقدمي 

للعمالء.  التناف�سية  اف�سل اخلدمات 
"ع�سرة  التوفـري  ح�سابات  جوائز  حملة 
بحمالت  مقارنة  الف�سل  تعترب  ومية" 
امل�سرفـي  القطاع  فـي  التوفـري  جوائز 
اليومية  اجلوائز  قيمة  لطبيعة  وذلك 
اىل  ا�سافة  للعمالء،  املقدمة  وال�سهرية 
ان احلد الأدنى لدخول بال�سحب هو مئة 
من  يعادلها  ما  اأو  فقط  امريكي  دولر 
العمالت الخرى، ويعد التنوع فـي طبيعة 
اهم  من  وال�سهرية"  "اليومية  اجلوائز 
امليزات التناف�سية وذلك لأنها متنح عدد 
بجائزة  الفوز  فر�سة  العمالء  من  كبري 
مبلغ  فـي  اجلائزة  تركز  من  بدل  قيمة 

كبري لرابح واحد فقط.
وقد اأو�سح املدير العام للبنك الإ�سالمي 
البنك  اأن  نا�سر  هاين  ال�سيد  العربي 
منتجات  ا�ستحداث  على  العمل  يوا�سل 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  تتوافق  وخدمات 

وتلبي احتياجات العمالء والتي اأي�سًا من 
لالأف�سل  العمالء  حياة  حت�سني  �ساأنها 
�ستى  فـي  البنكية  معامالتهم  وت�سهيل 

اليومية. مناحي احلياة 
ح�سابات  جوائز  حملة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سمول  م�ستوى  رفع  اىل  تهدف  التوفـري 
مالحظة  وميكن  فل�سطني،  فـي  املايل 
الذي  الأدنى  احلد  خالل  من  ذلك 
على  ال�سحوبات  دخول  من  العميل  ميكن 
التوفـري، حيث ان مبلغ مئة دولر  جوائز 
توفـريه  العمالء  من  الكثري  با�ستطاعة 
وهو ما يهدف اليه مفهوم ال�سمول املايل 
ومن خالل ت�سهيل املعامالت البنكية مبا 
يتوائم مع مقدرة العمالء املادية وتوفـري 

هذه اخلدمات بال�سكل املنا�سب.
مدير  �سرطاوي  اأحمد  ال�سيد  واأو�سح 

دائرة العالقات العامة اأن حملة ح�سابات 
 01/07/2018 بتاريخ  انطلقت  التوفـري 
وحتمل  احلايل  العام  لنهاية  وت�ستمر 

العديد من املزايا للم�سرتكني.
ي�ستطيع  العميل  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
ايداع  طريق  عن  الفوز  فر�س  م�ساعفة 
وباإبقاء  باحل�ساب،  ا�سافـية  دولر   100

ت�سمل  واحلملة  �سهرين،  ملدة  الر�سيد 
وميكن  واجلديدة  القائمة  احل�سابات 
من  فرع  اي  فـي  التوفـري  ح�ساب  فتح 
املنت�سرة  العربي  الإ�سالمي  البنك  فروع 
فـي ال�سفة الغربية و قطاع غزة، وميكن 
ال�ستف�سار عن التفا�سيل و ال�سروط من 
خالل الرقم املجاين 1800242242 اأو 
من خالل املوقع اللكرتوين للبنك او من 

خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي.
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العربي  ال�سالمي  البنك  من  برعاية 
وبتنظيم من جمعية برج اللقلق املجتمعية 
اأكرب  اأُ�سيء  املحتلة  القد�س  مدينة  فـي 
مت  حيث  فل�سطني  فـي  رم�ساين  فانو�س 
غري،  بالقد�س  رم�سان  فعاليات  اإطالق 
الفانو�س  اإ�ساءة  حفل  فـي  �سارك  وقد 
ومئات  املقد�سية  العائالت  من  ع�سرات 
الفل�سطينية،  املدن  كل  من  املواطنني 
حفل  و  دينية  رم�سانية  اأم�سية  ذلك  تلى 
الأطفال  بهجة  و�سط  وذلك  للمهرجني، 

وفرح الكبار.
وبدوره اأو�سح املدير العام للبنك الإ�سالمي 
رعاية هذا  اأن  نا�سر  ال�سيد هاين  العربي 
هو  القد�س  مبدينة  الرم�ساين  احلدث 
جزء من روؤية وخطة البنك فـي ا�ستمرارية 
الفعاليات  بكافة  وامل�ساركة  امل�ساهمة 

و يشارك بإضاءة أكبر فانوس رمضاني بفلسطين في مدينة القدس

املجتمعية املهمة وخ�سو�سا الدينية منها، 
الأهم  الرم�ساين  الن�ساط  هذا  يعترب  اإذ 
اأن  اإىل  واأ�سار  عام،  كل  القد�س  مبدينة 
البنك ال�سالمي العربي يعمل جاهدًا على 
وبكافة  الفل�سطيني  باملجتمع  النخراط 
منه  يتجزاأ  ل  جزء  فهو  واأتراحه  اأفراحه 

غزة  قطاع  اأو  الغربية  ال�سفة  فـي  �سواًء 
الفل�سطيني  والداخل  املحتلة  القد�س  اأو 
القد�س  اأهايل  جميع  ودعى  املحتل، 
ي�ستطيعون  ممن  الفل�سطينية  والعائالت 
بكل  بامل�ساركة  القد�س  اإىل  الو�سول 

الفعاليات الرم�سانية القادمة.
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ب�سكل  خا�سعة  البطاقة  اأن  العتبار  بعني 
ال�سالمية،  امل�سرفـية  للتعامالت  كامل 
باأجور  �سنوات  لثالث  البطاقة  وت�سدر 

15 دولر تخ�سم مرة واحدة فقط.

الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  اأو�سح  وقد 
البنك  اأن  نا�سر  هاين  ال�سيد  العربي 

يوا�سل العمل على ابتكار وحتديث منتجات 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  تتوافق  وخدمات 
اأي�سًا  والتي  العمالء  احتياجات  وتلبي 
لالأف�سل  العمالء  حياة  حت�سني  �ساأنها  من 
�ستى  فـي  البنكية  معامالتهم  وت�سهيل 
اآمن،  وب�سكل  اليومية  احلياة  مناحي 

اجلديدة  امل�سرتيات  بطاقة  اأن  اإىل  واأ�سار 
لعمالء  خ�سائ�س  من  ورد  ما  كل  توفر 
البنك واأهمها ال�سراء من النرتنت باأمان 
وعمليات ال�سراء من نقاط البيع اأو ال�سحب 
البطاقة  وتتميز  اآمنة  وبطريقة  النقدي 

اأي�سًا ب�سهولة ال�سحن باأكرث من طريقة.
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و تحصل شركة الوساطة التابعة على أفضل شركة وساطة في فلسطين
و يحصل على ثالث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

كأفضل بنك في فلسطين والشمول المالي والمسؤولية االجتماعية

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية
بنك فلسطين يفتتح مكتبًا جديدًا في حي الطيرة بمدينة رام الـله

احتفل بنك فل�سطني بافتتاح مكتبه اجلديد 
فـي حي الطرية مبحافظة رام الـله والبرية، 
�سمن   72 الرقم  يحمل  الذي  املكتب  وهو 
�سبكة فروع ومكاتب بنك فل�سطني فـي داخل 
رعاية  حتت  الفتتاح  حفل  وجرى  الوطن. 
معايل حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية عزام 
ال�سوا، وبح�سور كل من ال�سيد ها�سم ال�سوا، 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بنك فل�سطني، 
ور�سدي  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد 
وعدد  فل�سطني،  بنك  عام  مدير  الغالييني 
من امل�سوؤولني والقت�ساديني ورجال الأعمال 
ها�سم  رحب  جانبه،  من  وال�سحفـيني. 
ال�سوا باحل�سور، م�سريًا اإىل موا�سلة البنك 
بامل�ساهمة  ر�سالته  وتكري�س  اأَهدافه  حتقيق 
خالل  من  الوطني،  اقت�سادنا  تعزيز  فـي 
ومتميزة  �ساملة  م�سرفـية  خدمات  تقدمي 
و�سرائحه  جمتمعنا  احتياجات  كافة  تلبي 
ن�ساطاته  جانب  اإىِل  املختلفة،  الإِقت�سادية 
املتنوعة لتحقيق اأَعلى درجات ال�سمول املايل 
امل�سرفـية  خدماتنا  واإِي�سال  فل�سطني  فـي 
اإىِل كل مكان داخل هذا الوطن. وقال ال�سوا 
املا�سية على  الفرتة  البنك عمل خالل  باأن 

ح�سل "بنك فل�سطني" على ثالث جوائز 
EMEA Finance املالية  جملة  من 
جلهوده  وذلك   2018 للعام  العاملية 
املا�سي،  العام  خالل  املتميزة  واأعماله 
ونال البنك جائزة اأف�سل بنك فـي ال�سرق 
الأو�سط فـي جمال ال�سمول املايل، وجائزة 
اأف�سل  وجائزة  فل�سطني،  فـي  بنك  اأف�سل 
الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  فـي  بنك 

على  بالرتكيز  املايل  ال�سمول  مفهوم  تعزيز 
ون�ساء.  و�سباب  اأَطفال  من  املجتمع  �سرائح 
عرب اإِطالق العديد من الربامج واخلدمات 
الإِحِتياجات  تلبي  التي  اجلديدة  امل�سرفـية 
اأَو�سع  اإِطالق  اأَهمها  كان  والتي  املختلفة 
فـي  يدات  لل�سَّ م�سِرفـي  برنامج  واأَ�سمل 
"َفل�سطينية".  َبرنامج  وهو  فل�سطني 
املوجه  "براعم"  برنامج  اإِىل  بالإِ�ساَفة 
امَلفهوم  تعزيز  بهدف  الأَطفال  ل�سريحة 
ال�سغر  منذ  لالأَطفال  امل�سِرفـي  والوعي 
وروؤية  وروؤيتنا  ا�سرتاتيجيتنا  مع  متا�سيًا 
�سلطة النقد الفل�سطينية فـي هذا اجلانب. 
م�سريًا اإىل قيام البنك بتجهيز اأَول منطقة 
خم�س�سة للعب الأَطفال فـي مكتب الطرية 
على  �سيعمل  البنك  باأن  م�سيفًا  اجلديد، 

فروعه  جميع  فـي  لالأطفال  اأماكن  جتهيز 
الرئي�سية حتى نهاية العام. من جانبه هناأ 
�سلطة  حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل 
بافتتاح  فل�سطني  بنك  الفل�سطينية  النقد 
من  يحتويه  مبا  م�سيدًا  اجلديد،  مكتبه 

مكان خا�س وم�ساحة للعب لالأطفال.
فل�سطني  بنك  بحيوية  املحافظ  واأ�ساد 
وتنوع منتجاته وم�ساهماته، وحتقيقه ن�سب 
خدمات  توفـريه  خالل  من  مميزة  منو 
املحافظات  جميع  فـي  وتواجده  متنوعة، 
الفل�سطينية، مبا فـي ذلك الريف واملناطق 
امل�سوؤولية  فـي  الفاعلة  واإ�سهاماته  النائية، 
قطاعات  اإىل  خا�سة  املوجهة  املجتمعية 
والبيئة،  وال�سحة،  والتعليم،  املراأة، 

ومعاجلة الفقر، والثقافة والفنون.
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و يجري السحب على جوائز رحالت لحضور نهائيات كأس العالم 2018
 Visa ضمن حملة البنك لمستخدمي بطاقات FIFA WORLD CUP RUSSIA

اأجرى بنك فل�سطني من اأمام مبنى فرعه 
على  ال�سحب  الـله  رام  مبدينة  الرئي�سي 
فـيزا،  بطاقات  م�ستخدمي  حملة  جوائز 
رحالت  عن  عبارة  جوائزها  كانت  والتي 
 2018 العامل  كاأ�س  نهائيات  حل�سور 
جمد  من  كل  فـيها  فاز  حيث  رو�سيا،  فـي 
جنني،  مدينة  من  عروق،  حممد  اأجمد 
نابل�س  مدينة  من  عزوين  حممد  وعبري 
بنك  فـيزا  بطاقات  م�ستخدمي  من  وهما 
الفائزين �سخ�س  فل�سطني فـيما �سريافق 
واحد حل�سور النهائيات. حيث �سارك فـي 
عملية ال�سحب كابنت املنتخب الفل�سطيني 
جنمات  من  وعدد  املرمى،  وحار�س 
جانب  اإىل  الفل�سطيني  الن�سوي  املنتخب 
الجتماعي،  التوا�سل  ن�سطاء  من  عدد 
وعدد  القدم،  لكرة  فل�سطني  بنك  وفريق 
من امل�سوؤولني وروؤ�ساء الدوائر فـي البنك.

بداية  احلملة  اأطلق  فل�سطني  بنك  وكان 

فـيزا  �سركة  مع  بالتعاون  العام  هذا 
ا�ستخدام  على  العمالء  لت�سجيع  العاملية 
بطاقات فـيزا فـي عملية الت�سوق وال�سراء 
واملتاجر  اللكرتونية  البيع  نقاط  عرب 
اللكرتونية. و�سملت احلملة تقدمي جوائز 
خا�سة، وهي عبارة عن جائزتني من فـيزا 
تت�سمن  ل�سخ�سني؛  جائزة  كل  العاملية 
ملدة  والإقامة  اأيام،  خم�سة  ملدة  برناجمًا 
فـي فندق فخم مع  ل�سخ�سني  ليايل  اأربع 
بال�سفر،  اخلا�سة  املتطلبات  كافة  توفـري 

لكاأ�س  النهائية  املباراة  حل�سور  واحدة 
ربع  مباراة  حل�سور  والثانية  العامل، 
اأخرى،  ت�سهيالت  اإىل  النهائي، بال�سافة 
فـيزا  وبطاقة  املطار،  فـي  كال�ستقبال 
مدفوعة مقدمًا بقيمة 450 دولر، ف�ساًل 
عن امل�ساركة فـي فعاليات فـيزا اجلماعية 
هام�س  على  رو�سيا  فـي  تنظمها  التي 
على  واحل�سول  العامل،  كاأ�س  مباريات 
املقدمة من  العينية  الهدايا  جمموعة من 

فـيفا وفـيزا.

�سركة  حازت  فـيما  الأو�سط،  ال�سرق  فـي 
له  التابعة  املالية  لالأوراق  الو�ساطة 
فـي  و�ساطة  �سركة  اأف�سل  جائزة  على 
اأقامت  حيث  املجلة.  ذات  من  فل�سطني 
بدولة  دبي  اإمارة  فـي  كبريًا  حفاًل  املجلة 
لتوزيع اجلوائز  املتحدة  العربية  الإمارات 
من  وح�سد  البنك  عن  ممثلني  ح�سره 
فـي  وم�سوؤولني  وم�سرفـيني  اأعمال  رجال 
منطقة  فـي  وم�سرفـية  مالية  موؤ�س�سات 

اخلليج العربي والعامل.
ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  اأعرب  جانبه،  من 
بنك  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
البنك  حل�سول  �سعادته  عن  فل�سطني 
فـي  جوائز  اأربع  على  الو�ساطة  و�سركة 
فجائزة  واحدة،  دفعة  متعددة  جمالت 

املايل  ال�سمول  جمال  فـي  بنك  اأف�سل 
تتبواأه  الذي  الريادي  املوقع  على  توؤكد 
ال�سعيدين  على  فل�سطني  بنك  جمموعة 
تتعزز  جمتمع  بناء  جتاه  والدويل  املحلي 
عملية  فـي  وامل�ساركة  الن�ساء  دور  فـيه 
بنك  اأف�سل  جائزة  اأما  والتنمية.  البناء 
فـي فل�سطني، فقد اأو�سح ال�سوا باأن البنك 
متميزا  ماليًا  نظامًا  طبق  لأنه  ا�ستحقها 
فـي خدمة عمالئه، وتو�سيع نطاق اأعماله 
والنت�سار  التو�سع  عمليات  ي�سمل  مبا 
اأ�سبح  حيث  والدولية  املحلية  ال�سوق  فـي 
للبنك مكتبني متثيليني فـي منطقة اخلليج 
العربي واأمريكا الالتينية. واحلفاظ على 
اأكرب �سبكة م�سرفـية مكونة من 73 فرعًا 

ومكتبًا، و162 �سرافًا. 

الجتماعية،  امل�سوؤولية  جائزة  عن  اأما 
امل�سوؤولية الجتماعية  باأن  ال�سوا  اأكد  فقد 
لدفع  ر�سالته  من  اأ�سا�سيًا  جزءا  �سكلت 
الأمام،  اإىل  القت�سادية  التنمية  عجلة 
من  يقارب  ما  بتخ�سي�س  وا�ستمراره 
5% من اأرباحه ال�سنوية لربامج واأن�سطة 

امل�سوؤولية الجتماعية. وفـي اإطار الو�ساطة 
الو�ساطة  �سركة  ح�سلت  فقد  املالية، 
التابعة ملجموعة بنك فل�سطني على جائزة 
اأف�سل �سركة و�ساطة، ليكون ذلك �ساهدًا 
هامًا على ثقة امل�ستثمرين باأدائها اجليد. 
اإىل  ي�ساف  هامًا  اإجنازًا  ذلك  معتربًا 
والتي  فل�سطني،  بنك  جمموعة  اجنازات 
من  املزيد  لتقدمي  م�سوؤوليات  عليها  تلقى 
اخلدمات على امل�ستوى الوطني والإقليمي. 
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بنك  ل�سركة  العامة  الهيئة  عقدت 
اجتماعها  الفل�سطيني  ال�ستثمار 
والع�سرين  الثالث  العادي  ال�سنوي 
مبنى  فـي   2018/04/24 بتاريخ 
الـله  برام  للبنك  العامة  الإدارة 
ادارة  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  وذلك 
وبح�سور  ابودية  عبدالعزيز  البنك 
عام  ومراقب  الدارة  جمل�س  اأع�ساء 
الوطني  القت�ساد  بوزارة  ال�سركات 
عن  وممثل  �سرحان  حامت  الدكتور 
فوؤاد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
كايد  ثمني  فل�سطني  وبور�سة  نعريات 
الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  وهيئة 
مدقق  وممثل  عودة  بني  �سعود 
واتر  براي�س  اخلارجي  احل�سابات 
�سبابا  كوبر )PWC( حازم  هاو�س 
من   %91.87 ن�سبته  ما  وبح�سور 
البنك والبالغ  راأ�س مال  اأ�سهم  حملة 

جنني  مهرجان  ال�ستثمار  بنك  رعى 
جنني  جتارة  غرفة  نظمته  الذي  للت�سوق 
وملدة   2018/05/05 بتاريخ  اقيم  الذي 
القطاع  من  وا�سعة  مب�ساركة  ايام  اربعة 
اإىل  املهرجان  هدف  حيث  اخلا�س، 
والقت�سادية  التجارية  احلركة  تن�سيط 
فـي مدينة جنني، وقد ح�سر حفل الفتتاح 
خليفة  ا�سامة  ال�سيد  البنك  عن  ممثاًل 
اإىل  ا�سافة  ال�سمال  منطقة  فروع  مدير 
فـي  اي�سًا  البنك  و�سارك  البنك،  موظفـي 
البنك  كان موظفـي  املهرجان حيث  قاعة 
موجودون لت�سويق خدمات البنك والإجابة 
كافة  حول  احل�سور  ا�ستف�سارات  على 

بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين

و الراعي الرئيسي لمهرجان جنين للتسوق 

)71,700,932( دولر/ �سهم.
ومت خالل الجتماع مناق�سة بنود جدول 
املوجه  الدعوة  ت�سمنته  الذي  العمال 
للم�ساهمني وقد اأقرت و�سادقت الهيئة 
مبلغ  توزيع  على  اجتماعها  فـي  العامة 
منحة  كاأ�سهم  دولر   )3,299,068(
راأ�س  من   %4.6 ن�سبته  ومبا  جمانية 
املال  راأ�س  لي�سبح  وذلك  املدفوع  املال 
املدفوع )75( مليون دولر/�سهم، وعلى 

البنك  لن�ساط  واملايل  الداري  التقرير 
و�سركته التابعة املتمثل بالبيانات املالية 
ابراء  اأقرت  كما   ،2017 العام  خالل 
الدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ذمة 
�سركة  وانتخبت   2017 العام  عن 
براي�س ووتر هاو�س كمدققني خارجيني 
التابعة  وال�سركة  البنك  حل�سابات 
احلالية  لل�سنة  املالية  لالوراق  العاملية 

التي تنتهي فـي 2018/12/31.

اخلدمات والربامج التي يقدمها البنك.
قبل  من  املهرجان  هذا  رعاية  كانت  وقد 
مبادئ  تر�سيخ  فـي  لدوره  جت�سيدًا  البنك 
من  وانطالقًا  الجتماعية  امل�سوؤولية 

�سيا�سته العامة فـي دعم الأن�سطة املختلفة، 
هذا و�سكرت غرفة جتارة و�سناعة جنني 
له  متمنني  املهرجان  رعايته  على  البنك 

دوام التقدم والإزدهار.
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وفي مجال المسؤولية المجتمعية 
تطبيق  على  بالعمل  البنك  اإدارة  ا�ستمرت 
مبادئ امل�سوؤولية الجتماعية فـي دعم الأن�سطة 
ال�سحية والريا�سية والتعليمية والجتماعية، 
رم�سان  �سهر  خالل  بالتربع  البنك  قام  وقد 
الغذائية  الطرود  من  بالع�سرات  املبارك 
مع  بالتعاون  واخلري  المل  حملة  خالل  من 
جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي وذلك 
العائالت  عن  التخفـيف  فـي  للم�ساهمة 
امل�ستورة والفقرية فـي حمافظات الوطن، كما 
و�ساهم البنك برعاية ماراثون البرية ال�ساد�س 
حتت ا�سم "نرك�س متكاتفـني والقد�س عا�سمة 

البرية  ابناء  جمعية  نظمته  " الذي  فل�سطني 
�سباب  وموؤ�س�سة  البرية  بلدية  مع  بال�سراكة 

البرية حتت رعاية حمافظ حمافظة رام الـله 
والبرية عطوفة د. ليلى غنام.

البنك  يوليه  الذي  الإهتمام  اإطار  فـي 
للعالقات  العربي  امل�سري  العقاري 
والبيئة  موظفـيه  بني  الإجتماعية 
مت  فقد  للبنك،  الداخلية  الإجتماعية 
اإقامة مادبة اإفطار لكافة موظفـيه بفندق 
بح�سور  الـله،  رام   - بارك  اجلراند 
ال�سيد  امل�سري  ال�سفـري  �سعادة  عطوفة 
واملدير  املوقر  عا�سور  ع�سام  الأ�ستاذ 
ال�سيد  فل�سطني  لفروع  الإقليمي  العام 

الأ�ستاذ اأ�سامة العّبادي املوقر.
�سعادته  عن  العام  املدير  اأعرب  حيث 
واحدة  كاأ�سرة  البنك  اأبناء  بروؤية  العميقة 
العّبادي  واأكد  والتوافق،  بجو مليء باحلب 
لأي  النجاح  اأ�سا�س  هي  الأجواء  هذه  باأن 
دعمًا  املوظفـني  تدعم  حيث  موؤ�س�سة 
بني  املحبة  اأوا�سر  بتقوية  ونف�سيًا  معنويًا 
اأدائهم  يدعم  مما  البنك  م�ستويات  كافة 
التي  الإفطار  ماأدبة  وكانت  هذا  العملي. 
العديد  �سهدت  قد  الودية  الأجواء  �سادتها 
فنية  فقرات  من  املتنوعة  الفعاليات  من 

البنك العقاري المصري العربي
يقيم إفطارًا رمضانيًا للموظفين

	  

	وترفـيهية وم�سابقات ثقافـية وزعت خاللها   
جوائز قيمة للفائزين، كما ومت تكرمي عدد 

من املوظفـني املتقاعدين ملا بذلوه من جهود 
اأ�سهمت بتعزيز جناحات واإجنازات البنك.



بــانــورامــا
كأول بنك فلسطيني

بنك القدس يطلق بطاقة وورلد إيليت وبرنامج برايم

للمرة الرابعة على التوالي وضمن مسؤوليته المجتمعية
 بنك القدس يقدم رعايته لألسبوع األولمبي المدرسي

عن  املميزين،  لعمالئه  القد�س  بنك  اأعلن 
الئتمانية"،  اإيليت  "وورلد  بطاقة  اإطالق 
املنتجات  واأحدث  اأف�سل  لطرح  منه  �سعيًا 
واخلدمات البنكية، التي متنح م�ستخدميها 
الكثري من العرو�س احل�سرية واخلدمات 
املزايا  من  باقة  جانب  اإىل  ال�ستثنائية 
العامل كافة كما ك�سف  اأنحاء  فـي  الفريدة 
البنك عن برنامج "برامي اأفراد و�سركات" 
بتجربة  التمتع  العمالء  مينح  الذي 
واإحرتافـية  خ�سو�سية  �سمن  م�سرفـية 
باأعلى الدرجات، ومت اإطالق هذه البطاقة 
فـي  اأقيم  وباهر  مميز  احتفال  �سمن 
�سلطة  حمافظ  بح�سور  وذلك  الـله  رام 
عزام  ال�سيد  معايل  الفل�سطينية  النقد 
القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�سوا 
جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  ال�سيد  �سعادة 
هدمي  �سالح  ال�سيد  للبنك  واملديرالعام 

وممثلي عن ما�سرت كارد الأردن وفل�سطني 
ورجال  امل�سوؤولني  من  مئات  �سرف  على 
قال  ذلك  وحول  الفل�سطينني،  الأعمال 
كلمته  فـي  هدمي  �سالح  البنك  مديرعام 
بطاقة  اإطالق  عن  يعلُن  القد�س  بنك  "اأن 
بنك  كاأوِل  يد�سنها  والتي  اإيليت"  "وورلد 
جواز  البطاقة  هذه  متثل  حيث  فل�سطيني 
�سفرلتحقيق منط حياة يرتقي اإىل امل�ستوى 
الذي يتطلع اإليه ُعمالوؤنا اإ�سافة اإىل جانب 

حفاوة ال�سيافة التي �سيحظون بها فـي اأي 
كلمة  الإحتفال  تخلل  اإليه"  يذهبون  مكان 
 " وفل�سطني  "الأردن  كارد  ما�سرت  ملمثل 
عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  ملحافظ  وكلمة 
لربنامج  تعريفـي  فـيديو  وعر�س  ال�سوا، 
قدمت  كما  اإيليت،  وورلد  وبطاقة  برامي 
كوميدي"  اب  عو�س"�ستاند  منال  الفنانة 
بالإ�سافة اإىل الفرقة املو�سيقية التي قدمت 

معزوفات مو�سيقية خالل فقرات احلفل.

البنـوك فـي فل�ســــــطني24 

الر�سمية وعدد من مديريات  ال�سخ�سيات 
الرتبية والتعليم من حمافظات الوطن.

اأ�ستهل الإفتتاح بكلمة لنائب رئي�س اجلامعة 
حمافظة  ملحافظ  وكلمة  ذياب  نظام  د. 
جنني وكلمة للوزير د. �سربي �سيدم وكلمة 
قال  كلمته  وفـي  الرجوب،  جربيل  للواء 

مدير عام بنك القد�س �سالح هدمي" ناأمل 
فر�سة  الريا�سي  الأ�سبوع  هذا  ُي�سكل  اأن 
لل�سباب وال�سابات للتميز والإبداع، واإعطاء 
اأف�سل ما لديهم، واإختبار ذاتهم والتناف�س 
مع اآخرين فـي بيئة مدر�سية اآمنة واأ�ساف 
ونبذل  نقف معكم  القد�س  بنك  فـي  "نحن 

لالأ�سبوع  رعايته،  القد�س  بنك  قدم 
رحاب  فـي  اإنطلق  الذي  املدر�سي  الأوملبي 
لغاية  وا�ستمر  الأمريكية  العربية  اجلامعة 
2018/04/11، بتنيظم من اللجنة الأوملبية 

والتعليم.  الرتبية  ووزارة  الفل�سطينية 
رئي�س  والفتتاح  ال�سعلة  اإنطالق  ح�سر 
جربيل  اللواء  الفل�سطينية  الأوملبية  اللجنة 
والتعليم  الرتبية  وزير  ومعايل  الرجوب، 
وعطوفة  �سيدم،  �سربي  الدكتور  العايل، 
رم�سان،  اإبراهيم  اللواء  جنني  حمافظ 
ونائب رئي�س اجلامعة الدكتور نظام ذياب 
و رئي�س الإحتاد الريا�سي املدر�سي الدكتور 
ب�سري �سالح، واملدير العام لبنك القد�س 
من  عدد  اإىل  بال�سافة  هدمي،  �سالح 
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و يعقد ورشة تدربية لمكافحة غسل األموال

و يفاجىء الرابح بجائزة كيلو ذهب ضمن حملة جوائز حسابات التوفير

اأ�سا�سيات  على  فـيها  ركزت  املوا�سيع 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 
اجلهات  لتعليمات  الإمتثال  ومبادىء 
الإ�سرافـية والرقابية من خالل ا�ستخدام 
لتحقيق  املنا�سبة  واخلطط  الأدوات 

اجلل�سة  فـي  الور�سة  ت�سمنت  كما  ذلك، 
"وي�سرتن  تعليمات  تطبيق  كيفـية  الثانية 
يونيون  Business " و"وي�سرتن  يونيون 
نواحي  جميع  فـي   "Operation

احلوالت ال�سادرة والواردة.

فـي  احلا�سرين  اأبهرت  مميزة  بطريقة 
باإعتباره  له  التهنئة  اأ�سوات  علت  حني 
الرابح الأول فـي ال�سحب ال�سهري جلائزة 
حملة التوفـري وقد قام ال�سمودي على الفور 
ال�سعيد،  بال�سجود وال�سكر هلل لهذا اخلرب 
مع  اجلائزة  بهذه  بالحتفال  بداأ  ثم  ومن 
احل�سور، وقد عرب الفائز عن فرحته بهذه 
القد�س  لبنك  وامتنانه  القيمة  اجلائزة 

متميزة  م�سرفـية  خدمات  من  يقدمه  ملا 
قائاًل  علق  وقد  للعمالء،  ومكافاآت جمزية 
اإين  اأعرف  اأكن  "مل  املفاجاأة:  هذا  على 
راح افوز بكيلو ذهب كنت متوقع اأربح جهاز 
اآيفون �سكرا لبنك القد�س على هذه اجلائزة 
وهذه املفاجاأة واأدعو اجلميع لفتح ح�سابات 
اأن ذكرى هذا اليوم  فـي البنك"، واأ�ساف 

�ستبقى حا�سرة فـي ذاكرته على الدوام.

مركز  خالل  ومن  القد�س  بنك  عقد 
تدريبية  ور�سة  للبنك  التابع  التدريب 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  بعنوان 
احلوالت  خدمة  وكالء  جلميع  الإرهاب 
املعتمدين  يونيون"  "وي�سرتن  ال�سريعة 
حمافظات  فـي  القد�س  بنك  لدى 
الإدارة  مبنى  فـي  الدورة  اأقيمت  ال�سفة. 
باإ�سراف  الـله  رام  فـي  للبنك  العامة 
ال�سيد  الموال  غ�سل  مكافحة  مديردائرة 
حوالت  تطوير  وم�سووؤل  ال�سريف  �سادي 
حجي  نوره  ال�سيدة  يونيون"  "وي�سرتن 
ت�سمنت  وقد  اخلالدي.  ن�سرين  وال�سيدة 
من  لعدد  �ساملة  تغطية  التدريب  ور�سة 
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وفـي  قلوبكم  فـي  الأمل  لنزرع  جهودنا  كل 
و�سبابنا  اأطفالنا  م�ستقبل  اأجل  من  قلوبنا 
احلياة"،  ومنبع  امل�ستقبل  جنوم  فهم 
املنوط  املجتمعية  امل�سوؤولية  لدور  منوها 

اأن  ذكره  اجلدير  من  القد�س.  بنك  فـي 
القد�س  بنك  �سعي  اإطار  فـي  تاأتي  الرعاية 
الدوؤوب واملتوا�سل لتعزيز ودعم الن�ساطات 
الريا�سية فـي املدار�س والذي يندرج �سمن 

م�سوؤوليته املجتمعية فبنك القد�س يحر�س 
وا�سحة  ب�سمة  ترك  على  تاأ�سي�سه  ومنذ 
ملختلف قطاعات املجتمع الفل�سطيني حتى 

تتحقق التنمية املجتعمية امل�ستدامة.

عادل  "هزاع  املدخر  القد�س  بنك  فاجاأ 
وذلك  ذهب"  "كيلو  بجائزة  ال�سمودي" 
اأقيم فـي و�سط مدينة  �سمن حفل خا�س، 
بنك  لدى  املدخر  ال�سمودي  ويعترب  جنني. 
متجول  "بائعا  ويعمل  جنني  فرع  القد�س 
ال�سحب  �سمن  الأول  الفائز  للمالب�س" 
التوفـري"  جوائزح�سابات  حلملة  ال�سهري 
بنزيدها" للعام  ب�س  اإحنا  تزيدها  ما  اأنت 
2018، والتي تعد من اأ�سخم اجلوائز فـي 

القد�س  بنك  موظفو  قام  حيث  فل�سطني، 
باإح�ساره  الفائز  اأقارب  اأحد  بالتن�سيق مع 
فقرات  تخلله  الذي  الرتويجي  احلفل  اإىل 
من  جمموعة  وتوزيع  �سعبية  ودبكة  غنائية 
الهدايا على احلا�سرين واملارين، ومبجرد 
و�سول الفائز فجر موظفو البنك املفاجاأة 
ذهب  بكيلو  الفائز  اأ�سم  عن  واأُعلن  اأمامه 
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بــانــورامــا
البنك اإلسالمي الفلسطيني في رمضان

يكثف من نشاطاته الخيرية في غزة ويعتني بالمسنين
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من  ال�سالل  هذه  حمتويات  توريد  يتم 
ت�سغيل  فـي  اأ�سهم  مما  املنتجني  �سغار 
الظروف  املتعطلة جراء  العاملة  الأيدي 

فـي القطاع املحا�سر.
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  تربع  كما 
ق�سائم  �سكل  على  غذائية  بطرود 
الأ�سر  منها  تنتفع  غذائية  �سرائية 
عرب  غزة  قطاع  فـي  وامل�ستورة  املتعففة 
املجتمع،  وتنمية  للبيئة  نطوف  جمعية 
 300 نحو  توزيع  احلملة  خالل  ومت 
عائالت  على  غذائية  �سرائية  ق�سيمة 
اختيارها  مت  املناطق  خمتلف  فـي 
ل  اأن  �سملت  حمددة،  معايري  �سمن 
واأن  اآخر،  دخل  م�سدر  للعائلة  يكون 
يكون اأغلب اأفرادها اأطفال اأو من كبار 
اإىل  اإ�سافة  العاقة،  ذوي  من  اأو  ال�سن 
معايري اأخرى مت انتقاوؤها بعناية لت�سمل 
تكون  واأن  الأ�سر  من  ممكن  عدد  اكرب 
م�ستحقة، حيث يتم اإعداد هذه القوائم 

للحالت  ميدانية  درا�سات  على  بناء 
اجلهات  مع  وبالتن�سيق  املختلفة 

املخت�سة.
كانت  ق�سيمة   100 نحو  اأن  قا�سم  وقال 
بتربع من موظفـي البنك الذي ا�ستجابوا 
حلملة بالتربع براتب يوم واحد ل�سالح 
قيام  اإىل  منوها  املحا�سر.  القطاع  اأهل 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  موظفـي 
والأحذية  املالب�س  من  بكميات  بالتربع 
ومكاتب  فروع  خمتلف  من  جمعها  مت 
ب�سمة"  "ان�سر  حملة  �سمن  البنك 
توزيعها  ليتم  غزة  قطاع  اإىل  وتوجيهها 

على ال�سر املحتاجة هناك.
الأو�ساع  موؤ�سرات  اأن  قا�سم  واأكد 
2018 اأقل ما  الإن�سانية فـي غزة للعام 
يقال عنها باأنها ماأ�ساوية، حيث اأن اأكرث 
يعي�سون  القطاع  �سكان  من   %65 من 
من  يعانون  و%60  الفقر  خط  حتت 
يعاين  حني  فـي  الغذائي  الأمن  انعدام 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  خ�س�س 
موؤ�س�سية  لفعاليات  املر�سودة  املوازنة 
قطاع  فـي  اأهلنا  لدعم  رم�سان  فـي 
اإفطار  وجبات  تقدمي  خالل  من  غزة، 
وق�سائم وطرود غذائية للعائالت الأكرث 
اأخرى  فعاليات  جانب  اإىل  احتياجا، 
تقدمي  �سملت  املحافظات  خمتلف  فـي 
وجبات اإفطار للعائالت املحتاجة ولدور 
والتطوع  الأيتام  ودور  ال�سن  كبار  رعاية 

التكايا. فـي 
البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وا�سار 
برنامج  اأن  اإىل  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
لهذا  رم�سان  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
ب�سكل كبري على قطاع غزة،  ركز  العام 
البنك  �سيا�سة  من  انطالقا  وذلك 
فـي  الإغاثية  اجلهود  دعم  اإىل  الرامية 
اهلنا  بها  مير  كالتي  الطارئة  الظروف 
على  البنك  حر�س  موؤكدا  القطاع،  فـي 
على  اإيجابي  اأثر  ذات  جهوده  تكون  اأن 

امل�ستدامة. التنمية  طريق حتقيق 
ا�ستفادت  اإفطارات  بتمويل  البنك  وقام 
فـي  عائلة   2,050 من  اأكرث  منها 
التعاون  خالل  من  رفح  حمافظة 
�سمن  اخلريية  باز  ابن  جمعية  مع 
قدم  كما  اخلريي"،  "املطبخ  م�سروع 
تقدمي  �سمل  التعاون  ملوؤ�س�سة  تربعًا 
على  حتتوي  اأ�سبوعية  غذائية  �سالل 
اخل�سروات والفواكه الطازجة والدجاج 
حيث  الف�سيل،  ال�سهر  طوال  والبي�س 
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البنك  �سارك  مت�سل  �سياق  وفـي 
مركز  اأطفال  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
الهالل  جلمعية  التابع  الطفولة  حماية 
طولكرم  فـي  الفل�سطيني  الأحمر 
قدم  حيث  املركز،  فـي  جماعيا  افطار 
فقرات  وعقد  الهدايا  من  العديد  لهم 
م�سابقة  بعقد  وقاموا  ترفـيهية خمتلفة، 
اأغاين  فقرة  ت�سمنت  للح�سور  ترفـيهية 
"اأواعي  فقرة  ثم  منوعة،  واأ�سئلة 
الأطفال  العيد" التي متكن من خاللها 
�سراء  من  املركز  اإدارة  وباإ�سراف 

باأنف�سهم. العيد  مالب�س 

من  اأكرث  بتوزيع  البنك  قام  كما 
البلدة  فـي  القطايف  من  كيلو   200

احلرم  رواد  وعلى  اخلليل  فـي  القدمية 
من  اإنتاجها  مت  ال�سريف،  الإبراهيمي 
ويعانني  20 �سيدة منتجة  اأكرث من  قبل 
وذلك  خا�سة،  اجتماعية  ظروف  من 
على  وال�سرور  الفرح  ادخال  بهدف 
مت  اأنه  اإىل  لفتا  هناك،  النا�س  نفو�س 
من  امل�سروع  م�ستلزمات  كافة  �سراء 
�سوق البلدة القدمية وذلك بهدف دعم 

فـيها. التجارية  احلركة 

التغذية  �سوء  من  الأطفال  من   %40

وفقر الدم.
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  وابدى 
ال�سهر  خالل  بامل�سنني  خا�سا  اهتمام 
جدارية  برعاية  قام  حيث  الف�سيل 
ميناء  فـي  وذلك  كبارنا"  فـي  "خرينا 
اأطلقها  متكاملة  حملة  �سمن  غزة، 
"برهم  بعنوان  للم�سنني  الوفاء  مركز 
حلقوق  النتباه  للفت  علينا"  واجب 

امل�سنني وتوفـري حياة كرمية لهم.
ممثلني  بح�سور  اجلدارية  ر�سم  ومت 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  عن 
كبري  وعدد  للم�سنني  الوفاء  ومركز 
فـي  امل�سنني  اإ�سراك  ومت  املتطوعني  من 

املوجهة لهم. الفعالية  تفا�سيل 
اهتماما  يويل  البنك  اأن  قا�سم  وقال 
دعمهم  على  ويعمل  بامل�سنني  خا�سا 
خمتلف  فـي  فعالياتهم  وم�ساركتهم 
اإىل  لفتا  الفل�سطينية،  املحافظات 
الإفطارات  من  لعدد  البنك  رعاية 
الرم�سانية فـي موؤ�س�سات رعاية امل�سنني 
امل�سنات  مع  اإفطار  تنظيم  مت  حيث 
فـي  الن�سائي  الحتاد  جمعية  نزيالت 
اأريحا ومركز  فـي  الأجداد  البرية وبيت 

رعاية امل�سنني فـي مدينة نابل�س.
لكافة  اجلزيل  بال�سكر  قا�سم  وتوجه 
امل�سنني  برعاية  تعنى  التي  املوؤ�س�سات 
لالإهتمام  جهد  من  يبذلونه  ما  على 
الدعم  اإىل  حتتاج  التي  ال�سريحة  بهذه 
فـي  البنك  ا�ستمرار  موؤكدا  والرعاية، 

دعم جهود رعاية امل�سنني.
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و يعلن عن خدمات صالة Petra VIP Lounge لحاملي بطاقة فيزا البالتينية 

بنك األردن وبالتل يوقعان اتفاقية لالستفادة من خدمات »مركز بيانات بالتل«
الت�سالت  و�سركة  الأردن  بنك  وقع 
�سراكة  اتفاقية  "بالتل"  الفل�سطينية 
ورفع  البيانات  مركز  خدمات  لتقدمي 
كفاءة و�سرعة خدمة اللياف ال�سوئية 
واجهزة  الفروع  بربط  اخلا�سة 

ال�سراف الآيل.
�سركة  مقر  فـي  التفاقية  توقيع  وجرى 
مدينة  فـي  الفل�سطينية  الت�سالت 
القليمي  املدير  وقعها  حيث  نابل�س، 
لبنك الردن ال�سيد حامت فقهاء واملدير 
الفل�سطينية  الت�سالت  ل�سركة  العام 

ملحم. معن  "بالتل" ال�سيد 
اأن  فقهاء  حامت  ال�سيد  ح  و�سّ وبدوره 
توقيع هذه التفاقية هو دليل على �سعي 
هو جديد  ما  كل  ملواكبة  الدائم  البنك 
متطلباته  وتلبية  التكنولوجيا  عامل  فـي 
اخلدمات  تقدمي  بهدف  املتغرية، 
واأكرث  الو�سائل  اأحدث  للم�سرتكني عرب 
على  �ست�ساعد  والتي  تطورًا  التقنيات 

التعامالت  فـي  العمالء  جتربة  حت�سني 
البنكية.

التي  اجلهود  فقهاء  ال�سيد  وثّمن 
التفاقية  هذه  حتقيق  �سبيل  فـي  ُبذلت 
كفاءة  رفع  اإىل  بالأ�سا�س  تهدف  والتي 
لربط  ال�سوئية  اللياف  خدمة  و�سرعة 
والتي  الآيل  ال�سراف  واأجهزة  الفروع 
فـي  وال�سرعة  املرونة  للعمالء  �ستّوفر 

ا�ستخدام خدمات البنك.

انه يجمع  ال�سيد ملحم  اأكد  ومن جهته 
بني البنك وبالتل �سراكات ا�سرتاتيجية 

امتدت على مدار ال�سنني.
ي�سار اإىل اأن هذا التفاق ياأتي ا�ستكماًل 
لتفاقية �سابقة مت توقيعها ما بني البنك 
بال تل  الفل�سطينية  و�سركة الت�سالت 
ال�سراف  واجهزة  البنك  فروع  لربط 

الآيل ب�سبكة اللياف ال�سوئية.

خدمة  فـي  امل�ستمر  �سعيه  باب  من 
متيزهم  على  الدائم  وحر�سه  زبائنه 
لهم؛  املقدمة  باخلدمات  والرتقاء 
تفعيل  عن  الأردن  بنك  اأعلن  فقد 
 Petra( البرتا  انتظار  �سالة  خدمة 
فـي  املوجودة   )VIP Lounge

الواقع  الدويل  علياء  امللكة  مطار 
وذلك  عمان،  الأردنية  العا�سمة  فـي 
البطاقات  حاملي  من  للفل�سطينيني 

والتابعة(.  )الرئي�سة  البالتينية 

للعمالء  تقدم  اخلدمة  هذه  اأن  يذكر 
فـيزا  بطاقة  حاملي  املميزين 
ال�ستفادة  لهم  ميكن  حيث  بالتينوم، 
اإىل  ت�سل  عالية  �سرائية  قدرة  من 
تتيح  كما  اأردين،  دينار   20,000

الإنرتنت  عرب  الت�سوق  للم�سرتك 
امل�ساركة  املواقع  �سمن  اآمن  ب�سكل 
هذه  وتتوفر  اخلدمة.  هذه  فـي 
فـي  �ساعة   24 مدى  على  اخلدمة 
التمتع  الكرام  للزبائن  لتتيح  اليوم 

امكانية  منها  المتيازات  من  بالعديد 
جمانية  فاي  واي  ل�سبكة  الو�سول 
بالإنرتنت،  خا�س  وجناح  و�سريعة 
الطعام  وجبات  تناول  ميكنهم  كما 
بالإ�سافة  جماين،  ب�سكل  ال�سريعة 
وغرفة  للمدخنني  خا�سة  غرف  لتوفر 
الفر�سة  يتيح  ما  للم�سلني؛  خا�سة 
من  ق�سط  باأخذ  امل�سافرين  للعمالء 
منازلهم  فـي  كانوا  لو  كما  الراحة 

�سفرهم.  موعد  يحني  حتى 
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و يعقد اتفاقًا مع مؤسسة التعاون لرعاية مهرجان فلسطين الدولي
موؤ�س�سة  مع  اتفاقًا  الأردن  بنك  عقد 
املادي  الدعم  تقدمي  اأجل  من  التعاون 
فل�سطني  مهرجان  فعاليات  لرعاية 
الثاين  فـي  �ستنطلق  والتي  الدويل. 
وت�ستمر حتى  القادم  والع�سرين من متوز 

احلادي والثالثني من نف�س ال�سهر.
التي  الفعالية  لهذه  دعمه  البنك  ويقدم 
والأردن  فل�سطني  من  كل  فـي  �ستقام 
دعم  على  حر�سه  منطلق  من  ولبنان 

فل�سطني  فـي  والفني  الثقافـي  اجلانب 
والدويل.  الإقليمي  امل�سهد  على  وعك�سه 
العام  هذا  فـي  تركز  الفعالية  اأن  خا�سة 
النكبة  ق�سية  على  عامًا   70 م�سي  على 

وتهجري ال�سعب الفل�سطيني من اأر�سه.
الردن  لبنك  الإقليمي  املدير  اأكد  فـيما 
الدعم  هذه  اأن  فقهاء  حامت  ال�سيد 
البنوك  بني  ما  ال�سراكة  لتعزيز  ياأتي 
واملوؤ�س�سات الأهلية غري الربحية فـي �سبيل 

دعم ومتكني الثقافة والفن فـي فل�سطني، 
خا�سة اأن البنك يعترب هذا الأمر جزءًا من 
املجتمع  وتنمية  لتطوير  ال�ساعية  �سيا�سته 
ال�ستقالل  درب  فـي  كخطوة  الفل�سطيني 
الفل�سطينية. الدولة  حلم   وحتقيق 
�سمن  املهرجان  لهذا  البنك  دعم  وياأتي 
برامج امل�سوؤولية الجتماعية للعام احلايل 
الثقافـي  التنوع  اإثراء  فـي  ي�سهم  مبا 

والفني فـي فل�سطني وخارجها.

و يطلق برنامج )مهنتي( لطالب المدارس والجامعات 

و يضيف حاملي هوية القدس لبرامج القروض الشخصية
الأردن على خدمة كافة  حر�سًا من بنك 
على  الفل�سطيني  املجتمع  وفئات  �سرائح 
اأماكن تواجدهم، وانطالقًا من  اختالف 
بالهتمام  والأخالقية  الوطنية  م�سوؤوليته 
مبدينة القد�س واأهاليها؛ فقد قرر اإ�سافة 
القرو�س  لربامج  القد�س  هوية  حاملي 
منها  )املدنية  يقدمها  التي  ال�سخ�سية 

والع�سكرية(.
وقال ال�سيد حامت الفقهاء املدير الإقليمي 
هذا  باأن  فل�سطني  فـي  الأردن  لبنك 

مدينة  اأهايل  ميكن  حتى  جاء  القرار 
�سعبة  ظروف  من  يعانون  الذين  القد�س 
القرو�س  برامج  من  ال�ستفادة  من 
الأردن،  بنك  يقدمه  الذي  ال�سخ�سية 
واإعطائهم  حياتهم  ت�سهيل  بهدف  وذلك 
وتلبية  اأحالمهم  لتحقيق  الفر�سة 

احتياجاتهم املختلفة.
ولفت ال�سيد حامت الفقهاء "اإىل اأن البنك 
فـي توا�سل م�ستمر مع كافة فئات و�سرائح 
املجتمع الفل�سطيني اأينما وجدوا، وي�سعى 

والربامج  احلمالت  ا�ستحداث  اإىل  دوما 
الحتياجات  خمتلف  مع  تتنا�سب  التي 

للمواطنني. امل�سرفـية 
من  الأردن  بنك  اأن  ذكره  واجلدير 
ال�سوق  فـي  تواجدت  التي  البنوك  اأوائل 
التي  البنوك  اأوائل  ومن  الفل�سطيني، 
و�سواحيها،  القد�س  مدينة  ا�ستهدفت 
فـي  املوجودان  فرعيه  خالل  من  وذلك 

بلدتي الرام والعيزرية.

برنامج  موؤخرًا  الأردن  بنك  اأطلق 
واجلامعات  املدار�س  لطالب  "مهنتي" 
نوعه  من  الأول  الربنامج  يعترب  والذي 
اإىل  الربنامج  يهدف  اإذ  فل�سطني.  فـي 
اخلربات  اكت�ساب  من  الطلبة  متكني 
امل�سرفـي  املجال  فـي  للعمل  املنا�سبة 
مع  والتكيف  العملية  املهارات  واكت�ساب 

بيئة العمل وهم على مقاعد الدرا�سة.
الردن  لبنك  الإقليمي  املدير  وقال 

الربنامج  هذا  اأن  فقهاء  حامت  ال�سيد 
يوفر الفر�سة للطلبة للتعرف على جمال 
امل�سرفـي  والقطاع  البنوك  فـي  العمل 
هذه  مثل  فـي  للعمل  تهيئتهم  بهدف 
من  وهم  لهم  امل�ستقبل  كون  الوظائف، 
القريب امل�ستقبل  فـي  امل�سرية   �سيكملون 
طلبة  �سواء  الطلبة  كافة  فقهاء  ودعا 
بامل�سارعة  اجلامعات  اأو  املدار�س 
من  لال�ستفادة  بالربنامج  للت�سجيل 

الأردن  بنك  فروع  فـي  التدريب  فر�سة 
فل�سطني. فـي  املنت�سرة 

مع  بالتزامن  الربنامج  هذا  وياأتي 
التوظيف  يوم  فـي  البنك  م�ساركة 
من  انطالقا  بريزيت  بجامعة 
ر�سالة  باأهمية  العميق  اميانه 
ا�سرتاتيجية  مع  ومتا�سيًا  التعليم 
املحلي. املجتمع  لدعم  الأردن   بنك 
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حفل الربع الثاني من العام الحالي، بالعديد من اإلنجازات في مسيرة بنك القاهرة عمان، الذي حرص كعادته 
دومًا على دعم العديد من المبادرات، وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع أطراف مختلفة.

بنك القاهرة عمان و »بالتل« يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
الأداء،  واقع  بتح�سني  اهتمامه  و�سمن 
البنك  توقيع  املا�سي،  اأيار  �سهر  �سهد 
الت�سالت  �سركة  مع  �سراكة  اتفاقية 
البنك  فروع  لربط  "بالتل"،  الفل�سطينية 
التابعة  الآيل  ال�سراف  اجهزة  وجميع 
للبنك  القليمية  الدارة  مع  للبنك 
تقنية  عرب  واحتياطية  رئي�سية  ب�سبكتني 

.)Fiber Optics( الألياف ال�سوئية
وقد جرت مرا�سم التوقيع على التفاقية، 
البنك  عن  وقعها  حيث  الـله،  رام  فـي 
الإقليمي،  املدير   / العام  املدير  نائب 
"بالتل"  وعن  ن�سنا�س،  جوزيف  ال�سيد 

مديرها العام ال�سيد معن ملحم.
التفاقية،  اأهمية  اإىل  ن�سنا�س  ولفت 
دائمة  �سراكة  لتعزيز  خطوة  كونها 
ونقطة  "بالتل"،  مع  وا�سرتاتيجية 
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في إطار التزامه بدعم قطاع التعليم
القاهرة عمان يقدم رعايته لبرنامج »التعلم بالغناء« 

عمد البنك فـي اإطار التزامه بالرتقاء 
بقطاع التعليم، وال�ستثمار فـي م�ستقبل 
تقدمي  اإىل  ال�ساعدة،  لالأجيال  اأف�سل 
 - بالغناء  "التعلم  لفعالية  رعايته 
نظمتها  التي   ،"World Voice

مديرية تربية وتعليم رام الـله والبرية، 
الجنليزية  املدار�س  مقر  فـي  وذلك 
عدد  مب�ساركة  البرية،  فـي  احلديثة 

كبري من الطلبة واملعلمني.

من  كجزء  الفعالية،  تنظيم  وجاء 
البنك،  بني  تربط  التي  ال�سراكة 
�سمنها  ومن  التعليمية،  والهيئات 
الـله  رام  فـي  والتعليم  الرتبية  مديرية 

والبرية.
ج�سدت  التي  الفعالية،  �سياق  فـي  ومت 
الطفولة،  ب�سريحة  البنك  عناية 
مبلكاتهم  الرتقاء  من  الطلبة  ومتكني 
مثل  خمتلفة  جمالت  فـي  وقدراتهم 

 18 اأداء  واللغة،  واملو�سيقى،  الفنون 
قبل  من  خ�سي�سًا  اأجنزت  اأغنية 
برنامج  فـي  امل�ساركة  املدار�س  اأ�ساتذة 
مدر�سة   23 وعددها  مو�سيقي،  تعليمي 

من خمتلف اأنحاء رام الـله والبرية.
وفـي �سياق غري بعيد، �ساهم البنك فـي 
توفـري اأجهزة تعليمية ملدر�سة "راهبات 
خلدمة  الـله،  رام  فـي  يو�سف"  مار 

فـيها. التعليمية  العملية 

اخلدمات  من  املزيد  لتقدمي  انطالق 
للمواطن. املتطورة  التكنولوجية 

 وقال: اإن التفاقية جزء من ا�سرتاتيجية 
البنك، الرامية اإىل تقدمي اأكرث اخلدمات 
مبينا  لعمالئه،  تطورًا  التكنولوجية 
الأعوام  مدار  على  حظيت  "بالتل"  اأن 

جميع  ثقة  على  تزال  ول   - املا�سية 
اخلا�س  القطاعني  فـي  الوطن  موؤ�س�سات 
بال�ستقرار  �سبكتها  لتميز  والعام، 
لأحدث  تقدميها  اإىل  اإ�سافة  والأمان 
اأعلى  وفق  تطورًا  واأكرثها  تكنولوجيا 

معايري اجلودة.
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و لم تغب المدينة المقدسة ومؤسساتها عن أجندة البنك وأولوياته
القاهرة عمان يقدم الدعم للنادي األرثوذكسي العربي

حليوية  انعكا�سا  البنك  مبادرة  وجاءت 
اأكرث  اأحد  اأنه  �سيما  ل  النادي،  مكانة 
وح�سورا  ن�ساطا  املقد�سية  املوؤ�س�سات 

فعاليات  وينفذ  املقد�سة،  املدينة  فـي 
علما  العام،  مدار  على  متنوعة  جمتمعية 
اأن البنك يرتبط بعالقات متينة ومميزة 

مع الكثري من الهيئات املقد�سية، بالتايل 
داأب على م�ساركتها اأن�سطتها ومبادراتها 

التزاما منه بتعزيز دورها املجتمعي.
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و يواصل تميزه ومفاجآته االستثنائية
للجمهور عامة وعمالء البنك خاصة عبر طرق شتى

متيزه  البنك  وا�سل  اآخر،  �سعيد  على 
عامة،  للجمهور  ال�ستثنائية  ومفاجاآته 
وعمالء البنك خا�سة، عرب طرق �ستى.
ومن الأمثلة الدالة على مبادرات البنك 
بالإعالن  قيامه  املتنوعة،  املجتمعية 
مبا  اأ�سوة  املا�سي،  رم�سان  �سهر  خالل 
ال�سنوات  خالل  العادة  عليه  درجت 
من  البنك  عمالء  متكني  عن  الأخرية، 
ال�سخ�سية  قرو�سهم  اأق�ساط  تاأجيل 

الف�سيل. ال�سهر  اأثناء  امل�ستحقة 
عطاء  م�سرية  ا�ستمرت  ذلك،  ومبوازاة 
الكثري  لقلوب  البهجة  وادخاله  البنك 
جوائز  توزيع  عرب  املواطنني،  من 
برناجمه  �سمن  التوفـري  ح�سابات 
"الكبري"،  با�سم  املعروف  ال�سخم 
اأجهزة  عن  عبارة  يومية  جوائز  وي�سمل 
عن  عبارة  واأ�سبوعية  اك�س،  اأيفون 
جائزة نقدية بقيمة 5,000 دولر، عدا 

جائزة �سهرية قيمتها 50 األف دولر.
ني�سان  �سهر  عن  البنك  بجائزة  وفاز 
من  حماد،  فهد  تي�سري  املدخر  املا�سي، 

لدور  تقديرا  البنك،  لفتة  وجاءت 
اإحدى  باعتبارها  يو�سف"  "مار 
رام  فـي  العريقة  التعليمية  املوؤ�س�سات 

تعاون  بعالقات  البنك  وارتباط  الـله، 
وطيدة معها منذ �سنوات.

للتعليم،  عمان  القاهرة  دعم  ويعترب 

فهو  بالتايل  البنك،  اأولويات  اأبرز  اأحد 
الهيئات  من  كبريا  عددا  �سنويا  يدعم 

التعليمية.

الـله، بينما كانت  بلدة �سلواد �سرق رام 
الفتى  ن�سيب  من  اأيار  �سهر  جائزة 

اأحمد عطوان )15 عاما(، املدخر لدى 
فرع "�ساحة املهد" فـي بيت حلم.



بــانــورامــا

البنـوك فـي فل�ســــــطني32 

البنك العربي يوقع اتفاقية مع صندوق االستثمار الفلسطيني
لتمويل أكبر قرض أخضر في فلسطين

م�سادر  �سركة  تنفذه  الذي  فل�سطني" 
ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج 
من  ميغاواط   200 لتوليد  والهادف 
وتعترب  ال�سم�سية.  الطاقة  من  الكهرباء 
ال�سم�سية  الطاقة  قطاع  فـي  نوعية  نقلًة 
فـي فل�سطني على اعتبار م�ساركة البنوك 

املحلية فـي تنفـيذ هذا الربنامج، ما يفتح 
املجال اأمام موؤ�س�سات التمويل للم�ساركة 
ال�سم�سية،  للطاقة  اأخرى  برامج  فـي 
وتنويع  القطاع،  بهذا  النهو�س  بهدف 
حتقيق  فـي  وامل�ساهمة  الطاقة،  م�سادر 

اأمن الطاقة لفل�سطني.

�سركة  مع  فل�سطني  العربي  البنك  وقع 
ال�ستثمار  ل�سندوق  التابعة  م�سادر 
�سكل  على  متويل  اتفاقية  الفل�سطيني 
لتمويل  دولر  مليون   20 بقيمة  قر�س 
الكهربائية  للطاقة  حمطات  ثالث  بناء 
من الطاقة ال�سم�سية فـي حمافظة اأريحا 
حمافظة  وفـي  ميغاواط   7.5 بقدرة 
طوبا�س بقدرة 9 ميغاواط وفـي حمافظة 
هذا  ويعترب  ميغاواط.   5 بقدرة  جنني 
الآن  حتى  فل�سطني  فـي  الأكرب  القر�س 
فل�سطني  فـي  ال�سم�سية  الطاقة  لتمويل 
البنك  بني  امل�ستمر  التعاون  من  وجزء 
م�ساريع  لتمويل  م�سادر  و�سركة  العربي 
الطاقة ال�سم�سية والنظيفة. وت�سكل هذه 
"نور  برنامج  فـي  اأخرى  التفاقية خطوًة 

و يطلق الصراف اآللي التفاعلي األول من نوعه في فلسطين

م�ساعدة موظف البنك لإمتام جمموعة 
والتي  امل�سرفـية  املعامالت  من  وا�سعة 
وحتويل  النقدي  واليداع  ال�سحب  ت�سم 
الفواتري  وت�سديد  احل�سابات  بني  النقد 
وكذلك  الئتمانية  البطاقات  ودفعات 
ويقدم  كما  الفوري،  ال�سيكات  اإيداع 
ال�سراف اجلديد خدمات �سرف فورية 
للم�ستفـيدين  العربي  البنك  ل�سيكات 

البنك  فـي  ح�ساب  لديهم  لي�س  الذين 
ال�سراف  خدمة  وتتوفر  هذا  العربي. 
من  ال�سبوع  اأيام  خالل  التفاعلي  الآيل 
 8:30 ال�ساعة  من  الربعاء  اىل  الحد 
ع�سرًا   2:30 ال�ساعة  وحتى  �سباحًا 
 8:30 ال�ساعة  من  اخلمي�س  ويوم 

1:30 بعد الظهر.  �سباحًا وحتى 

الآيل  �سرافه  العربي  البنك  واأطلق 
فل�سطني  فـي  نوعه  من  الأول  التفاعلي 
بالإ�سافة  البنك  ملعتمدي  يتيح  والذي 
اجناز  اإمكانية  العتيادية  للخدمات 
امل�سرفـية  اخلدمات  من  جمموعة 
التوا�سل  ميزة  خالل  من  الإ�سافـية 
اأحد  مع  وال�سورة  بال�سوت  املبا�سر 
ال�سراف  �سا�سة  عرب  البنك  موظفـي 
ال�سراف  هذا  لي�سكل  التفاعلي  الآيل 
اخلدمات  �سعيد  على  نوعية  نقلة 
ال�سراف  ويتواجد  الرقمية.  امل�سرفـية 
فرعي  فـي  اجلديد  التفاعلي  الآيل 
امل�سيون والإر�سال، الذي ينفرد بتقدمي 
البنك  ل�سيكات  الفوري  ال�سرف  خدمة 
موظفـي  اأحد  مع  مبا�سرة  التوا�سل  عرب 
كما  اجلهاز،  �سا�سة  خالل  من  البنك 
على  احل�سول  للمعتمدين  اجلهاز  يتيح 
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و يوقع اتفاقية دعم لجمعية رعاية وتأهيل الكفيف

تعزز  والتي  الهادفة،  التطوعية  املجتمعية 
بدورها من انتماء املوظف ملجتمعه. واجلدير 
ذكره اأن برنامج امل�سوؤولية الجتماعية يلقى 
العربي من خالل  البنك  اهتماما كبريا من 
تن�سب  تنموية  ون�ساطات  مبادرات  تنفـيذ 

ب�سكل مبا�سر فـي خدمة املجتمع املحلي، حيث 
ي�سعى البنك العربي من خالل هذه املبادرة 
الرامية اىل دعم   امل�ساهمة فـي اجلهود  اىل 
اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  املكفوفـني  فئة 

وتوفـري حياة كرمية لهم.

دعم  اتفاقية  موؤخرا  العربي  البنك  وقع 
جنني  فـي  الكفـيف  وتاأهيل  رعاية  جلمعية 
للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  �سمن 
الجتماعية "معا"، والذي يهدف اىل خدمة 
عدة قطاعات ت�سمل ال�سحة ومكافحة الفقر 
حيث  الأيتام.  ودعم  والتعليم  البيئة  وحماية 
بريل  طابعات   10 �سراء  التفاقية  �سملت 
وكذلك  للجمعية،  التابعة  املدر�سة  لطلبة 
املنت�سبني  الأطفال  لكافة  العيد  توفـري ك�سوة 
للجمعية والبالغ عددهم 52 طفل مت توزيعها 
عليهم خالل ماأدبة اإفطار اقيمت خ�سي�سا 
من  جمموعة  مب�ساركة  وذويهم  للمكفوفـني 
البنك  روؤية  �سمن  العربي  البنك  موظفـي 
بالن�ساطات  اإ�سراك موظفـيه  نحو  وتوجهاته 
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الهاتف  ر�سيد  ب�سحن  خا�سة  حملة 
املحمول عرب خدماته امل�سرفـية الرقمية
حملة  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
�سعار"  حتت  ملعتمديه  خا�سة  ترويجية 
ا�سحن ر�سيدك مع اخلدمات امل�سرفـية 
خاللها  من  يتيح  والتي  الرقمية" 
او  جوال  �سركة  م�سرتكي  من  ملعتمديه 
امل�سرفـية  خدماته  ا�ستخدام  الوطنية 
هواتفهم  ر�سيد  لتعبئة  الرقمية 
ال�سراف  خدمة  خالل  من  املحمولة 
اأون لين". هذا  "عربي  و خدمة  الآيل 
العديد  اجناز  امكانية  اىل  بالإ�سافة 
من معامالتهم امل�سرفـية الخرى بكل 
�سهولة واأمان فـي اي وقت ومن اي مكان. 
تاريخ  لغاية  ت�ستمر  التي  احلملة  وتتيح 
الذين  البنك  ملعتمدي   2018/12/31

يقومون ب�سحن ر�سيد اجلوال من خالل 
خدمات البنك الرقمية فر�سة الدخول 
دولر   100 �سهرية لربح  �سحوبات  فـي 
خم�سة  هناك  �سيكون  حيث  اأمريكي. 

بتنفـيذ  يقومون  ممن  �سهريًا،  رابحني 
خدمة  على  الأقل  على  واحده  حركة 
Mobile top-up عن طريق ال�سراف 

اّليل اأو خدمة "عربي اأون لين". علما 
التي  احلركات  لعدد  الأعلى  احلد  باأّن 
حركات  خم�س  ال�سحب  على  �ستدخل 

للمعتمد الواحد فـي كل �سهر.
حملة خا�سة بالبطاقات الئتمانية

ترويجية  حملة  العربي  البنك  واأطلق 
الئتمانية  بطاقاته  حلاملي  خا�سة 
املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
ا�سبوعية  نقدية  جوائز  ربح  تت�سمن 
والربامج  العرو�س  �سل�سلة  �سمن  وذلك 
الرتويجية املتوا�سلة ذات القيمة امل�سافة 
يتنا�سب  البنك ملعتمديه مبا  التي يقدمها 
مع اأ�سلوب حياتهم واحتياجاتهم املختلفة. 
لغاية  ا�ستمرت  التي  احلملة  اتاحت  حيث 
البنك  بطاقات  حلاملي   2018/06/30

 200 مبلغ  ربح  فر�سة  الئتمانية  العربي 
عند  اأ�سبوعية  �سحوبات  �سمن  دولر 

مطعم  اأو  �سوبرماركت  اأي  من  �سرائهم 
ال�سراء  اأو عند  اأو فندق  اأو �سركة طريان 
البنك  بطاقات  با�ستخدام  النرتنت  عرب 
اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  العربي الئتمانية، 
 %0 �سهرية  بفائدة  امل�سرتيات  تق�سيط 
 6 ملدة  خمف�سة  بفائدة  اأو  اأ�سهر   3 ملدة 
اأ�سهر، اإىل جانب برنامج املكافاآت النقدية 
البطاقات  ا�ستخدام  عند  يقدمها  التي 

الئتمانية لت�سديد قيمة م�سرتياتهم.
حملة خا�سة بقرو�س ال�سيارات

بقرو�س  خا�سة  مميزة  حملة  اطلق  كما 
من  املعتمدين  كافة  متكن  ال�سيارات، 
من  �سيارة  متويل  قر�س  على  احل�سول 
الزامي  بتاأمني  والتمتع  العربي  البنك 
وطرف الثالث جمانا لل�سنة الوىل فقط. 
حيث تبداأ مدة احلملة من 4/22 و ت�ستمر 
امكانية  اىل  بالإ�سافة   .7/31 لغاية 
جمانا   VIP خدمة  على  املعتمد  ح�سول 
عند ح�سولهم على تاأمني �سامل للمركبة 
بالتعاون مع �سركة تر�ست العاملية للتاأمني.

ويطلق عدة عروض وحمالت ترويجية
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سلطة النقد الفلسطينية

اتحاد المصارف العربية يكرم معالي المحافظ السيد عزام الشوا
بجائزة »وسـام االتحاد الذهبـي لإلنجـاز«

معايل  العربية  امل�سارف  احتاد  كّرم 
ال�سيد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
عزام ال�سوا مبنحه "و�سـام الحتاد الذهبـي 
لالإجنـاز"، خالل املوؤمتر امل�سرفـي العربي 
املالية  التكنولوجيا  "ابتكارات   2018 لـعام 
الذي  امل�سرفـية"  اخلدمات  وم�ستقبل 
القاهرة  امل�سرية  العا�سمة  فـي  انعقد 
بتاريخ 2018/04/29، حتت رعاية معايل 
الأ�ستاذ  امل�سري  املركزي  البنك  حمافظ 
م�سرفـية  قيادات  بح�سور  عامر،  طارق 
عربية رفـيعة امل�ستوى، وقدم للتكرمي �سعادة 
رئي�س جمل�س  ال�سباح  ال�سيخ حممد جراح 

عقدت اللجنة الوطنية لل�سمول املايل فـي 
فل�سطني بتاريخ 2018/05/10 اجتماعها 
الـله،  برام  النقد  �سلطة  مقر  فـي  الأول، 
�سلطة  حمافظ  ملعايل  م�سرتكة  برئا�سة 
جمل�س  ورئي�س  ال�سوا  عزام  ال�سيد  النقد 
نبيل  الدكتور  املال  راأ�س  �سوق  اإدارة هيئة 
اعتماد  م�ستجدات  اآخر  ملناق�سة  ق�سي�س، 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
واعتماد ال�سروط املرجعية اخلا�سة بعمل 
خالل  التوافق  مت  وقد  الوطنية،  اللجنة 
وت�سجيع  تعزيز  �سرورة  على  الجتماع 
ا�سرتاتيجية  متطلبات  بتنفـيذ  اللتزام 
ال�سمول املايل من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية 

والأطراف الأخرى ذات العالقة.
اللجنة  ت�سكيل  مقرتح  اعتماد  مت  كما 
املرجعية  و�سروطها  املايل  لل�سمول  الفنية 
عن  ممثلني  ع�سويتها  فـي  ت�سم  والتي 
م�سرتكة  وبرئا�سة  الرئي�سيني  ال�سركاء 

اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها األول

النقد،  و�سلطة  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  بني 
و�ستكون اللجنة الفنية م�سوؤولة عن توفـري 
على  ال�سركاء  كافة  بني  الكامل  التن�سيق 
خطة  تطبيق  ل�سمان  التنفـيذي  امل�ستوى 
عمل ال�سرتاتيجية ا�ستنادًا اإىل توجيهات 
بالإ�سافة  املايل،  لل�سمول  الوطنية  اللجنة 
املتابعة  عملية  عن  م�سوؤوليتها  اإىل 

للجنة  الدورية  التقارير  ورفع  والتقييم 
ال�سروط  فـي  الآلية املحددة  الوطنية وفق 

املرجعية للجنة. 
العربية  الدول  اأوىل  من  فل�سطني  وتعد 
التي عملت على اإن�ساء ا�سرتاتيجية وطنية 
لل�سمول املايل، وفقًا للمعايري واملمار�سات 

الدولية الف�سلى.

و�سعادة  العربية،  امل�سارف  احتاد  اإدارة 
اإدارة  الدكتور جوزيف طربيه رئي�س جمل�س 

الحتاد الدويل للم�سرفـيني العرب، ومعايل 
الأ�ستاذ  امل�سري  املركزي  البنك  حمافظ 
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و تحصل على شهادة االمتثال للمعايير الخاصة
PCI-DSS بأمن معلومات بطاقات الدفع

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  ح�سلت 
للمعايري  المتثال  �سهادة  على  موؤخرًا 
الدفع  بطاقات  معلومات  باأمن  اخلا�سة 
دولية  �سهادة  وهي   ،PCI - DSS

لتطبيق معايري اأمن البيانات املن�سو�س 
اأمن  معايري  جمل�س  قبل  من  عليها 
 PCI الإلكرتوين  الدفع  بطاقات  بيانات 
معايري  اأعلى  بتطبيق  واملخت�س   SSC

البطاقات  ملعلومات  واحلماية  الأمن 
النقد  �سلطة  امتثال  ويعترب  امل�سرفـية. 
معلومات  باأمن  اخلا�سة  للمعايري 
البنوك  حل�سول  اأ�سا�سًا  الدفع  بطاقات 
العاملة فـي فل�سطني على هذا المتثال، 
جديدة  دفع  خدمات  لإطالق  ومرتكزًا 
بالعتماد  الدفع  من  املواطنني  متكن 
على البطاقات بدًل من الأوراق النقدية.

ال�سوا  ال�سيد عزام  املحافظ  وعرب معايل 
على  النقد  �سلطة  بح�سول  اعتزازه  عن 
هذه ال�سهادة التي ت�ساف اإىل الإجنازات 
فـي  لتحقيقها  النقد  �سلطة  ت�سعى  التي 
وتعزيز  اللكرتونية،  اخلدمات  جمال 
للدفع  الإلكرتونية  الطرق  ا�ستخدام 
والتقليل من حجم املال النقدي املتداول.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سارك 
بتاريخ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
ال�سنوي  الجتماع  فـي   2018/05/09

املحافظني  ملجل�س  والع�سرين  ال�سابع 
لإعادة  الأوروبي  البنك  اأعمال  ومنتدى 
فـي  انعقد  الذي  والتنمية،  الإعمار 
للموؤمترات  بن طالل  امللك ح�سني  مركز 
والذي  الها�سمية،  الأردنية  باململكة 
بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  افتتحه 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني 
�سوما  ال�سري  بح�سور  توجيهية،  بكلمة 
وكبار  البنك  رئي�س  ت�ساكرابارتي 
املديرين  وكبار  احلكوميني،  امل�سوؤولني 
الأعمال،  ورواد  وال�سركات،  املاليني 
املدين  املجتمع  منظمات  عن  وممثلني 

وو�سائل الإعالم الدولية والإقليمية.

محافظ سلطة النقد يشارك في االجتماع السنوي للبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية في األردن

ملنتدى  الرئي�سي  املو�سوع  ومتحور 
"تن�سيط  حول  العام  هذا  الأعمال 
منربًا  املنتدى  يوفر  القت�سادات" حيث 
واآفاق  النقا�س  جل�سات  من  �سل�سلة  لعقد 
ال�ستثمار حول الق�سايا ذات ال�سلة فـي 

من  البنك  بها  يعمل  التي  البلدان  جميع 
اإىل  القت�سادي،  والنمو  الأعمال  مناخ 
امل�ستدامة وحماية  الطاقة  فـي  ال�ستثمار 
حتيط  التي  الهامة  الق�سايا  اإىل  البيئة، 

التحتية. البنية  فـي  بال�ستثمار 

حممد  الأ�ستاذ  و�سعادة  عامر،  طارق 
بنوك  احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الأتربي 
اإدارة احتاد امل�سارف  م�سر، ع�سو جمل�س 

العربية.

اإن  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وقال 
و�سعبها  لفل�سطني  تكرمي  هو  التكرمي  هذا 
�سلطة  التي متثل  دولتها  وموؤ�س�سات  املعطاء 
اأحد  امل�سرفـي  واجلهاز  الفل�سطينية  النقد 

اأبرزها، حيث باتت هذه املوؤ�س�سات ت�ساهي 
والكفاءة  املهنية  فـي  الدولية  مثيالتها 
حافز  الو�سام  هذا  اأن  م�سيفًا  والتطور، 

اإ�سافـي لتحقيق املزيد من الإجنازات.
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زاوية مصرفية
سطين

سنوية للبنوك العاملة في فل
مقارنة أهم البيانات المالية ال

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

 �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا
2016

 2017
2016

 2017
2016

 2017
2016

 2017

بنك فل�سطني
4,121,322,946

4,884,822,851
3,143,151,591

3,768,631,790
2,213,463,765

2,518,590,540
 53,055,980 

54,008,928

البنك العربي 
3,436,077,173

3,547,941,320
2,939,797,618

3,022,899,717
1,511,807,779

1,784,676,441
 47,519,910 

59,001,774

البنك الوطني
884,875,048

1,079,399,362
655,964,198

808,784,178
519,317,318

653,847,526
 7,402,240 

9,204,749

بنك القد�س
960,072,367

1,075,629,534
777,663,613

855,348,926
616,140,359

658,517,963
 10,470,704 

11,180,462

البنك الإ�سالمي العربي
794,135,877

1,041,103,696
 624,153,200 

 790,906,601 
 430,067,116 

 560,923,314 
 6,220,821 

6,402,924

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
809,082,569

1,010,369,417
651,702,781

809,630,033
539,950,891

619,378,328
 12,603,598 

14,531,138

بنك القاهرة عمان
976,959,109

971,247,128
668,758,220

718,627,032
381,889,671

484,585,223
 8,386,738 

8,608,468

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
604,369,186

645,348,587
482,825,279

521,282,010
192,361,980

208,358,488
 4,755,870 

5,773,590

بنك الأردن
591,577,993

624,428,031
493,348,897

515,293,186
212,993,152

278,444,475
 3,848,677 

7,265,859

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
352,712,692

443,291,111
244,792,787

297,663,960
181,475,269

210,578,198
 3,388,202 

3,919,258

ين
البنك الأهلي الأرد

374,510,987
411,958,896

256,761,989
299,040,866

188,520,258
198,784,700

 2,953,161 
2,050,622

ين
البنك التجاري الأرد

216,342,708
243,997,773

115,828,554
135,384,701

87,193,475
105,166,913

 1,475,867 
1,980,286

البنك العقاري امل�سري العربي
155,565,959

170,651,353
90,690,338

102,253,911
100,503,898

105,116,988
-3,423,232 

-4,633,034

ين الكويتي
البنك الأرد

125,165,800
139,801,616

55,840,183
67,257,401

14,987,927
21,496,172

-971,250 
-1,835,055

م�سرف ال�سفا
87,038,490

127,581,214
9,578,881

26,741,970
4,656,740

52,706,241
-2,164,791 

-2,477,735

مراعاة اختالف م�سميات البنود فـي البنوك الإ�سالمية
بيانات بنك فل�سطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره اإحدى ال�سركات التابعة

ودائع العمالء ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�سالمية



37 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 74، حزيران 2018

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا
2016

 2017
2016

 2017
2016

 2017
2016

 2017

بنك فل�سطني
%

30.09
%

31.77
%

29.69
%

31.54
%

32.72
%

31.88
%

35.54
%

32.04

البنك العربي 
%

25.09
%

23.07
%

27.77
%

25.30
%

22.35
%

22.59
%

31.83
%

35.00

البنك الوطني
%

6.46
%

7.02
%

6.20
%

6.77
%

7.68
%

8.28
%

4.96
%

5.46

بنك القد�س
%

7.01
%

7.00
%

7.35
%

7.16
%

9.11
%

8.34
%

7.01
%

6.63

البنك الإ�سالمي العربي
%

5.80
%

6.77
%

5.90
%

6.62
%

6.36
%

7.10
%

4.17
%

3.80

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

5.91
%

6.57
%

6.16
%

6.78
%

7.98
%

7.84
%

8.44
%

8.62

بنك القاهرة عمان
%

7.13
%

6.32
%

6.32
%

6.01
%

5.64
%

6.13
%

5.62
%

5.11

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

4.41
%

4.20
%

4.56
%

4.36
%

2.84
%

2.64
%

3.19
%

3.42

بنك الأردن
%

4.32
%

4.06
%

4.66
%

4.31
%

3.15
%

3.52
%

2.58
%

4.31

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

2.58
%

2.88
%

2.31
%

2.49
%

2.68
%

2.67
%

2.27
%

2.32

ين
البنك الأهلي الأرد

%
2.73

%
2.68

%
2.43

%
2.50

%
2.79

%
2.52

%
1.98

%
1.22

ين
البنك التجاري الأرد

%
1.58

%
1.59

%
1.09

%
1.13

%
1.29

%
1.33

%
0.99

%
1.17

البنك العقاري امل�سري العربي
%

1.14
%

1.11
%

0.857
%

0.856
%

1.49
%

1.33
-%

2.29
-%

2.75

ين الكويتي
البنك الأرد

%
0.914

%
0.909

%
0.53

%
0.56

%
0.22

%
0.27

-%
0.65

-%
1.09

م�سرف ال�سفا
%

0.64
%

0.83
%

0.09
%

0.22
%

0.07
%

0.67
-%

1.45
-%

1.47

سطين
سنوية للبنوك العاملة في فل

سوقية ال
ص ال

ص
مقارنة أهم الح
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زاوية مصرفية

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

2016
2017

2016
2017

2016
2017

بنك فل�سطني
1

-
1

بنك فل�سطني
1

-
1

بنك فل�سطني
1

-
1

البنك العربي 
2

-
2

البنك العربي 
2

-
2

البنك العربي 
2

-
2

البنك الوطني
5

3
بنك القد�س

3
-

3
بنك القد�س

3
-

3

بنك القد�س
4

-
4

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

4
البنك الوطني

5
4

البنك الإ�سالمي العربي
7

5
البنك الوطني

5
-

5
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

4
5

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

-
6

البنك الإ�سالمي العربي
7

6
البنك الإ�سالمي العربي

6
-

6

بنك القاهرة عمان
3

7
بنك القاهرة عمان

4
7

بنك القاهرة عمان
7

-
7

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

-
8

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9

8
بنك الأردن

8
-

8

بنك الأردن
9

-
9

بنك الأردن
8

9
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

11
9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11

10
ين

البنك الأهلي الأرد
10

-
10

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9

10

ين
البنك الأهلي الأرد

10
11

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11

-
11

ين
البنك الأهلي الأرد

10
11

ين
البنك التجاري الأرد

12
-

12
ين

البنك التجاري الأرد
12

-
12

ين
البنك التجاري الأرد

13
12

البنك العقاري امل�سري العربي
13

-
13

البنك العقاري امل�سري العربي
13

-
13

البنك العقاري امل�سري العربي
12

13

ين الكويتي
البنك الأرد

14
-

14
ين الكويتي

البنك الأرد
14

-
14

م�سرف ال�سفا
15

14

م�سرف ال�سفا
15

-
15

م�سرف ال�سفا
15

-
15

ين الكويتي
البنك الأرد

14
15

سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل

خل�سارة(
�سافـي الربح )ا

العائد على املوجودات
العائد على حقوق امللكية

2016
2017

2016
2017

2016
2017

البنك العربي 
2

1
البنك العربي 

2
1

البنك العربي 
1

-
1

بنك فل�سطني
1

2
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

1
2

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
2

-
2

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
3

-
3

بنك الأردن
12

3
بنك فل�سطني

3
-

3

بنك القد�س
4

-
4

بنك فل�سطني
3

4
بنك القد�س

4
-

4

البنك الوطني
6

5
بنك القد�س

4
5

البنك الوطني
7

5

بنك القاهرة عمان
5

6
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

9
6

بنك القاهرة عمان
5

6

بنك الأردن
9

7
بنك القاهرة عمان

6
7

بنك الأردن
9

7

البنك الإ�سالمي العربي
7

8
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

5
8

البنك الإ�سالمي العربي
6

8

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

9
البنك الوطني

7
9

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

-
10

ين
البنك التجاري الأرد

11
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

-
10

ين
البنك الأهلي الأرد

11
-

11
البنك الإ�سالمي العربي

10
11

ين
البنك التجاري الأرد

12
11

ين
البنك التجاري الأرد

12
-

12
ين

البنك الأهلي الأرد
8

12
ين

البنك الأهلي الأرد
11

12

ين الكويتي
البنك الأرد

13
-

13
ين الكويتي

البنك الأرد
13

-
13

م�سرف ال�سفا
14

13

م�سرف ال�سفا
14

-
14

م�سرف ال�سفا
15

14
ين الكويتي

البنك الأرد
13

14

البنك العقاري امل�سري العربي
15

-
15

البنك العقاري امل�سري العربي
14

15
البنك العقاري امل�سري العربي

15
-

15
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زاوية مصرفية

جمموع املوجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة/ فرع

البنك العربي 
114,449,720

البنك العربي 
97,512,894

البنك العربي 
57,570,208

البنك الوطني
59,966,631

البنك الوطني
44,932,454

البنك الوطني
36,324,863

بنك فل�سطني
53,679,372

بنك فل�سطني
41,413,536

البنك الإ�سالمي العربي
28,046,166

البنك الإ�سالمي العربي
52,055,185

البنك الإ�سالمي العربي
39,545,330

بنك فل�سطني
27,676,819

ين
البنك التجاري الأرد

48,799,555
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

34,752,134
بنك القاهرة عمان

23,075,487

بنك القاهرة عمان
46,249,863

بنك القاهرة عمان
34,220,335

ين
البنك الأهلي الأرد

22,087,189

ين
البنك الأهلي الأرد

45,773,211
ين

البنك الأهلي الأرد
33,226,763

ين
البنك التجاري الأرد

21,033,383

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
43,023,239

بنك الأردن
28,627,399

بنك القد�س
17,797,783

م�سرف ال�سفا
42,527,071

ين
البنك التجاري الأرد

27,076,940
م�سرف ال�سفا

17,568,747

ين الكويتي
البنك الأرد

34,950,404
بنك القد�س

23,117,539
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

17,204,954

بنك الأردن
34,690,446

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
22,489,723

بنك الأردن
15,469,138

بنك القد�س
29,071,068

ين الكويتي
البنك الأرد

16,814,350
البنك العقاري امل�سري العربي

15,016,713

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
28,065,817

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
16,536,887

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
13,890,566

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
24,627,284

البنك العقاري امل�سري العربي
14,607,702

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11,698,789

البنك العقاري امل�سري العربي
24,378,765

م�سرف ال�سفا
8,913,990

ين الكويتي
البنك الأرد

5,374,043

املعدل العام 
49,126,096

املعدل العام 
38,175,207

املعدل العام 
25,240,410

سب مؤشرات الحجم لعام 2017
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل
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جمموع املوجودات / موظف
خل�سارة( / موظف

�سافـي الربح )ا
جمموع املوجودات / راأ�س املال املدفوع

البنك العربي 
3,964,180

البنك العربي 
65,924

البنك العربي 
29.6

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
2,346,722

بنك فل�سطني
24,752

بنك فل�سطني
24.4

ين
البنك الأهلي الأرد

2,301,446
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

22,740
بنك القاهرة عمان

19.4

ين الكويتي
البنك الأرد

2,254,865
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

20,995
بنك القد�س

15.7

بنك فل�سطني
2,238,691

بنك الأردن
20,879

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
14.6

البنك الإ�سالمي العربي
2,187,193

البنك الوطني
17,701

البنك الوطني
14.4

ين
البنك التجاري الأرد

2,085,451
ين

البنك التجاري الأرد
16,926

البنك الإ�سالمي العربي
13.9

البنك الوطني
2,075,768

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
16,678

بنك الأردن
9.5

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
1,886,345

بنك القاهرة عمان
16,460

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9.2

بنك القاهرة عمان
1,857,069

بنك القد�س
15,295

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
6.5

بنك الأردن
1,794,333

البنك الإ�سالمي العربي
13,452

ين
البنك الأهلي الأرد

6.2

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
1,581,173

ين
البنك الأهلي الأرد

11,456
ين

البنك التجاري الأرد
4.7

م�سرف ال�سفا
1,575,077

البنك العقاري امل�سري العربي
-29,139

البنك العقاري امل�سري العربي
3.2

بنك القد�س
1,471,449

ين الكويتي
البنك الأرد

-29,598
ين الكويتي

البنك الأرد
2.8

البنك العقاري امل�سري العربي
1,073,279

م�سرف ال�سفا
-30,589

م�سرف ال�سفا
1.7

املعدل العام 
2,213,716

املعدل العام 
 24,270 

املعدل العام 
14.2

سب مؤشرات الكفاءة لعام 2017
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

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

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع األول 2018(

�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
يون

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
يون

مل
فقة

 �س
لف

اأ

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

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

USA

EU

IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

لف
)اأ

E
U

IL
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 اأم
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A
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إلى اللقاء

م�ساهمة  اأن   "2017 للبنوك  املجتمعي  "الدور  كتيب  اأظهر 
عام  خالل  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  فـي  امل�سرفـي  القطاع 
هذه  ن�سبة  و�سلت  حيث  دولر،   6,536,699 بلغت   2017

خالل  من  متت  ذاته،  للعام  اأرباحه  من   %4 اإىل  امل�ساهمة 
الذي  الدور  الكتيب  وبني  الأهلية.  املوؤ�س�سات  مع  �سراكة   636

اأهمية فـي  لعبه القطاع امل�سرفـي فـي جمال التعليم ملا له من 
بناء املجتمعات وحتقيق تطورها وتقدمها والرتقاء بها ملواكبة 
األف   1,590 بـ  بامل�ساهمة  واملعرفـية  العلمية  بتطلعاته  الع�سر 
وا�ستكماًل  موؤ�س�سة،   208 مع  بال�سراكة  املجال  هذا  فـي  دولر 
لروؤية القطاع امل�سرفـي فـي تطوير القطاع ال�سحي مب�ساهمتها 
مببلغ 1,235 األف دولر بال�سراكة مع 43 موؤ�س�سة، وفـي جمال 
مبلغ  الفل�سطيني  للمجتمع  امل�سرفـي  القطاع  فقد قدم  الإغاثة 
القطاع  وتوا�سل  موؤ�س�سة،   42 على  توزعت  دولر  األف   1,161

قدم  حيث  التنموي  القطاع  لتطوير  دعمه  بتقدمي  امل�سرفـي 
مبلغ 710 األف دولر لـ 101 �سراكة موؤ�س�ساتية، اما فـي جمال 
الأن�سطة  دعم  فـي  البنوك  ا�سرتاتيجية  من  وانطالقا  الثقافة 
 519 بواقع  ثقافـية  موؤ�س�سة   72 البنوك  �ساركت  فقد  الثقافـية 
اهتمام  الفل�سطينية حيزًا هامًا من  املراأة  واحتلت  دولر،  األف 
القطاع ون�ساطاته التي هدفت لت�سجيعها على امل�ساركة الفاعلة 
حيث  املختلفة  بقطاعاتها  والقت�سادية  املجتمعية  احلياة  فـي 
 23 لـ  دولر  األف   421 مببلغ  املراأة  �سوؤون  جمال  فـي  �ساهم 
الن�سطة  فـي دعم  امل�ستمرة  امل�ساركة  و�سمن  �سريكة،  موؤ�س�سة 
فـي  دولر  األف   309 بـ  امل�سرفـي  القطاع  �ساهم  الريا�سية 
البنوك  لعبت  كما  موؤ�س�سة،   53 مع  بال�سراكة  الريا�سة  جمال 
مبلغ  البنوك  قدمت  وال�سباب  البداع  جمال  فـي  مهما  دورا 
192 األف دولر بال�سراكة مع 24 موؤ�س�سة ملا لهذه ال�سريحة من 

اأهمية فـي بناء املجتمع وتقدمه، وفـي جمال البيئة لعب القطاع 
البيئي  البيئة ون�سر الوعي  امل�سرفـي دورا رياديا للحفاظ على 
بال�سراكة  دولر  األف   131 مبلغ  قدم  حيث  املجتمع  اأفراد  بني 
الأكرب  ال�سريحة  ي�سكلون  الذين  ولالأطفال  موؤ�س�سات،   8 مع 
من املجتمع الفل�سطيني فكان لبد من توحيد اجلهود من اأجل 
فـي  بارزًا  دورًا  للبنوك  كان  وقد  لهم  الكاملة  الرعاية  تقدمي 
جمال الطفولة مب�ساهمتهم مببلغ 111 األف دولر بال�سراكة مع 

 حسب كتيب »الدور المجتمعي للبنوك 2017«
القطاع المصرفي يساهم بما يقارب 7 ماليين دوالر في مجال المسؤولية المجتمعية

الدور المجتمعي للبنـوك
2017

شركاء في المسؤولية

14 موؤ�س�سة، كما اولت البنوك اهتمامًا كبريًا لذوي الحتياجات 

27 موؤ�س�سة، كما  األف دولر بال�سراكة مع   90 اخلا�سة بتقدمي 
قدم 68 األف دولر لقطاعات اأخرى. 

مير  ملا  الفل�سطيني،  الو�سع  خ�سو�سية  �سياق  فـي  ذلك  ياأتي 
تتطلب  والتي  �سعبة،  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف  من  به 
جمال  فـي  م�ساعفة  م�ساهمة  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  من 
امل�سوؤولية املجتمعية، ولأهمية الدور املحوري للقطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني.  لالقت�سادي  الفقري  العمود  مبثابة  يعد  الذي 
البنوك على  داأبت جمعية  الأخرية  ال�سبع  ال�سنوات  وعلى مدار 
امل�سرفـي  القطاع  و�سط  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر 
الفل�سطيني باأن امل�سوؤولية املجتمعية لي�ست �سعارا بقدر ما هي 
جمرد  لي�ست  وهي  �سعبنا،  جتاه  جميعا  علينا  وواجب  التزام 
التنمية  يغلف  عام  اإطار  بل  خريية  واأعمال  وتربعات  هبات 
املجتمعية والقت�سادية وال�سيا�سية للمجتمع، والذي انعك�س اأثره 
فـي حمتوى هذا الكتيب الذي يظهر الزيادة فـي قيمة م�ساهمات 

القطاع امل�سرفـي وفـي عدد ال�سراكات واملوؤ�س�سات ال�سريكة.



منذ عام ال ١٩٤٦، انتقلت قصة البنك العقاري المصري العربي من مصر �رض فلسطين، 
بهدف المساعدة في الحفاظ على ا�رض والوطن، فانتسجت قيم البنك العقاري المصري 

العربي من دعم وتضامن ومسؤولية اجتماعية، لتصنع تاريخ� عريق� ممزوج� بعراقة الماضي 
وأمل المستقبل، ليحمل البنك العقاري المصري العربي في رسالته رؤيته السامية، ويضع يده 

العربية ا�صيلة بأيدينا لنبني للغد حياة كريمة ومستقبل أفضل.

















كل اسبوع$5,000
كل شهر$50,000

كل يوم

برنامج

وفر واربح سيارة مرسيدس «C Class Cabriolet» كل 5 شهور

  200
50 



C Class Cabriolet
 50,000

 5,000

 iPhone X














