
جمعية البنوك تنظم ورشة عمل بالتعاون مع IFC حول »التأجير التمويلي«

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 61، اآذار 2015

- افتتاح 21 فرعًا وتركيب 61 صرافًا آليًا خالل العام 2014
- عدد موظفـي القطاع المصرفي يقترب من ستة آالف موظف

جمعية البنوك تكرم الموظفين المتميزين في القطاع المصرفي للعام 2014

حسب بيانات 2014/12/31:

اختتام فعاليات االسبوع المصرفي الرابع لألطفال والشباب للعام 2015
البنوك تساهم بما  يزيد عن 5 ماليين دوالر فـي مجال المسؤولية المجتمعية للعام 2014

الدور االجتماعي للبنـوك
2014

�رشكاء على اخلري





جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

بنـك القاهـرة عمـانجــوزيف ن�ســـــــنا�س 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

البنـك العــربـيجمــال احلورانـي

اأمني ال�سر

البنـك الإ�سـالمي الفل�سطينـيبيـــان قــا�ســم

اأمني ال�سندوق

البنـك الأهلـي الأردنـيمو�سى قمقـام

الأع�ساء

بنـك ال�ستثمـار الفل�سطينـيعي�سى ق�سي�س 

بنـك الإ�سـكان للتجارة والتمـويلحممد الربغوثي

بنـك فـل�سـطيـنهـا�سـم ال�سـوا 

ع�سو مراقب

�سلطة النقد الفل�سطينيةريا�س اأبو �سحادة 

املدير العام

نبيل اأبو دياب

الفهرس
بيت البنوك:

باقة من اأخبار ون�ساطات جمعية البنوك فـي فل�سطني 

بانوراما:

باقة من اأخبار ون�ساطات القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

�سلطة النقد الفل�سطينية:

�سلطة النقد وجمعية امل�ستثمرين واملطورين فـي القطاع العقاري يوقعان مذكرة تفاهم

املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني:

املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني يحتفل بتخريج 103 خريجًا

زاوية م�سرفـية:

الكادر الوظيفي ومميزات الرواتب فـي القطاع امل�سرفـي للعام 2014

التوزيع امل�سرفـى اجلغرافـي للقطاع امل�سرفـي للعام 2014

زاوية اقت�سادية:

اأهم املوؤ�سرات القت�سادية واملالية املحلية والعاملية 

2

10

32

34

36

40

42

املواد املن�سورة ل متثل بال�سرورة املجلة

واإمنا تعرب عن اآراء اأ�سحابها

املواد التي تن�سر اأول تن�سر ل تعاد اإىل اأ�سحابها

حمتوى املادة الإعالنية على م�سوؤولية املعلن

اأ�س�سها فـي العام 1995

فوؤاد جرب و د.تي�سري التميمي

�س.ب: 4117 رام اللـه – فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�س: 2414559 2 970+

magazine@abp.ps :بريد اإلكرتوين

www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

اآذار  2015 جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 61، 



البنـوك فـي فل�ســــــطني2    

بيت البنوك

ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

جوزيف  تراأ�سه  العامة،  الهيئة  لأع�ساء 

وح�سره  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�سنا�س 

والإقليميني  العامني  املدراء  من  عددًا 

وذلك  للجمعية،  القانوين  وامل�ست�سار 

بتاريخ 2015/02/24 فـي مقر اجلمعية 

عقده  الذي  الت�ساوري  الجتماع  ملتابعة 

�سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  الدكتور 

فـي  العاملة  للبنوك  الفل�سطينية  النقد 

فل�سطني م�سبقًا لبحث تداعيات �سدور 

قرار من اإحدى املحاكم الأمريكية �سد 

وتاأثريه  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

على القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا ألعضاء الهيئة العامة
لبحث تداعيات صدور قرار من إحدى المحاكم األمريكية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية

ملمثلي  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 

البنوك العاملة فـي قطاع غزة بح�سور 

مدير عام اجلمعية وامل�ست�سار القانوين  

امل�ستجدات  اآخر  ملناق�سة  للجمعية 

والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك فـيما 

 2015/02/23 بتاريخ   وذلك  بينها 

فـي مقر اجلمعية، ومت خالل الجتماع 

والتوجهات  الآراء  من  عدد  مناق�سة 

عقد  �سرورة  على  احل�سور  واجمع 

اجتماعات دورية ملتابعة الق�سايا ذات 

بني  فيما  والتن�سيق  امل�سرتك  الهتمام 

البنوك ملا فيه م�سلحة للجميع.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك العاملة في قطاع غزة
لمناقشة آخر المستجدات والقضايا ذات االهتمام المشترك
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تمهيدًا الجتماعها مع المعهد القضائي جمعية البنوك تناقش 
اإلشكاليات ذات البعد المصرفي التي تواجه محامي البنوك في المحاكم

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

لدى  القانونيني  للم�ست�سارين 

بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

اجلمعية  مقر  فـي   2015/01/18

الأهمية  ذات  املو�سوعات  ملناق�سة 

امل�سرفـي،  القطاع  نظر  وجهة  من 

واعتمادها  العتبار  بعني  لأخذها 

حماور للموا�سيع التدريبية لدى املعهد 

الق�سائي، ومت خالل الجتماع حتديد 

املو�سوعات ذات الأهمية امل�سرفـية اأو 

كثرية التكرار فـي العمل امل�سرفـي. 

و�سلطة  البنوك  جمعية  من  وفد  التقى 

املعهد  الفل�سطينية مع مدير عام  النقد 

و�سم  الوزير  ثريا  ال�سيدة  الق�سائي 

اأبو  نبيل  اجلمعية  عام  مدير  الوفد 

اجلمهور  عالقات  دائرة  ومدير  دياب 

جمعية البنوك وسلطة النقد الفلسطينية تلتقي المعهد القضائي
لبحث التعاون في مجال التدريب  للمواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي

وان�سباط ال�سوق علي فرعون وامل�ست�سار 

القانوين للجمعية الأ�ستاذ مهند ع�ساف 

ومندوب امل�ست�سار القانوين فـي اجلمعية 

بتاريخ  وذلك  كتانة  حممود  املحامي 

2015/01/19 فـي مقر املعهد الق�سائي 

العالقة  التدريبية ذات  املوا�سيع  لبحث 

بها  اأو�سى  التي  امل�سرفـي  بالعمل 

اجتماعهم  فـي  القانونيني  امل�ست�سارين 

فـي  بت�سمينها   2015/01/18 بتاريخ 

تدريبات املعهد الق�سائي الفل�سطيني. 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد
بخصوص تعيين ضابط اتصال مكافحة غسل األموال

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 

النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 

مالحظاتهم  بو�سع  الفل�سطينية 

النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودة  على 

ات�سال  �سابط  تعيني  بخ�سو�س 

تزويدها  ليتم  الأموال،  غ�سل  مكافحة 

بهذه املالحظات لدرا�ستها والأخذ بها 

التعليمات  اإ�سدار  قبل  وذلك  اأمكن  اإن 

النهائي. ب�سكلها 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على تعليمات سلطة النقد 
بخصوص محددات وضوابط منح االئتمان 

ن�سقت جمعية البنوك ما بني البنوك 

النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 

على  بو�سع مالحظاتهم  الفل�سطينية 

 2015/2 رقم  النقد  �سلطة  تعليمات 

منح  و�سوابط  حمددات  بخ�سو�س 

ومت  موؤخرًا،  �سدرت  والتي  الئتمان 

والتفتي�س  الرقابة  لدائرة  تزويدها 

وتعديل  بها  والأخذ  لدرا�ستها 

التعليمات اإن اأمكن.
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تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية 
جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 

بيت البنوك

نظمت جمعية البنوك، وللعام ال�ساد�س على 

املتميزين  املوظفـني  تكرمي  حفل  التوايل، 

بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 

2015/03/22 فـي فندق جراند بارك رام 

حمافظ  معايل  رعاية  حتت  وذلك  اللـه، 

جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 

العامني  املدراء  من  عدد  وبح�سور  الوزير 

فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك  والإقليمني 

املوظفـني  جانب  اإىل  احلفل  وح�سر 

املتميزين مدراء دوائر املوارد الب�سرية.

اجلمعية  عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  رحب 

على  املتميزين  املوظفـني  وهناأ  باحل�سور 

هذه  واعترب  واملجتهد  العايل  اأدائهم 

املوظف  يخ�س  متميزًا  ن�ساطًا  املنا�سبة 

التجربة  هذه  اأهمية  على  و�سّدد  املتميز 

للبنوك وللموظفـني على حٍد �سواء، كما ونّوه 

اإىل اأن هذا احلدث ياأتي ا�ستكماًل للمبادرة 

التي اأطلقتها اجلمعية فـي الأعوام ال�سابقة.

وخالل كلمة األقاها الدكتور جهاد الوزير 

هناأ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 

املوظفـني املتميزين فـي البنوك العاملة 

من  مزيدًا  لهم  ومتنى  فل�سطني،  فـي 

النجاح والتقدم ملا فـيه خري وم�سلحة 

الذي  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز 

وكفاءته،  وتطوره  متيزه  يوم  كل  يثبت 

جتاه  امل�سوؤولية  من  عال  بح�س  ومتتعه 

بتقدير  ويحظى  واملواطنني،  املجتمع 

واأثنى  الدولية.  املوؤ�س�سات  وثناء 

البنوك  جمعية  على  الوزير  الدكتور 

املهمة  ال�سنوية  الفعالية  لتنظيمها هذه 

بالعن�سر  الهتمام  مدى  تعك�س  التي 

وت�سهم  امل�سرفـي،  العمل  فـي  الب�سري 

وتعزيز  البنوك  موظفـي  حتفـيز  فـي 

قدراتهم. 

كما هناأ جوزيف ن�سنا�س رئي�س جمل�س 

املتميزين  املوظفـني  اجلمعية  اإدارة 

عمل  مبداأ  على  كلمته  خالل  واأكد 

اجلمعية و�سعارها " الرتقاء بال�سناعة 

بالعن�سر  يتحقق  والذي  امل�سرفـية" 

وتطوره،  امل�سرفـي  العمل  فـي  الب�سري 

الذكي  املال  براأ�س  الهتمام  و�سرورة 

للبنوك، ويعترب مو�سوع املوارد الب�سرية 

اأحد اأهم جمالت عمل اجلمعية، لفتًا 

من  العديد  باإجراء  اجلمعية  قيام  اإىل 

املجال،  بهذا  العالقة  ذات  الدرا�سات 

كدرا�سة  ومميزات الرواتب، بالإ�سافة 

القطاع  فـي  العاملني  درا�سة  اإىل 

امل�سرفـي، وعقد عدد من ور�س العمل 

املتعلقة باملوارد الب�سرية، واأ�ساف باأنه 

�سيتم التوجه اإىل تنفيذ درا�سة جديدة 

درا�سة  وهي  األ  الب�سرية  املوارد  تهم 

الر�سا الوظيفـي فـي القطاع امل�سرفـي 

اأهمية  من  للمو�سوع  ملا  الفل�سطيني 

كبرية على جميع الأ�سعدة.
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وبارك جمال حوراين نائب رئي�س جمل�س 

فـي  متيزهم  للموظفـني  اجلمعية  اإدارة 

عملهم واأكد على اأهمية هذا احلدث ملا 

اأداء موظفـي  تاأثري على م�ستوى  له من 

البنوك  اإدارات  م�ستوى  وعلى  البنوك 

باأن يكون لديها موظفـني متميزين.

و�سملت قائمة املوظفـني املتميزين للعام 

قبل  من  ت�سميتهم  مت  الذين   2014

اإدارات البنوك ال�سيدات وال�سادة: وليد 

ريا�س  الكويتي،  الأردين  البنك   - حتو 

�سيف اللـه – البنك الإ�سالمي العربي، 

الإ�سالمي  البنك   - ال�سعافـني  م�سعب 

البنك   - عليوي  اأريج  الفل�سطيني، 

البنك  البظ -  الأردين، ع�سام  الأهلي 

التجاري الأردين، �سليمان اعرار البنك 

 – حمدان  اأ�سيا  الفل�سطيني،  التجاري 

– البنك  خ�سور  خولة  العربي،  البنك 

يو�سف  العربي،  امل�سري  العقاري 

قطاوي - البنك الوطني، حممد ح�سن 

النوباين- بنك  الأردن، �سريين  - بنك 

ال�ستثمار الفل�سطيني، حممد يون�س – 

وليد  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك 

عالء  عمان،  القاهرة  بنك   - تالوي 

من�سور-  مراد  القد�س،  بنك  ح�سني- 

ت�سلم  نهاية احلفل  وفـي   .HSBC بنك 

الرمزية،  الهدايا  املتميزين  املوظفـني 

على  اجلمعية  اإدارة  امل�ساركني  و�سكر 

تقدير  مبثابة  هي  التي  املبادرة  هذه 

جلهودهم، و �سكروا اأي�سًا اإداراتهم على 

تر�سيحهم لهذا اللقب، موؤكدين اأن مثل 

باهتمام  املوظف  ت�سعر  املبادرات  هذه 

املوؤ�س�سة به، وحتفزه على العمل.

باملوؤمتر  البنوك  جمعية  �ساركت 

التمويل  فر�س  لدعم  الإقليمي 

فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات 

�سم  وفد  خالل  من  العربية  الدول 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية جوزيف 

نبيل  اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س 

املوؤمتر  فـي  �سارك  كما  دياب،  اأبو 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 

عام  ومدير  الوزير  جهاد  الدكتور 

وان�سباط  اجلمهور  عالقات  دائرة 

املوؤمتر  وعقد  فرعون،  علي  ال�سوق 

العربي  النقد  �سندوق  نظمه  الذي 

الدويل  البنك  جمموعة  مع  بالتعاون 

حتت  الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 

الإ�سرافـية"  ال�سلطات  "دور  عنوان 

فـي   2015/01/15-14 بتاريخ 

ب�سكل  املوؤمتر  وركز  القاهرة.  مدينة 

الإ�سرافـية  ال�سلطات  دور  على  خا�س 

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر اإلقليمي
لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي الدول العربية

ال�سلطات  هذه  �سيا�سات  اإطار  فـي 

املنا�سبة  البيئة  توفـري  فـي  ودورها 

و�سول  فر�س  تعزيز  فـي  للم�ساعدة 

هذه امل�سروعات وال�سركات اإىل التمويل 

املوؤمتر  ناق�س  كما  املالية،  واخلدمات 

جوانب الحتياجات التمويلية لل�سركات 

والإ�سالحات  واملتو�سطة  ال�سغرية 

�سناديق  تلعبه  الذي  والدور  املطلوبة 

اإىل  بالإ�سافة  القرو�س  �سمان 

مناق�سة امل�ستجدات املرتبطة بالأدوات 

املنا�سبة  وامل�سرفـية  املالية  واملنتجات 

لهذه امل�سروعات وال�سركات. 

وقد انتهت اأعمال املوؤمتر فـي جمموعة 

القائمون  �سيعمل  والتي  التو�سيات  من 

على  وتعميمها  بتبنيها  املوؤمتر  على 

الدول امل�ساركة للعمل بها.
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بيت البنوك

برعاية سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية IFC تنظمان ورشة عمل حول التأجير التمويلي

التمويل  وموؤ�س�سة  البنوك  جمعية  نظمت 

بخ�سو�س  عمل  ور�سة   IFC الدولية 

عنوان  حتت  التمويلي  التاأجري 

 Financial Leasing: Generating"
 New Business Opportunities in

Palestine"وذلك بتاريخ 2015/02/18 

�سلطة  رعاية  حتت  اللـه  رام  مدينة  فـي 

النقد الفل�سطينية وهيئة �سوق راأ�س املال 

الفل�سطينية. 

تاأتي اأهمية انعقاد ور�سة العمل هذه �سمن 

اجلهود الرامية اإىل حت�سني بيئة الأعمال 

قطاع  وتنظيم  تطوير  فـي  فل�سطني  فـي 

التاأجري التمويلي فـي فل�سطني من خالل 

تهيئة املناخ املالئم لتحقيق ا�ستقرار ومنو 

هذا  �سيما  ول  املال  راأ�س  �سوق  قطاعات 

مبا�سر  انعكا�س  من  له  ملا  الهام  القطاع 

على التنمية القت�سادية فـي فل�سطني من 

خالل توفـري الإمكانيات الالزمة للعملية 

املتو�سطة  للموؤ�س�سات  الإنتاجية وحتديدًا 

وتزويد  ال�سغر،  ومتناهية  وال�سغرية 

كاأداة  للتاأجري  �سامل  بفهم  امل�ساركني 

�سارك  الذي  الور�سة  ومت خالل  للتمويل، 

وحمليون  واإقليميون  دوليون  خرباء  فـيه 

امل�سرفـي  القطاع  عن  ممثلون  وح�سره 

الرتكيز على خمتلف اجلوانب الت�سغيلية 

ذلك  فـي  مبا  التمويلي  التاأجري  لأدوات 

والئتمان  والتمويل  املخاطر  اإدارة 

اجلوانب  اإىل  التطرق  مت  كما  والت�سويق، 

والقانون  التمويلي  التاأجري  فـي  القانونية 

الذي مت اإقراره عام 2014 بخ�سو�سه.

اأهمية  على  بالتاأكيد  الور�سة  وانتهت 

ال�سوق  فـي  متنوعة  متويلية  اأدوات  توافر 

القطاعات  كافة  تخدم  الفل�سطيني 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وخا�سة 

بني  ما  ال�سراكة  و�سرورة  احلجم 

ل�ستمرار  واخلا�س  العام  القطاعني 

تطوير ن�ساط التاأجري التمويلي وا�ستكمال 

تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل هذا 

الدول  جتارب  من  ال�ستفادة  مع  القطاع 

تاأجري  قطاع  بناء  يخدم  مبا  الأخرى 

متويلي �سليم وواعد.

جمعية البنوك تلتقي بعثة البنك الدولي
التقى نبيل اأبو دياب مدير عام جمعية 

بتاريخ  الدويل  البنك  بعثة  البنوك 

اجلمعية  مقر  فـي   2015/01/22

من  �سحار  حنا  اللقاء  فـي  و�سارك 

ال�سندوق الأوروبي الفل�سطيني ل�سمان 

على  البعثة  اطالع  مت  حيث  القرو�س، 

فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  واقع 

كما  املجال  هذا  فـي  امل�ستجدات  واأخر 

البنك  دعم  اأولويات  فـي  التباحث  مت 

للقطاع  القادمة  م�ساريعه  فـي  الدويل 

املايل وامل�سرفـي الفل�سطيني.
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سلطة النقد الفلسطينية و جمعية البنوك تنظمان اجتماعًا للمستشارين القانونيين 
لمناقشة دراسة ظاهرة الجيرو للشيكات فـي  فلسطين

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  نظمت 

للم�ست�سارين  البنوك اجتماعًا  وجمعية 

فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونيني 

 2015/01/22 بتاريخ  وذلك  فل�سطني 

ودرا�سة  ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي 

مو�سوع جتيري ال�سيكات فـي فل�سطني، 

القانون  ح�سب  ومعاجلتها  منها  للحد 

النقد  �سلطة  اهتمام  من  ذلك  وياأتي 

مبو�سوع  يتعلق  فـيما  ال�سوق  ب�سبط 

ممثلي  و�سح  حيث  ال�سيكات،  جتيري 

هذا  اأهداف  اأحد  اأن  النقد  �سلطة 

الجتماع هو تعزيز الثقة فـي ال�سيكات 

امل�سرفـي،  بالعمل  الثقة  وبالتايل 

الكتلة  م�سكلة  لتالفـي  اإ�سافة 

القت�سادية الوهمية املبنية على تداول 

بدون  اأنه  يظهر  بالنهاية  الذي  ال�سيك 

مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت  ر�سيد، 

منها  بالتجيري  يتعلق  مبا  خيارات  عدة 

بداية اإلغاء التجيري والآثار ال�سلبية له، 

بالإ�سافة اإىل خيار حتديد عدد املرات 

من  ال�سيكات  جتيري  فـيها  يجوز  التي 

املخاطر،  وتخفـيف  ال�سوق  �سبط  اأجل 

ال�سيك  �سقف  حتديد  وهو  اأخر  وخيار 

مع حتديد عدد التجيريات، ومت التفاق 

التو�سية  على  الجتماع  نهاية  فـي 

ال�سيك  �سقف  بتحديد  القانون  بتعديل 

وو�سع  التجيري،  مرات  عدد  وحتديد 

التجيري  مرات  يتجاوز عدد  ملن  عقوبة 

امل�سموح بها.

اعتماد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك
في عضوية مجلس إدارة المجلس األعلى لإلبداع والتميز

جمل�س  رئي�س  البنوك  جمعية  ر�سحت 

فـي  ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  الإدارة 

متثيل اجلمعية فـي ع�سوية جمل�س اإدارة 

خلفًا  والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 

الإقليمي  املدير  املرداوي  ناجي  لل�سيد 

ال�سابق للبنك التجاري الأردين.

جمعية البنوك تشارك فـي عضوية المجلس الفلسطيني للصادرات
جمل�س  رئي�س  البنوك  جمعية  ر�سحت 

الإدارة ال�سيد جوزيف ن�سنا�س فـي ع�سوية 

وذلك  لل�سادرات،  الفل�سطيني  املجل�س 

بناًء على طلب الرت�سيح الوارد من وزارة 

قرار  فـيه  واملو�سح  الوطني  القت�ساد 

على  بامل�سادقة  اخلا�س  الوزراء  جمل�س 

والتي  للت�سدير  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 

اإن�ساء جمل�س وطني لل�سادرات  ت�سمنت 

برئا�سة وزير القت�ساد الوطني وممثلني 

والقطاع  واخلا�س  العام  القطاع  عن 

والإ�سراف  املتابعة  بهدف  الأكادميي 

مبا  املذكورة  الإ�سرتاتيجية  تنفـيذ  على 

يحقق اأهدافها خا�سة جلهة دعم املنتج 

الوطني وزيادة قدرته التناف�سية و�سول 

لتطوير وتنويع ال�سادرات الفل�سطينية 

بني  الت�ساركي  املنهج  تكري�س  عرب 

والقطاع  واخلا�س  العام  القطاعني 

الأكادميي.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«

المؤشــر المصرفـي

2015/2

صـرفـ ـ 
2015 /2

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

المؤشــر المصرفـي

2015/1

صـرفـ ـ 
2015/1

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

المؤشــر المصرفـي

2014/12

صـرفـ ـ 
2014/12

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

الربع  خالل  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 

الأول من العام 2015 ثالثة اأعداد من 

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

لالأ�سهر 2014/12 و2015/2،1 والتي 

واقع  عن  املعرفة  توفـري  اإىل  تهدف 

حتليل  خالل  من  امل�سرفـي  القطاع 

ي�سكل  ما  املجمعة  امليزانية  بنود  لأهم 

و�سناع  واملهتمني  للباحثني  مرجعًا 

القرار، ويرافق هذه الإ�سدارات بطاقة 

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

ال�ستخدام لبنود امليزانية املجمعة.

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

ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 

عن القطاع امل�سرفـي  فـي  فل�سطني فـي  

واللجان  املجال�س  من  عدد  اجتماعات 

حيث  العام،  هذا  من  الأول  الربع  خالل 

الفريق  اجتماع  من:  كل  فـي   �ساركت 

وزارة  لدى  الفقر  ملكافحة  الوطني 

فـي    2015/01/20 بتاريخ  التخطيط 

فندق املوفنبيك، الجتماع ال�سنوي للجنة 

 2015/2/18 بتاريخ  لالأجور  الوطنية 

جمل�س  اجتماع  العمل،  وزارة  مقر  فـي  

بتاريخ  الثقافـية  التنمية  �سندوق  اإدارة 

2015/02/09 و2015/03/31 فـي  مقر 

احلماية  جلنة  اجتماع  الثقافة،  وزارة 

فـي    2015/02/10 بتاريخ  الجتماعية 

اجتماع  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  مقر 

القطاع  تطوير  مل�سروع  التنفـيذية  اللجنة 

بتاريخ  العنقودية  التجمعات   - اخلا�س 

الغرف  احتاد  مقر  فـي    2015/03/10

التجارية ال�سناعية الزراعية الفل�سطينية، 

وتطوير  لتعزيز  الفنية  اللجنة  اجتماع 

قدرات املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بتاريخ 

فـي   و2015/03/15،23   2015/02/03

مقر �سلطة النقد.

جمعية البنوك تشارك فـي  اجتماع مجلس المدفوعات الوطني لعام 2015 
�ساركت جمعية البنوك فـي  اجتماع 

لعام  الوطني  املدفوعات  جمل�س 

 2015/03/03 2015 وذلك بتاريخ 

خالل  ومت  النقد  �سلطة  مقر  فـي  

الجتماع مناق�سة عدد من املوا�سيع 

التي تهم عمل املدفوعات وبحث �سري 

العمل فـي  امل�ساريع والن�ساطات قيد 

اأنظمة  عمل  تخ�س  والتي  التنفـيذ 

الدفع والت�سوية فـي  فل�سطني بهدف 

مبا  عملها  اأداء  وحت�سني  تطويرها 

التطورات  احدث  ومواكبة  يتوافق 

بهدف  املجال  ذات  فـي   الدولية 

نظم  وعمل  كفاءة  ح�سن  �سمان 

الدفع فـي  فل�سطني.
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حسب نشرة »الدور االجتماعي للبنوك 2014« الصادرة عن جمعية البنوك:
القطاع المصرفـي يساهم بما يزيد عن 5 ماليين دوالر فـي مجال المسؤولية المجتمعية 

 "2014 للبنوك  الجتماعي  "الدور  ن�سرة  اأظهرت 

القطاع  م�ساهمة  اأن  البنوك  جمعية  عن  ال�سادرة 

عام  خالل  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  فـي  امل�سرفـي 

الن�سبة  و�سلت  حيث  دولر،   5,391,632 بلغت   2014

للعام  امل�سرفـي  القطاع  اأرباح  4 % من  يقارب  ما  اإىل 

املوؤ�س�سات  مع  �سراكة   537 خالل  من  متت  ذاته، 

الأهلية.

فـي  امل�سرفـي  القطاع  لعبه  الذي  الدور  الن�سرة  وتبني 

املتوا�سل  ودعمه  لروؤيته  ا�ستكمال  وذلك  التنمية  جمال 

1.7 مليون  التنموي حيث قدم مبلغ  القطاع  فـي تطوير 

92 موؤ�س�سة �سريكة، ونظرًا لأهمية التعليم فـي  دولر لـ 

والرتقاء  وتقدمها  تطورها  وحتقيق  املجتمعات  بناء 

دولر  األف   954 بـ  امل�سرفـي  القطاع  �ساهم  فقد  بها 

كما  موؤ�س�سة،   123 مع  بال�سراكة  التعليم  جمال  فـي 

ال�سحي مب�ساهمته  القطاع  تطوير  فـي  دورا مهما  لعب 

وفـي  موؤ�س�سة،   48 مع  بال�سراكة  دولر  األف   760 مببلغ 

الفل�سطيني  للمجتمع  الإغاثي  الدعم  فـي  دوره  اإطار 

فـي  دولر  األف   618 مبلغ  امل�سرفـي  القطاع  قدم 

من  وانطالقًا  موؤ�س�سة،   70 على  توزعت  الإغاثة  جمال 

فقد  الثقافـية  الأن�سطة  دعم  فـي  البنوك  اإ�سرتاتيجية 

األف   475 بواقع  ثقافـية  موؤ�س�سة   52 البنوك  �سارك 

من  الأكرب  ال�سريحة  ي�سكلون  الأطفال  كان  وملا  دولر، 

من  اجلهود  توحيد  من  لبد  فكان  الفل�سطيني  املجتمع 

للبنوك دورا  الكاملة لهم وقد كان  الرعاية  اجل تقدمي 

األف   249 مببلغ  مب�ساهمتهم  املجال  هذا  فـي  بارزا 

دولر بال�سراكة مع 46 موؤ�س�سة.

ياأتي ذلك فـي �سياق خ�سو�سية الو�سع الفل�سطيني، ملا 

والتي  �سعبة،  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف  من  به  مير 

تتطلب من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س م�ساهمة م�ساعفة 

املحوري  الدور  ولأهمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية  فـي جمال 

الفقري  العمود  مبثابة  يعد  الذي  امل�سرفـي  للقطاع 

الفل�سطيني. لالقت�ساد 

جمعية  داآبت  الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  مدار  وعلى 

و�سط  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  على  البنوك 

املجتمعية  امل�سوؤولية  باأن  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 

جميعا  علينا  وواجب  التزام  هي  ما  بقدر  �سعارًا  لي�ست 

وتربعات  هبات  جمرد  لي�ست  وهي  �سعبنا،  جتاه 

الجتماعية  التنمية  يغلف  عام  اإطار  بل  خريية  واأعمال 

اأثره  انعك�س  والذي  للمجتمع،  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

والتي  ال�سابقة  والن�سرات  الن�سرة  هذه  حمتوى  فـي 

القطاع  م�ساهمات  قيمة  فـي  الزيادة  خاللها  من  تبني 

امل�سرفـي.

ـ ي ل م ال ا

2014

�رشكاء على اخلري
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بــانــورامــا
بنك اإلسكان يوقع اتفاقية تعاون مع شركة »فـيتاس فلسطين لإلقراض« 

مع  للتعاون  تاأ�سي�سه  ومنذ  ي�سعى  البنك  باأن 

القطاعات  خمتلف  فـي  املوؤ�س�سات  من  عدد 

له  توفر  ت�سهيالت  الفل�سطيني  املواطن  ملنح 

ومن  يتواجد.  اأينما  واملال  واجلهد  الوقت 

جانبه اأكد ال�سيد عالء �سي�سامل املدير العام 

اأن  لالإقرا�س"  فل�سطني  "فـيتا�س  ل�سركة 

توفـري  فـي  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التفاقية  هذه 

وت�سهيل  العمالء  من  عري�سة  لقاعدة  خدماتنا 

معامالتهم الئتمانية، كما وتعزز ت�سهيل عمليات 

من  امل�ستهدفـني  للعمالء  والتح�سيل  ال�سرف 

خالل ح�ساباتهم البنكية فـي بنك الإ�سكان. كما 

التفاقية  هذه  توقيع  اأن  �سي�سامل  ال�سيد  واأفاد 

فل�سطني  فـيتا�س  �سركة  لهدف  تنفـيذًا  ياأتي 

�سرورة  على  يوؤكد  الذي  الأ�سا�سي  ال�سرتاتيجي 

الرغبة  لديهم  الذين  الأ�سخا�س  جميع  متكني 

والقدرة على حت�سني حياتهم من احل�سول على 

اخلدمات املالية التي يحتاجونها مل�ساعدتهم على 

اإظهار قدراتهم الكامنة لكي ي�سبحوا م�ساركني 

والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  فـي  فاعلني 

مع  للتعاون  فخره  عن  وعرب  كما  ملجتمعاتهم، 

بنك الإ�سكان وتوقيع اتفاقية ت�سمن توفـري اأف�سل 

اخلدمات لأفراد ال�سعب الفل�سطيني.

و يطلق حملة جوائز حسابات التوفـير الخاصة بالعام 2015
اأعلــن بنك الإ�سكان عــــن اإطالق حملة جلوائز 

 2015 بالعام  اخلا�سة  التوفـري  ح�سابات 

اخلطوة  هذه  وتاأتي  للحياة"،  "وفر  با�ســـم 

لت�سجيع الدخار لدى عمالء البنك القائمني 

اأ�سحاب  من  هوؤلء  جميع  ومنح  واملحتملني 

الأعمال  واأ�سحاب  البيوت  ورّبات  الرواتب 

والتعليم العايل واملهني واحلرفـيني والأطفال، 

فر�س جديدة للفوز بجوائز جمزية. ولتو�سيح 

الربغوثي  حممد  ال�سيد  و�سح  احلملة  اأبعاد 

متنح  احلملة  اأّن  البنك  فـي  الإقليمي  املدير 

العمالء من املّدخرين، فر�س الفـــوز بجائزة 

كربى بقيمة 50 األف دينار متنح لفائز واحد 

جوائز  جانب  اإىل  هذا  �سهر،  كل  نهاية  فـي 

على  موزعة  دينار   5,000 بقيمة  تر�سية 

وما  فائز.  لكل  دينار   100 بواقع  فائز   50

للحياة"  "وفر  اأّن حملة  اإليه  الإ�سارة  جتدر 

وفـي الإطار املنّوه عنه اأعاله، �سوف ت�ستمر 

على مدار العام 2015، و�سوف يكون جميع 

اأدنى  التي يزيد  التوفـري  اأ�سحاب ح�سابات 

للدخول  موؤهلني  دينار   200 عن  ر�سيدهم 

احلملة،  هذه  بجوائز  اخلا�سة  بال�سحوبات 

اأكرب  بقيم  جوائز  هناك  �ستكون  باأنه  علمًا 

الإعالن  �سيتم  املبارك  رم�سان  �سهر  تخ�س 

احلملة  اإطالق  وياأتي  حينه.  فـي  عنها 

ت�ستهدف  التي  البنك  �سيا�سة  مع  ان�سجامًا 

الكرمي،  لدى اجلمهور  الدخار  ت�سجيع عادة 

على  املدخرين  هوؤلء  م�ساعدة  جانب  اإىل 

مببالغ  بالفوز  وطموحاتهم  اأحالمهم  حتقيق 

ّكنهم من اإحداث تغيري  نقدية جمزية ومبا ميمُ

فـي حياتهم  وحياة عائالتهم.
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بلغت اأرباح بنك الإ�سكان خالل عام 2014 

"قبل ال�سريبة"  228.6 مليون دولر " وهي 
قابل 211.7 مليون  الأعلى منذ التاأ�سي�س " ممُ

الأرباح  وبلغت  ال�ّسابقة،  ال�ّسنة  فـي  دولر 

مليون   174.7 ال�سريبة"  "بعد  افـية  ال�سّ

قابل 150.8 مليون دولر حتّققت فـي  دولر ممُ

ال�سنة ال�سابقة وبزيادة ن�سبتها %16.

الدكتور  نّوه  النتائج  هذه  على  تعقيبه  وفـي 

اإىل  الإدارة  جمل�س  رئي�س   / مارتو  مي�سيل 

قاعدته  وقوة  للبنك  املايل  املركز  �سالبة 

اإجنازات  البنك  حّقق  حيث  الراأ�سمالية، 

جيدة فـي البنود الرئي�سية للميزانية، اإذ بلغ 

جمموع املوجودات 10.7 مليار دولر وبزيادة 

ن�سبتها 5%، وبلغ ر�سيد ودائع العمالء 7.8 

بلغ  فـيما   ،%7 ن�سبتها  وبزيادة  مليار دولر 

 3.8 الئتمانية  الّت�سهيالت  حمفظة  �سافـي 

وو�سل   ،%2 ن�سبتها  وبزيادة  دولر  مليار 

حجم حقوق امللكية اإىل 1.5 مليار دولر. 

على  اإيجابيًا  الإجنازات  هذه  انعك�ست  وقد 

رات املالءة املالّية الرئي�سية للبنك، حيث  موؤ�سِّ

وهي   %18.2 املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  بلغت 

تزيد عن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي 

الأردين وعن الن�سبة املطلوبة من جلنة بازل، 

وبلغت ن�سبة ال�ّسيولة 170% وهي اأي�سًا تزيد 

عن الن�سبة املطلوبة، وبلغ معدل العائد على 

املوجودات 1.7% والعائد على حقوق امللكية 

قوة  على  املوؤ�سرات  هذه  وتوؤكد   ،%11.8

ومتانة املركز املايل للبنك. 

فقد  اجلّيدة  الّنتائج  هذه  اإىل  وا�ستنادًا 

بتاريخ  اجتماعه  فـي  الإدارة  جمل�س  اأو�سى 

للم�ساهمني  العامة  للهيئة   2015/01/29

 2015/03/26 بتاريخ  تنعقد  �سوف  التي 

بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني عن العام 2014 

بن�سبة 35% من القيمة ال�سمية  لالأ�سهم.

املالية  واملوؤ�سرات  النتائج  هذه  باأن  "علمًا 
اأّولية  بها  املو�سى  الأرباح  توزيع  ون�سبة 

وخا�سعة ملوافقة البنك املركزي".

16% نسبة نمو أرباح بنك اإلسكان بعد الضريبة وتوزيع أرباح بنسبة 35 %  
228.6 مليون دوالر األرباح قبل الضريبة عام 2014

 (Payment Card Industry Data Security Standard) PCI DSS و يحصل على شهادة  
ومبا  الدولية  املعايري  مع  ويتوافق  يتنا�سب 

يعزز جانب ال�ستخدام الآمن لبطاقات الدفع 

اللكرتونية ويحد من فر�س واأ�ساليب الحتيال 

ال�سهادة  هذه  وحتظى  املتطورة.  اللكرتونية 

جناحًا  ومتثل  امل�سرفـي  اجلهاز  باهتمام 

لأداء  ومقيا�سًا  عليها  احلا�سل  للبنك  وتفوقًا 

اإدارة املخاطر، كما اإن ح�سول بنك الإ�سكان 

ل�سل�سلة  ا�ستمرارًا  ياأتي  ال�سهادة  هذه  على 

الإجنازات  واجلوائز التقديرية املحلية والعربية 

والعاملية احلائز عليها مما يوطد ثقة العمالء 

ال�سهادة  منح  واأن  خا�سة  البنك  بخدمات 

ي�ستند اإىل معايري نوعية اأبرزها معايري الأمان 

العمالء.  بطاقات  وبيانات  معلومات  حلماية 

 Cognosec �سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

املانحة لل�سهادة، هي �سركة عاملية متخ�س�سة 

ومعتمدة من قبل جمل�س معايري اأمن املعلومات 

للبطاقات امل�سرفـية ومقرها النم�سا / فـيينا، 

وتعمل فـي العديد من املجالت اأهمها: تدقيق 

PCI معتمد، اأمن تكنولوجيا املعلومات، تقييم 

المتثال  وخدمات  الأمنية،  احللول  املخاطر، 

والتجارة اللكرتونية وغريها.
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بــانــورامــا
البنك التجاري األردني يوقع اتفاقية تمويل مركبات 

مع شركة غرغور وكالء شركة مرسيدس

وقع البنك التجاري الأردين، مذكرة تفاهم مع جامعة القد�س 

املفتوحة، وذلك فـي مقر رئا�سة اجلامعة بحي الإر�سال مبدينة 

رام اللـه. ومثل اجلامعة فـي التوقيع رئي�سها اأ. د. يون�س عمرو، 

ومثل البنك التجاري الأردين املدير الإقليمي فـي فل�سطني اأ. 

يخدم  مبا  التعاون  على  الطرفان  واتفق  ال�س�سرتي.  منت�سر 

انطالًقا من  ب�سكل خا�س،  املحلي عامة، وطلبة اجلامعة  املجتمع 

التفاقية على  ون�ست  املجتمعية.  م�سوؤوليتهما  اأداء  حر�سهما على 

اأن تفتح اجلامعة ح�سابات لها فـي البنك التجاري الأردين، ت�سهل 

فرتات  خالل  املختلفة  البنك  اأفرع  فـي  الأق�ساط  دفع  الطلبة  على 

الت�سجيل، مقابل اأن يدعم البنك م�ساريع اجلامعة واأن�سطتها مثل 

البنك  وي�ستفـيد  الأن�سطة،  من  وغريها  العلمي  والبحث  املوؤمترات 

التطويرية  والربامج  املجتمع  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  مركز  من 

البنك  وافق  كما  لتطوير عمل موظفـيه.  فـي اجلامعة،  التي تطرح 

الأعمال  على  للتدرب  اخلريجني  الطلبة  اأمام  املجال  اإف�ساح  على 

فـي  باحل�سبان  ذلك  اآخذا  العلمية،  لتخ�س�ساتهم  وفقًا  البنكية 

اأن  عمرو،  يون�س  د.  اأ.  اجلامعة  رئي�س  واأكد  التوظيف.  عمليات 

و يوقع مذكرة تفاهم مع »جامعة القدس المفتوحة« 

"القد�س املفتوحة" �ستوا�سل التعاون مع املجتمع املحلي خلدمة طلبتها 
اجلامعة  اهتمام  �سياق  فـي  تاأتي  التفاهم  مذكرة  واأن  �سعبها،  واأبناء 

حيث  امل�سرفـية،  خ�سو�سا  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  عالقتها  بتطوير 

املحا�سبة  جمال  فـي  الأف�سل  تعّد  كوادر  املفتوحة"  "القد�س  تخرج 

امل�سرفـي.  القطاع  يحتاجها  التي  الأخرى  املالية  والتخ�س�سات 

فـي  بدورها  واأ�ساد  املفتوحة"  "القد�س  ال�س�سرتي  �سكر  جانبه،  ومن 

اجلامعة  �ستبقى  اأنها  مو�سحًا  فل�سطني،  فـي  التعليمية  امل�سرية  دعم 

التجاري  للبنك  الإقليمي  املدير  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  وقع 

الأردين لفروع فل�سطني وال�سيد عماد العارف مدير عام �سركة 

غرغور التجارية وكالء �سركة مر�سيد�س اتفاقية يقوم مبوجبها 

�سيارات  �سراء  بتمويل  فل�سطني  لفروع  الأردين  التجاري  البنك 

مر�سيد�س الأملانية بكافة اأنواعها بن�سبة متويل ت�سل اإىل 80 % 

ال�سيارة، حيث جرى توقيع التفاقية فـي مقر الإدارة  من قيمة 

عدد  وبح�سور  اللـه  رام   - الأردين  التجاري  للبنك  الإقليمية 

اأهمية  على  الطرفـني  واأكد  وال�سركة  البنك  موظفـي  كبار  من 

من  لكل  ال�سراء  عمليات  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  التفاقية  هذه 

يرغب باقتناء �سيارة مر�سيد�س املميزة وخا�سة رجال الأعمال. 

الأردين  التجاري  البنك  اأن  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  وعلق 

وكعادته دائما ي�سعى اإىل توفـري احللول التمويلية املنا�سبة التي 

باأي�سر  احللول  وو�سع  الأمور  وتي�سري  العبء  تخفـيف  �ساأنها  من 

الطرق واأ�سرعها. تلك هي �سيا�سة البنك التجاري الأردين منذ 

تاأ�سي�سه مع حر�سه ال�سديد على تطوير اأ�ساليبه وتقنياته وتوفـري 

خدماته فـي مناطق قريبة من عمالء البنك فـي خمتلف املواقع 

التي يتواجد فـيها فروع البنك التجاري الأردين فـي فل�سطني ومن 

منطلق ال�سيا�سة التو�سعية التي يهدف اإليها البنك. 

التفاقية  هذه  توقيع  "اإن  العارف  عماد  ال�سيد  قال  جهته  من 

جاءت نتيجة حلر�س البنك التجاري الأردين على اأن يتبواأ املراكز 

تقدمي  املركبات من خالل  فـي جمال متويل  البنوك  بني  املتقدمة 

خدمات متويلية مميزة ومبتكرة وذات جودة عالية تلبي احتياجات 

العمالء وتتجاوز توقعاتهم".
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على  واأكد  طلبتها.  وعدد  بانت�سارها  الوطن  م�ستوى  على  الأكرب 

اهتمام البنك التجاري الأردين بتقدمي اخلدمات امل�سرفـية كافة 

للطالب وموظفـي اجلامعة، حيث اإن البنك يوفر خدمات تتنا�سب 

�سمن  ذلك  وياأتي  الحتياجات،  جميع  وتلبي  ال�سرائح  خمتلف  مع 

نحو  الأردين  التجاري  البنك  ينتهجها  التي  التو�سعية  ال�سيا�سة 

وح�سر  الفل�سطيني.  امل�سرفـي  القطاع  فـي  والتطور  الزدهار 

التوقيع من "القد�س املفتوحة" م�ست�سار رئي�س جامعة القد�س املفتوحة 

رئي�س  وم�ساعدة  م�سارقة،  عودة  د.  واملجتمعية  املالية  املوارد  ل�سوؤون 

العالقات  دائرة  ومديرة  ال�سخ�سري،  اآلء  اأ.  املتابعة  ل�سوؤون  اجلامعة 

املبا�سرة  املبيعات  وحدة  رئي�س  البنك  ومن  ح�سمة،  لو�سي  اأ.  العامة 

(الإدارة الإقليمية) حممود طلوزي، وم�سوؤولة الت�سويق لفروع فل�سطني 

نور حمدان.

املدير  ال�سيد  بح�سور  تدريبيًا  لقاًء  الردين  التجاري  البنك  عقد 

الفروع  موظفـي  كافة  ومب�ساركة  ال�س�سرتي  منت�سر  القليمي 

والدارة الإقليمية ومت مناق�سة ا�سرتاتيجة البنك التجاري الردين 

مع  لقاءه  فـي  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  او�سح  .كما   2015 للعام 

ينتهجها  التي  العمل  اآليات  �سمن  يندرج  اللقاء  هذا  ان  املوظفـني 

فـي  امل�ستجدات  كل  ملناق�سة  الفر�سة  اتاحة  اىل  والهادفة  البنك 

القطاع امل�سرفـي وتبادل اخلربات بني املوظفـني والتي ت�سهم فـي 

النمو  ملواكبة  القادمة  املرحلة  فـي  وتطوره  البنك  م�سرية  تعزيز 

الذي ت�سهده البنوك الفل�سطينية من اجل زيادة احل�سة ال�سوقية. 

انهم على  وعلى  بكفاءة موظفـيه  القليمي  املدير  ال�سيد  ا�ساد  كما 

تكرمي  مت  �سوءه  وعلى  العملية  والكفاءة  امل�سوؤولية  من  كبري  قدر 

 .2014 للعام  الوظيفـي  الداء  فـي  لتميزهم  املوظفـني  من  عدد 

امل�سرفـية  اخلدمات  لقطاع  عمل  ور�ستي  على  اللقاء  ا�ستمل  كما 

و يعقد ورشة عمل تدريبية لموظفـيه إلطالق منتجاته للعام 2015 

نابل�س  فرع  فـي  الأردين  التجاري  البنك  اأقامها  بهيجة  احتفالية  فـي 

منت�سر  ال�سيد  الإقليمي  واملدير  البنك  عمالء  من  عدد  وبح�سور 

ال�س�سرتي وموظفـي البنك، ا�ستلمت ال�سيدة ماجدة علي فرع نابل�س/

الرابحة باجلائزة الكربى ل�سحب منت�سف �سهر كانون الأول جائزتها 

اخلا�س  توفـريي"  "جتاري  برنامج  �سمن  دينار   25,000 والبالغة 

بح�سابات التوفـري. كما مت الإعالن عن نتائج اجلوائز املتو�سطة والبالغة 

500 دينار لكل جائزة وال�سغرى والبالغة 100 دينار لكل جائزة. ويذكر 

توفـريي"  "جتاري  برنامج ح�سابات  اطلق  الأردين  التجاري  البنك  اأن 

اجلديد والذي ينفرد بتقدمي جائزة نقدية كل 3 �ساعات عمل بال�سافة 

اأ�سحاب  من  عديدة  ل�سرائح  و�سغرى  ومتو�سطة  كربى  جوائز  اىل 

العمالء  �سريحة  ذلك  فـي  مبا  البنك  عمالء  من  التوفـري  ح�سابات 

الوافدين. وعربت الرابحة عن �سكرها العميق للبنك الذي يكرم عمالئه 

املميزة من قبل  باملعاملة  وا�سادت  القيمة  العديد من اجلوائز  بتقدمي 

املوظفـني، حيث انها وعائلتها مدخرين لدى البنك منذ وقت طويل. و من 

و يحتفـي بالفائزة بالجائزة الكبرى لحسابات »تجاري توفـيري« لمنتصف شهر 2014/12

جهته �سرح ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي، املدير الإقليمي  لفروع فل�سطني "ان 

الفرع بعمالئه  وتعزيز عالقة  الفائز  للعميل  تاأتي تكرميًا  هذه الحتفالية 

حيث يقيم البنك التجاري الأردين وب�سكل �سهري هذه الحتفالية تعزيزًا 

ل�سعاره اقرب اإليك ولتقدمي ال�سكر لعمالئه على تعامالتهم مع البنك".

طرحها  �سيتم  التي  املنتجات  جمموعة  و  وال�سركات  الفراد  لقرو�س 

خالل الفرتة القادمة والتي ت�سمل كافة ال�سرائح فـي القطاعات العامة 

واخلا�سة.
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بــانــورامــا

 بنك االردن يعين السيد حاتم الفقهاء / مديرا إقليميا لفروعه فـي فلسطين

و يساهم فـي مشروع تخضير مدينة البيرة
لبلدية  مالية  منحة  الأردن  بنك  قدم 

البرية كم�ساهمة فـي م�سروع تخ�سري 

�سيكل،   20,000 مبقدار  املدينة، 

واأكد املدير الإقليمي / حامت الفقهاء 

والبلدية  البنك  ادارة  هدف  اأن  على 

مدينة  جتميل  فـي  هو  الأ�سا�سي 

البرية، وتخ�سري فل�سطني بكل الطرق 

املواطن  لي�ستفـيد  وذلك  املمكنة، 

ياأتي  الدعم  فهذا  الأر�س.  وت�ستفـيد 

البنك  لإدارة  العام  التوجه  �سمن 

فـي  امل�ساهمة  امل�ساريع  كافة  بدعم 

امل�ساهمة  اإىل  ا�سافة  الوطن،  بناء 

اأبناء  من  املحتاجة  الأ�سر  رعاية  فـي 

ال�سعب الفل�سطيني.

 و يسلم جائزة بمقدار 50 ألف دينار

و يطلق مسابقة »تفوّق بهديتك .. لست الحبايب»

اأجرى بنك الأردن ال�سحب على جائزة 

50 األف دينار اأردين ال�سهرية اخلا�سة 

بح�سابات التوفـري �سمن حملة "جوائز 

ح�سابات التوفـري" لعام 2015، وذلك 

عن �سهر �سباط، وقد فازت بها الآن�سة 

مدينة  �سكان  خلف،  ح�سني  �سماح 

اأطلقت اإدارة بنك الأردن - فروع فل�سطني 

الفـي�سبوك اخلا�سة  م�سابقة على �سفحة 

بالبنك BankofJordan.Pal منذ بدء 

�سهر اآذار، احتفال وتكرميا لكل الأمهات 

الأم.  وعيد  املراأة  يوم  مبنا�سبة  والإناث 

توعية  اإىل  تهدف  امل�سابقة  هذه  وكانت 

والدخار  التوفـري  ح�ساب  باأن  املواطنني 

هو هدية ممتازة ممكن اأن يقدمها العميل 

�ست  اي  اأو  اأخته  اأو  زوجته  اأو  لوالدته 

حبايب يرى اأنها ت�ستحق مثل هذه الهدية.

اللعبة ب�سيطة جدا، من خالل �سفحة بنك 

الفـي�سبوك  على  فل�سطني  فروع   - الأردن 

العميل  ي�سغط   ،BankofJordan.Pal

معلوماته  ويدخل  امل�سابقة،  رابط  على 

ثم  من  احلبايب،  �ست  وا�سم  الأ�سا�سية 

يحتوي  الذي  احلظ،  دولب  اإىل  ينتقل 

وهي  القيم  خمتلفة  نقدية  جوائز  على 

عبارة عن ح�ساب توفـري �سوف يكون من 

ن�سيب �ست احلبايب اإن فازت بامل�سابقة، 

 300 دينار،   500 اجلوائز  هذه  وقيم 

�سوف  اأنه  العلم  مع  دينار،   200 دينار، 

و�سيتم  فائزين،   3 على  ال�سحب  يتم 

ول  الأم،  عيد  يوم  اأ�سمائهم  عن  الإعالن 

ح�ساب  لديها  اأو  لديه  يكون  اأن  ي�سرتط 

املدير  واأكد  الأردن.  بنك  لدى  توفـري 

الفقهاء،  حامت   / الأردن  لبنك  الإقليمي 

على اأن هذه الفكرة اأتت من منطلق ن�سر 

فكرة الدخار والتوفـري، وفـي نف�س الوقت 

والأ�سرية،  الجتماعية  العالقات  توطيد 

دخول  فر�سة  اتاحة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سحوبات ال�سهرية على ح�سابات جوائز 

وهي  الأردن،  بنك  يقدمها  التي  التوفـري 

فـي  التوفـري  ح�سابات  على  جوائز  اأكرب 

فل�سطني، حيث يتم ال�سحب ب�سكل �سهري 

على  �سنوي  وب�سكل  دينار،  األف   50 على 

ربع مليون دينار فـي نهاية العام. 

قام بنك الأردن برتقية ال�سيد حامت نافع 

فقهاء للعمل كمدير اإقليمي لفروع فل�سطني 

اعتبارا من تاريخ 2015/01/14. ويذكر 

الأردن  بنك  فـي  يعمل  الفقهاء  ال�سيد  اأن 

عدة  فـي  تدّرج  وقد   ،1992 عام  منذ 

ال�سلم الوظيفـي، حيث كان  منا�سب على 

مديرا لفرع رام اللـه عام 2003، وفـي عام 

فل�سطني،  لت�سهيالت  مديرًا  تعنّي   2009

فـي  الإقليمي  للمدير  م�ساعدًا  ثم  ومن 

ال�سيد  اأن  بالذكر  واجلدير   .2011 عام 

فـي  بكالوريو�س  ل�سهادة  حامل  الفقهاء 

املحا�سبة من جامعة بريزيت – فل�سطني، 

التخ�س�س  ذات  فـي  املاج�ستري  و�سهادة 

من اجلامعة الأردنية.
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 و يقدم دعم مالي بمقدار 12 ألف دينار
قدم بنك الأردن رعاية مالية ومقدارها 

ملوؤ�س�سة  وذلك  اأردين،  دينار   12,000

م�سروع  بدعم  لل�سباب،  التعاون 

 Cycling4Palestine - Give to

Gaza، وذلك  بتاريخ 2015/03/06، 

وقد �سارك به حوايل 250 راكب دراجة 

العمرية،  الفئات  خمتلف  من  هوائية 

حيث ذهب ريع هذا امل�سروع لدعم قطاع 

وبالأخ�س  تنموية،  م�ساريع  بعدة  غزة 

اأربعة  البيارة، حيث مت حتديد  م�سروع 

مواقع جديدة حلدائق البيارة فـي قطاع 

الزهراء،  مدينة  (ال�سفطاوي،  غزة 

خان يون�س، ال�سودانية).

البنك العقاري المصري العربي يحيي فعاليات
األسبوع المصرفي للشباب واألطفال

العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 

امل�سرفـي  ال�سبوع  فعاليات  باإحياء 

باإ�سراف  اأطلق  والذي  وال�سباب  لالأطفال 

بهدف  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وتنظيم 

�سريحة  لدى  امل�سرفـي  الوعي  زيادة 

الطالب. هذا وقد ا�ستقبل البنك العقاري 

امل�سري العربي عدد من طالب املدار�س 

فـي فروعه  و تعريفهم على اأق�سام الفروع 

اآلية  على  واإطالعهم  ق�سم  كل  ومهام 

وطريقة العمل فـي البنك .

العقاري  البنك  م�سوؤويل  كذلك  وقام 

امل�سري العربي بزيارات عديدة للمدار�س  

حلم  وبيت  ونابل�س  اللـه  رام  حمافظات  فـي 

الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  واريحا 

حيث  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  والتعليم 

تو�سيح  امليدانية  الزيارات  خالل  مت 

املعلومات النظرية املوجودة فـي الن�سرات 

التثقيفية ب�سكل عملي .

الأردن  بنك  لدى  ومدخرة  جنني، 

واجلدير   .2004 عام  منذ  فرع جنني 

بالذكر اأن هذه ال�سحوبات ت�سمل جميع 

واجلديدة،  القائمة  التوفـري  ح�سابات 

جديد  توفـري  ح�ساب  فتح  خالل  من 

مع  القائم  التوفـري  ح�ساب  تغذية  اأو 

للر�سيد  الأدنى  احلد  على  احلفاظ 

املطلوب، وهو 200 دينار اأو ما يعادله 

بالعمالت الأخرى، للدخول على �سحب 

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

ما  اأو  اأردين  دينار   1,000 مبقدار 

اأدنى  كحد  الأخرى،  بالعمالت  يعادله 

للدخول اإىل �سحب 25 �سعف الر�سيد 

اأردين  دينار  األف   125 اأق�سى  وبحد 

لفائزين حمظوظني، مبا جمموعه ربع 

مليون دينار اأردين، ويتم ال�سحب على 

كانون  �سهر  نهاية  فـي  اجلائزة  هذه 

الأول لعام 2015.
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بــانــورامــا

البنك الوطني يستحوذ على أصول و إلتزامات بنك اإلتحاد األردني فـي فلسطين 
الوطني  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 

التفاقية  توقيع  عن  الدين  نا�سر  طالل 

بني  ما  ال�سرتاتيجية  لل�سراكة  النهائية 

الردين عن  وبنك الحتاد  الوطني  البنك 

طريق �سم اأ�سول والتزامات بنك الحتاد 

الوطني،  البنك  اإىل  فل�سطني  فـي  الأردين 

�سم  �سحفـي  موؤمتر  خالل  من  وذلك 

ال�سيد ع�سام �سلفـيتي رئي�س جمل�س ادارة 

�سلطة  وحمافظ  الأردين  الحتاد  بنك 

الوزير،  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد 

هيئة  عام  مدير  عودة  عبري  بح�سور 

الرئي�س  عوي�سة  واأحمد  املال،  راأ�س  �سوق 

وجوزيف  فل�سطني،  لبور�سة  التنفـيذي 

ن�سنا�س رئي�س جمل�س ادارة جمعية البنوك 

عام  مدير  دياب  اأبو  ونبيل  فل�سطني  فـي 

من  وعدد  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية 

اىل  بالإ�سافة  العتبارية  ال�سخ�سيات 

عدد من اأع�ساء جمل�س ادارة ومدراء من 

امل�سرفـني ولفـيف من ال�سحفـيني.

اأكد نا�سر الدين انه مت توقيع اتفاقية ال�سراكة 

وبنك  الوطني  البنك  بني  ال�سرتاتيجية 

بال�ستحواذ  تتمثل  والتي  الأردين  الإحتاد 

فل�سطني ودخوله  فـي  والتزاماته  اأ�سوله  على 

البنك  فـي  جديد  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 

املال املدفوع  راأ�س  10% من  بن�سبة  الوطني 

اىل  لفتا  اأمريكي.  دولر  مليون   75 والبالغ 

ايجابا  �ستنعك�س  التي  العملية  هذه  اأهمية 

خا�س  ب�سكل  وعمالئه  الوطني  البنك  على 

الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  تقوية  وعلى 

والقت�ساد الوطني الفل�سطيني ب�سكل عام.

مع  ال�سراكة  ان  اإىل  الدين  نا�سر  واأ�سار 

بعد  اي�سا  عليها  �سيرتتب  الحتاد  بنك 

الوطني  للبنك  او�سع  اإقليمي  امتداد 

و�سراكة مع �سريك ا�سرتاتيجي قوي وذو 

ان  �ساأنها  من  وا�سعة  م�سرفـية  خربة 

املزيد  حتقيق  اىل  الوطني  البنك  تدفع 

من الإجنازات اجلديدة.

الإجنازات  اإىل  الدين  نا�سر  واأ�سار 

الوطني  البنك  ا�ستطاع  التي  املتتالية 

القت�سادية  الأو�ساع  رغم  حتقيقها 

وال�سيا�سية ال�سيئة التي ت�سهدها الأرا�سي 

الفل�سطينية ب�سبب الحتالل الإ�سرائيلي، 

لفتا اإىل متكن البنك الوطني من ح�سد 

فل�سطني  فـي  منوا  الأ�سرع  البنك  جائزة 

 Banker عن العام 2013 من قبل جملة

ملوؤ�س�سة  والتابعة   Middle East 100

ان  م�سيفا  العاملية   CPI Financial

عند  تقف  مل  الوطني  البنك  اجنازات 

حدود  تعدت  بل  فح�سب،  امل�ستوى  هذا 

اقليمي  م�ستوى  على  لت�سبح  فل�سطني 

الوطني  للبنك  املجلة ذاتها  بعد ت�سنيف 

الأو�سط  ال�سرق  فـي  الأ�سرع منوا  بالبنك 

ليناف�س  واملوجودات  املطلوبات  حيث  من 

على هذا املركز بنوكا عربية عريقة.

ثقته  على  �سلفـيتي  اأكد  جانبه،  ومن 

بالقت�ساد الفل�سطيني ب�سكل عام وباأداء 

دعى  مما  خا�س  ب�سكل  الوطني  البنك 

البنك لالتخاذ قرار بتحويل تواجده من 

ا�ستثمار فـي فرع بنك اىل ا�ستثمار دائم 

وم�ستقر مب�ساهمة بن�سبه 10% فـي بنك 

عامة  م�ساهمة  ك�سركة  مدرج  فل�سطيني 

�سيتم  انه  موؤكدا  املال،  راأ�س  �سوق  فـي 

الحتاد  بنك  موظفـي  كافة  ا�ستيعاب 

الوطني،  للبنك  الوظيفـي  الكادر  �سمن 

ليتمتعوا بنف�س احلقوق والمتيازات وفقا 

للقوانني املعمول بها فـي فل�سطني.

ترحيبه  عن  الوزير  اأعرب  جانبه  ومن 

تعزيز  فـي  �ست�ساهم  التي  اخلطوة  بهذه 

تاأتي  والتي  فل�سطني،  فـي  املايل  ال�ستقرار 

متما�سية مع خطط �سلطة النقد لرفع راأ�س 

مبا  الندماج  على  وحثها  امل�سارف  مال 
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و يبادر بصرف باقي راتب شهر كانون األول لموظفـي القطاع الحكومي وبدون فوائد

و يطلق ألول مرة بين البنوك الفلسطينية برنامج »تمويل رهن عقاري تجاري«
بالتعاون مع مجموعة رويال لإلنشاءات والمقاوالت

القطاع  موظفـي  جتاه  ولفتة  بادرة  فـي 

انه  الوطني  البنك  اأعلن  احلكومي، 

راتب  من  املتبقية  القيمة  ب�سرف  �سيقوم 

للموظفـني   ،%40 اأي  الأول  كانون  �سهر 

لي�سبح  لديه  رواتبهم  املحولة  احلكوميني 

احلكومة  كانت  اأن  بعد  كامال،  راتبهم 

قيمة  من   %60 �سرفت  قد  الفل�سطينية 

الإ�سرائيلي  ال�سيا�سي  الت�سعيد  اثر  الراتب 

واملتمثل باحتجاز عائدات ال�سرائب.

العام  املدير  ح�سن،  احلاج  اأحمد  وقال 

وطني  ت�سامن  مبادرة  هذه  ان  للبنك 

البنك  م�سوؤولية  من  تنبع  واجتماعي 

وهي  احلالية،  املالية  الأزمة  جتاه  الوطنية 

احلكومة  بقدرة  ثقة  ر�سالة  مبثابة  اأي�سا 

وال�سلطة على جتاوز الأزمة احلالية، موؤكدا 

ليتم حت�سيل   ،%40 الـ  �سرف  �سيتم  انه 

اأي فوائد. موؤكدا ان  فـيما بعد بدون  املبلغ 

ن�سارك  ان  البنك  وهوية  ر�سالة  من  جزء 

املواطن الفل�سطيني همومه بكل ا�سكالها.

اأعلن البنك الوطني بالتعاون مع جمموعة 

اإطالق  عن  واملقاولت  لالإن�ساءات  رويال 

البنوك  بني  نوعه  من  الأول  هو  برنامج 

جتاري  عقاري  رهن  لتمويل  الفل�سطينية 

متلك  من  والأعمال  ال�سركات  كن  ّ ميمُ

فـي  وحمالت  ومعار�س  جتارية  مكاتب 

م�سروع مركز رويال للمعار�س والواقع فـي 

مدينة رام اللـه فـي حي امل�سيون، وذلك 

ح�سرية  ت�سهيالت  على  احل�سول  عرب 

من البنك الوطني بفوائد مناف�سة وفرتات 

فر�سة  الربنامج  يتيح  مريحة.  �سداد 

ب�سمان  والأعمال  لل�سركات  لمتالك مقر 

امل�ساريف  حتمل  من  بدل  ذاته  العقار 

اإىل  ت�سل  متويل  وبن�سبة  لالإيجار،  املرهقة 

ال�سداد  باإمكانية  العقار  قيمة  من   %80

ت�سل  وبفرتات  �سنوي  ربع  اأو  �سهري  ب�سكل 

ملرة  توؤخذ  العمولة  اأن  كما  عاما،   12 لغاية 

واحدة فقط والفوائد مناف�سة ومتناق�سة.

ي�ساهم فـي تعزيز قدراتها على امت�سا�س 

ومن  املخاطر.  مع  والتعامل  ال�سدمات 

اجلدير ذكره، اإن هذه هي املرة الأوىل التي 

الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  بها  ي�سهد 

ا�ستحواذ بنك وطني على ا�سول والتزامات 

بنك اأردين وافد فـي فل�سطني.
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بنك االستثمار الفلسطيني يوقع اتفاقية تعاون
مع الصندوق األوروبي الفلسطيني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

و يزور بلدية البيرة و يبحث سبل التعاون بينهما 

بــانــورامــا

اجتماعًا  للبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي  قد  عمُ

مع ممثلني من ال�سندوق الأوروبي الفل�سطيني 

خالل  مت  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 

ال�سندوق  مع  اتفاقية  توقيع  الجتماع 

العمل  عالقة  وتوثيق  تنظيم  اإىل  تهدف 

والبنك. ال�سندوق  بني  فـيما   والتعاون 

من  كل  اجلانبني  عن  التفاقية  وقع  وقد 

لبنك  العام  املدير  ق�سي�س  عي�سى  ال�سيد 

خوري  جون  ال�سيد  و  الفل�سطيني  ال�ستثمار 

الفل�سطيني  الأوروبي   لل�سندوق  العام  املدير 

املوؤ�س�ستني. فـي  امل�سوؤولني  من  عدد   بح�سور 

هي  التفاقية  هذه  اإن  ق�سي�س  �سرح  وقد 

تنفـيذًا لل�سيا�سة التي يتبعها البنك فـي تنمية 

قرو�سًا  منح  خالل  من  الإقرا�س  حمفظة 

زار  وفد من بنك ال�ستثمار الفل�سطيني �سم 

ق�سي�س،  عي�سى  ال�سيد  للبنك  العام  املدير 

الربغوثي  الكرمي  عبد  البرية  فرع  ومدير 

وخليل نا�سر مدير العالقات العامة و لت�سويق 

بلدية البرية لبحث �سبل التعاون بينهما. وكان 

فـي ا�ستقبالهم رئي�س بلدية البرية م. فوزي 

�سلطف،  جمال  البلدية  رئي�س  نائب  و  عابد، 

�ساوي�س،  اأبو  �سمري  البلدي  املجل�س  وع�سو 

ال�سندوق  اأمني  �سر�سور  ل�سميح  بالإ�سافة 

ود.اإياد دراغمة مدير ق�سم ال�سحة والبيئة.  

حيث ناق�سوا ق�سايا مهمة تهم الطرفـني فـي 

اجتماعهم فـي مبنى البلدية، و اأكد الطرفان 

لت�سمل  بينهما  ال�سراكة  تو�سيع  �سرورة  على 

هذا  بداأت  التي  املهمة  امل�ساريع  من  املزيد 

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  بان�سمام  العام 

مل�سروع تخ�سري مدينة البرية، ا�سوة بالعديد 

من ال�سركات و البنوك من القطاع اخلا�س.  

واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع  مي�سرة 

فـي  القرو�س  لتقدمي  الفر�سة  واإتاحة 

عن  البعيدة  ال�سكانية  والتجمعات  املناطق 

فـيها  يتواجد  والتي  الرئي�سة  املدن  مراكز 

التفاقية  اأن  ق�سي�س  واأ�ساف  البنك،  تفرع 

القوية  العالقة  على  ق�سي�س  اكد  حيث 

والقدمية بني البنك والبلدية والتي من املهم 

واأكد  القريب،  امل�ستقبل  فـي  نطاقها  تو�سيع 

البلدية  مع  للت�سارك  البنك  ا�ستعداد  على 

تنا�سب  وباآليات  م�ستقبلية  م�ساريع  عدة  فـي 

طبيعة  يتفهم  البنك  اأن  حيث  الطرفـني، 

عقد  املهم  ومن  متطلباتها،  و  البلدية  عمل 

على  وامل�سوؤولني  املوظفـني  قدرة  من  �ستعزز 

اإتباع اأ�ساليب التحليل املايل ال�سليم ومواكبة 

وذلك  املجال  فـي  احلديثة  الإقرا�س  اأ�س�س 

النقد  �سلطة  تتبعها  التي  ال�سيا�سة  �سمن 

الفل�سطينية فـي الإقرا�س الآمن.

التفا�سيل.  فـي  للبحث  لحقة  اجتماعات 

تربط  التي  العالقة  عابد  ثمن  جانبه  ومن 

فـي  العالقة  هذه  تزدهر  اأن  اآمال  الطرفـني، 

متعددة  موا�سيع  لت�سمل  القريب  امل�ستقبل 

تهم الطرفـني،كما واأكد على الأهمية الكبرية 

ت�ستقطب  التي  البرية  مدينة  بها  متتاز  التي 

املواطنني من �سمال الوطن و جنوبه، و عرب 



19 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  61، اآذار 2015

و يسلم الجائزة الكبرى على حملة حساب التوفـير الممتاز 
البنك  عام  مدير  ق�سي�س  عي�سى  ال�سيد  �سلم 

التوفـري  ح�ساب  على  الكربى  اجلائزة 

كاملة  لن�سر  ميت�سوبي�سي  �سيارة  وهي  املمتاز 

عائدة  ال�سيدة  للفائزة  وجممركة  الإ�سافات 

حوارة مبكتب  املدخرة  �سليمان   عبداللـه 

و�سكرت الفائزة بنك ال�ستثمار الفل�سطيني  على  

 هذه  اجلائزة  القيمة  وهي �سعيدة  بفوزها بها 

ومت ت�سليم اجلائزة بح�سور املدير العام ونائبه 

ومدير اإدارة الفروع ومدير مكتب حوارة.

و فـي مجال المسؤولية المجتمعية 
مبادئ  برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  �سعيًا 

من  وانطالقًا  الجتماعية  امل�سوؤولية 

الأن�سطة  دعم  فـي  املتبعة  ال�سيا�سة 

والتعليمية فقد قدم  والريا�سية  ال�سحية 

البنك الدعم املايل للعديد من املوؤ�س�سات 

ملعلمي  التكرميي  احلفل  رعاية  منها 

فـي  وامل�ساهمة  اأمر،  بيت  بلدة  ومعلمات 

م�سروع تخ�سري مدينة البرية، وامل�ساركة 

بني  مدينة  فـي  الزينة  اأ�سجار  بزراعة 

نعيم، كما �ساهم البنك اي�سًا فـي احلفل 

التخ�س�سي  املركز  اأقامه  الذي  اخلريي 

دعم  اأجل  من  "دنيا"  الن�ساء  لأورام 

�سرطان  عن  املبكر  للت�سخي�س  الن�ساء 

الثدي فـي فل�سطني، وقام بالتربع ملوؤ�س�سة 

اأطفالنا لل�سم فـي مدينة غزة. 

داخل  للبنك  اآخر  فرع  ببناء  �سرورة  عن 

امل�ساريع  عابد  ا�ستعر�س  كما  البرية.  مدينة 

خالل  البلدية،  بها  تقوم  التي  الإ�سرتاتيجية 

هذا العام وجهود البلدية فـي تاأ�سي�س وحدة 

ملنفعة  البلدية،  داخل  ال�ستثمار  لت�سجيع 

املغرتبني ومواطني املدينة.

البنك التجاري الفلسطيني يساهم فـي مشروع »تخضير مدينة البيرة«
قام البنك التجاري الفل�سطيني بامل�ساهمة 

البرية"،  مدينة  "تخ�سري  م�سروع  بدعم 

مع  بالتعاون  البرية  بلدية  تنظمه  الذي 

جمموعة من املوؤ�س�سات ال�سريكة، بهدف 

زراعة �سوارع املدينة بالأ�سجار املختلفة ، 

حيث �ساهم البنك بزراعة وتخ�سري عدد 

من ال�سوارع فـي املدينة.

ال�سوا  ال�سيد عزام  اأكد  ال�سياق  وفـي هذا 

الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام  املدير 

على اأهمية دعم هذا امل�سروع الهام لن�سر 

وحماية  اخل�سراء  الرقعة  باأهمية  الوعي 

اأن  �ساأنه  ومن  عليها  واملحافظة  البيئة 

العريقة،  البرية  مدينة  جمالية  من  يزيد 

كما يعمل على زيادة ن�سبة الأك�سجني فـي 

اجلو، وبذلك توفـري اأجواء �سحية ومناظر 

جهود  ال�سوا  ثمن  و  املدينة،  فـي  خالبة 

من  وذلك  املدينة،  تطوير  فـي  البلدية 

خالل امل�ساريع التي تقوم بها البلدية والتي 

تهم م�سلحة املواطنني بالدرجة الأوىل . 

رئي�س  عابد  فوزي  املهند�س  قال  بدوره 

القطاع  موؤ�س�سات  دور  "ان  البرية  بلدية 

حت�سني  فـي  وهام  حموري  دور  اخلا�س 

مدينة  لأن  وذلك  املدينة،  وتطوير 

املهمة  املوؤ�س�سات  معظم  حتت�سن  البرية 

اأرا�سيها"،  �سمن  والوزارات  وال�سركات 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  �سكر  كما 

امل�ساهمة، وثمن دوره فـي دعم  على هذه 

امل�ساريع ال�سرتاتيجية فـي كافة املجالت 

باملجتمع  النهو�س  اىل  تهدف  والتي 

الفل�سطيني واقت�ساده.
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي يشارك فـي القمة السنوية للتمويل اإلسالمي فـي العاصمة البريطانية

و يوقع اتفاقية مع شركة  PalPay إلضافة خدمات اإللكترونية 
على صفحة اإلنترنت البنكي و تطبيق الموبايل الخاصة بالبنك

فـي  العربي  الإ�سالمي  البنك  من  وفد  �سارك 

الإ�سالمي  للتمويل  ال�سنوية  القمة  فعاليات 

العا�سمة  فـي  يوروماين  موؤ�س�سة  نظمته  والذي 

الربيطانية لندن، وكان الوفد ممثاًل بال�سيد وليد 

�سامي  وال�سيد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  فاخوري 

عالونة  عاطف  وال�سيد  العام  املدير  �سعيدي 

ع�سو جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي العربي.

وقد ناق�س املوؤمتر على مدى يومني التحديات 

وال�ستثمار  التمويل  انت�سار  اأمام  والفر�س 

الدول  فـي  املحلي  امل�ستوى  من  الإ�سالمي 

الإ�سالمية اإىل امل�ستوى العاملي ودور امل�سرعني 

وهيئات  املركزية  البنوك  فـي  القانونيني 

تطوير  فـي  ال�سريفة  فـي  والعاملني  الفتوى 

املوؤمتر  وبحث  كما  لذلك،  املالئمة  البيئة 

والتحديات  الفر�س  منها  متعددة،  ق�سايا 

للتمويل  اأوروبية  كمحطة  لندن  تواجهها  التي 

املبادرات  اأحرزته  الذي  والتقدم  الإ�سالمي 

للتمويل  موحدة  معايري  لإيجاد  املتعددة 

اإتباعها  الواجب  واخلطوات  الإ�سالمي، 

لزيادة العرتاف بال�سكوك الإ�سالمية كبديل 

جديدة  و�سائل  وتطوير  عاملي،  ا�ستثماري 

لحتياجات البنوك للتمويل على املدى الق�سري 

وتطوير املهارات فـي التمويل الإ�سالمي.

عام  مدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  وقع 

اإياد  واملهند�س  العربي  الإ�سالمي  البنك 

 PalPay �سركة  عام  مدير  قم�سية 

 PalPay اتفاقية لإ�سافة خدمات �سركة

اخلا�سة  البنكي  الإنرتنت  �سفحة  على 

بالبنك وقد وقعت هذه التفاقية فـي البنك 

عدد  بح�سور  وذلك  العربي،  الإ�سالمي 

�سركة  موظفـي  وكبار  الدوائر  مدراء  من 

PalPay والبنك الإ�سالمي العربي.

عمالء  �سيتمكن  التفاقية  هذه  ومبوجب 

التمتع  من  العربي  الإ�سالمي  البنك 

وت�سمل   PalPay �سركة  خدمات  بكافة 

و�سحن  الفواتري  ت�سديد  اخلدمات;  هذه 

ر�سوم  وت�سديد  النقالة  الهواتف  اأر�سدة 

مبنتهى  واملدر�سية  اجلامعية  الأق�ساط 

مكاتبهم  اأو  منازلهم  فـي  وهم  املرونة 

النرتنت  خلدمة  ا�ستخدامهم  خالل  من 

البنكي اأو تطبيق املوبايل اخلا�س بالبنك 

الإ�سالمي العربي بدون فوائد اأو عمولت 

وبكل �سهولة واأمان.
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و يوقع اتفاقية مع المستشفى االستشاري العربي لتمويل معدات طبية

و يعلن عن الفائز األول فـي حملة توفـير الزواج بقيمة  6,000$ بدال من $3,000 

وقع ال�سيد �سامي �سعيدي املدير العام 

والدكتور  العربي  الإ�سالمي  للبنك 

�سامل اأبو خيزران رئي�س جمل�س اإدارة 

اتفاقية  العربي  امل�ست�سفى ال�ست�ساري 

ومت  للم�ست�سفى،  طبية  معدات  متويل 

الإدارة  مبنى  فـي  التفاقية  توقيع 

العامة للبنك الإ�سالمي العربي .

البنك  ومبوجب هذه التفاقية �سيقوم 

معدات  بتمويل  العربي  الإ�سالمي 

دولر  ماليني  ثمانية  بقيمة  طبية 

املقام  العربي  ال�ست�ساري  للم�ست�سفى 

الفائز  عن  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 

الأول فـي حملة توفـري الزواج عن �سهر �سباط 

هدية  لت�سبح  م�ساعفتها  مت  والتي   2015

�سهريا  اأمريكي  دولر   6,000 بقيمة  زواج 

يجري ال�سحب عليها فـي نهاية كل �سهر، وقد 

ال�سيد  العام  لهذا  �سباط  �سهر  عن  بها  فاز 

ه�سام راجح حممد قطاوي من طولكرم.

مدير  �سرطاوي  اأحمد  ال�سيد  اأكد  وقد  كما 

اأهمية  على  والدرا�سات  التخطيط  دائرة 

فـي  ا�ستحداثها  مت  التي  اجلديدة  احلملة 

مع  تتوافق  والتي  الزواج،  توفـري  برنامج 

من  يعد  والذي  الريحان  �ساحية  فـي 

باقي برامج التوفـري التي تهدف جميعها اإىل 

اأكرب امل�ساريع ال�سحية فـي فل�سطني.

اإتاحة الفر�سة اأمام جميع �سرائح املجتمع .

بتقدمي  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 

رعايته احل�سرية لفعاليات موؤمتر الطاقة 

الذي انعقد على مدار يومني فـي حمافظة 

رئي�س  دولة  رعاية  حتت  والبرية  اللـه  رام 

الوزراء ال�سيد رامي احلمد اللـه، وبح�سور 

د.عمر كتانه رئي�س �سلطة الطاقة واملوارد 

جمل�س  واأع�ساء  الفل�سطينية،  الطبيعية 

العلماء  من  كوكبة  اإىل  بالإ�سافة  النقابة 

وطلبة  واخلارج  الوطن  من  واملهند�سني 

الهند�سة فـي اجلامعات، وقد مثل البنك 

�سعيدي  �سامي  ال�سيد  العربي  الإ�سالمي 

املدير العام وعدد من مدراء الإدارة العليا 

فـي البنك. واأعرب ال�سيد �سامي �سعيدي 

بدور  اعتزازه  عن  للبنك  العام  املدير 

ايجابي  اأثر  من  له  ملا  املهند�سني  نقابة 

القت�سادي  الو�سع  حت�سني  على  عظيم 

للمجتمع  العام  والتكنولوجي  والجتماعي 

الفل�سطيني.

و الراعي الرسمي لمؤتمر الطاقة الدولي الخامس
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ويحتفل مع مؤسسة التعاون بالمبتعثين ضمن برنامج »زمالة« للتطوير االكاديمي
فـي  التعاون  وموؤ�س�سة  فل�سطني  بنك  عقد 

مدينة  فـي  للبنك  الرئي�سي  املركز  مقر 

عدد  بتكرمي  خا�سًا  احتفاًل  اللـه،  رام 

للتطوير  "زمالة"  برنامج  مبتعثي  من 

الأكادميي. وجرى تنظيم فعاليات احلفل 

الت�سال  عرب  وغزة  اللـه  رام  بني  ما 

برعاية  كونفرن�س"،  املرئي"الفـيديو 

وح�سور وزيرة الرتبية والتعليم واملبتعثني 

و�سركات  الفل�سطينية  اجلامعات  وممثلي 

القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات الأهلية.

رعاية  اأن  على  ال�سوا  ها�سم  اأكد  بدوره، 

البنك لربنامج زمالة للتطوير الأكادميي، 

التعليم  لأهمية  اإدراكه  من  ينطلق 

فـي  الب�سرية  والكوادر  اخلربات  وتعزيز 

اجلامعات  فـي  العلمية  احلقول  خمتلف 

الربنامج  اأن  اىل  م�سريًا  الفل�سطينية. 

العلوم  بني  ما  الفجوة  �سد  فـي  �سي�ساهم 

املت�سارعة  الع�سرية  والتطورات  النظرية 

حول العامل.

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع مؤسسة موديز العالمية
لتحليل وتقييم مخاطر االئتمان للشركات والمشاريع الصغيرة والكبيرة

من  الأوىل  هي  اتفاقية  فل�سطني  بنك  وقع 

لتقييم  العاملية  موديز  موؤ�س�سة  مع  نوعها 

وامل�ساريع  لل�سركات  الئتمان  خماطر 

البنك  �سي�ساعد  والذي  والكبرية،  ال�سغرية 

اتخاذ  فـي  والبعيد  القريب  املديني  على 

القرارات املتعلقة مبنح الت�سهيالت الئتمانية 

للعمالء ومتويل امل�ساريع املختلفة فـي الوطن. 

وجرى توقيع التفاقية فـي فندق املوفـينبيك 

بتوقيعها  قام  حيث  اللـه،  رام  مبدينة 

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

وائل  وال�سيد  فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير 

للتحليل  موديز  مكتب  مدير  اللـه،  جاد 

وبح�سور  الأو�سط،  ال�سرق  ملنطقة  املايل 

الدكتور جهاد الوزير، حمافظ �سلطة النقد 

اأبو  ريا�س  ال�سيد  وم�ساعده  الفل�سطينية، 

�سحادة، وم�سطفى اأبو �سالح، رئي�س ق�سم 

الرقابة على البنوك املحلية فـي �سلطة النقد 

الفل�سطينية، وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة 

فل�سطني،  لبنك  العام  املدير  ونواب  البنك، 

وم�ساعدوه، وروؤ�ساء الدوائر، بالإ�سافة اىل 

ممثلني عن موؤ�س�سة التمويل الدولية، و�سركة 

Risk Matrix من قرب�س. 

اأ�سبح  الذي  موديز،  برنامج  ويعترب 

ي�ستخدمه بنك فل�سطني، من اأف�سل النظم 

لعمالء  الئتماين  التقييم  فـي  العاملية 

الكربى.  وال�سركات  ال�سغرية  امل�ساريع 

من  كثري  فـي  الربنامج  ي�ستخدم  كما 

 HSBC البنوك الريادية فـي العامل، مثل؛

وJPMorgan، وعدد من البنوك الرائدة 

فـي ال�سرق الأو�سط واخلليج العربي.



23 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  61، اآذار 2015

و يحتفل بافتتاح مكتبين جديدين له فـي جامعة الخليل وبلدة عصيرة الشمالية
ليصل عدد فروعه ومكاتبه إلى 54 فرعًا و مكتبًا 

و يطلق صفحة توعوية بعنوان »فلسطينية« 
على موقع التواصل االجتماعي Facebook تقديرًا للمرأة الفلسطينية 

و يفتتح الحديقة الترفـيهية الثامنة عشر لألطفال 
فـي بلدة قطنة بمحافظة القدس ضمن مشروع »حدائق البيارة«

جديدين  مكتبني  بافتتاح  فل�سطني  بنك  احتفل 

ع�سرية  وبلدة  اخلليل  جامعة  من  كل  فـي  له 

ال�سمالية مبحافظة نابل�س. وتاأتي هذه الفتتاحات 

�سمن اخلطة ال�سرتاتيجية التي اعتمدها البنك 

وبالتعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية لعمل مزيد 

واملكاتب  الفروع  من  املزيد  وافتتاح  التو�سع  من 

وخا�سة فـي املناطق الريفـية، حيث ت�سمل خطته 

العام  نهاية هذا  مع  البنك  فروع  ي�سل عدد  باأن 

2015 اىل 60 فرعًا ومكتبًا.

ال�سيد  بح�سور  اجلديدة  املكاتب  افتتاح  وجرى 

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

العام لبنك فل�سطني وعدد من ممثلي املوؤ�س�سات 

وبافتتاح  اخلا�س.  والقطاع  والبلدية  الر�سمية 

املكتبني اجلديدين  يرتفع عدد فروع بنك فل�سطني 

اإىل 54 فرعًا ومكتبًا �سمن �سل�سلة فروعه ومكاتبه 

بكامل  ومزودًة  الوطن،  حمافظات  فـي  املنت�سرة 

اإىل  ت�سل  التي  وامل�سرفـية،  املالية  اخلدمات 

اجلمهور والعمالء بجودة عالية واأداء متميز.

املراأة  متكني  ب�سرورة  لروؤيته  تنفـيذًا 

الفاعلة  للم�ساركة  وت�سجيعها  الفل�سطينية 

والجتماعية  القت�سادية  احلياة  فـي 

فل�سطني  بنك  اأطلق  املختلفة.  بقطاعاتها 

"فل�سطينية"  عنوان  حتت  توعوية  �سفحة 

املراأة  اآفاق  وتو�سيع  حت�سني  بهدف  وذلك 

خمتلف  فـي  وعيها  وزيادة  الفل�سطينية 

واملالية،  النواحي الجتماعية والقت�سادية 

حيث اأن تعليم املراأة ومتكينها �سي�ساهم فـي 

اأف�سل  وهو  للمجتمع  �ساملة  تنمية  حتقيق 

ال�ستثمارات التي ميكن للعامل اأن يقوم بها. 

هذه  خالل  من  فل�سطني  بنك  يتطلع 

ال�سرائح  كافة  اإىل  للو�سول  ال�سفحة 

الن�سائية من �ساحبات الأعمال واملوظفات 

من  جمموعة  تقدمي  عرب  املنازل،  وربات 

الن�سائح والإر�سادات التي تهم حياة املراأة 

خللق نوع من التوازن بني م�ساغل احلياة 

العملية والهتمامات ال�سخ�سية والعائلية. 

مع  تزامنا  ال�سفحة  هذه  اأمُن�ساأت  وقد 

منا�سبة يوم املراأة العاملي وعيد الأم، حيث 

عمل البنك من خالل �سفحة "فل�سطينية" 

على ت�سجيع الن�ساء لالن�سمام اليها، من 

 ،Like اأو  اإعجاب  على  ال�سغط  خالل 

كا�س  بطاقة   100 على  ال�سحب  لتدخل 

لتكون  بطاقة  لكل  دولر  مئة  بقيمة  كارد 

وتهنئة  لتكرمي  ب�سيط  جزء  املبادرة  هذه 

كل  ت�ستحق  التي  الفل�سطينية  املراأة 

اجلبارة  اجلهود  على  والتقدير  الحرتام 

فـي اثبات نف�سها فـي كافة امليادين.

افتتح بنك فل�سطني وموؤ�س�سة التعاون وجمل�س 

حملي بلدة قطنة وعدد من املوؤ�س�سات الأهلية 

�سمن  ع�سرة  الثامنة  الرتفـيهية  احلديقة 

م�سروع "حدائق البيارة"، الذي ينفذه بنك 

املوؤ�س�سات  بال�سراكة مع عدد من  فل�سطني 

الأهلية فـي بلدة قطنة فـي حمافظة القد�س. 

وياأتي افتتاح بيارة قطنة، ا�ستكماًل مل�سروع 

احلدائق  مئات  لإن�ساء  و�سركاه  البنك 

خمتلفة  مناطق  فـي  لالأطفال  الرتفـيهية 

توفـري  والعمل على  الوطن،  من حمافظات 

اأماكن ترفـيهية اآمنة لأطفالنا الفل�سطينيني، 

التي  وال�سحايا  ال�سابات  عدد  وتخفـيف 

من  كبري  عدد  �سنويًا  �سحيتها  يذهب 

الأطفال جراء لعبهم فـي مناطق ماأهولة فـي 

ال�سوارع والأزقة. 
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أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس يختتم زيارته لقطاع غزة

رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  اختتم 

لقطاع  زيارته  القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س 

اأعمال  غزة، تخللها عدة لقاءات مع رجال 

�سمنها  ومن  البنك،  عمالء  من  وعدد 

الجتماع مع �سركة عفانة اإخوان لبحث �سبل 

التعاون امل�سرتك وال�ستفادة من اخلدمات 

امل�سرفـية املميزة التي يقدمها بنك القد�س 

لعمالئه. واأّكد عبد اللطيف على اأّن زيارته 

وتوطيدها  العالقات  تعزيز  بهدف  جاءت 

مع رجال الأعمال وعمالء البنك وال�سركات 

العاملة فـي قطاع غزة من ناحية، وتر�سيخا 

وموظفـيه  البنك  اإدارة  بني  املتينة  للعالقة 

جناح  اأن  اإىل  واأ�سار  الأخرى.  الناحية  من 

كادر البنك فـي اأداء مهامه فـي خدمة اأهايل 

القطاع، مقدرا ب�سكل كبري من قبل جمل�س 

توفـري  اإىل  يتطلع دوما  الذي  البنك،  اإدارة 

اأف�سل اخلدمات واملنتجات امل�سرفـية وفق 

اأعلى املعايري ل�سالح املواطنني. واأثنى عبد 

فروع  فـي  البنك  كادر  جهود  على  اللطيف 

ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على  غزة 

التي ميّر بها القطاع. واأ�ساف عبد اللطيف 

على  ال�سرتاتيجية  خطتنا  �سمن  "نعمل 

القطاع،  فـي  البنك  فروع  �سبكة  تو�سيع 

ومكاتب  فروع  �سبعة  اإىل  �ست�سل  والتي 

قريبًا حيث مت افتتاح فرع جباليا فـي بداية 

القائمة  الفروع  اإىل  اإ�سافة  احلايل  العام 

والن�سريات  وخانيون�س  والرمال  غزة  فـي 

ومكتب بيت لهيا. كما �سيتم افتتاح مكتبني 

القريبة  الفرتة  خالل  اآخرين  م�سرفـيني 

فـي ال�سفة الغربية، �سعيًا للو�سول للمواطن 

الفل�سطيني فـي �ستى املناطق للت�سهيل عليه 

وال�ستفادة من اخلدمات امل�سرفـية املميزة 

التي يقدمها البنك".

خالل  من  ن�سعى  اللطيف:  عبد  اأكرم 

الوطنية  املنتجات  دعم  اإىل  رعايتنا هذه 

وتنمية القطاع ال�سناعي الفل�سطيني.

ملعر�س  املا�سية  رعايته  القد�س  بنك  اختتم 

نابل�س،  فـي  الفل�سطينية  لل�سناعات  القد�س 

من  مب�ساركة  اأيام،  ثالثة  مدة  ا�ستمر  والذي 

26 �سركة فل�سطينية ومنتجات لع�سرين جمعية 

من  الوطن.  حمافظات  خمتلف  من  ن�سوية 

رئي�س  اللطيف جراب  عبد  اأكرم  قال  ناحيته، 

جمل�س اإدارة بنك القد�س اأن التنمية امل�ستدامة 

الوطني  القت�ساد  دعم  خالل  من  تتحقق 

وخا�سة ال�سناعات املحلية والقطاع التجاري، 

الت�سهيالت  تقدمي  يحاول  القد�س  وبنك 

الالزمة لتطويرها، اإ�سافة اإىل تعريف املواطن 

مبزايا ال�سناعات الفل�سطينية وت�سجعيه على 

لدى  امل�سرتيات  قائمة  تت�سدر  حتى  �سرائها 

امل�ستهلك الفل�سطيني.

�سميح  العام  املدير  حتدث  ال�سياق  هذا  وفـي 

�سبيح قائاًل:" اإن رعاية البنك املا�سية ملعر�س 

وامل�سوؤولية  اأولوياتنا  اإطار  فـي  ي�سب  القد�س 

امللقاة على عاتقنا وجاءت هذه الرعاية ملعر�س 

من  انطالقا  الفل�سطينية  لل�سناعات  القد�س 

واجبنا فـي دعم عا�سمة القت�ساد الفل�سطيني 

الوطني،  القت�ساد  ولتطوير  نابل�س،  مدينة 

وكذلك لت�سجيع الإنتاج  واملنتجات املحلية فـي 

ال�سوق  ي�سهدها  التي  ال�سديدة  املناف�سة  ظل 

الفل�سطيني من املنتجات وال�سلع امل�ستوردة. 

و يختتم رعايته الماسية ومشاركته بمعرض القدس للصناعات الفلسطينية
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و يطلق حملة الجوائز األكبر فـي فلسطين على حسابات التوفـير
بعنوان: #فرحة _ التوفـير .. كل يومين

اأعلن بنك القد�س عن اإطالق حملة اجلوائز 

فل�سطني  فـي  التوفـري  ح�سابات  على  الأكرب 

التوفـري  ـــ  "#فرحة  بعنوان   2015 للعام 

�سيارة  والتي هي عبارة عن  .. كل يومني"، 

Opel Corsa 2015 مدفوعة اجلمارك 

كل يومني، وراتب بقيمة 500 دولر كل يومني 

يدفع ملرة واحدة و 20,000 دولر لفائزين 

اثنني كل ثالثة �سهور يتم ال�سـحب عليها فـي 

وفـي هذا   .2015/12/31  ،9/30  ،6/30

ال�سياق قال املدير العام لبنك القد�س �سميح 

�سبيح، اأن البنك ي�سعى من خالل احلمالت 

اإىل  اختالفها  على  يطلقها  التي  املميزة 

للجمهور  ومميز  جديد  هو  ما  كل  تقدمي 

الفل�سطيني وملواكبة التطورات ال�سريعة فـي 

العاملي  امل�ستوي  على  امل�سرفـية  ال�سناعة 

بها.  الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  ورفد 

فاإن فكرة احلملة جاءت  واأ�ساف:"من هنا 

املدخرين  مكافئة  اإىل  �سعينا  من  انطالقا 

اجلمهور  ت�سجيع  واىل  القد�س  بنك  لدى 

وم�ستقبل  مل�ستقبلهم  لالدخار  الفل�سطيني 

مميزة،  حملة  ت�سميم  مت  وعليه  اأبنائهم، 

مما �سيتيح الفر�سة الأكرب امامهم واأ�ساف 

�سبيح انه وبعد النجاح الكبري الذي حققته 

املا�سي، عملنا  "توفـرينا �سح" للعام  حملة 

جاهدين لطالق حملة ل تقل اأهمية ومتيز، 

مميزة  حملة  بلورة  اهلل  بحمد  وا�ستطعنا 

للغاية مل ي�سبق لها مثيل فـي فل�سطني، حيث 

قمنا بزيادة عدد اجلوائز مع احلفاظ على 

القيمة العالية للجائزة وذلك ليحالف احلظ 

اأكرب عدد ممكن من املواطنني فر�سة الفوز 

باأحدى جوائز احلملة.

و يطلق خدماته المصرفـية عبر اإلنترنت بحلتها الجديدة
اأطلق بنك القد�س خدماته امل�سرفـية عرب 

متنح  والتي  اجلديدة،  بحلتها  الإنرتنت 

عملياتهم  معظم  تنفـيذ  اإمكانية  العمالء 

مي�سرة  ب�سورة  النرتنت  عرب  امل�سرفـية 

و�سريعة دون احلاجة لزيارة الفرع. 

امل�ستمرة  البنك  جهود  اإطار  فـي  ذلك  وياأتي 

متميزة  اإ�سافـية  خدمات  وتطوير  لتوفـري 

وجديدة، بالإ�سافة اإىل اأنها خدمات اإلكرتونية 

توفر  اأن  اخلدمة  هذه  �ساأن  ومن  جمانية. 

للعمالء احلاليني واجلدد جمموعة كبرية من 

النرتنت،  عرب  املتاحة  امل�سرفـية  الت�سهيالت 

مف�سل  ح�ساب  ك�سف  على  احل�سول  مثل 

احل�سابات  بني  مبالغ  حتويل  كذلك  وفوري. 

�سيكات  دفاتر  وطلب  املختلفة،  امل�سرفـية 

وغريها من اخلدمات امل�سرفـية املتنوعة. 

القد�س  بنك  عام  مدير  اأكد  ناحيته  من 

�سميح �سبيح اأن البنك ي�سعى دائما لت�سهيل 

اإجناز كافة املعامالت امل�سرفـية واملتعددة 

للعمالء، ولذلك قام باإطالق هذه اخلدمة 

فـي تطوير برامج  املتوا�سل  التقدم  ملواكبة 

تخت�سر  والتي   ، امل�سرفـية  اخلدمات 

عليهم الكثري من الوقت واجلهد. 

خدمة  اإتاحة  من  هدفنا  "اإن  واأ�ساف 

توفـري  هو  اجلديدة  البنكي  الإنرتنت 

مع  للعمالء،  عادية  من  اأكرث  خدمات 

متكاملة  اأمنية  اإجراءات  جملة  ا�ستخدام 

واحلماية  التامة  ال�سرية  على  للحفاظ 

الالزمة لها ".
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بنك القاهرة عمان يطلق حملة لقروض االسكان تحت شعار »البيت عليك والمطبخ علينا«
حملة  باطالق  عمان  القاهرة  بنك  قام 

حتت  ال�سكن  لقرو�س  مميزة  ترويجية 

علينا"  واملطبخ  عليك  "البيت  �سعار 

لعام 2015، والتي تتميز ب�سروط �سهلة 

مبزايا  العمر  بيت  لمتالك  ومي�سرة 

للحا�سلني  توفر  مميزة ومناف�سة، حيث 

احلملة  هذه  خالل  �سكني  قر�س  على 

امكانية ربح مطبخ بقيمة 5,000 دينار 

على  ال�سحب  فـي   الدخول  خالل  من 

�ستة مطابخ فـي  نهاية احلملة. 

بنك  من  ال�سكن  قرو�س  برنامج  يوفر 

من   % 85 لغاية  متويل  عمان  القاهرة 

�سنة،   25 اىل  ت�سل  وملدة  ال�سقة  قيمة 

و يقدم مساعدة لملتقى البصيرة للمكفوفـين لشراء اجهزة تسجيل خاصة بالمكفوفـين
مللتقى  م�ساعدة  عمان  القاهرة  بنك  قدم 

اجهزة  ل�سراء  للمكفوفـني  الب�سرية 

لتذليل  باملكفوفـني، وذلك  ت�سجيل خا�سة 

الطلبة اجلامعيني  التي يواجهها  العقبات 

العلمي  حت�سيلهم  لزيادة  املكفوفـني 

عددهم  و�سل  والذين  اجلامعة،  فـي  

ازدياد  فـي   وهم  وطالبة  20 طالب  اىل 

م�ستمر، وحيث ان هذه الجهزة �ست�ساعد 

املحا�سرات  ت�سجيل  فـي   الطلبة  هوؤلء 

�سيوؤدي  مما  املدر�سية  واحل�س�س 

معدلت  على  احل�سول  اىل  بالنتيجة 

متميزة فـي  درا�ستهم. 

SOS و يتبرع لقرية األطفال

مل�ساعدة قرى الطفال SOS فـي  حتقيق 

قلوب  اىل  الفرحة  بادخال  اهدافهم 

الطفال، قام بنك القاهرة عمان بالتربع 

املقيمني  لالطفال  ومرح  فرح  يوم  حلفلة 

اأقامته  الذي  طفال   94 وعددهم  بالقرى 

احلب  طاقة  لتعزيز  اآذار  ب�سهر  املوؤ�س�سة 

مواهبهم  وتنمية  الطفال  لهوؤلء  والمل 

وتعزيز طموحاتهم وقدراتهم على حتقيق 

احالمهم.

اأهمها  عديدة  ميزات  اىل  بال�سافة 

والتاأمني  احلياة،  على  املجاين  التاأمني 

اتاحة  و�ستتم  العقار.  على  املجاين 

على  باحل�سول  الراغبني  لكافة  املجال 

قر�س �سكني من عمالء البنك احلاليني 

ا�سهر  ثالثة  وهي  احلملة  مدة  خالل  او 

�ستة  على  ال�سحب  فـي  الدخول  من 

دينار   5,000 منها  كل  قيمة  مطابخ 

والذي �سيجري ال�سحب عليها فـي  نهاية 

احلملة. وتاأتي حملة قرو�س ال�سكن من 

املغرية  وجوائزها  عمان  القاهرة  بنك 

تقّدر  التي  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن 

حمالتها  خالل  من  لهم  وتوفر  العمالء 

وتوؤكد حر�سه  واجلوائز،  اف�سل احللول 

�سريحة  اىل  للو�سول  الدائمني  و�سعيه 

الفر�سة  تقدمي  طريق  عن  منهم  وا�سعة 

احالمهم. لتحقيق 
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و يطلق حملة لقروض الصراف اآللي »اربح قيمة قرضك«

و يتبرع لمشروع تأهيل ملعب بلدية طوباس

و يتبرع لمركز دنيا المتخصص ألورام النساء 
للحفل الخيري لدعم النساء المصابات بسرطان الثدي

ا�سهم بنك القاهرة عمان فـي  حفل الع�ساء 

اخلريي الذي اقامه مركز دنيا املتخ�س�س 

الن�ساء  توعية  اجل  من  الن�ساء،  باأورام 

الثدي،  ل�سرطان  املبكر  الت�سخي�س  بفكرة 

هذا  فـي   الوقائي  الطب  فكرة  ولتكري�س 

باهمية  التوعية  خالل  من  وذلك  املجال 

منتظمة  دورية  فحو�سات  اجراء  و�سرورة 

ت�سمن ك�سفا مبكرا للمر�س، وبالتايل زيادة 

وان  خا�سة  منه،  وال�سفاء  عالجه  فر�سة 

ن�سبة ال�سابة باملر�س فـي  تزايد م�ستمر.

حملة  باطالق  عمان  القاهرة  بنك  قام 

ال�سراف  لقرو�س  مميزة  ترويجية 

قر�سك"  قيمة  "اربح  �سعار  حتت  الآيل 

�سهلة  ب�سروط  تتميز  والتي   ،2015 لعام 

حيث  ومناف�سة،  مميزة  مبزايا  ومي�سرة 

اآيل  �سراف  قر�س  على  للحا�سلني  توفر 

قيمة  ربح  اإمكانية  احلملة  هذه  خالل 

القر�س احلا�سل عليه من خالل الدخول 

ثالث  وملدة  �سهر  كل  نهاية  ال�سحب  فـي  

�سهور بواقع 10 فائزين �سهريًا.

من  الآيل  ال�سراف  قر�س  برنامج  يوفر 

ا�سرع  على  القاهرة عمان احل�سول  بنك 

 48 خالل  من  فل�سطني  فـي   اآيل  قر�س 

�سرافًا منت�سرة فـي  جميع اأنحاء الوطن، 

دينار   1,000 اإىل  القر�س  قيمة  وت�سل 

ولفرتة �سداد مدتها 12 �سهراً ، بالإ�سافة 

�سحب  اإمكانية  اأهمها  ميزات عديدة  اإىل 

اأي  فـي   �سراف  اأي  خالل  من  القر�س 

وقت واحل�سول على �سيولة �سريعة لتلبية 

فوري،  وب�سكل  الطارئة  الحتياجات 

كامل  على   %1 قيمتها  ثابتة  وبفائدة 

ال�سهري عند  الق�سط  وت�سدد مع  القر�س 

ثابت  الق�سط  يكون  بحيث  ا�ستحقاقه 

(ق�سط مت�سمن الفائدة) با�ستثناء الق�سط 

الأخري بالر�سيد املتبقي وتكون فرتة �سداد 

القر�س �سنة واحدة وبدون عمولة. و�ستتم 

باحل�سول  الراغبني  لكافة  املجال  اتاحة 

عمالء  من  الآيل  ال�سراف  قر�س  على 

البنك احلاليني او خالل مدة احلملة وهي 

ثالثة ا�سهر من الدخول فـي  ال�سحب على 

ربح قيمة القر�س املمنوح.

من  الآيل  ال�سراف  قر�س  حملة  وتاأتي 

املغرية  وجوائزها  عمان  القاهرة  بنك 

تقّدر  التي  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن 

حمالتها  خالل  من  لهم  وتوفر  العمالء 

حر�سه  وتوؤكد  واجلوائز،  احللول  اف�سل 

�سريحة  اإىل  للو�سول  الدائمني  و�سعيه 

الفر�سة  تقدمي  طريق  عن  منهم  وا�سعة 

لتحقيق اأحالمهم. 

للم�ساريع  الدعم  تقدمي  باهمية  منه  اميانا 

بنك  قام  الريا�سة،  قطاع  فـي   امل�ستدامة 

ملعب  تاأهيل  مل�سروع  بالتربع  عمان  القاهرة 

حيويًا  اأثرا  من  له  ملا  وذلك  طوبا�س  بلدية 

و�سبابيًا  وريا�سيًا  واقت�ساديًا  واجتماعيًا 

اأن  كما  طوبا�س،  حمافظة  �سكان  جلميع 

تفتح  احلجم  بهذا  ريا�سية  من�ساة  وجود 

الفاق للكثري من الن�سطة التي ت�سيف قيمة 

للمحافظة.
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البنك العربي يشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2015
امل�ساهمة  وبهدف  التوايل  على  الرابع  للعام 

لالأطفال  امل�سرفـية  التوعية  ن�سر  فـي 

وال�سباب �سمن نطاق امل�سوؤولية الجتماعية 

�سارك البنك العربي فـي فعاليات الأ�سبوع 

امل�سرفـي للعام 2015 الذي تنظمه �سلطة 

 3/16 بتاريخ  عام  كل  الفل�سطينية  النقد 

ملدة اأ�سبوع وبالتعاون مع كافة البنوك فـي 

فل�سطني. 

العام  هذا  العربي  البنك  موظفو  �سارك 

يقارب  ما  زيارة  خاللها  مت  تطوعية  بن�ساطات 

وتقدمي  املحافظات  كافة  فـي  مدر�سة   140

يقارب  ملا  امل�سرفـية  التوعية  حما�سرات 

6,000 طالب وطالبة من طلبة �سفوف الثامن.

العربي  البنك  فروع  كافة  ا�ستقبلت  كما 

يوميا  واطفالهم  الأهايل  فل�سطني  فـي 

التي مت تخ�سي�سها لذلك  ال�ساعة  خالل 

على مدار الأ�سبوع، حيث يتم دعوة طالب 

الفروع  مقر  لزيارة  املحيطة  املدار�س 

عمل  طبيعة  على  قرب  عن  والتعرف 

وتوزيع  املقدمة،  واخلدمات  امل�سارف 

اخلا�سة  التثقيفـية  والن�سرات  الهدايا 

بذلك.

فل�سطني  فـي  العربي  البنك  موظفو  �سارك 

بالتعاون  نظمت  التي  بالدم  تربع  حملة  فـي 

مع بنك الدم الوطني و�سملت كافة موظفـي 

والبرية. اللـه  رام  منطقة  وفروع  الإدارة 

من  كبريا  اإقبال  احلملة  هذه  لقت  وقد 

الكبري  الإيجابي  الأثر  لها  ملا  املوظفـني، 

التطوعية  الإعمال  فـي  دورهم  تعزيز  فـي 

جمتمع  خلق  فـي  وامل�ساهمة  والإن�سانية، 

جتاه  بامل�سوؤولية  وي�سعر  ومتكامل  من�سجم 

الغري، اإىل جانب الفوائد ال�سحية العديدة 

بالدم.  التربع  عند  منها  ي�ستفاد  التي 

املوؤ�س�سات  اأحد  العربي  البنك  ويعد  هذا 

بالتربع  وا�ستمراره  مواظبته  فـي  املتميزة 

الدم  بنك  خالل  من  دوري  وب�سكل  بالدم 

ل�سالح  التربع  هذا  وتخ�سي�س  الوطني 

املر�سى فـي امل�ست�سفـيات.

و ينظم حملة للتبرع بالدم 

"عيد الأم" اأطلق  بـ  مبنا�سبة الحتفال 

البنك العربي و بالتعاون مع �سركة اأكرم 

�سبيتاين و اأولده، حملة ترويجية خا�سة 

حيث  العربي،  البنك  بطاقات  حلاملي 

ا�ستمرت  التي  و  احلملة  هذه  ت�سمنت 

على  ال�سحب   ،2015 اآذار   31 لغاية 

20 تلفاز من نوع LG 42 LED ، من 

خالل �سحب خا�س �سمل كافة معتمدي 

بزيارة  قاموا  الذين  العربي  البنك 

و يطلق حملة خاصة بـ »عيد األم« 
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و يوقع اتفاقية تعاون مع شركة رويال لتقديم قروض سكنية للمعتمدين
رويال  وجمموعة  العربي  البنك  وقع 

اتفاقية  موؤخرًا،  والإن�ساءات  للمقاولت 

قرو�س  خاللها  من  البنك  يقدم  تعاون 

من  انطالقا  وذلك  للمعتمدين  �سكنية 

اأف�سل  توفـري  اىل  الرامية  �سيا�سته 

امل�سرفـية  واخلدمات  التمويلية  احللول 

معتمديه،  احتياجات  تلبي  التي  املميزة 

حيث تن�س التفاقية على توفـري التمويل 

فـي  ال�سكنية  ال�سقق  ل�سراء  الالزم 

اإحدى م�ساريع جمموعة رويال اجلديدة 

ملعتمدي  والبرية  املا�سيون  فـي منطقتي 

تناف�سية وبتمويل  مبزايا  العربي  البنك 

ي�سل اإىل 85% من قيمة العقار ومدة 

اإىل  اإ�سافة  �سنة.   25 اإىل  ت�سل  �سداد 

ت�سوق  كوبون  هي  مميزة  هدية  تقدمي 

دولر   1,000 بقيمة  كهربائية  اأجهزة 

ال�سروط  عليه  تنطبق  معتمد  لكل 

القرو�س  مبنتج  اخلا�سة  والأحكام 

ال�سكنية من البنك العربي.

و يطلق بطاقة ماستر كارد العالمية
منتج  اطالق  عن  العربي  البنك  اأعلن 

بداية  فل�سطني  فـي  ما�سرتكارد  بطاقات 

)ما�سرت  بنوعيها  تتميز  التي   2015 العام 

وحتمل  ورلد(  ما�سرتكارد  و  تيتانيوم  كارد 

مت  حيث  عديدة.  مناف�سة  مزايا  منهما  كل 

اإطالق هذا املنتج بتقدمي عر�س مميز وملدة 

�سهر لكافة املعتمدين اللذين يح�سلون على 

البطاقة ي�سمل 3 فائزين بباقة �سفر حل�سور 

بطولة  �سمن   16 الـ  دوري  مباريات  احدى 

التذاكر  Champion League  �ساملة 

والإقامة، علما اأن الفائز الأول يح�سل على 

تذكرة اإ�سافـية واإقامة ل�سخ�سني جمانا. 

و يعيد إطالق جيل العربي بتقديم 4 رحالت إلى Euro Disney - باريس 
اإطالق  اإعادة  عن  العربي  البنك  اأعلن 

جوائز  بتقدمي  العربي  جيل  برنامج 

مميزة كل ن�سف �سنة هي رحلة اىل يورو 

ديزين – باري�س لأربعة اأ�سخا�س وملدة 3 

كاملة  التكاليف  مدفوعة  ايام   4/ ليايل 

ال�سهرية  اجلوائز  بتقدمي  ال�ستمرار  مع 

 I Pad اخلا�سة بالربنامج التي هي 3 اجهزة

و 4 جوائز نقدية بقيمة 100 دولر لكل جائزة 

وا�ستخدموا  �سبيتاين،  معار�س  كافة 

م�سرتياتهم.  قيمة  لت�سديد  بطاقاتهم 

بطاقات  كافة  �سملت  احلملة  ان  علما 

فـيزا  اإلكرتون،  )فـيزا  العربي  البنك 

ربح  وبفر�س  كارد(  وما�سرت  الئتمانية 

وبرمييوم  اإيليت  ملعتمدي  م�ساعفة 

برنامج  من  امل�ستفـيدين  واملعتمدين 

فـيزا  بطاقات  على  املريح  الت�سديد 

الئتمانية.

للمعتمدين امل�سرتكني باأوامر الدفع ثابته. 

البنك  �سعي  �سمن  احلملة  هذه  اإطالق  مت 

املميزة  العرو�س  لتقدمي  الدائم  العربي 

لأبنائهم  الدخار  على  املعتمدين  وت�سجيع 

مبزاياه  العربي  جيل  برنامج  خالل  من 

�سيتم  حيث  املميزة.  وجوائزه  العديدة 

�سهري  نهاية  مع  �سنوي  الن�سف  ال�سحب 

حزيران ودي�سمرب بواقع رحلتني لكل �سحب. 
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح فرعًا ومكتبين حتى شباط الماضي
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  احتفل 

اجلاري  العام  من  �سهرين  اأول  خالل 

اإذنا  بلدة  فـي  له  فرع  بافتتاح   ،2015

اأحدهما  اثنني،  ومكتبني  اخلليل،  ق�ساء 

فـي بلدة بديا ق�ساء �سلفـيت، والثاين فـي 

بلدة ال�سجاعية فـي قطاع غزة.

البنك،  افتتح  اخلليل،  غرب  اإذنا  وفـي 

فرعًا  املا�سي،  ثاين  كانون  �سهر  نهاية 

جديدًا، بح�سور رئي�س جمل�س الدارة ماهر 

ونائب  قا�سم  بيان  العام  واملدير  امل�سري 

حمافظ اخلليل مروان �سلطان ورئي�س بلدية 

�سلطة  وممثل  �سليمية،  الفتاح  عبد  اإذنا 

املوؤ�س�سات  من  والعديد  ن�سار،  اإياد  النقد 

الر�سمية وال�سعبية واهايل البلدة.

اإن  قا�سم،  بيان  البنك  عام  مدير  وقال 

تقدمي  فـي  �سي�ساهم  اإذنا  فرع  افتتاح 

خدمات م�سرفـية اإ�سالمية لأهايل البلدة 

والقرى املجاورة، معززًا من انت�سار البنك 

عدد  لي�سل  فل�سطني،  فـي  اجلغرافـي 

ومكتبًا  فرعًا   21 اإىل  واملكاتب  الفروع 

فـي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وتهدف 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  خطة 

خمتلف  فـي  التو�سع  اإىل  اجلاري،  للعام 

الريف  وفـي  الفل�سطينية،  املحافظات 

اأن  قا�سم  وقال  اخل�سو�س،  وجه  على 

البنك �سيقوم خالل وقت لحق من العام 

اجلاري بافتتاح عدد من الفروع واملكاتب 

فـي اأريحا وقلقيلية وطوبا�س وغزة وغريها 

الإ�سالمي  البنك  احتفل  كما  املدن.  من 

الفل�سطيني، مطلع �سهر �سباط املا�سي، 

بافتتاح مكتب جديد فـي بلدة بديا ق�ساء 

النقد  �سلطة  حمافظ  برعاية  �سلفـيت، 

ومب�ساركة  الوزير،  جهاد  الفل�سطينية 

التنفـيذية،  واإدارته  البنك  اإدارة  جمل�س 

�سلفـيت،  حمافظة  من  اأعمال  ورجال 

وجمع من �سكان البلدة. وفـي كلمته، اأ�ساد 

م�ساعد املحافظ ل�سوؤون ال�ستقرار املايل 

�سحادة،  اأبو  ريا�س  امل�سارف،  مراقب 

والذي ح�سر الفتتاح نيابة عن املحافظ 

يحققه  الذي  امل�ستمر  بالتقدم  الوزير، 

واأ�ساف  الفل�سطيني.  الإ�سالمي  البنك 

اأن البنك يحوز على ما ن�سبتة 11% من 

اجمايل موجودات البنوك املحلية، بينما 

تبلغ موجودات البنك من اإجمايل البنوك 

والبالغ   ،%5 نحو  فل�سطني  فـي  العاملة 

ووافدًا.  حمليًا  م�سرفًا   16 عددها 

وافتتح البنك، نهاية �سهر �سباط املا�سي 

فرعه الثالث خالل العام اجلاري، وكان 

مدينة  �سرق  ال�سجاعية  فـي  املرة  هذه 

غزة، حتت رعاية حمافظ �سلطة النقد 

وبح�سور  الوزير،  جهاد  الفل�سطينية 

امل�سري،  ماهر  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

وع�سو  قا�سم،  بيان  البنك  عام  ومدير 

البنك  لدى  ال�سرعية  الرقابة  هيئة 

ماهر احلويل وممثل �سلطة النقد اأمين 

عودة، وجمع من التجار ورجال الأعمال 

ال�سجاعية.  واأهايل  الفل�سطينيني، 

نبذة  قا�سم،  بيان  العام  املدير  وقدم 

عن الربامج التي اأطلقها البنك، خالل 

املنتجات  من  ورزمة  اجلاري،  العام 

�سيتم  التي  الإ�سالمية  امل�سرفـية 

اجلاري،  العام  خالل  عنها  الإعالن 

م�سروع  اأطلق  البنك  اأن  عن  كا�سفًا 

راتبني،  اأعلى  ب�سقف  تي�سري  بطاقة 

امل�سروع  لدعم  ي�سري  جزء  اإقتطاع  مع 

والفكرة.



31

 العدد  61، اآذار 2015

15.3 % ارتفاعًا فـي أرباح البنك اإلسالمي الفلسطيني فـي 2014
عن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 

نتائجه املالية، خالل العام املا�سي 2014، 

 ،%15.3 بن�سبة  ارتفعت  ارباحًا  بتحقيقه 

مقارنة مع العام قبل املا�سي 2013، بح�سب 

وقال  قا�سم.  بيان  البنك  عام  ملدير  حديث 

قا�سم، اإن �سافـي اأرباح البنك بعد ال�سريبة، 

 7,522,607 نحو   ،2014 خالل  بلغت 

مع  مقارنة  اأمريكي،  دولر  مليون 

خالل  اأمريكي،  دولر  مليون   6,526,862

واأرجع   .2013 املا�سية  قبل  املالية  ال�سنة 

و�سفها  التي  للنتائج  البنك  حتقيق  قا�سم 

والنت�سار  التو�سع  �سيا�سة  اإىل  باملمتازة، 

املحافظات  كافة  فـي  البنك  بداأها  التي 

الفل�سطينية، والعديد من البلدات واملناطق 

الريفـية، منوهًا اأن عدد فروع ومكاتب البنك 

"لقد دخلنا  وتابع،  21 مكتبًا وفرعًا.  بلغت 

جديدة،  وم�سرفـية  مالية  منتجات  فـي 

كامل�ساربة وامل�ساركة، وغريها من اخلدمات 

ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  واملنتجات 

الإ�سالمية، كل ذلك كان له الأثر الأكرب فـي 

حتقيق �سافـي اأرباح مرتفعة". وبلغ اإجمايل 

كانون  نهاية  حتى  البنك،  موجودات  جمموع 

اأول 2014، قرابة 595 مليون دولر اأمريكي، 

مع  مقارنة   ،%18.5 ن�سبته  بلغت  بارتفاع 

2013، والذي بلغ اإجمايل املوجودات خالل 

وقال  اأمريكي.  502 مليون دولر  ال�سنة  تلك 

من  ارتفعت  املبا�سرة  التمويالت  حجم  اإن 

اإىل   ،2013 فـي  اأمريكي  دولر  268  مليون 

بارتفاع   ،2014 فـي  دولر  مليون   352 نحو 

بلغت قيمته اأكرث من 84 مليون دولر اأمريكي.

و يختتم برنامج تدريبي ويكرم الموظفـين المتميزين  

احتفل البنك الإ�سالمي الفل�سطيني، بتخريج 

القيادات  لتاأهيل  الأول  برناجمه  من  فوج 

امل�ستقبلية لـ 24 موظفًا من العاملني فـي فروع 

جمل�س  رئي�س  بح�سور  غزة،  بقطاع  البنك 

العام  واملدير  امل�سري،  ماهر  البنك  اإدارة 

العام �سائب �سمور  بيان قا�سم ونائب املدير 

وم�سوؤول  ال�سعدي،  عماد  الإقليمي  واملدير 

الرقابة  هيئة  وع�سو  حماد  عزيز  غزة  فروع 

فـي  و�سارك  احلويل.  ال�سرعية  د.ماهر 

برنامج القيادات امل�ستقبلية، نحو 24 موظف 

الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  موظفـي  من 

�ساعة   104 من  لأكرث  خ�سعوا  الذين 

تدريبية خالل الفرتة املا�سية. فـيما �سهدت 

املتميزين  املوظفـني  احلفل  تكرمي  فعاليات 

 ،2014 لعام  غزة  بقطاع  البنك  فروع  فـي 

والإدارة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  قبل  من 

القيادات  تاأهيل  التنفـيذية. ويهدف برنامج 

واملهنية  الفاعلة  بالقيادات  البنك  رفد  اإىل 

ملناف�سة  توؤهلها  التي  املهارات  متتلك  التي 

لأي  احلاجة  ل�سد  اخلارجية،  الكفاءات 

البنك م�ستقباًل.  فـي هيكلية  �ساغر وظيفـي 

وفـي كلمة له، قال رئي�س جمل�س اإدارة البنك 

رئي�سية،  ق�سايا  ثالث  اإن  امل�سري،  ماهر 

يرى فـيها البنك وجمل�س اإدارته اأولوية هامة 

العلم  وهي  القادمة،  القريبة  الفرتة  خالل 

فـي  "�سننفذ  واأ�ساف،  واملعاملة.  والعمل 

امل�ستقبل القريب، رزمة اإجراءات من �ساأنها 

للموظفـني،  والواجبات  احلقوق  حتفظ  اأن 

للتقدم  يهدف  الإدارة  جمل�س  اأن  حيث 

بالبنك الإ�سالمي الفل�سطيني نحو الأمام"، 

الفل�سطيني اجنز  الإ�سالمي  اأن  اإىل  م�سريًا 

اإليه  ي�سار  فاأ�سبح  �سعبة  اأوقات  فـي  الكثري 

بالبنان فـي فل�سطني.
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سلطة النقد الفلسطينية
سلطة النقد وجمعية المستثمرين والمطورين فـي القطاع العقاري يوقعان مذكرة تفاهم

البنك الدولي يطلب من سلطة النقد الفلسطينية التعاون
فـي إعداد دليل إدارة األزمات المتعلقة بأنظمة الدفع

�سلطة  الوزير حمافظ  الدكتور جهاد  وقع 

نزار  واملهند�س  الفل�سطينية،  النقد 

امل�ستثمرين  جمعية  رئي�س  الرمياوي 

فـي  العقاري  القطاع  فـي  واملطورين 

2015/03/04، مذكرة  فل�سطني، بتاريخ 

تفاهم تهدف اإىل تنظيم العالقة وتوطيدها 

بني الطرفـني، حفاظًا على امل�سلحة العامة 

ولتوفـري خدمة نظام ال�ستعالم املوحد عن 

اأع�ساء اجلمعية  يرغب من  ال�سيكات ملن 

والأنظمة  بالقوانني  اللتزام  �سريطة 

اخل�سو�س.  بهذا  النافذة  والتعليمات 

ياأتي  املذكرة  هذه  توقيع  اإن  الوزير  وقال 

حر�سًا من �سلطة النقد على تعزيز العملية 

	ال�ستثمارية فـي القطاع العقاري، ولتعزيز   

العقاريني  املطورين  واإمكانيات  قدرات 

تخدم  التي  ال�ستثمارية  وم�ساريعهم 

وال�سقق  ال�سكن  بتاأمني  العام  ال�سالح 

املنا�سبة للمواطنني الفل�سطينيني.

و تفتتح ثالث برنامج تدريبي لطالب جامعتي األزهر واإلسالمية والكلية الجامعية بغزة
الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  افتتحت 

برنامج  ثالث   ،2015/03/01 بتاريخ 

تدريبي لطالب جامعتي الأزهر والإ�سالمية 

واحد  مب�ساركة  بغزة،  اجلامعية  والكلية 

تخ�س�سات  من  وطالبة  طالبًا  وع�سرين 

والإدارية  املالية  والعلوم  املحا�سبة 

واإدارة الأعمال.

التعاون  اإطار  فـي  الربنامج  هذا  وياأتي 

واجلامعات  النقد  �سلطة  بني  امل�سرتك 

التفاهم  مذكرات  مبوجب  الفل�سطينية 

التي وقعها الدكتور جهاد الوزير حمافظ 

جامعات  ثالث  روؤ�ساء  مع  النقد  �سلطة 

 ،2014 مار�س  فـي  غزة  قطاع  فـي 

التعاون والعمل  وتن�س على تعزيز جهود 

امل�سرتك فـي جمالت البحث العلمي فـي 

واملكتبات،  الأعمال  واإدارة  القت�ساد 

كليات  خريجي  اأمام  املجال  فتح  وكذلك 

فـي  للتدريب  الأعمال  واإدارة  القت�ساد 

النقد. �سلطة 

النقد  �سلطة  من  الدويل  البنك  طلب 

 ،2015/02/15 بتاريخ  الفل�سطينية 

اأنظمة  تطوير  جمموعة  مع  التعاون 

الدفع فـي البنك الدويل وبع�س البنوك 

املركزية فـي اإعداد دليل اإدارة الأزمات 

الدليل  ليكون  الدفع،  باأنظمة  املتعلقة 
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�سندوق النقد العربي وموؤ�س�سة التمويل 

الدولية والبنك املركزي امل�سري. وقد 

تراأ�س الوزير اإدارة اجلل�سة الأوىل من 

مو�سوع  بحثت  والتي  املوؤمتر  اأعمال 

تواجه  التي  والتحديات  الفر�س 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  تلك 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  فـي 

اجلل�سة  فـي  �سارك  حيث  اأفريقيا، 

من  واملخت�سني  اخلرباء  من  جمموعة 

والدولية. املالية  املوؤ�س�سات 

محافظ سلطة النقد يلتقي مع محافظ البنك المركزي المصري
لتعزيز إطار التعاون المشترك

الدكتور  النقد  �سلطة  حمافظ  التقى 

 ،2015/01/15 بتاريخ  الوزير،  جهاد 

امل�سري  املركزي  البنك  مبحافظ 

رئي�س  وبح�سور  رامز،  ه�سام  الدكتور 

فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س 

ن�سنا�س.  جوزيف  ال�سيد  فل�سطني 

التعاون  اإطار  تعزيز  اإىل  اللقاء  وهدف 

التفاهم  مذكرة  وتفعيل  امل�سرتك 

التعاون  وتعزيز  الطرفـني  بني  املوقعة 

بحث  مت  حيث  البلدين،  بني  امل�سرفـي 

لتعزيز  اخلربات  وتبادل  املذكرة  بنود 

ال�سوؤون  فـي  خا�سة  امل�سرتكة  العالقة 

احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  الرقابية 

على ال�ستقرار املايل. جاء هذا اللقاء 

فـي  الوزير  الدكتور  م�ساركة  خالل 

العربية  للدول  الإقليمي  املوؤمتر  اأعمال 

فـي  ناق�س  والذي  اأفريقيا  و�سمال 

الرقابية  الهيئات  "دور  عنوان  م�سر 

ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات  تعزيز  فـي 

واملتو�سطة" والذي مت تنظيمه من قبل 

 II و تعقد ورشة عمل للمصارف حول الركن الثاني لمقررات بازل
بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  عقدت 

2015/01/18، ور�سة عمل حول الركن 

راأ�س  بعنوان   II بازل  ملقررات  الثاين 

التقييم  وعملية  القت�سادي  املال 

 ،"ICAAP" الداخلي لكفاية راأ�س املال

العاملني  من  موظفًا   35 م�ستهدفة 

امل�سارف  فـي  الرقابية  بالدوائر 

العاملة ل�سيما دوائر املخاطر والمتثال 

جلان  واأع�ساء  الداخلي  والتدقيق 

فـي  وذلك  امل�سارف،  فـي  بازل  تطبيق 

وياأتي  اللـه.  رام  فـي  النقد  �سلطة  مقر 

من  �سل�سلة  اإطار  فـي  الور�سة  هذه  عقد 

منذ  النقد  �سلطة  عقدتها  التي  الور�س 

	  
م�سروع  اإطالق  مع   2012 العام  نهاية 

وتطوراتها   II بازل  متطلبات  تطبيق 

فـي  العاملة  امل�سارف  على  الالحقة 

املمار�سات  مع  ان�سجاما  فل�سطني 

الدولية الف�سلى ب�ساأن مالءة راأ�س املال 

واإدارة املخاطر واحلوكمة.

والبنوك  النقدية  لل�سلطات  مرجعًا 

حماية  بهدف  العامل  فـي  املركزية 

اإدارة  وح�سن  امل�سرفـية  الأنظمة 

م�ساركة  اإثر  الطلب  جاء  الأزمات. 

حمافظ  الوزير  خليل  جهاد  الدكتور 

�سلطة النقد بدعوة من البنك الدويل 

كمتحدث فـي حلقة نقا�س حول اأهمية 

نظم الدفع فـي تعزيز ال�ستقرار املايل 

خالل الأزمات، وذلك فـي اإطار منتدى 

حول"اله�سا�سة  الدويل  البنك  نظمه 

 Fragility,) والعنف"  وال�سراعات 

 (conflicts and violence Forum

فـي مدينة وا�سنطن دي �سي الأمريكية.

وقد تناول الوزير جتربة �سلطة النقد 

الناجحة واملميزة فـي تطوير دور نظام 

تعزيز  فـي  والت�سوية  للدفع  الرباق 

ال�ستقرار املايل فـي فل�سطني بالرغم 

الناجتة  وال�سراعات  الأزمات  من 

على  واآثاره  الإ�سرائيلي  الحتالل  عن 

القت�ساد الفل�سطيني. 
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و يطلق دبلوم التأهيل المصرفـي 

المعهد المصرفـي الفلسطيني يحتفل بتخريج 103 خريجًا
من حملة الدبلوم والشهادات المهنية 

المعهد المصرفـي الفلسطيني

بداأ املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني بعقد دبلوم 

التاأهيل امل�سرفـي بتاريخ 2015/02/28، 

موظفـي  ومتكني  تاأهيل  اإىل  يهدف  والذي 

القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني والراغبني 

جوانبه  مبختلف  وتعريفهم  فـيه  بالعمل 

امل�سرفـية  العمليات  واإجراءات  واآليات 

الداخلية واخلارجية، بهدف رفع كفاءاتهم 

العلمية والعملية مما ي�سهل انخراطهم فـي 

العمل وحت�سني الأداء.

الفل�سطيني   امل�سرفـي  املعهد  احتفل 

 103 بتخريج   2015/03/02 بتاريخ 

وال�سهادات  الدبلوم  حملة  من  خريجًا 

العام  فـي  املنفذة  الربامج  �سمن  املهنية 

2014، وذلك فـي مدينة رام اللـه/ فندق 

الب�ست اي�سرتن.

حيث بارك الدكتور جهاد الوزير، حمافظ 

�سلطة النقد الفل�سطينية / رئي�س جمل�س 

واأ�سار  اإجنازهم  للخريجني  املعهد  اإدارة 

تطوير  فـي  ت�ساهم  املعهد  برامج  اأن  اإىل 

وتعزيز  الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز 

قدراته واأدائه وت�ساهم فـي ا�ستقراره من 

فل�سطيني  م�سرفـي  كادر  تاأهيل  خالل 

مهني وحمرتف قادر على تلبية احتياجات 

املعايري  اأف�سل  �سمن  ومتطلباته  العمل 

اأداء  موؤ�سرات  فـي  يتجّلى  وهذا  العاملية 

اجلهاز امل�سرفـي وبياناته املالية واملعايري 

الدولية واأنظمة امل�سارف العاملية امللتزم 

الأنظمة  اأجنع  من  جعلته  والتي  بها 

الظروف  من  الرغم  فعلى  امل�سرفـية، 

اأن  اإل  نعي�سها  التي  ال�سعبة  القت�سادية 

ول  كان  الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز 

التخفـيف  فـي  حثيث  ب�سكل  ي�ساهم  يزال 

من هذه الأزمات القت�سادية.

الفل�سطيني دائمًا له  اإن املعهد امل�سرفـي 

الدور الأ�سا�سي الهام فـي تدريب وتطوير 

فـي اجلهاز  للخريجني  واك�ساب اخلربات 

فـي  كبري  ب�سكل  �ساهم  مما  امل�سرفـي 

عمله  فـي  يطّور  املعهد  يزال  ول  نهو�سه، 

م�ساقات  اأن�سطته  �سمن  ليدخل  ور�سالته 

ودبلومات فـي �سلب اجلهاز امل�سرفـي.

طه  با�سل  املعهد  مدير  اأّكد  كلمته،  وفـي 

نخبًة  بتنفـيذ  متّيز   2014 العام  اأن  على 

فـي  املهنية  وال�سهادات  الدبلومات  من 

واإدارة  الأموال  غ�سل  مكافحة  جمالت 

والت�سويق  العمل،  ا�ستمرارية  خماطر 

الإلكرتوين، وخدمات اجلمهور.

واأ�ساف طه باأن املعهد خطى فـي ال�سنوات 

تطوير  اأجل  من  حثيثة  خطواٍت  الأخرية 

ال�سهادات  واإدخال  التدريبية  براجمه 

املهنية املعتربة بالتعاون مع جهات عاملية 

املالية  املجالت  فـي  وحملية  واإقليمية 

املخاطر  باإدارة  تتعلق  التي  وامل�سرفـية 

ومتويل   ،3 بازل  و   2 بازل  وتطبيقات 

واخلزينة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت 

والئتمان وغريها مما كان له الأثر الفاعل 

امل�سرفـية  الكوادر  وتاأهيل  تطوير  فـي 

التح�سني  التي �ساهمت فـي احلفاظ على 

امل�ستمر فـي اأداء البنوك الذي �سهد قفزة 

حيث  من  الأخرية  ال�سنوات  فـي  نوعية 

جودة اخلدمة واملنتجات املقدمة.
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و يستعد إلصدار المجلد الثاني- العدد األول لعام 2015 
من مجلته العلمية المحكمة وينشئ موقع إلكتروني خاص بالمجلة

الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  ي�ستعد 

لإطالق   2015 ني�سان  �سهر  خالل 

املعهد  ملجلة  الأول  العدد  الثاين/  املجلد 

املالية  الأبحاث  "جملة  املحّكمة  العلمية 

وامل�سرفـية"، والتي ي�سارك فـي حتريرها 

نخبة من اأ�ساتذة اجلامعات على م�ستوى 

ن�سخًا  توزيع  �سيتم  حيث  العربي،  الوطن 

عديدة منها على البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

واجلامعات واملكتبات وغريها من املراكز.

فـي  امل�ساهمة  باأهمية  املعهد  من  اإميانًا 

من  عدد  لأكرب  وتوفـريها  الأبحاث  ن�سر 

الإلكرتوين  املوقع  اإن�ساء  مت  فقد  القراء، 

بهدف  املحكّمة  املعهد  مبجلة  اخلا�س 

الأبحاث  ون�سر  املجلة  اأعداد  حتميل 

على  جاريًا  العمل  يزال  ول  بها  املحّكمة 

فح�س املوقع والتاأكد من كفاءته و�سهولة 

الو�سول للمعلومات والأبحاث. 

و يعقد ورش عمل متخصصة
الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عقد 

التنبوؤي  "التحليل  حول  عمل  ور�سة 

و�سارك   ،"Predictive Analytics

ب�سار  الدكتور  قدمها  التي  الور�سة  فـي 

العامني  املدراء  من  عدد  طحاينة 

البنوك  فـي  ومدراء  والقليميني 

النقد  و�سلطة  املالية  واملوؤ�س�سات 

اإىل  الدرا�سة  وتهدف  الفل�سطينية، 

تعريف امل�ساركني باأهمية اأنظمة التحليل 

التنبوؤي وتطبيقاتها فـي توظيف البيانات 

املوؤ�س�سات  لدى  املتوفرة  ال�سخمة 

ومعاجلتها مبا يخدم هذه املوؤ�س�سات فـي 

عمليات التخطيط لكافة اأن�سطتها وطرح 

على  بناًء  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات 

البيانات  عنا�سر  بني  العالقات  حتليل 

معاجلة  على  املقدرة  وبالتايل  املتوفرة 

ا�ستباقية  خطوات  خالل  من  اخللل 

الإمكان. قدر  خ�سائر  اأية  وجتّنب 

و ينّفذ مجموعة مميزة من البرامج التدريبية
الأ�سهر  خالل  امل�سرفـي  املعهد  قام 

بتنفـيذ   2015 و�سباط  الثاين  كانون 

رام  فـي  التدريبية  الربامج  من  جمموعة 

عقد  اللـه  رام  ففـي  ونابل�س،  وغزة  اللـه 

فـي  برامج  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد 

جمالت وتخ�س�سات متنوعة مثل التميز 

املحافظة  وتقنية  العمالء  خدمة  فـي 

العمالء،  �سكاوى  مع  التعامل  عليهم، 

اأخالقيات العمل الوظيفـي، اإعداد وكتابة 

التقارير، قانون العمل الفل�سطيني، اأ�سول 

العامة  اخلدمات  ملوظفـي  اخلدمة  تقدمي 

نظم  حول  عمل  وور�ستي  "املرا�سلني"، 
التنبوؤي،  والتحليل  الئتمانية  املعلومات 

�سيغ  فـي  برامج  املعهد  عقد  غزة  وفـي 

امل�سارف  فـي  وال�ستثمار  التمويل 

لالأعمال  القانونية  اجلوانب  الإ�سالمية، 

التجارية،  بالأوراق  اخلا�سة  امل�سرفـية 

وطرق  التلر  ملوظفـي  ال�سائعة  الأخطاء 

برنامج  عقد  نابل�س  وفـي  معاجلتها، 

عالقات  اإدارة  فـي  ال�ساملة  "املهارات 
بتنفـيذ  حاليًا  املعهد  ويقوم  العمالء. 

غ�سل  مكافحة  فـي  متخ�س�س  "�سهادة 
اأن  الأموال /خا�س بال�سرافـني، واملتوقع 

ينتهي تنفـيذها نهاية �سهر اآذار احلايل.
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زاوية مصرفـية

الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2014
التوزيع - عدد

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

المجموعالعددالتصنيف
85اإدارة علياالمستوى الوظيفـي

741اإدارة و�سطى

4,143كادر تنفيـذي 

7945,763امل�ستخدمني

6دكتوراهالمؤهالت العلمية *

274ماج�ستري

3,925بكالوريو�س

618دبلوم معهد

1464,969توجيهي

169من 21 �سنة فاأكرثسنوات الخبرة *

719من 16 اإىل 20 �سنة

451من 11 اإىل 15 �سنة

1,261من 5 اإىل 10 �سنوات

2,3694,969اأقل من 5 �سنوات

111من 55 �سنة فاأكرثالعمر *

539من 45 اإىل 54 �سنة

1,086من 35 اإىل 44 �سنة

2,540من 25 اإىل 34 �سنة

6934,969اأقل من 25 �سنة

868�سمال ال�سفة التوزيع الجغرافـي *

2,759و�سط ال�سفة

575جنوب ال�سفة 

7674,969قطاع غزة

3,378الذكورالنوع االجتماعي *

1,5914,969الإناث

4,969م�سنفـنيالتصنيف

7945,763غري م�سنفـني

734التوظيفالدوران الوظيفـي *

401ال�ستقالت والإقالت
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التوزيع - نسبة
المستوى الوظيفـي

العمر سنوات الخبرة

المؤهالت العلمية

النوع االجتماعي

اأقل من 25 �سنة
 % 14 

من 25 - 34 �سنة
% 51

من 35 - 44 �سنة
% 22 

من 45 - 54 �سنة
55 �سنة فاأكرث11 %

% 2

م�ستخدمني
% 14

اإدارة عليا
% 1

اإدارة و�سطى
% 13

كادر تنفيـذي
% 72

من 16 - 20 �سنة
% 15 

اأقل من 5 �سنوات
 % 48

من 5 - 10 �سنوات
% 25 

من 11 - 15 �سنة 
% 9 

21 �سنة فاأكرث
% 3

و�سط ال�سفة
% 56

�سمال ال�سفة
 % 17

جنوب ال�سفة
% 12

قطاع غزة
% 15

اإناث
% 32 

ذكور
% 68 

توجيهي
% 3

دكتوراه
% 0.2 ماج�ستري

% 6

بكالوريو�س
% 79

دبلوم معهد
% 12

التوزيع الجغرافـي
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لنعم لنعم

لنعم

لنعم

لنعم

لنعم لنعم

زاوية مصرفـية
مميزات الرواتب - عدد البنوك

* ي�سمل راتب 15.5

تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفـين

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

12 15 16

*
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لنعم

لنعم لنعم

مميزات الرواتب - نسبة الموظفـين
تثبيت سعر الصرف

لنعم

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

لنعم

نظام إقراض خاص بالموظفـين

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

12 15 16

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

لنعم

لنعم

*
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زاوية مصرفـية
2014

صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر لعام  
التوزيع الجغرافي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافية  
طقة ا

املن
ال�سكان

 الفروع
يل

ف الآ
�سرا

ال
الء

ودائع العم
الئتمان املبا�سر

�سكان / فرع
يل

ف اآ
�سكان / �سرا

الء / فرع
ودائع العم

ائتمان / فرع

نابل�س
376,790

31
66

1,077,964,031
 455,251,152

12,155
5,709

34,773,033
14,685,521

ني 
جن

307,398
22

44
540,345,123

 160,581,437
13,973

6,986
24,561,142

7,299,156

طولكرم 
180,414

13
28

368,332,820
 110,055,487

13,878
6,443

28,333,294
8,465,807

قلقيلية 
109,425

7
15

146,798,844
 59,380,812

15,632
7,295

20,971,263
8,482,973

طوبا�س 
63,673

4
7

61,973,129
 14,566,662

15,918
9,096

15,493,282
3,641,665

ت 
�سلفـي

69,953
7

9
80,450,533

 33,042,221
9,993

7,773
11,492,933

4,720,317

�سمال ال�سفة 
1,107,653

84
169

2,275,864,480
832,877,770

13,186
6,554

27,093,625
9,915,212

رية
رام الـله والب

343,247
50

161
3,457,913,667

 2,679,257,774
6,865

2,132
69,158,273

53,585,155

القد�س
415,374

12
16

688,162,218
 177,544,154

34,615
25,961

57,346,851
14,795,346

حا
اأري

51,458
8

11
98,083,987

 80,412,058
6,432

4,678
12,260,498

10,051,507

ط ال�سفة
و�س

810,079
70

188
4,244,159,872

2,937,213,987
11,573

4,309
60,630,855

41,960,200

خلليل 
ا

695,377
36

71
 730,239,566

 251,387,856
19,316

9,794
20,284,432

6,982,996

حلم 
ت 

بي
213,299

20
46

691,002,937
 299,198,774

10,665
4,637

34,550,147
14,959,939

ب ال�سفة
جنو

908,676
56

117
1,421,242,503

550,586,630
16,226

7,766
25,379,330

9,831,904

ال�سفة الغربية 
2,826,408

210
474

7,941,266,855
4,320,678,387

13,459
5,963

37,815,556
20,574,659

ت لهيا
غزة وبي

616,287
26

39
715,986,748

394,390,700
23,703

15,802
27,537,952

15,168,873

خانيون�س
336,205

9
11

 114,198,245
 47,834,467

37,356
30,564

12,688,694
5,314,941

�سمال غزة
355,790

4
13

 77,654,406
 60,946,988

88,948
27,368

19,413,602
15,236,747

رفح 
221,648

5
7

49,783,657
 37,136,442

44,330
31,664

9,956,731
7,427,288

دير البلح 
260,080

4
5

36,453,023
 34,895,610

65,020
52,016

9,113,256
8,723,902

طـاع غــزة
قــ

1,790,010
48

75
994,076,079

575,204,208
37,292

23,867
20,709,918

11,983,421

يل
جما

لإ
ا

4,616,418
258

549
8,935,342,935

4,895,882,594
17,893

8,409
34,633,112

18,976,289
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صراف اآللي لعام  2014

ترتيب المحافظات حسب حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر وعدد الفروع و أجهزة ال

ظة
حاف

امل
الفروع

يل
جما

ن الإ
�سة م

حل
ا

ظة
حاف

امل
يل

ف الآ
�سرا

ال
يل

جما
ن الإ

�سة م
حل

ا

عدد الفروع

رام الـله والبيرة
50

%
 19.4 

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

رام الـله والبيرة
161

%
 29.3

خليل 
ال

36
%

 14.0
خليل 

ال
71

%
 12.9

نابل�س
31

%
12.0

نابل�س
66

%
 12.0

ت لهيا
غزة وبي

26
%

 10.1
حم 

ت ل
بي

46
%

 8.4
جنين 

22
%

 8.5
جنين 

44
%

 8.0
حم 

ت ل
بي

20
%

 7.8
ت لهيا

غزة وبي
39

%
 7.1

طولكرم 
13

%
 5.0

طولكرم 
28

%
 5.1

القد�س
12

%
 4.7

القد�س
16

%
 2.9

خانيون�س
9

%
 3.5

قلقيلية 
15

%
 2.7

حا
اأري

8
%

 3.1
�سمال غزة

13
%

 2.4
قلقيلية 

7
%

 2.7
حا

اأري
11

%
 2.0

ت 
�سلفي

7
%

 2.7
خانيون�س

11
%

 2.0
رفح 

5
%

 1.9
ت 

�سلفي
9

%
 1.6

طوبا�س 
4

%
 1.6

طوبا�س 
7

%
 1.3

�سمال غزة
4

%
 1.6

رفح 
7

%
 1.3

دير البلح 
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

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

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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إلى اللقاء
جمعية البنوك تشارك في  فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب للعام 2015

فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأطلقت 

التعليم لدى  العايل، وبرنامج  وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

وكالة الغوث الدولية فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب 

2015 للعام الرابع على التوايل وذلك بتاريخ 03/15/ 2015 فـي 

اإيذانًا  اجلر�س  بقرع  البرية  مدينة  فـي  للبنات  ال�سبانية  املدر�سة 

جهاد  الدكتور  من  كل  الفعاليات  بدء  عن  واأعلن  الفعاليات.  ببدء 

الرتبية  وزارة  وكيل  و  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير 

والتعليم العايل ال�سيد حممد اأبو زيد ومب�ساركة رئي�س جمل�س اإدارة 

جمعية البنوك ال�سيد جوزيف ن�سنا�س ومدير عام اجلمعية ال�سيد 

نبيل اأبو دياب وممثل برنامج التعليم فـي وكالة الغوث الدولية ال�سيد 

هاين عمري وبح�سور عدد من طالبات املدر�سة ال�سبانية وطالب 

من مدر�سة امل�ستقبل للذكور من ال�سف الثامن تعزيزًا لأهمية توعية 

الوزير فـي كلمة الفتتاح،  وا�ستعر�س  الهامة ماليًا.  ال�سريحة  هذه 

جهود �سلطة النقد لتعزيز و�سول اخلدمات امل�سرفـية جلميع فئات 

املجتمع ب�سكل عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة، وتعزيز اإ�سرتاتيجية 

فـي  اجلهود  من  املزيد  اإىل  يحتاج  الذي  الأمر  املايل،  ال�ستمال 

املجتمع  فئات  لدى  املالية  والثقافة  التوعية  م�ستوى  رفع  جمال 

اخلدمات  من  اأكرث  ال�ستفادة  مبقدورهم  ي�سبح  حتى  امل�ستهدفة 

املالية وامل�سرفـية مما �سي�ساهم ذلك فـي تطوير قدراتهم وحت�سني 

ظروفهم املعي�سية لتعزيز التنمية القت�سادية واملجتمعية. 

و�سكر الوزير وزارة الرتبية والتعليم العايل و وكالة الغوث الدولية 

الأ�سبوع  هذا  تنظيم  فـي  امل�ستمر  تعاونهم  على  البنوك  وجمعية 

عدد  اأكرب  اإىل  والو�سول  اأهدافه  حتقيق  على  املتبادل  وحر�سهم 

ممكن من الطالب، حيث �سيتم تغطية 1,600 مدر�سة فـيها �سف 

لتقدمي  البنوك  مكثفة من موظفـي  بزيارات  امل�ستهدفة  وهي  ثامن 

عن  والإجابة  واأهميتها  وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات  عن  �سرح 

اأبو زيد، بفكرة الأ�سبوع  اأ�ساد  ا�ستف�سارات الطالب. وبدوره  جميع 

امل�سرفـي، وبجهود �سلطة النقد على �سعيد متتني اجلهاز امل�سرفـي 

التعاون   ا�ستمرار  اأهمية  على  موؤكدًا  املايل،  ال�ستقرار  وحتقيق 

املالية  التوعية  جمال  فـي  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  والتن�سيق 

وامل�سرفـية، من اأجل تن�سئة جيل فل�سطيني مزود بالعلم واملعرفة، 

لطالب  وتربوية  تعليمية  قيمة  ميثل  امل�سرفـي  الأ�سبوع  اأن  معتربًا 

املدار�س فـي فل�سطني.

الأ�سبوع  تنظيم  اإىل  بادرت  النقد  �سلطة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

يعقد  والذي   2012 عام  منذ  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 

بالتزامن مع فعاليات الحتفال ال�سنوي العاملي بالأ�سبوع امل�سرفـي 

لالأطفال وال�سباب فـي 16 اآذار من كل عام، بهدف تعزيز الثقافة 

اأو�سع �سرائح املجتمع خا�سة جيل الأطفال  املالية وامل�سرفـية لدى 

ل�سناعة  وال�ستعداد  التح�سري  على  وم�ساعدتهم  وال�سباب، 

م�ستقبلهم املايل والقت�سادي بحكمة.

وكانت اجلمعية قد نظمت عدة اجتماعات حت�سريية ملدراء الت�سويق 

فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد الفل�سطينية 

والتعليم،  الرتبية  مديريات  لدى  الأن�سطة  دوائر  من�سقي  وبح�سور 

امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  لإطالق  الالزمة  الرتتيبات  ملناق�سة 

لالأطفال وال�سباب، وذلك بتاريخ 2015/02/04،16،23 فـي مقر 

اجلمعية  و�سلطة النقد.






