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جمعية البنوك: 
•   تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة ماهر المصري

•   تخاطب معالي محافظ سلطة النقد بخصوص االحتياطي، المالءة، و الرسوم
•   تناقش مع الجهات ذات العالقة موضوع تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 

و تنجز عددًا من اإلصدارات المصرفية
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مقارنة نتائج البنوك للعام 2018 مع 2017:

•   نمو محدود في البيانات المالية              •   ثبات في ترتيب الحصص السوقية

•   فروقات كبيرة في مؤشرات الحجم والكفاءة 

برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية
جمعية البنوك تشارك في اجتماعات الفريق الوطني للتنمية االقتصادية



م دفعاتك كيف  قسِّ
ما بيحاللك...

مع برنامج التسديد المريح على 
البطاقات االئتمانية من البنك العربي
· التسديد على أقساط شهرية لمدة 24 شهرD بفائدة 0% عند الشراء 

من المحالت المشتركة في البرنامج. 
· التسديد على أقساط شهرية لمدة 24 شهرD بفائدة شهرية 1% عند 

الشراء من المحالت اTخرى من داخل أو خارج فلسطين. 
· التسديد على أقساط شهرية بسيطة لمدة 9 شهور بفائدة 

شهرية 0.9% عند استخدام البطاقة لتسديد اTقساط الجامعية 
أو المدرسية، مع إمكانية إصدار شيك بنكي بدون عمولة في حال 

عدم توفر خدمة الدفع بالبطاقات االئتمانية لدى تلك الجامعة أو 
المدرسة. 

تطبق الشروط واTحكام.
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بيت البنوك

في اجتماعه الدوري األول لعام 2019
مجلس إدارة جمعية البنوك يعتمد خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2019

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 
 2019/04/04 بتاريخ   )01/2019( رقم 
مت  الجتماع  خالل  و  اجلمعية،  مقر  فـي 
اعتماد كل من: التقرير الإداري والبيانات 
العمل  وخطة   ،2018 لعام  املدققة  املالية 
وحتديد   ،2019 لعام  التقديرية  واملوازنة 
موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة ال�صنوي 
العادي بتاريخ 2019/05/05، كما ناق�س 
امل�صرفـية  املوا�صيع  من  عدد  املجل�س 

امل�صتجدة على جدول الأعمال.

البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 

بتاريخ  العادي  ال�صنوي  اجتماعها 

2019/05/05 فـي مقر اجلمعية، بح�صور 
اأغلبية الأع�صاء وممثلني عن وزارة القت�صاد 

الوطني وامل�صت�صار القانوين للجمعية ال�صادة 

خالل  العامة  الهيئة  وكانت  اتقان،  مكتب 

الجتماع قد �صادقت بالإجماع على التقرير 

ون�صاطاتها  اجلمعية  اأعمال  عن  الإداري 

احل�صابات  مدقق  وتقرير  املالية  والبيانات 

العمل  خطة  واأقرت   ،2018 لعام  القانوين 

انتخبت  و   ،2019 التقديرية لعام  واملوازنة 

كما   .2019 لعام  قانوين  ح�صابات  مدقق 

مت اإبراء ذمة رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة 

جمل�س  اأع�صاء  وانتخاب  وليته،  املنتهية 

اإدارة جديد للدورة )2019-2022( ليتكون 

املجل�س اجلديد من ت�صعة اأع�صاء، هذا ومت 

تكليف امل�صت�صار القانوين ملتابعة الإجراءات 

لتثبيت  الخت�صا�س،  جهات  لدى  الالزمة 

القرارات املتخذة ح�صب الأ�صول.

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي
»اإلصالحات االقتصادية والحوكمة«

�صاركت جمعية البنوك فـي املوؤمتر امل�صرفـي 

العربي الذي نظمه احتاد امل�صارف العربية 

القت�صادية  "الإ�صالحات  عنوان  حتت 

 2019/04/24-23 بتاريخ  واحلوكمة" 

من  العديد  مب�صاركة  وذلك  بريوت،  فـي 

ال�صخ�صيات القت�صادية واملالية وامل�صرفـية 

العربية والأجنبية. وتركزت اأوراق املتحدثني 

املوؤمتر  عمل  جل�صات  خالل  ومداخالتهم 

على؛ حتديات الإ�صالحات القت�صادية فـي 

الإدارة  اأهمية  وخربات،  جتارب   – املنطقة 

ال�صليمة للدين العام فـي الدول العربية، دور 

فـي  العام واخلا�س  القطاعني  ال�صراكة بني 

اإعادة  متويل  العربية،  القت�صادات  تنمية 

نهاية  وفـي  امل�صتدامة،  والتنمية  الإعمار 

بتو�صيات  املوؤمترون  خرج  املوؤمتر  اأعمال 

اقت�صادية  ا�صرتاتيجيات  اإجراء  تتبنى 

لالإ�صالح فـي الدول العربية من اأجل حتقيق 

النمو والتطور القت�صادي.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

انتخاب ماهر المصري رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين

في اجتماعه الدوري الثالث لعام 2019
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش عدد من القضايا والمواضيع المصرفية

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 

رقم )03/2019( بتاريخ 2019/06/19 

القد�س،  لبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي 

من  عدد  مناق�صة  مت  الجتماع  وخالل 

الق�صايا املدرجة على جدول الأعمال ذات 

البعد امل�صرفـي والتي لها عالقة مع �صلطة 

باملعيار  املوا�صيع؛  هذا  ومتثلت  النقد، 

9 املتعلق باإعداد التقارير  املحا�صبي رقم 

�صمان  ر�صوم  املال،  را�س  وكفاية  املالية، 

والتي  الإلزامي،  والحتياطي  الودائع، 

نتج عنها قرار م�صرتك واحد بالطلب من 

�صلطة النقد عقد ور�صة عمل مع البنوك، 

البنوك  تهم  التي  الق�صايا  جميع  ملناق�صة 

وتوؤثر على نتائجها، وتوؤدي اىل انعكا�صات 

�صلبية ت�صر بالقطاع امل�صرفـي، كما ناق�س 

 100 رقم  النقد  �صلطة  تعميم  املجل�س 

ت�صهيالت  مع  التعامل  ب�صروط  املتعلق 

البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  انتخبت 
ال�صنوي  اجتماعها  خالل  فل�صطني  فـي 
 2019/05/05 بتاريخ  املنعقد  العادي 
امل�صري،  ماهر  اجلمعية،  مقر  فـي 
الإ�صالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
جمعية  اإدارة  ملجل�س  رئي�صًا  الفل�صطيني، 
املدير  نائب  ن�صنا�س  وجوزيف  البنوك، 
القاهرة  لبنك  الإقليمي  واملدير  العام 
للتعديل  وا�صتنادًا  للرئي�س،  نائبًا  عمان 
النظام  من   )11( املادة  على  املُقر 
الأ�صا�صي ت�صكل املجل�س اجلديد من ت�صعة 
اأع�صاء، وذلك بعد تر�صح اثنا ع�صر ع�صوا 

من اأ�صل اأربعة ع�صر ع�صوا لالنتخابات.
املنتخب  الإدارة  جمل�س  اجتماع  وخالل 

اجتماع  انتهاء  بعد  مبا�صرة  عقد  الذي 
بالأجماع  املوافقة  مت  العامة،  الهيئة 
مدير  حوراين  جمال  من  كل  تر�صح  على 
ملن�صب  العربي،  للبنك  فل�صطني  منطقة 
مدير  نا�صر  وهاين  املجل�س،  �صر  اأمني 
اأمينًا  العربي،  الإ�صالمي  البنك  عام 
اجلديد  املجل�س  لي�صبح  لل�صندوق، 
للدورة القادمة كالتايل: البنك الإ�صالمي 
القاهرة  وبنك  رئي�صًا،  الفل�صطيني 
العربي  والبنك  للرئي�س،  نائبًا  عمان 
العربي  الإ�صالمي  والبنك  لل�صر،  اأمينًا 
البنك  من  كل  وع�صوية  لل�صندوق،  اأمينًا 
الوطني، بنك القد�س، بنك الأردن، بنك 

فل�صطني، وم�صرف ال�صفا.

املجل�س  وبحث  العام،  القطاع  موظفـي 

املوؤمتر  لعقد  النقد  �صلطة  توجه  مو�صوع 

امل�صرفـي الفل�صطيني الدويل 2019 حتت 

التنمية  واآفاق  امل�صرفـي  "التمويل  عنوان 

القت�صادية"، بالتعاون مع كل من جمعية 

 IFC الدولية  التمويل  وموؤ�ص�صة  البنوك 

ل�صمان  الفل�صطيني  الأوروبي  وال�صندوق 

ت�صرين  �صهر  خالل  وذلك  القرو�س، 

حيث  اأريحا،  مدينة  فـي   2019 الثاين 

التح�صريات  ملتابعة  جلنة  املجل�س  �صكل 

مو�صوع  املجل�س  ناق�س  كما  املوؤمتر،  لعقد 

حماكم  ت�صكيل  لدعم  اجلمعية  توجه 

تطرق  و  متخ�ص�صة،  وم�صرفـية  جتارية 

املجل�س اإىل عدد من املوا�صيع التنظيمية 

املتعلقة بعمل اجلمعية.
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بيت البنوك

برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية
جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات الفريق الوطني للتنمية االقتصادية

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

فـي  امل�صري  ماهر  الإدارة  جمل�س 

للتنمية  الوطني  الفريق  اجتماعات 

 ،05/14 بتاريخ  وذلك  القت�صادية 

و2019/06/25 فـي مقر رئا�صة الوزراء، 
الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  اأو�صح  حيث 

الفريق  ت�صكيل  اأهمية  ا�صتية  حممد 

الوطني القت�صادي واإعادة تفعيله، والذي 

ما  ال�صراكة  بروح  النهو�س  اأجل  من  جاء 

بني احلكومة ومركبات العمل القت�صادي 

للنهو�س  اجلاد  والعمل  فل�صطني  فـي 

الوطني  واملنتج  الفل�صطيني،  بالقت�صاد 

ال�صناعة  قطاعي  تعزيز  خالل  من 

الجتماعات  هذه  وتاأتي  والزراعة، 

النفكاك  واأولوية  مالمح  حول  للت�صاور 

جاء  والذي  الحتالل،  عن  التدريجي 

الإ�صرائيلية  النتهاكات  ا�صتمرار  نتيجة 

لالتفاقيات املوقعة خا�صة اتفاقية باري�س. 

جمعية البنوك تخاطب معالي محافظ سلطة النقد
بخصوص مالحظات على بعض القضايا والقوانين المصرفية 

حمافظ  معايل  البنوك  جمعية  خاطبت 

بخ�صو�س  ال�صوا  عزام  ال�صيد  النقد  �صلطة 

بالقطاع  املتعلقة  والقوانني  الق�صايا  بع�س 

قدرة  من  احلد  �صاأنها  من  والتي  امل�صرفـي 

القطاع امل�صرفـي على حتقيق اأرباح، ل�صيما 

فـي ظل الو�صع القت�صادي الراهن، اإ�صافة 

اأخذ  تفر�س  تعليمات  بتطبيق  البدء  اإىل 

املالحظات  وكان من  مرتفعة.  خم�ص�صات 

التي اأوردتها اجلمعية ل�صلطة النقد؛ الإبقاء 

املال  راأ�س  كفاية  لن�صبة  الأدنى  احلد  على 

اأخرى  ومالحظات   ،%12 م�صتوى  عند 

متعلقة بر�صوم �صمان الودائع.

من  ردًا  اجلمعية  تلقت  ذلك،  ومبوجب 

املتعلقة  املتطلبات  باأن  اأكدت  النقد  �صلطة 

املطلوبة  املال  راأ�س  لكفاية  الأدنى  باحلد 

مبوجب تعليمات بازل 3 معقولة مع خماطر 

العمليات فـي بيئة الأعمال، واأن العمل جاري 

على اإعادة تقييم املالحظات املتعلقة بر�صوم 

ال�صياق  ذات  فـي  موؤكدة  الودائع،  �صمان 

وتقيم  القت�صادي  الو�صع  تراقب  باأنها 

التطورات واأثرها على القطاع امل�صرفـي.

جمعية البنوك تخاطب معالي وزير المالية والتخطيط
و تتلقى ردًا بخصوص كتاب التطمينات المتعلق بإدارة األزمة المالية

المتصلة بموظفي القطاع العام
وزير  معايل  البنوك  جمعية  خاطبت 

املالية والتخطيط ال�صيد �صكري ب�صارة، 

وذلك لإ�صدار كتاب تطمينات  فـي ظل 

من  جزء  ب�صرف  ال�صتثنائي  الو�صع 

رواتب موظفـي القطاع العام مما يرتتب 

املخ�ص�صات  قيمة  رفع  البنوك  على 

على  هذه ال�صريحة الأمر الذي �صي�صكل 

عبئًا ماليًا اإ�صافـيًا على البنوك وتاأثريًا 

�صلبيًا كبريًا على بياناتها املالية.

من  ردًا  اجلمعية  تلقت  ذلك،  ومبوجب 

الوزارة توؤكد فيه على متانة املالءة املالية 

املالية  الأزمة  وان  الفل�صطينية،  للحكومة 

هي اأزمه موؤقتة �صتعود بعد زوالها احلكومة 

بتحويل كافة املتاأخرات من رواتب موظفـي 

القطاع العام اإىل ح�صاباتهم كاملعتاد.
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بصفتها عضوًا في عدد من المجالس واللجان
جمعية البنوك تشارك في مجموعة من االجتماعات

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

واللجان  املجال�س  من  عدد  واأن�صطة 

العام  هذا  من  الثاين  الربع  خالل 

ب�صفتها ع�صوًا فـيها، حيث �صاركت فـي؛ 

والتميز  لالأبداع  الأعلى  املجل�س  اجتماع 

الذي   2019/04/09 بتاريخ  الطارئ 

التي  التفقدية  الزيارة  على  بناًء  عقد 

فل�صطني  دولة  رئي�س  فخامة  اأجراها 

�صاحية  فـي  املجل�س  ملقر  عبا�س  حممود 

الريحان، واجتماع جمل�س اإدارة �صندوق 

درء املخاطر والتاأمينات الزراعية بتاريخ 

ال�صندوق،  مقر  فـي   2019/04/04
الت�صاورية  العمل  ور�صة  اإىل  بالإ�صافة 

الزراعية  التاأمينات  نظام  "تطوير  حول 

فـي فل�صطني" والتي نظمها �صندوق درء 

فـي   2019/06/23 بتاريخ  املخاطر 

فندق جراند بارك ـ رام اللـه.

جمعية البنوك تشارك في مناقشة اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

اجتماع  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

فـي  التجارة  حترير  اتفاقية  مناق�صة 

بتاريخ  العربية  الدول  بني  اخلدمات 

�صوق  هيئة  مقر  فـي   2019/06/26
هذا  وياأتي  الفل�صطينية،  املال  راأ�س 

فل�صطني  دولة  رغبة  اإطار  فـي  الجتماع 

التجارة فـي  لالن�صمام لتفاقية حترير 

و�صمن  العربية  الدول  بني  اخلدمات 

القت�صاد  وزارة  تقودها  التي  امل�صاعي 

فـي  القت�صاد  وزير  وتوجيهات  الوطني 

و�صع القطاع اخلا�س فـي �صورة اجلهود 

وح�صر  لالتفاقية،  لالن�صمام  املبذولة 

البنوك  جمعية  اإىل  بالإ�صافة  الجتماع 

القت�صاد،  وزارة  من  كل  عن  ممثلني 

املال  راأ�س  �صوق  هيئة  النقد،  �صلطة 

الإقرا�س،  موؤ�ص�صات  الفل�صطينية، 

قطاع التاأمني، و�صركات الأوراق املالية.

عقد  �صيتم  اأنه  ذكره،  اجلدير  ومن 

وزير  معايل  مب�صاركة  عمل  ور�صة 

جامعة  عن  ومندوب  الوطني  القت�صاد 

الثلث  فـي  الأردن  فـي  العربية  الدول 

الأخري من �صهر متوز وبح�صور ممثلني 

عن القطاع اخلا�س.

جمعية البنوك تخاطب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية
بخصوص تنفيذ توصيات مؤتمر »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات«

جمل�س  رئي�س  البنوك  جمعية  خاطبت 

العربية  امل�صارف  احتاد  اإدارة 

ال�صباح  اجلراح  حممد  ال�صيخ  �صعادة 

"واقع  موؤمتر  تو�صيات  تنفـيذ  بخ�صو�س 

الفر�س  الفل�صطيني:  امل�صرفـي  القطاع 

والتحديات" الذي عقد فـي البحر امليت 

 ،2017/01/31-30 بتاريخ  الأردن   -

بتو�صيات  اآنذاك  املوؤمترون  خرج  حيث 

وعلى  الفل�صطيني  لالقت�صاد  داعمة 

الأخ�س اإن�صاء �صندوق ا�صتثماري عربي 

ا�صتثمارية  م�صاريع  لتمويل  فل�صطيني   -

على  الفل�صطيني  لالقت�صاد  داعمة 

فـي  امل�صاهمني  على  عوائده  توَزع  ان 

ب�صبب  الطلب  هذا  وياأتي  ال�صندوق، 

بها  متر  التي  القت�صادية  الظروف 

اجلهود  تكاتف  وت�صتدعي  فل�صطني 

العربية لدعم ال�صتثمار فـي فل�صطني.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة وتوحيد مالحظاتهم
على مسودتي تعليمات بشأن »األمن والحماية للمقرات والفروع« و »التوظيفات الخارجية«

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 

اجلمعية،  مقر  فـي   2019/04/10
وذلك ملناق�صة وتوحيد مالحظاتهم على 

م�صودتي تعليمات ب�صاأن "الأمن واحلماية 

"التوظيفات  و  والفروع"  للمقرات 

ناق�س احل�صور خالل  حيث  اخلارجية"، 

ومالحظاتهم،  امل�صودتني  بنود  الجتماع 

احل�صور  خرج  الجتماع  نهاية  وفـي 

مبالحظات موحدة عن البنوك.

اجلمعية  اأر�صلت  ذلك،  ومبوجب 

الرقابة  دائرة  اإىل  املوحدة  املالحظات 

لدرا�صتها  النقد  �صلطة  فـي  والتفتي�س 

القوانني  مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  والأخذ 

والأنظمة والتعليمات.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعات تحضيرية لمدراء التسويق
لمناقشة »فعاليات اليوم العربي للشمول المالي«

نظمت جمعية البنوك بالتن�صيق مع �صلطة 

النقد اجتماعات حت�صريية ملدراء الت�صويق 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى 

اجلمعية،  مقر  فـي  و2019/04/18   ،09
اإطالق فعاليات  ملناق�صة حت�صريات  وذلك 

والأن�صطة  املايل"  لل�صمول  العربي  "اليوم 
وللتن�صيق  تنفـيذها،  �صيتم  التي  املقرتحة 

مع اجلهات ذات العالقة.

فعاليات  باإطالق  النقد  �صلطة  وقامت 

بتاريخ  املايل  لل�صمول  العربي  اليوم 

فـي  ال�صباب  قرية  فـي   2019/04/23
جامعة  وفـي  اللـه  رام  مبدينة  نعمة  كفر 

الفعالية  و مت خالل  قطاع غزة،  فـي  غزة 

اجلامعات،  طلبة  من  عدد  ا�صت�صافة 

الأن�صطة  من  جمموعة  لهم  واأقيم 

والتحديات التفاعلية تتعلق بالأمور املالية 

على  اطالعهم  بهدف  وذلك  وامل�صرفـية، 

مفهوم ال�صمول املايل واأهدافه. 

و ا�صتمرت فعاليات اليوم العربي لل�صمول 

املايل لثالثة اأيام اأقيمت خاللهم من�صات 

�صبابية فـي اجلامعات ل�صت�صافة جتارب 

لرياديني �صباب اأقاموا م�صاريع من خالل 

امل�صرفـية،  اخلدمات  من  ا�صتفادتهم 

م�صرحية  عرو�س  تنفـيذ  اإىل  بالإ�صافة 

هادفة حول ال�صمول املايل، ون�صر العديد 

موا�صيع  التوعوية حول  الفـيديوهات  من 

م�صرفـية ومالية.

العربي  اليوم  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 

لل�صمول املايل هو فعالية �صنوية اأقّره جمل�س 

وموؤ�ص�صات  املركزية  امل�صارف  حمافظي 

النقد  يقام برعاية �صندوق  العربية  النقد 

العربي فـي الـ 27 من ني�صان من كل عام، 

كافة  لدى  املايل  ال�صمول  تعزيز  بهدف 

فئات املجتمع فـي الدول العربية.
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جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت
لمناقشة مسودة تعميم »شروط إعادة هيكلة وجدولة أقساط موظفي القطاع العام«

مع  بالتن�صيق  البنوك  جمعية  نظمت 

�صلطة النقد اجتماعًا ملدراء الت�صهيالت 

فـي البنوك العاملة فـي فل�صطني بتاريخ 

اجلمعية،  مقر  فـي   2019/04/16
"�صروط  تعميم  م�صودة  ملناق�صة  وذلك 

موظفـي  اأق�صاط  وجدولة  هيكلة  اإعادة 

القطاع العام"، حيث �صرح ممثلي �صلطة 

النقد بنود امل�صودة للح�صور. 

مراعاًة  التعميم  هذا  اإ�صدار  وياأتي 

للظروف الراهنة فـي ظل اأزمة املقا�صة 

القطاع التي متر بها ال�صلطة الفل�صطينية وعدم  ملوظفـي  الرواتب  دفع  العام وعدم دفعها ب�صكل كامل.انتظام 

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء تطوير المنتجات
مع ممثلي الشركة المطورة لمنتج »بصيرة« الخاص بالمكفوفين

�صلطة  مع  بالتن�صيق  البنوك  نظمت جمعية 

النقد اجتماعًا ملدراء تطوير املنتجات فـي 

ممثلي  مع  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 

اخلا�س  "ب�صرية"  ملنتج  املطورة  ال�صركة 

فـي   2019/04/18 بتاريخ  باملكفوفـني 

على  التعرف  بهدف  وذلك  اجلمعية،  مقر 

حيث  املنتج،  هذا  ومميزات  خ�صائ�س 

املنتج  عن  عر�صًا  ال�صركة  ممثلي  قدم 

ا�صتف�صارات  على  واأجابوا  ومميزاته، 

احل�صور بخ�صو�س املنتج.

جمعية البنوك تشارك في اجتماعات لجنة مراجعة قانون الشركات
باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

ب�صفتها  ال�صركات  قانون  مراجعة  جلنة 

الجتماعات  عقد  مت  حيث  فيها،  ع�صوًا 

مقر  فـي  و2019/06/20   ،13 بتاريخ 

ذكره،  اجلدير  ومن  القت�صاد،  وزارة 

قرار  على  بناًء  ت�صكيلها  مت  اللجنة  اأن 

الوطني  القت�صاد  وزير  معايل  من 

اإعداد م�صروع  لتتوىل مهام و�صالحيات 

اأو درا�صة امل�صاريع املقرتحة  القانون و/ 

و�صياغة  عليها،  والتعديل  ال�صابق  من 

نهائية مل�صروع قانون ال�صركات وتقدميه 

وتنظيم  الوطني،  القت�صاد  لوزير 

الأمر  لزم  اإن  العمل  وور�س  اللقاءات 

والفنيني  باخلرباء  ال�صتعانة  وكذلك 

اللجنة  اأع�صاء  من  والقت�صاديني 

والقانونيني واأية خربات ذات عالقة فـي 

م�صروع القانون.
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باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 
ح�صور  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
القطاع  مع  واحلوار  التن�صيق  لقاء 
التنمية  واأولويات  الفل�صطيني،  اخلا�س 
 ،2019 للعام  ومتطلباتها  القت�صادية 
مقر  فـي   2019/05/28 بتاريخ  وذلك 
خالل  ومت  الوطني،  القت�صاد  وزارة 
للعام  الوزارة  خطة  عر�س  اللقاء 
2019، وموؤ�صرات التنمية القت�صادية، 
ذات  امل�صاريع  باأهم  قائمة  ا�صتبيان وعر�س  نتائج  اإىل  بالإ�صافة  اأعده الحتاد الأوروبي.الأولوية، 

اجتماع معالي وزير المالية مع القطاع الخاص 

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، جمعية البنوك تشارك في:

و لقاء معالي وزير االقتصاد الوطني مع القطاع الخاص
بنائب  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

حينه،  فـي  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

نا�صر  هاين  احلايل  ال�صندوق  اأمني 

وزارة  مقر  فـي   2019/04/29 بتاريخ 

التعارف  لقاء  فـي  الوطني،  القت�صاد 

مع  القت�صادية  الق�صايا  فـي  والتباحث 

خالد  الوطني  القت�صاد  وزير  معايل 

الع�صيلي والقطاع اخلا�س �صمن املجل�س 

اخلا�س،  القطاع  ملوؤ�ص�صات  التن�صيقي 

اأهمية  اإىل  اللقاء  خالل  املجل�س  واأ�صار 

الناظمة  الت�صريعية  البيئة  مراجعة 

قانون  مقدمتها  فـي  الوطني  لالقت�صاد 

ت�صجيع ال�صتثمار بحيث ميكن من جذب 

فر�س  وخلق  ودولية،  حملية  ا�صتثمارات 

ا�صتثمارية واعدة، بالإ�صافة اإىل �صرورة 

لل�صركات  قانون  اإجناز  فـي  الإ�صراع 

للتجارة  قانون  اإعداد  على  والعمل 

والعديد من ق�صايا القت�صادية.

اللقاء التشاوري حول أهم األولويات لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني

�صاركت جمعية البنوك ممثلة بع�صو جمل�س 
اجتماع  فـي  الدين  نا�صر  طالل  الإدارة 
معايل وزير املالية �صكري ب�صارة مع القطاع 
اخلا�س �صمن املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات 
 2019/06/11 بتاريخ  اخلا�س  القطاع 
خالل  ومت  املالية،  وزارة  مقر  فـي 
املوا�صيع  من  العديد  مناق�صة  الجتماع 
لأ�صحاب  الذمة  براءة  منها  والق�صايا 
الأعمال، ازدواجية ر�صوم احلرف واملهن، 
م�صتحقات القطاع اخلا�س على احلكومة. 
فنية  جلنة  ت�صكيل  الجتماع  خالل  مت  كما 
م�صرتكة ما بني موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 
املالية ملتابعة الطلبات املقدمة من  ووزارة 
وقد  هذا  املالية.  لوزارة  اخلا�س  القطاع 
دياب  اأبو  نبيل  اجلمعية  عام  مدير  �صارك 

الفنية  للجنة  الأول  الجتماع  ح�صور  فـي 
بتاريخ  املنعقد  املالية  وزارة  مع  امل�صرتكة 
2019/06/17 فـي مقر وزارة املالية، حيث 
بها  التي متر  املالية  الأزمة  الجتماع  ناق�س 
الناجتة  الفل�صطيني  وال�صعب  احلكومة 
لأموال  الإ�صرائيلي  الحتالل  احتجاز  عن 

اخلا�س  القطاع  وقوف  واأهمية  املقا�صة، 
وحتفـيز  احلكومة  مع  جنب  اإىل  جنبًا 
التكاتف والتعاون بني القطاعني فـي حل تلك 
الأزمة، كما مت الرتكيز وت�صليط ال�صوء على 
لنمو  واملعيقة  العالقة  والإ�صكاليات  الق�صايا 

القطاع اخلا�س وتطوره بال�صكل املطلوب.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

جمعية البنوك تنجز عددًا من اإلصدارات المصرفية
كتاب »الوضع المالي للبنوك 2018«

فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�صدرت 

للبنوك  املايل  "الو�صع  ال�صنوي  كتابها 

قراءة  توفـري  اإىل  يهدف  الذي   "2018
امل�صرفـي  القطاع  لأداء  تف�صيلية 

البيانات  عر�س  خالل  من  الفل�صطيني 

الربحية،  موؤ�صرات  واحت�صاب  املالية 

واحلجم،  املال،  راأ�س  هيكل  ال�صيولة، 

للبنوك  ال�صوقية  احل�ص�س  اإىل  اإ�صافة 

ودائع  املوجودات،  )جمموع  حيث  من 

الئتمانية  الت�صهيالت  و�صافـي  العمالء، 

الأداء  الكتاب  ر�صد  كما  املبا�صرة(، 

ال�صنوات  اخلم�س  خالل  للبنوك  املايل 

املوجودات،  )جمموع  حيث  من  ال�صابقة 

الت�صهيالت  �صافـي  العمالء،  ودائع 

اإيرادات  �صافـي  املبا�صرة،  الئتمانية 

امل�صاريف،  جمموع  والعمولت،  الفوائد 

خالل  من  اخل�صارة(   / الربح  و�صافـي 

كذلك  بيانية،  ر�صوم  �صكل  على  عر�صها 

كتيب »دراسات مصرفية 2018«
واأ�صدرت جمعية البنوك الكتيب ال�صنوي 

الذي   "2018 م�صرفـية  "درا�صات 
م�صرفـية  درا�صة  ع�صرة  اثنا  يت�صمن 

وتوفر  امل�صرفـي  القطاع  تهم  حتليلية 

الإ�صدار  �صمل  حيث  عنه،  املعرفة 

درا�صات لتحليل الأداء امل�صرفـي، حول: 

ال�صناعة امل�صرفـية، امل�صارف املحلية، 

امل�صارف الوافدة، امل�صارف التجارية، 

مقارنة  درا�صة  الإ�صالمية،  امل�صارف 

والرتكز  امل�صرفـية،  ال�صناعة  عنا�صر 

ال�صوق،  لتحليل  ودرا�صات  امل�صرفـي، 

الت�صهيالت  العمالء،  ودائع  تناولت: 

ال�صريفة  املبا�صرة،  الئتمانية 

ال�صيكات، واحلوالت. الإلكرتونية، 

كما اأ�صدرت جمعية البنوك الكتيب ال�صنوي 

الذي   "2018 للبنوك  املقارن  "الأداء 
العاملة  البنوك  اأداء  مقارنة  اإىل  يهدف 

 ،2017 و   2018 عامي  بني  فل�صطني  فـي 

التجارية،  املحلية  البنوك  اأداء  مقارنة  و 

التجارية،  الوافدة  و  الإ�صالمية،  املحلية 

تنازيل  ب�صكٍل  البنوك  ترتيب  مت  كما 

املايل:  املركز  قائمة  بنود  اأهم  ح�صب: 

العمالء،  ودائع  املوجودات،  جمموع 

املبا�صرة،  الئتمانية  الت�صهيالت  �صافـي 

بنود  واأهم  امللكية،  حقوق  وجمموع 

قبل  )اخل�صارة(  الربح  الدخل:  قائمة 

)اخل�صارة(،  الربح  �صافـي  ال�صرائب، 

اأهم  ح�صب  البنوك  ترتيب  اإىل  بالإ�صافة 

اإيرادات  �صافـي  الربحية:  موؤ�صرات 

العائد  الإيرادات،   / والعمولت  الفوائد 

حقوق  على  والعائد  املوجودات،  على 

امللكية.

كتيب »األداء المقارن للبنوك 2018«

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطينلالرتقاءفي فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة
لالرتقاء بالصناعة

المصرفية في فلسطين

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء
لالرتقاء

لالرتقاء بالصناعة

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين
في  فلسطين

الوضـع المالي للبنـوك
2018

ا  ا
2018

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

لالرتقاء

لالرتقاء

لالرتقاء
لالرتقاء لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

ا للبنـوك ا الم ا
2018

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

لالرتقاء

لالرتقاء

لالرتقاء
لالرتقاء لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

ت�صمن الكتاب ترتيب البنوك ح�صب اأهم 

 2018 للعام  املالية  وموؤ�صراتها  بياناتها 

لغر�س املقارنة فـيما بينها.

املايل  الو�صع  كتاب  نتائج  واأظهرت 

للعام  الفل�صطيني  امل�صرفـي  للقطاع 

املركز  قوائم  بنود  اأهم  فـي  2018 منوًا 
جمموع  منت؛  حيث  والدخل،  املايل 

املوجودات بن�صبة 1.0%، ودائع العمالء 

الئتمانية  الت�صهيالت  �صافـي   ،%2.0 بـ 

بـ  3.7%، جمموع الإيرادات  بـ  املبا�صرة 

 ،%8.6 بـ  امل�صاريف  جمموع   ،%6.5
 .%4.6 بن�صبة  منا  الربح  و�صافـي 

وبطاقة  ن�صرة  الإ�صدار  هذا  ويرافق 

والتي   ،"2018 م�صرفـية  "حقائق 
حتتويان على ملخ�صًا لأهم بيانات كتاب 

لت�صكالن   "2018 للبنوك  "الو�صع املايل 
مرجعًا �صهل ال�صتخدام عن واقع القطاع 

الفل�صطيني. امل�صرفـي 
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بــانــورامــا

بنك اإلسكان يقدم الدعم لمديرية صحة محافظة رام اللـه والبيرة

و يساهم برعاية »بطولة ألعاب القوى المركزية« في ترمسعيا

الجتماعية  ال�صراكة  مبداأ  من  انطالقَا 

قام  ال�صحي،  للقطاع  ودعما  املجتمع  فـي 

قاعتي  �صيانة  فـي  بامل�صاهمة  الإ�صكان  بنك 

�صحة  ملديرية  والجتماعات  النتظار 

اإطار  فـي  وذلك  والبرية،  اللـه  رام  حمافظة 

مل�صاندة  والرامية  وامل�صاعي احلثيثة  اجلهود 

تعتني  التي  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  ودعم 

بتقدمي  البنك  قام  وقد  املواطنني.  ب�صحة 

هذا الدعم من واقع احلر�س على امل�صاهمة 

بامل�صوؤولية الجتماعية والتي تعترب من اأوائل 

ال�صراكة  اأهمية  على  وتاأكيدا  اهتماماته، 

والتعاون وتوحيد اجلهود فـي العمل اخلريي 

على  يرتتب  بحيث  املجتمعية،  واخلدمة 

التاآخي  قيم  اأ�صمى  ورفع  التعا�صد  اجلميع 

وامل�صاركة مع اأبناء الوطن الواحد.

وبدوره �صكر مدير �صحة رام اللـه والبرية 

على  الإ�صكان  بنك  ال�صيخ  وائل  الدكتور 

لتقدمي  مبادرته  مثمنًا  ال�صخي  تربعه 

الأمر  للمديرية،  واملادي  املعنوي  الدعم 

الذي ي�صهم فـي تطوير خدماته التاأهيلية 

اأهايل  من  كبري  يخدم عدد  باأنه  وخا�صة 

مدينتي رام اللـه والبرية والقرى املحيطة.

هذا ويذكر باأن مديرية �صحة رام اللـه والبرية 

خالل  من  املنطقة  اأهايل  مبعاجلة  تقوم 

لكافة  ال�صحي  التاأمني  بطاقات  ا�صتخدام 

فئات املجتمع الفل�صطيني على حد �صواء، كما 

وتعمل ب�صكل م�صتمر على تطوير م�صتوى الأداء 

الطبي واخلدمات التي تقدمها للمواطنني.

برعاية  فل�صطني  فـي  الإ�صكان  بنك  �صاهم 

للعام  اخلام�س  املدر�صي  الأوملبي  الأ�صبوع 

2019 على مالعب مدر�صة بنات ترم�صعيا 
الثانوية، وبح�صور مدير فرع بنك ال�صكان 

زايد،  احلميد  عبد  ال�صيد  ترم�صعيا  فـي 

اللجنة  العام  اأمني  وح�صور  ومب�صاركة 

عام  ومدير  حجة،  املجيد  عبد  الأوملبية 

الرتبية  وزارة  فـي  الطالبية  الن�صاطات 

تربية  ومدير  اخل�صور،  �صادق  والتعليم 

الأن�صطة  ورئي�س  عريقات،  با�صم  اللـه  رام 

وم�صوؤولة  ع�صايرة،  عارف  الريا�صية 

نخلة،  ندين  الن�صوية  الريا�صية  الأن�صطة 

ورئي�س بلدية ترم�صعيا لفـي اديب، ومديرة 

وزارة  وممثلي  �صومان،  يا�صمني  املدر�صة 

الرتبية  وزارة  وممثلي  والريا�صة،  ال�صباب 

والتعليم  الرتبية  مديريات  وكافة  والتعليم 

واللجنة  امل�صاركة،  واملدار�س  الوطن  فـي 

الأوملبية الفل�صطينية، وجمل�س اأولياء الأمور، 

ترم�صعيا  بلده  اأهايل  من  كبري  وح�صور 

والقرى املجاورة.

وقد �صارك فـي البطولة جمموعة من الطلبة، 

األعاب  من  جمموعة  على  تناف�صوا  بحيث 

القوى )جري 1,500 مرت ووثب عايل ودفع 

اأظهر  وقد  وغريها(،  القر�س  ورمي  اجللة 

الأ�صبوع الأوملبي الريا�صي الطاقات الكبرية 

املواهب  لرعاية  الأهمية  ومدى  للطلبة 

األعاب القوى  منهم، بهدف التقدم مب�صتوى 

فـي الوطن وامل�صاركة فـي امل�صابقات العاملية.
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و يساهم في العديد من الفعاليات الرمضانية

و يشارك في يوم التوظيف بجامعة النجاح الوطنية

الجتماعية  ال�صراكة  مبداأ  من  انطالقًا 

فـي املجتمع، وفـي اإطار اجلهود وامل�صاعي 

املوؤ�ص�صات  ودعم  مل�صاندة  الرامية 

واجلمعيات التي تعتني بالفئات املحتاجة، 

من  بعدد  بامل�صاهمة  الإ�صكان  بنك  قام 

بالتعاون  وذلك  الرم�صانية،  الن�صاطات 

مع عدد من اجلهات فـي ال�صفة الغربية. 

الربغوثي  ال�صيد حممد  اأكد  جانبه  ومن 

هذه  اأن  الإ�صكان  لبنك  الإقليمي  املدير 

البنك  واقع حر�س  التربعات جاءت من 

الجتماعية  بامل�صوؤولية  امل�صاهمة  على 

اهتماماته،  اأوائل  من  تعترب  والتي 

املحتاجة،  للفئات  املوجهة  تلك  وخا�صة 

والتعاون  ال�صراكة  اأهمية  على  واكد  كما 

اخلريي  العمل  فـي  اجلهود  وتوحيد 

على  يرتتب  بحيث  املجتمعية،  واخلدمة 

اجلميع التعا�صد ورفع اأ�صمى قيم التاآخي 

وامل�صاركة مع اأبناء الوطن الواحد.

متنوعة  العام  لهذا  التربعات  جاءت  وقد 

بنك  �صارك  الإ�صرتاتيجية،  روؤيته  �صمن 

عقدته  الذي  التوظيف  يوم  فـي  الإ�صكان 

فـيه  دعت  والتي  الوطنية،  النجاح  جامعة 

بغاية  فـيه  للم�صاركة  اخلريجني  طلبتها 

تقدمي اأنف�صهم و�صريهم الذاتية للموؤ�ص�صات 

والهيئات املحلية امل�صاركة.

دعم  باب  من  امل�صاركة  هذه  جاءت  وقد 

املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات  ن�صاطات 

تقليل  فـي  وامل�صاهمة  التعليمية،  وخا�صة 

فر�س  توفـري  خالل  من  البطالة  ن�صبة 

اأن  على  وتاأكيدا  اجلدد،  للخريجني  عمل 

اليوم تعترب فر�صة مهمة  امل�صاركة فـي هذا 

بهدف  اجلدد  اخلريجني  مع  التوا�صل  فـي 

فـي  امل�صاهمة  او  غذائية  بطرود  كالتربع 

املحتاجة،  للفئات  رم�صانية  اإفطارات 

بالتربع  البنك  قام  املثال  �صبيل  فعلى 

اإنعا�س  جمعية  من  لكل  غذائية  بطرود 

الثقافـي  املركز  اللـه،  رام  فـي  الأ�صرة 

وبلدية  طولكرم،  فـي  الطفل  لتنمية 

من  جمموعة  برعاية  قام  كما  بريزيت، 

نظمتها  كالتي  الرم�صانية  الإفطارات 

والتنمية  للرعاية  الفل�صطينية  اجلمعية 

اخلا�س  الإفطار  و  الأمعري  خميم  فـي 

بهيئة ت�صوية الأرا�صي فـي �صمال ال�صفة.

يقوم  الإ�صكان  بنك  باأن  ويذكر  هذا 

�صنويا بتخ�صي�س جزء هام من ميزانية 

�صهر  لن�صاطات  الجتماعية  امل�صوؤولية 

رم�صان املبارك، اإميانا منه باأهمية تقدمي 

الدخل  لذوي  واملادية  املعنوية  امل�صاعدات 

الأ�صا�صية  احتياجاتهم  لتغطية  املحدود، 

التي ت�صمن لهم العي�س الكرمي.

تلبي  والتي  املنا�صبة  الكفاءات  ا�صتقطاب 

احتياجات البنك من الكوادر الب�صرية.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه امل�صاركة مكنت 

الطالب اخلريجني من التعرف على منتجات 

وبرامج البنك املختلفة، وفتحت لهم الأبواب 

للتعرف على فر�س عمل جديدة.
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الخدمة األولى من نوعها في فلسطين
البنك الوطني يطلق خدمة الصراف اآللي دون بطاقة

البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه العشرين في العيزرية
ليصبح البنك األكثر انتشارا في محافظة القدس

5.57 مليون دوالر صافي أرباح البنك الوطني للربع األول من العام 2019
وموجوداته بلغت 2.3 مليار دوالر

خدمة  تطوير  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

نوعها  من  الأوىل  تعد  جديدة  الكرتونية 

فـي اجلهاز امل�صرفـي الفل�صطيني "خدمة 

تتيح  والتي  بطاقة"،  دون  الآيل  ال�صراف 

�صرافاته  كافة  ا�صتخدام  البنك  لعمالء 

اخل�صم  بطاقة  اإىل  احلاجة  دون  الآلية 

من  اخلدمة  تفعيل  بعد  وذلك  املبا�صر، 

خالل اأحد فروع البنك.

اجناز  العميل  ي�صتطيع  ذلك،  ومبوجب   

ال�صراف  يقدمها  التي  اخلدمات  كافة 

وال�صتعالم  وايداع،  �صحب،  من  اليل 

ك�صف  على  واحل�صول  الر�صيد،  عن 

والتحويل بني احل�صابات  ح�صاب م�صغر، 

بر�صالة  ار�صاله  يتم  رمز  خالل  من 

بعد  العميل  هاتف  اإىل  ق�صرية  ن�صية 

ال�صتفادة  لي�صتطيع  للخدمة  اختياره 

يقدمها  التي  اخلدمات  كافة  من 

اإىل بطاقة. ال�صراف اليل دون احلاجة 

النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 

البنك  احتفل  ال�صوا،  عزام  الفل�صطينية 

مدينة  فـي  الع�صرين  فرعه  بافتتاح  الوطني 

العيزرية لي�صبح بذلك البنك الأكرث انت�صارا 

فـي حمافظة القد�س، حيث ان فرع العيزرية 

املحافظة.  فـي  للبنك  الرابع  الفرع  هو 

كان  الوطني  البنك  ان  ذكره،  واجلدير 

اأول فرع لبنك فل�صطيني  اإىل افتتاح  ال�صباق 

بعد  املقد�صة  املدينة  قلب  فـي  اجلدار  داخل 

غياب امل�صارف عنها خلم�صني عاما، فاحتا 

الطريق اأمام املوؤ�ص�صات والبنوك الفل�صطينية 

للتواجد داخل املدينة خلدمة �صكانها.

بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

املالية املوحدة للربع الأول من العام 2019 

حيث  املايل،  اأدائه  ثبات  على  مبحافظته 

موجوداته  منو  اإىل  املالية  البيانات  ا�صارت 

مقارنة  دولر  مليار   2.3 لتبلغ   %3 بن�صبة 

كانت  حيث   2018 العام  نهاية  حققته  مبا 

2.2 مليار دولر. كما منت ودائع  بلغت  قد 

عمالء البنك بن�صبة 1.6% عما كانت عليه 

مليار   1.74 لت�صجل   ،2018 العام  نهاية 

دولر بعد ان كانت 1.71 مليار دولر.

عنها  اأف�صح  التي  املالية  للبيانات  ووفقا 

حمفظة  منت  فل�صطني،  لبور�صة  البنك 

الت�صهيالت والتمويالت الئتمانية املبا�صرة 

فـي الربع الأول من هذا العام بن�صبة %2.3 

لت�صجل 1.36 مليار دولر، مقارنة مع نهاية 

العام املا�صي حيث بلغت 1.32 مليار دولر.

مليون   5.57 بلغت  اأرباحا  البنك  وحقق 

دولر فـي الربع الأول من العام احلايل يعود 

منها 3.28 مليون دولر مل�صاهمي البنك.

الوطني  للبنك  الدخل  اجمايل  وارتفع 

2019 حمققا  العام  الأول من  الربع  فـي 

بعد   %8.3 بلغ  بنمو  دولر  مليون   25.6
ان كان قد حقق فـي نف�س الفرتة من العام 

املن�صرم 23.64 مليون دولر.

بــانــورامــا
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 العدد 78، حزيران 2019

و يوقع مع وزارة العمل اتفاقية لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد للنساء الفلسطينيات

و يوقع مع قرى األطفال SOS فلسطين اتفاقية لدعم لألطفال

توزيع 5% أرباح نقدية و 4% أسهم مجانية على المساهمين من رأس المال المدفوع
الهيئة العامة للبنك الوطني تصادق على رفع رأس مال البنك المصرح به إلى 100 مليون دوالر

العمل  ووزارة  الوطني  البنك  وقع 

م�صرتكة  تعاون  اتفاقية  الفل�صطينية 

لتمويل م�صاريع اإنتاجية �صفرية الفوائد 

الفل�صطينيات  الن�صاء  على  تقت�صر 

الإدارة  خالل  من  الغربية  ال�صفة  فـي 

للوزارة. التابعة  للت�صغيل  العامة 

البنك  �صيقوم  التفاقية،  ومبوجب 

ب�صقف  اإنتاجية  قرو�س  بتمويل  الوطني 

دون  دولر   400,000 اإىل  ي�صل 

للم�صروع  دولر  األف   15 بواقع  فوائد، 

العامة  الإدارة  �صتتكفل  حيث  الواحد. 

برت�صيح  العمل  لوزارة  التابعة  للت�صغيل 

البنك  و�صروط  تتوافق  التي  امل�صاريع 

�صفري  الإقرا�س  و�صروط  الئتمانية 

الفوائد �صمن برنامج "حياتي"، ليختار 

متويلها. �صيتم  التي  امل�صاريع  البنك 

الفل�صطيني  الوزراء  رئي�س  برعاية 

البنك  وقع  ا�صتية،  حممد  الدكتور 

فل�صطني   SOS الأطفال  وقرى  الوطني 

الرعاية  فاقدي  الأطفال  لدعم  اتفاقية 

الأ�صرية من خالل ح�صاب توفـري الأطفال 

�صيقوم  التفاقية،  ومبوجب  "خطوتي". 
وحتى  اأ�صبوعيا  بالتربع  الوطني  البنك 

نهاية العام احلايل بجهاز حا�صوب "نت 

كتابي" ل�صالح طلبة ال�صفوف البتدائية 

يتم  كل جهاز  مقابل  الأطفال،  قرى  فـي 

توفـري  ح�صاب  خالل  من  عليه  ال�صحب 

الأطفال "خطوتي".

الوطني،  للبنك  العامة  الهيئة  �صادقت 

على رفع راأ�س مال البنك امل�صرح به من 

100 مليون دولر،  اإىل  75 مليون دولر 
نقدية  اأرباح   %5 توزيع  اإىل  بالإ�صافة 

امل�صاهمني  على  املدفوع  املال  راأ�س  من 

بقيمة 3.75 مليون دولر و 4% كاأ�صهم 

جمانية بقيمة 3 مليون دولر.

العامة  الهيئة  اجتماع  فـي  ذلك  وجاء 

الوطني  للبنك  العادي  وغري  العادي 

بح�صور  اللـه  رام  مدينة  فـي  الذي عقد 

امل�صري،  طارق  ال�صركات  مراقب 

رجاء  الفل�صطينية  النقد  �صلطة  وممثل 

املال  راأ�س  �صوق  هيئة  وممثل  جبارين، 

وممثل  عودة،  بني  �صعود  الفل�صطينية 

ومدقق  خرمي،  حممد  فل�صطني  بور�صة 

اأرن�صت  احل�صابات اخلارجي عن �صركة 

ورئي�س  حممود،  الكرمي  عبد  ويونغ 

جمل�س اإدارة البنك الوطني طالل نا�صر 

واملدير  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الدين 

والإدارة  ح�صن  احلاج  اأحمد  العام 

وجمع  البنك  وم�صاهمي  التنفـيذية 

الهيئة  و�صادقت  كما  ال�صحفـيني.  من 

منال  ال�صادة  تعيني  على  كذلك  العامة 

فـي جمل�س  كاأع�صاء جدد  زريق  و�صمري 

امل�صتقيلني  الع�صوين  عن  عو�صا  الإدارة 

عن �صركة م�صار العاملية لال�صتثمار.
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بقيمة ربع مليون شيكل
»x 2 البنك اإلسالمي الفلسطيني يسلم الجائزة الكبرى الثانية في حملة توفير »كريم

و ينفذ يوما تطوعيا في سلفيت

املبادرة  هذه  على  و�صكرهم  البنك، 

الإ�صالمي  البنك  بدور  م�صيدا  البناءة، 

الفل�صطيني بالعمل الجتماعي وما يحققه 

من دور فعال فـي دعم املجتمع املحلي على 

البنك  متيز  اإىل  منوها  الأ�صعدة،  كافة 

بامل�صوؤولية  موظفـيه  مب�صاركة  واأ�صبقيته 

املجتمعية وبناء حب التعاون والعطاء لدى 

موظفـيه.

العام  املدير  قا�صم  بيان  بارك  جهته  من 

امل�صاركني  البنك  موظفـي  جهود  للبنك 

موظفو  ياأخذ  التوايل  على  الثالث  للعام 

دورهم  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك 

املجتمعية،  امل�صوؤولية  جمال  فـي  الفعال 

بن�صاط  ال�صمال  منطقة  موظفو  قام  حيث 

فـي  وذلك  �صلفـيت  حمافظة  فـي  تطوعي 

الأول من �صهر مايو، حيث توزع املوظفون 

ما بني تنظيف اأماكن عامة وزراعة اأ�صجار 

عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  م�صت�صفى  داخل 

وت�صجري كامل ل�صارع امل�صت�صفى.

هذا وقد تخلل الن�صاط زيارة ر�صمية ملقر 

بلدية  رئي�س  لقاء  مت  حيث  �صلفـيت  بلدية 

وعدد  زبيدي  الكرمي  عبد  ال�صيد  �صلفـيت 

خالل  ومت  البلدي،  املجل�س  اأع�صاء  من 

�صلفـيت  لبلدية  تقدير  درع  تقدمي  اللقاء 

من اإدارة البنك ال�صالمي الفل�صطيني.

ورحب ال�صيد عبد الكرمي زبيدي مبوظفـي 

�صلم البنك الإ�صالمي الفل�صطيني اجلائزة 

 "x2 كرمي   " توفـري  حملة  �صمن  الثانية 

وقيمتها ربع مليون �صيكل للمواطنة منرية 

قديح من خانيون�س.

البنك  عام  مدير  قا�صم  بيان  وهناأ 

بجوائز  الفائزين  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

اإىل ا�صتمرار  "توفـري كرمي" م�صريا  حملة 

احلملة حتى نهاية العام اجلاري.

كرمي"  "توفـري  حملة  اأن  قا�صم  واأو�صح 

لتاأكد  التوايل  على  الثالث  للعام  ت�صتمر 

اهتمام البنك بت�صجيع عادة الدخار لدى 

البنك  اأن  اإىل  لفتا  الفل�صطيني،  املجتمع 

العام  بداية  احلملة  اإطالق  منذ  قدم 

جانب  اإىل  العينية  الهدايا  اآلف  اجلاري 

اجلوائز الكربى بقيمة 250,000 �صيكل 

لكل جائزة.

واأكد قا�صم اأن هدايا احلملة تاأتي من اأموال 

امل�صاهمني وبعيدا عن حقوق املودعني واأنها 

ال�صرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  جمازة 

تقدمي  "نعمل على  قا�صم  وقال  البنك.  فـي 

ون�صعى  لعمالئنا  امل�صرفـية  اخلدمات 

الرتكيز  خالل  من  مميزة  جتربة  ملنحهم 

�صيغ  وتفعيل  التكنولوجيا  ا�صتخدام  على 

متويل وا�صتثمار متوافقة مع اأحكام ال�صريعة 

التي  امل�صرفـية  احللول  وتقدمي  الإ�صالمية 

توجه  موؤكدا  املختلفة"،  احتياجاتهم  تلبي 

ح�صول  ي�صمن  مبا  الرقمنة  نحو  البنك 

العمالء على اخلدمات امل�صرفـية بطريقة 

البنك  حتديث  واإىل  واآمنة  وكفوؤة  �صريعة 

لأنظمته البنكية وتطويرها من اأجل تقدمي 

خدمة لئقة للجمهور.

قديح  منرية  الفائزة  عربت  جهتها  من 

�صمعت  "لقد  قائلة  بالفوز  �صعادتها  عن 

البنك  يطلقها  التي  التوفـري  حمالت  عن 

الفوز  ومتنيت  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

بواحدة من جوائزها، فقررت فتح ح�صاب 

وال�صرتاك فـي احلملة وقد فزت"، م�صيدة 

وباخلدمات  معها  البنك  موظفـي  بتعامل 

املميزة التي يقدمها.

بــانــورامــا
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و ينفذ مشاريع خيرية في رمضان
نفذ البنك الإ�صالمي الفل�صطيني جمموعة 

من الفعاليات اخلريية فـي رم�صان بهدف 

فـي  واملهم�صة  الفقرية  الفئات  م�صاعدة 

قطاع غزة وال�صفة الغربية والقد�س.

م�صروع  البنك  اأطلق  غزة  قطاع  ففـي 

لالأ�صر  الغذائي  الأمن  "حت�صني 
مع  بالتعاون  والفقرية"  املحتاجة 

املجتمع  وتنمية  للبيئة  نطوف  جمعية 

�صرائية  ق�صيمة   400 بتوزيع  وقام 

من  لتمكينهم  فقرا  الأكرث  الأ�صر  على 

مواد  من  يحتاجونه  ما  على  احل�صول 

غذائية، كما وفر وجبات اإفطار ملا يزيد 

�صمن  القطاع  فـي  اأ�صرة   3,000 عن 

مع  بالتعاون  �صائم"  "اإفطار  م�صروع 

القد�س  وفـي  اخلريية،  باز  ابن  جمعية 

قام البنك بتقدمي طعام الإفطار لع�صرات 

عرب  القدمية  البلدة  فـي  املتعففة  الأ�صر 

مع  بالتعاون  �صلطان"  "خا�صكي  تكية 

امل�صجد  و�صوؤون  القد�س  اأوقاف  اإدارة 

موظفو  �صارك  حيث  املبارك،  الأق�صى 

وجبات  وجتهيز  حت�صري  فـي  البنك 

على  توزيعها  فـي  وامل�صاعدة  الإفطار 

الأ�صر امل�صتفـيدة.

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  وتطوع موظفو 

اإبراهيم  �صيدنا  تكية  وفـي  نابل�س  تكية  فـي 

فـي اخلليل حيث قاموا بامل�صاعدة فـي اإعداد 

الطعام وجتهيزه وتغليفه وتوزيعه على مئات 

مدير  قا�صم  بيان  واأكد  املحتاجة.  العائالت 

عام البنك الإ�صالمي الفل�صطيني اأن اهتمام 

فـي  اأ�صيل  ركن  املجتمعية  بامل�صاركة  البنك 

عمله والتزام ديني واأخالقي ووطني، كا�صفا 

هذا  فـي  البنك  جهود  تنوع  عن  النقاب 

ال�صدد قائال "اإننا ن�صهم اإىل جانب الدعم 

التطوعي  وبالعمل  العيني  بالدعم  املادي 

مع  بالتعاون  موظفونا  اإليه  يبادر  الذي 

خمتلف موؤ�ص�صات الوطن و�صرائح املجتمع".

وهو  مميز  يوم  فـي  جاء  والذي  بالن�صاط 

يوم العمال الذي يعزز الدور البناء للعامل 

الفل�صطيني لبناء وطنه، موؤكدا على التزام 

يتجلى  والذي  املحلي  املجتمع  جتاه  البنك 

فـي الن�صاطات والدعم الذي قدمه البنك 

عرب ال�صنوات املا�صية.

وفـي تعقيب له على هذه امل�صاركة اأكد عماد 

ال�صعدي نائب مدير عام البنك الإ�صالمي 

هو  الن�صاط  هذا  اأن  على  الفل�صطيني، 

حيث  البنك  موظفـي  من  بحته  مبادرة 

م�صريا  امل�صاركة،  حرية  للموظف  يرتك 

احلدث  بهذا  �صارك  الذي  العدد  اأن  اإىل 

الإ�صالمي  الأخالقي  امل�صتوى  عن  ينم 

لدى موظفـي البنك، وما يحملوه بداخلهم 

التي  وللموؤ�ص�صة  الأر�س  لهذه  انتماء  من 

حمافظة  اختيار  اأن  اإىل  م�صريا  ت�صمهم. 

مكتب  افتتاح  اقرتاب  مع  يتزامن  �صلفـيت 

مدينة  فـي  الفل�صطيني  الإ�صالمي  للبنك 

ومكاتب  فروع  عدد  لي�صبح  �صلفـيت، 

البنك 44 فرعا ومكتبا منت�صرة فـي كافة 

حمافظات الوطن.
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الهيئة العامة لمصرف الصفا »اإلسالمي« تعقد اجتماعها الثالث العادي

ضمن مسؤوليته المجتمعية في دعم األنشطة االقتصادية
مصرف الصفا »اإلسالمي« يرعى مهرجان جنين للتسوق

عقد م�صرف ال�صفا "الإ�صالمي" اجتماع 

الكرمل  فندق  فـي  العادي  العامة  الهيئة 

يزيد  ال�صيد  برئا�صة  اللـه،  رام  مبدينة 

املفتي رئي�س جمل�س الإدارة، وبح�صور كل 

العام  املدير  الربغوثي  ن�صال  ال�صيد  من 

البدارين  اأمين  والدكتور  ال�صفا  مل�صرف 

ال�صرعية  الرقابة  لهيئة  التنفـيذي  الع�صو 

مراقب  عن  ممثال  ربايعة  طارق  وال�صيد 

الوطني،  القت�صاد  وزارة  فـي  ال�صركات 

ممثاًل  احلالوة  اأبو  جنالء  وال�صيدة 

وال�صيد  الفل�صطينية،  النقد  �صلطة  عن 

عبدالكرمي حممود ممثاًل عن �صركة اآرن�صت 

وال�صيد  للح�صابات،  اخلارجي  املدقق  ويونغ 

مراد جدبة ممثاًل عن هيئة �صوق راأ�س املال 

الفل�صطينية، وجمموعة من امل�صاهمني.

وفـي م�صتهل اجلل�صة رحب رئي�س جمل�س 

اأهم  وا�صتعر�س  باحل�صور،  الإدارة 

 2018 العام  خالل  امل�صرف  اإجنازات 

وحتى العام اجلاري.

اأن  الهيئة  اجتماع  خالل  الربغوثي  واأفاد 

م�صرف ال�صفا "الإ�صالمي" رغم حداثته 

اإل اأنه ا�صتطاع اأن ينجز الكثري على �صعيد 

فـي  الإ�صالمي  امل�صرفـي  العمل  �صناعة 

فل�صطني، اإىل جانب تر�صيخ مكانة ال�صفا 

املوؤ�ص�صية  املنظومة  من  يتجزاأ  ل  كجزء 

م�صرفـية  وخدمات  منتجات  تقدم  التي 

الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  متوافقة 

اإىل  اإ�صافة  املحلي  امل�صرفـي  ال�صوق  فـي 

اعتماد التكنولوجيا امل�صرفـية احلديثة.

بــانــورامــا

دعم  فـي  املتوا�صلة  جهوده  �صمن 

حمافظات  فـي  القت�صادية  الأن�صطـــة 

ال�صفا  م�صرف  رعى  كافة،  الوطن 

جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  "الإ�صالمي" 
مهرجان  فعاليات  جنني،  و�صناعة 

ا�صتمرت فعالياته  للت�صوق، والذي  جنني 

اأكرث  املهرجان  فـي  و�صارك  اأ�صبوع،  ملدة 

متنوعة،  جمالت  ت�صم  �صركة   70 من 

ك�صركات املنتجات الغذائية، وعر�س من 

ن�صوية،  واأعمال  زراعية  منتجات  خالله 

امل�صرفـية  املوؤ�ص�صات  لعر�س  اإ�صافة 

واملالية ملنتجاتها.

بالرعاية  �صعادته  عن  الربغوثي  وعرب 

البنـوك فـي فل�صــــــطني16 

التي قدمها امل�صرف للمهرجان، م�صددًا 

فـي الوقت ذاته على �صرورة موا�صلة دعم 

مثل هذه الفعاليات واملبادرات والأن�صطة 

الوطن. اأرجاء  خمتلف  فـي  القت�صادية 
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بحكم عضويته في مجلس اإلدارة
مصرف الصفا »اإلسالمي« يشارك في االجتماع السابع والثالثين

 لمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات اإلسالمية بجدة

و يعفي عمالئه من عمولة السحب من خالل شبكة الصرافات اآللية
الموحدة التابعة للمفتاح الوطني 194

بال�صناعة  للنهو�س  م�صاعيه  �صمن 

امل�صرفـية الإ�صالمية الفل�صطينية، �صارك 

امل�صرف  "الإ�صالمي"،  ال�صفا  م�صرف 

بع�صوية  يفوز  الذي  الأول  الفل�صطيني 

للبنوك  العام  املجل�س  اإدارة  جمل�س 

 )CIBAFI( واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

ال�صابع  البحرين فـي الجتماع  ومقره فـي 

والثالثني للمجل�س، الذي عقد فـي مدينة 

جدة باململكة العربية ال�صعودية.

ال�صفا  م�صرف  عام  مدير  وعرب 

فـي  الإدارة  جمل�س  وع�صو  "الإ�صالمي" 
عن  الربغوثي  ن�صال  ال�صيد   CIBAFI
فخره مب�صاركة م�صرف ال�صفا بامل�صاركة 

من  حتمله  ملا  الجتماعات  هذه  فـي 

اخلربات  تبادل  جمال  فـي  كبرية  اأهمية 

امل�صارف  جتارب  من  وال�صتفادة 

وفق  تعمل  التي  العامل  فـي  الإ�صالمية 

ال�صفا  م�صرف  روؤية  مع  متا�صيًا 

م�صرفـية  خدمات  تقدمي  فـي  "الإ�صالمي"، 

حديثة ومتطورة لعمالئه وحر�صه على ت�صهيل 

احتياجاتهم،  وتلبية  لهم  املقدمة  اخلدمات 

عمولة  من  عمالئه  اإعفاء  امل�صرف  قرر 

ال�صحب من خالل �صبكات ال�صرافات الآلية 

املوحدة التابعة لنظام املفتاح الوطني 194.

ومبوجب هذا القرار �صيعفى كافة عمالء 

دفع  من  "ال�صالمي"  ال�صفا  م�صرف 

والتي هي )�صيقل واحد  املقررة  العمولة 

�صبكة  خالل  من  �صحب(  عملية  لكل 

عددها  يتجاوز  التي  الآلية  ال�صرافات 

600 �صراف اآيل تابعة لكافة امل�صارف 

املحافظات  كافة  فـي  واملنت�صرة  العاملة 

عام  مدير  واأكد  الفل�صطينية.  واملدن 

الربغوثي  ال�صيد ن�صال  ال�صفا  م�صرف 

اأن هذه اخلطوة جاءت فـي اإطار الت�صهيل 

حمافظات  كافة  فـي  املواطنني  على 

خدماتهم  على  للح�صول  الوطن 

اأي  لدفع  ا�صطرارهم  دون  امل�صرفـية 

الآلية  ال�صرافات  ا�صتخدام  على  عمولة 

ذاته  الوقت  فـي  م�صيدًا  تواجدوا،  اأينما 

بنظام املفتاح الوطني 194.

من  وهذا  الإ�صالمية،  ال�صريعة  اأحكام 

القطاع  تطوير  فـي  ي�صاهم  اأن  �صاأنه 

امل�صرفـي الإ�صالمي فـي فل�صطني.

اأول  الإ�صالمي  ال�صفا  م�صرف  اأن  يذكر 

فل�صطني  موقع  يعّزز  فل�صطيني  م�صرف 

الإ�صالمية  ال�صريفة  خارطة  على 

جمل�س  بع�صوية  بفوزه  بان�صمامه  العاملية 

واملوؤ�ص�صات  للبنوك  العام  املجل�س  اإدارة 

ر�صمية  مظلة  يعترب  الذي  الإ�صالمية 

م�صتوى  على  الإ�صالمية  املالية  لل�صناعة 

العامل.

القائمني  وجهود  بدور  الربغوثي  واأ�صاد 

بال�صراكة  املهرجان  هذا  تنظيم  على 

اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  من  عدد  مع 

بهدف  والأهلية،  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات 

وحت�صني  التجارية،  احلركة  اإنعا�س 

الو�صع القت�صادي فـي املحافظة.
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بنك فلسطين يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
 لدعم الشباب واألطفال في فلسطين

و يقدم رعايته الستضافة وفد طبي من خارج الوطن
 بالشراكة مع اتحاد أبناء رام اللـه - أمريكا

اللـه  رام  اأبناء  احتاد  مع  �صراكته  �صمن 

قدم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  فـي 

طبي  وفد  لزيارة  رعايته  فل�صطني  بنك 

من خارج الوطن اإىل فل�صطني للتطوع فـي 

م�صاعدة الطواقم الطبية الفل�صطينية فـي 

عمليات  وتنفـيذ  الفل�صطينية  امل�صت�صفـيات 

جراحية فـي خمتلف التخ�ص�صات الطبية.

من  اأطباء  من  عددًا  الوفد  وي�صم 

تخ�ص�صات متعددة يعملون فـي الوليات 

املتحدة الأمريكية، حيث مت تنظيم عدد 

من الفعاليات والن�صاطات للوفد ال�صيف 

موؤمترات  فـي  امل�صاركة  بينها،  من 

فل�صطينيني،  اأطباء  بح�صور  طبية، 

لال�صتفادة من اخلربات التي ميتلكونها، 

واملعلومات  اخلربات  تبادل  اأجل  ومن 

وقع بنك فل�صطني ومنظمة الأمم املتحدة 

"اليوني�صف"  وال�صباب  والأمومة  للطفولة 

امل�صرتك  التعاون  اأجل  من  تفاهم  مذكرة 

فل�صطني.  فـي  والأطفال  ال�صباب  لدعم 

مقر  فـي  التفاهم  مذكرة  توقيع  وجرى 

لبنك  العامة  لالإدارة  الرئي�صي  املركز 

بح�صور  اللـه  رام  مدينة  فـي  فل�صطني 

جمل�س  رئي�س  ال�صوا،  ها�صم  ال�صيد 

وال�صيدة  فل�صطني،  بنك  جمموعة  اإدارة 

لليوني�صف  اخلا�س  املمثل  بوتن  جينيفـيف 

العامون  واملدراء  فل�صطني،  دولة  فـي 

فـي  الدوائر  وروؤ�صاء  الإدارات  ومدراء 

من  وح�صد  فل�صطني،  بنك  جمموعة 

ال�صحفـيني والإعالميني.

ما  التعاون  ف�صيتم  التفاقية،  ومبوجب 

جمال  فـي  اليوني�صف  ومنظمة  البنك  بني 

�صراكة  وهي  حدود"  بال  "جيل  مبادرة 

ال�صباب  التحاق  �صمان  اإىل  تهدف  عاملية 

بحلول  العمل  اأو  التدريب  اأو  التعليم  فـي 

القطاع  املبادرة  2030. وجتمع هذه  عام 

الدولية  واملنظمات  واحلكومات  اخلا�س 

وتو�صيع  لتحديد  وال�صباب  واملحلية 

حتديات  لثالثة  احللول  اأف�صل  نطاق 

املرحلة  فـي  التعليم  اإىل  الو�صول  رئي�صية: 

قابلية  مهارات  واكت�صاب  الثانوية، 

للفتيات.  وخا�صة  والتمكني،  التوظيف 

ت�صمل  اأن  على  الطرفان  �صيعمل  كما 

بحقوق  الوعي  مثل  اأن�صطة  احلمالت 

والدعم  الطبيعية  والر�صاعة  الطفل، 

التغذوي، ورعاية الطفولة املبكرة ومنوها، 

واملدار�س  لالأطفال،  املخ�ص�صة  والأماكن 

املياه  و�صول  وتعزيز  املحلية،  واملجتمعات 

والوقاية  والنظافة،  ال�صحي  وال�صرف 

الأطفال  �صد  العنف  من  واحلماية 

وم�صاركة الأطفال فـي الفعاليات.

من  جزءًا  املايل  ال�صمول  �صيكون  كما 

الأن�صطة التي اتفق عليها الطرفان لتمكني 

من  وال�صتفادة  امل�صاركة  من  ال�صباب 

املوؤ�ص�صات  من  املقدمة  املالية  اخلدمات 

امل�صرفـية، وبناء القدرات والدعم املايل. 

املالية  الأمية  حمو  برامج  اإىل  اإ�صافة 

الدخار.  قدرات  لزيادة  ال�صعيفة  للفئات 

مذكرة  مبوجب  الطرفان  و�صيتبادل 

واملبادرات  واخلربات  املعلومات  التفاهم 

والتفاهم  املوظفـني  رفاهية  تدعم  التي 

املتبادل وبناء اأوجه التاآزر واإمكانية تعزيز 

حقوق الطفل، ل �صيما من خالل الأحداث 

املنا�صبات  فـي  وامل�صاركة  الريا�صية 

مباين  وا�صتخدام  والثقافـية  اخلا�صة 

البنك لتحقيق هذه الأهداف.

بــانــورامــا
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

و يوقع مذكرة تفاهم لدعم برنامج دكتوراه األعمال في الجامعة العربية األميركية

الطالب.  تخ�ص�س  جمال  على  خا�س 

قدرة  تعزيز  على  الربنامج  يعمل  كما 

توليفة معرفـية  الطالب على دمج و�صنع 

مب�صاعدة  املختلفة  العمل  جمالت  من 

وعلى  ال�صلة،  ذات  البحث  اأدوات 

فـي  العلمي  العمل  نواة  ون�صر  تاأ�صي�س 

والتجارية.  الأكادميية  الأو�صاط  من  كل 

بدرجة  الطالب  تخرج  ومبجرد 

تطبيق  ميكنه  الأعمال،  فـي  الدكتوراه 

الأكادميي  املجال  فـي  املخرجات  هذه 

طبيعة  وت�صاعد  كما  العملي.  املجال  اأو 

الهيئة  اأع�صاء  التطبيقية  الربنامج 

وبناء  تطوير  على  الطموحني  التدري�صية 

من  القادم  للجيل  ال�صلة  ذات  املناهج 

اخلريجون  �صيكون  حيث  الأعمال.  قادة 

ممار�صني اأكادمييني قادرين على تنفـيذ 

ما در�صوه من نظريات وتطبيق اأبحاثهم 

واقعيا فـي العامل احلقيقي.

العربية  واجلامعة  فل�صطني  بنك  وقع 

برنامج  لدعم  تفاهم  مذكرة  الأمريكية 

دكتوراه الأعمال كجزء من م�صاهمته فـي 

دعم التعليم العايل. وجرى توقيع مذكرة 

لبنك  الرئي�صي  املركز  مقر  فـي  التفاهم 

بح�صور  اللـه  رام  مدينة  فـي  فل�صطني 

العام  املدير  الغالييني  ر�صدي  ال�صيد 

لبنك فل�صطني وال�صيد فالح اأبو عرة نائب 

رئي�س اجلامعة لل�صوؤون املالية والإدارية، 

وعدد من روؤ�صاء الدوائر وامل�صوؤولني من 

اجلانبني.

ومبوجب الإتفاقية، �صيقوم البنك بتقدمي 

لطالب  خا�صة  كمنح  خا�س  مايل  دعم 

اجلامعة  فـي  الأعمال  دكتوراه  برنامج 

الربنامج  لهذا  ملا  الأمريكية  العربية 

فـي  الكفاءة  متميزة  تعليمية  ميزات  من 

والنوعي  الكمي  البحث  اأ�صاليب  تطبيق 

كمعرفة  الأعمال  مبجالت  املتعلقة 

وفهم معمقني بالبحوث والتطبيقات فـي 

تركيز  مع  الرئي�صية،  الأعمال  جمالت 

التوا�صل  ج�صور  وبناء  العالقات  وتفعيل 

على  الوفد  عمل  كما  املغرتبني.  مع 

الأطباء  يكون  تعليمية  اأدوات  توفـري 

باآخر  دراية  على  فـيها  الفل�صطينيون 

فـي  احلا�صلة  والتطورات  امل�صتجدات 

علوم الطب احلديث.

وتاأتي رعاية البنك حل�صور هذا الوفد 

انطالقًا  التوايل  على  الرابع  للعام 

وان�صجامًا  الجتماعية،  م�صوؤوليته  من 

القطاع  دعم  على  بالعمل  روؤيته  مع 

و�صائل  وتن�صيط  فل�صطني،  فـي  ال�صحي 

الفل�صطينيني  الأطباء  بني  ما  التوا�صل 

اأوا�صر  وجت�صيد  والداخل،  اخلارج  فـي 

وبالد  فل�صطني  بني  ما  الوطنية  اللحمة 

هذه  تنظيم  جرى  حيث  الغرتاب. 

الزيارة بالتعاون مع احتاد اأبناء رام اللـه 

فـي الوليات املتحدة الأمريكية، واحتاد 

وموؤ�ص�صة  فل�صطني،  فـي  اللـه  رام  اأبناء 

رام اللـه، وموؤ�ص�صة قلب الرحمة الدولية، 

.AFRHSN وموؤ�ص�صة
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و يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

بنك القاهرة عمان يطلق حملته الجديدة على حسابات التوفير »كل أسبوع فرحة«
فـي اإطار منظومة عمله الرا�صخة وتفانيه 

القاهرة  بنك  اأطلق  عمالئه،  خدمة  فـي 

ح�صابات  على  اجلديدة  حملته  عمان 

املزايا  من  باقة  توفر  التي  التوفـري، 

البنك،  لعمالء  ال�صتثنائية  واجلوائز 

وتاأتي حتت عنوان "كل اأ�صبوع فرحة".

و تربز احلملة التزام البنك بتعزيز مفهوم 

من  كجزء  الدخار،  وثقافة  املايل،  ال�صمول 

واأفراده،  املجتمع  جتاه  الرا�صخة  �صيا�صته 

احلدود  اأبعد  اإىل  البنك  ي�صر  فقد  هنا  من 

احلملة. من  وال�صتفادة  امل�صاركة  عملية 

وتعك�س احلملة، عن�صر التجديد الذي مييز 

بناء  ت�صميمها  يتم  والتي  البنك،  حمالت 

على منهجية علمية ودرا�صة �صوقية، تراعي 

باعتبارهم  العمالء،  اآراء  ا�صتمزاج  اأ�صا�صا 

راأ�س املال احلقيقي للبنك، بالتايل تت�صمن 

�صرائية  وق�صائم  نقدية  جوائز  احلملة 

.)BMW 520( اأ�صبوعيا، و�صيارتي

اإجراء  اجلديدة،  احلملة  مزايا  قائمة  وت�صمل 

يعني  ما  اأ�صبوع،  كل  دوري  ب�صكل  ال�صحب 

منح فر�س متجددة ومتوا�صلة لعدد كبري من 

العمالء للفوز، اإ�صافة اإىل تعدد وتنوع اجلوائز 

وفـيما يتعلق بن�صر ثقافة ال�صمول املايل، 

من  اأكرث  عمان  القاهرة  لبنك  كان  فقد 

لفتة بهذا الجتاه، من �صمنها م�صاركته 

لل�صمول  العربي  اليوم  فعاليات  فـي 

من   27 الـ  فـي  ي�صادف  والذي  املايل، 

ني�صان من كل عام.

العربي  اليوم  مبنا�صبة  البنك  وعمد 

بالن�صاط  امل�صاركة  اإىل  املايل،  لل�صمول 

الذي نظمته �صلطة النقد لهذه املنا�صبة 

والذي ا�صتهدف �صرائح عديدة، ل �صيما 

بنك  لفروع  خ�صي�صا  ر�صدها  مت  والتي 

اأنها  عدا  فقط،  فل�صطني  فـي  عمان  القاهرة 

بطاقة  على  احل�صول  اإمكانية  للعمالء  تتيح 

وجمانًا  التوفـري  ح�صاب  ب�صمان  ما�صرتكارد، 

لل�صنة الأوىل )البطاقات اجلديدة فقط(.

اإىل الإعالن عن الفائزين  وقد عمد البنك 

والحتفاء  املا�صية،  الأ�صابيع  مدار  على 

بهم، حمدثا بذلك تغيريا نوعيا فـي حياتهم 

نفو�صهم،  اإىل  البهجة  ومدخال  وعائالتهم، 

غريهم،  الكثريين  لدى  الأمل  ليغذي 

باإمكانية اأن يكون الت�صال القادم من كادر 

البنك، حامال لهم اأنباء مفاجئة لكن �صارة 

اأ�صبوع  "كل  حملة  وتعترب  املقايي�س.  بكل 

على  احلمالت  اأ�صخم  من  واحدة  فرحة"، 

م�صتوى القطاع امل�صرفـي فـي فل�صطني، وهو 

الريادي  ودوره  البنك  قوة ح�صور  ما يظهر 

وخارج  ا�صتثنائي  هو  ما  كل  تقدمي  فـي 

امل�صرفـي  العمل  جمال  فـي  املاألوف  عن 

والن�صاط العام.

بــانــورامــا
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و يدعم بلدية بيت لحم إلنجاز أعمال زينة شهر رمضان

و ينظم ورشة عمل حول أهمية وجود نظام إلدارة المخاطر البيئية والمجتمعية
نظم بنك القاهرة عمان فـي مقر اإدارته 

عمل  ور�صة  اللـه،  رام  فـي  الإقليمية 

املخاطر  لإدارة  نظام  وجود  اأهمية  حول 

الور�صة  وجاءت  واملجتمعية،  البيئية 

�صمن �صيا�صة البنك اخلا�صة بامل�صوؤولية 

فـي  وامل�صاهمة  واملجتمعية،  البيئية 

واحلفاظ  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق 

التي  لالتفاقية  وتكري�صا  البيئة،  على 

وقعها البنك �صابقًا مع الوكالة الفرن�صية 

فـي  متويل  لتوفـري   ،)AFD( للتنمية 

باإطالق  توج  املتجددة،  الطاقة  جمال 

هذا  فـي  متخ�ص�صا  برناجما  البنك 

املجال يعرف با�صم "�صم�س".

من  عدد  �صارك  نف�صه،  الإطار  وفـي 

�صباط الئتمان فـي بنك القاهرة عمان، 

برنامج  حول  اأخرى  عمل  ور�صة  فـي 

"�صم�س" لتمويل الطاقة املتجددة وكفاءة 

لبلدية  دعمه  عمان  القاهرة  بنك  قدم 

�صهر  زينة  اأعمال  اإجناز  فـي  حلم  بيت 

البنك  م�صاهمات  اأبرز  اأحد  رم�صان، 

والتي تظهر مدى  املا�صية،  الفرتة  خالل 

التعاون مع هيئات  اأوا�صر  عنايته بتعزيز 

املجتمع، وم�صاركتها فـي �صتى املنا�صبات، 

واأبرزت مبادرة البنك لدعم جهود البلدية 

الف�صيل،  بال�صهر  خا�صة  زينة  ن�صر  فـي 

بيت  مدينة  فـي  املواقع  من  عدد  فـي 

حلم، حر�س البنك على متكني موؤ�ص�صات 

املجتمع، وتعزيز قوة ح�صورها املجتمعي.

البنك  نظمها  الأخ�صر،  والبناء  الطاقة 

بالتعاون مع عدة جهات، فـي مقر اإدارته 

الإقليمية فـي رام اللـه.

طوره  الذي  "�صم�س"  برنامج  اأن  يذكر 

البنك، يهدف اإىل متويل م�صاريع الطاقة 

وقطاع  واملن�صاآت  لالأفراد  امل�صتدامة 

فـي  فروعه  كافة  عرب  ويقدم  ال�صركات، 

الفرن�صية  الوكالة  مع  بالتعاون  فل�صطني، 

للتنمية، والحتاد الأوروبي.

بالن�صبة  اأولوية  ميثلون  الذين  الطلبة، 

للبنك، علما اأن اهتمام البنك بال�صمول 

املايل ل يتوقف على فعاليات بعينها، بل 

مبادرات  عرب  العام،  مدار  على  ميتد 

�صرائح  خماطبة  اإطارها  فـي  يتم  �صتى 

املجتمع والو�صول اإليها بطرق �صتى.
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بنك القدس يواصل نجاحه ويفتتح مكتبا تمثيليا في عمان

 
ع�صرية  م�صرفـية  ومنتجات  خدمات 

احتياجات  تلبي  مبتكرة  مالية  وحلول 

املتعاملني مع البنك.

الإخوة  اأوا�صر  على  جراب  اكرم  و�صدد 

العالقة  ومتانة  الفل�صطينية  الأردنية 

التي  التواأمني  ال�صعبني  بني  التاريخية 

الراغب  القد�س  ت�صكل �صندا لأعمال بنك 

الثنائي  التعاون  تعزيز  فـي  امل�صاهمة  فـي 

وم�صاهمة البنك الإيجابية اإقليميا وعربيا 

املكتب  افتتاح  اأن  على  موؤكدا  ودوليا، 

التمثيلي لبنك القد�س يوطد العالقات مع 

واإر�صاء  والأفراد  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

اجلهات  بني  ما  والتعاون  ال�صلة  اأ�ص�س 

املالية والقت�صادية فـي الأردن.

عزام  الفل�صطينية  النقد  �صلطة  حمافظ 

ال�صوا، قال اإن افتتاح بنك القد�س مكتبا 

البنك  قدرة  يج�صد  عمان  فـي  متثيليا 

حدود  وخارج  فل�صطني  فـي  التو�صع  على 

البنك  ملنح  التقدير  عن  وعرب  الوطن، 

مكتب  افتتاح  رخ�صة  الأردين  املركزي 

تكر�س  اخلطوة  هذه  وان  عمان،  فـي 

التعاون املثمر بني اجلانبني التي ترتجم 

العالقة املتينة بني البلدين وقيادتهما.

الظروف  اأن  ال�صوا  عزام  واأو�صح 

الفل�صطينيون  يعي�صها  التي  ال�صعبة 

وا�صتطاع  اجلهود،  مل�صاعفة  دفعتهم 

الأرا�صي  فـي  العامل  امل�صرفـي  القطاع 

الراأ�صمالية  قاعدته  متتني  الفل�صطينية 

لكافة  التمويلية  الحتياجات  وتوفـري 

بني  متينة  عالقة  ور�صم  ال�صتخدامات، 

البنوك واملواطنني رائدها الثقة املتبادلة، 

بكفاءة  بدورها  البنوك  تقوم  حيث 

والرتقاء  الفل�صطيني  ال�صمود  لتمتني 

ال�صعوبات  برغم  الفل�صطيني  بالقت�صاد 

التي تفر�صها �صلطات الحتالل.

الفل�صطينية  البنوك  قيام  اإىل  ونوه 

على  للت�صهيل  ودوليا  عربيا  بالتفرع 

لبنوك  مكاتب  افتتاح  مت  حيث  املتعاملني 

دبي،  ت�صيلي،  فـي  فل�صطينية  وفروع 

امل�صرفـي  البداع  اأن  موؤكدا  والبحرين، 

ناجحة  �صورة  يقدم  الفل�صطينية  للبنوك 

فـي  تعمل  التي  الفل�صطينية  للموؤ�ص�صات 

ظل ظروف غري عادية.

اأردنية  فل�صطينية  وطنية  احتفالية  فـي 

البنوك  اأكرب  اأحد  القد�س  بنك  افتتح 

عمان،  فـي  متثيليا  مكتبا  الفل�صطينية 

النقد  �صلطة  حمافظ  احلفل  ورعى 

ونائب  ال�صوا،  عزام  الفل�صطينية 

حمافظ البنك املركزي د. ماهر ال�صيخ، 

القد�س،  بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

وبح�صور  جراب،  اللطيف  عبد  اأكرم 

القد�س  لبنك  التنفـيذي  الرئي�س 

البنوك  مدراء  من  وعدد  هدمي  �صالح 

الأردنية  امل�صرفـية  والأ�صرة  الأردنية 

والفل�صطينية، ونخبة من رجال الأعمال 

ال�صقيقني. البلدين  فـي  وامل�صتثمرين 

وقال اأكرم جراب عقب افتتاح املكتب فـي 

منوذج  تقدمي  فـي  نحج  البنك  اأن  عمان 

الفل�صطينية  ال�صوق  فـي  مميز  م�صرفـي 

وال�صتثمار  لالأعمال  وجهة  واأ�صبح 

املوؤ�صرات  و�صجلت  التجزئة،  وخدمات 

متوا�صال  منوا  للبنك  الرئي�صية  املالية 

�صوق  فـي  ال�صبق  ق�صب  على  وح�صل 

معتمدا  الفل�صطينية  امل�صرفـية  املناف�صة 

وتقدمي  امل�صتمر،  والتحديث  الإبداع  على 

بــانــورامــا
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بنك القدس الراعي الماسي لمهرجان البيرة الدولي السابع
املا�صية  رعايته  عن  القد�س  بنك  اأعلن 

الذي  ال�صابع  الدويل  البرية  ملهرجان 

وي�صتمر  متوز  من  الرابع  فـي  �صينطلق 

املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء  اأيام.  لثالثة 

بلدية  مبنى  فـي  اأقيم  الذي  ال�صحفـي 

وزير  املهرجان  راعي  بح�صور  البرية 

اأبو �صيف ورئي�س بلدية  الثقافة د.عاطف 

والرئي�س  قرعان  اإ�صماعيل  عزام  البرية 

هدمي  �صالح  القد�س  لبنك  التنفـيذي 

اإدارة  ومدير  اآمنة  اأبو  دلل  والفنانة 

ثائر  فل�صطني  بنك  فـي  الأفراد  خدمات 

جوال  فـي  املبيعات  اإدراة  ومدير  حمايل 

ثائر حجازي.

الرئي�س  اأو�صح  الرعاية  هذه  وحول 

هدمي  �صالح  القد�س  لبنك  التنفـيذي 

على  البنك  حلر�س  جت�صيدًا  جاءت  اأنها 

الثقافـية وتعزيز ح�صوره  الفعاليات  دعم 

ي�صتمر  البنك  اأن  اإىل  م�صريًا  �صمنها 

و يعلن عن الفائز برحلة بكين
ضمن حملة »تجربة خيالية ستكون أنت نجمها مع رفيقة دربك«

الثاين  الفائز  عن  القد�س  بنك  اأعلن 

"جتربة  بحملة  اخلا�صة  بال�صحب 

رفـيقة  مع  جنمها  اأنت  �صتكون  خيالية.. 

حلاملي  البنك  اأطلقها  والتي  دربك"، 

الفرتة من  الئتمانية خالل  كارد  ما�صرت 

1 ني�صان اإىل 30 حزيران 2019، حيث 
نابل�س  فرع  من  م�صلم"  جرب  "فاخر  فاز 

رحلة  عن  عبارة  وهي  الثانية  باجلائزة 

مدينة  اإىل  التكاليف  مدفوعة  ل�صخ�صني 

ت�صليم  وقد مت  براي�صل�س  برنامج   – بكني 

لبنك  العامة  الإدارة  مبنى  فـي  اجلائزة 

فرحته  عن  عرب   " الفائز"فاخر  القد�س، 

بهذه اجلائزة موجها ال�صكر لبنك القد�س 

ملا يقدمه من جوائز متميزة للعمالء.

بطاقات  حاملي  جميع  احلملة  وت�صمل 

بنك  اإيليت"  وورلد  "وورلد،  ما�صرتكارد 

حلاملها  تقدم  والتي  الئتمانية  القد�س 

فر�صة الفوز باإحدى ثالثة رحالت مدفوعة 

بانكوك،  بايل،  اإىل  ل�صخ�صني  التكاليف 

.Priceless بكني من برنامج براي�صل�س

بطاقات  حلاملي  احلملة  هذه  وتتيح 

فر�صة  الئتمانية  ايليت  وورلد  و  وورلد 

خالل  من  ال�صحب  فـي  والدخول  التاأهل 

مبجموع  لبطاقاتهم  ا�صتخدامهم 

 $1,000 بقيمة  �صهرية  دفع  معامالت 

ومع كل  الأخرى،  بالعمالت  يعادلها  ما  اأو 

املزيد  حتقيق  نحو  الدوؤوبة  م�صريته  فـي 

من  املجتمع  فـي  النوعية  الإجنازات  من 

الأمر  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اأجل 

بواجبنا  التم�صك  علينا  ميليء  الذي 

جتاه مكونات املجتمع منوها اإىل اأن بنك 

العديد  العام  هذا  خالل  قدم  القد�س 

والأن�صطة  الت�صويقية  الرعايات  من 

التعلمية  القطاعات  ملختلف  املجتمعية 

موزعة  والريادية  والثقافـية  وال�صحية 

اأي�صا:  فـي كافة حمافظات الوطن. وقال 

عملية  دفع  فـي  ي�صاهم  املهرجان  اأن 

مدينة  فـي  والرتفـيهية  ال�صياحية  التنمية 

البرية وا�صتقطاب الزوار.

ا�صتخدام للبطاقة على نقاط البيع املحلية 

فر�صة  تت�صاعف   $100 بقيمة  والعاملية 

ربح العميل.
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و يرعى المؤتمر التربوي األول في فلسطين
»التوظيف الفاعل للتكنولوجيا في التعليم ما قبل الجامعي«

و الراعي الرئيسي ألكبر حملة توعية ألطفال التوحد
"أصحاب الهمم" في فلسطين حملة »طيف أزرق«

برعاية  العربي  الإ�صالمي  البنك  قام 

رئي�صية  رعاية  اأزرق"  "طيف  حملة 

اخلريية،  را�صيل  جمعية  مع  وبال�صراكة 

من  الأوىل  هذه  التوحد  حملة  وتعترب 

اأقيمت  والتي  فل�صطني  فـي  نوعها 

ت�صكيليني  فنانني  مب�صاركة  فعالياتها 

 2019/04/04 بتاريخ  فل�صطينية  وفرق 

مدينة  فـي  الثقافـي  اللـه  رام  ق�صر  فـي 

بع�س  اإ�صاءة  اإىل  بالإ�صافة  اللـه،  رام 

مع  ت�صامنا  الأزرق  باللون  املباين 

اليوم  فـي  التوحد  ا�صطراب  اأ�صحاب 

الرعاية  هذه  وتاأتي  للتوحد،  العاملي 

جتاه  وروؤيته  البنك  اهتمام  من  كجزء 

من  واإميانا  الهمم  اأ�صحاب  فئة  دعم 

التوحد  لطيف  التوعية  باأهمية  البنك 

من  التوحد  اأطفال  ذوي  وعي  وزيادة 

عالجية،  و  وقائية  خطوات  عدة  خالل 

وانطالقًا من م�صوؤوليته املجتمعية لدعم 

ال�صحي  والقطاع  ال�صحية  التوعية 

ال�صراكة  اأهمية  على  وتاأكيدا  عام  ب�صكل 

املجتمع  �صرائح  كل  وت�صمني  املجتمعية 

الرامية  الدعم  ومبادرات  برامج  فـي 

اإىل تاأ�صي�س مبداأ التكافل الجتماعي.

العربي  الإ�صالمي  البنك  قام 

بعنوان  الأول  الرتبوي  املوؤمتر  برعاية 

فـي  للتكنولوجيا  الفاعل  "التوظيف 
التعليم ما قبل اجلامعي فـي فل�صطني"، 

الريادة  م�صرية  لدعم  ا�صتكمال  وذلك 

فـي  تاأتي  والتي  فل�صطني  فـي  والتعليم 

التي  املختلفة  الن�صاطات  �صل�صلة  اطار 

م�صوؤوليته  منطلق  من  البنك  يرعاها 

و  التعليم  قطاع  فـي  خا�صة  املجتمعية 

التي  البديهيات  من  اأن  حيث  الريادة، 

الركيزة  هو  التعليم  اأن  فـيها  جدال  ل 

وحمور  الأمم  نه�صة  فـي  الأ�صا�صية 

الأ�صا�س فـي التطور والتقدم وياأتي هذا 

املوؤمتر حتت �صعار )جتارب – حتديات 

فـي  املوؤمتر  وعقد  م�صتقبلية(،  روؤية   -

الإ�صالمي  للبنك  العامة  الدارة  �صهدت 

تعاون  اتفاقية  توقيع  حفل  العربي 

للعقار  احلجة  ربحي  �صركة  مع  م�صرتك 

كجزء  التفاقية  هذه  وتاأتي  وال�صتثمار، 

البنك  بني  العالقة  ا�صرتاتيجية  من 

كل  بني  التفاقية  توقيع  ومت  وال�صركة، 

هاين  الأ�صتاذ  للبنك  العام  املدير  من 

نا�صر واملدير العام لل�صركة ال�صيد ربحي 

�صبيل  فـي  التعاون  هذا  وياأتي  احلجة، 

الالزمة  والتمويالت  احلوافز  تقدمي 

من  املقدمة  العقارات  ل�صراء  للعمالء 

برنامج  طريق  عن  احلجة  ربحي  �صركة 

وناق�س  بالتملك،  املنتهية  الإجارة 

البنك اإلسالمي العربي يوقع اتفاقية
تعاون مشترك مع شركة ربحي الحجة للعقار واالستثمار

امل�صتقبلية  وامل�صاريع  الأفكار  الطرفان 

وتالم�س  تطبيقها  املمكن  من  والتي 

وت�صاعد  فل�صطني  فـي  احلياة  جوانب 

بتطويرها.

بــانــورامــا
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الإ�صالمي  البنك  من  رئي�صية  برعاية 

موؤمتر  فعاليات  اإطالق  مت  العربي 

التكنولوجيا و الريادة من اأجل ا�صتدامة 

فل�صطني  جامعة  نظمته  والذي  العمال 

الأهلية حتت رعاية وزير التعليم العايل 

من  )�صركاء  بعنوان  العلمي  والبحث 

مدار  على  امل�صتدامة(  التنمية  اأجل 

فـي  وذلك  ني�صان   24 و   23 يومني 

حلم،  بيت  مدينة  فـي  املوؤمترات  ق�صر 

وتاأتي هذه الرعاية فـي ظل �صعي البنك 

والتكنولوجيا  الريادة  لدعم  الدائم 

الريادة  مفهوم  وتعزيز  فل�صطني  فـي 

والتي  القطاعات  جميع  فـي  والبتكار 

على  وت�صاعد  تعمل  ان  �صاأنها  من 

ومواكبة  الأعمال  وا�صتدامة  تنمية 

عامليًا  و  حمليًا  التكنولوجية  التطورات 

الكادميي  املجتمع  دعم  خالل  من 

�صبابنا  قدرات  لتطوير  اأ�صا�صية  كخطوة 

مل�صتقبل  الفل�صطيني  باملجتمع  والنهو�س 

م�صرق.

و الراعي الرئيسي لمؤتمر التكنولوجيا والريادة من أجل استدامة األعمال

و يدعم ويشارك بإضاءة أكبر فانوس رمضاني بالقدس
العربي  الإ�صالمي  البنك  من  بدعم 

وبتنظيم من جمعية برج اللقلق املجتمعية 

اأكرب  اأُ�صيء  املحتلة  القد�س  مدينة  فـي 

مت  حيث  القد�س  فـي  رم�صاين  فانو�س 

بالقد�س غري"،  "رم�صان  فعاليات  اإطالق 

مئات  الفانو�س  اإ�صاءة  فـي  و�صارك 

كل  من  ومواطنني  واأطفالهم  املقد�صيني 

و�صط  رم�صانية  اأم�صية  ذلك  تلى  املدن، 

بهجة الأطفال وفرح الكبار.

الفعالية  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

تاأكيدا  بالقد�س  الثالث  للعام  تنظم 

وانطلقت  فل�صطينية،  القد�س  ان  على 

م�صرية حا�صدة بعد اأداء الركعة الثامنة 

اأمام باب حطة  من �صالة الرتاويح من 

�صمن  امل�صرية  وتاأتي  الأق�صى  بامل�صجد 

فعاليات "رم�صان فـي القد�س غري" التي 

مب�صاركة  ال�صاهرة  باب  من  انطلقت 

حي  ك�صافة  وجمموعة  املهرجني،  فرق 

الب�صتان �صلوان من باب املغاربة بالبلدة 

والتقت  املحتلة،  بالقد�س  القدمية 

على  وامل�صلني  والك�صافة  الفرق  جميع 

فـي  املجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  اأر�س 

عائلة  فرقة  تقدمتها  حطة،  باب  حي 

والرتاثية  الدينية  لالأنا�صيد  الرازم 

الزي  اأع�صاوؤها  يرتدي  التي  ال�صعبية 

والطبول  البيارق  وي�صتخدمون  ال�صعبي 

والدفوف.

�صاحية  فـي  الأمريكية  اجلامعة  حرم 

املوؤمتر  وهدف  اللـه.  رام   _ الريحان 

اأهمية  على  التاأكيد  الربعة  جل�صاته  فـي 

وفعالية دور التعليم التكنولوجي وتوظيف 

املدر�صية  الإدارة  فـي  التكنولوجيا 

لتح�صني جودة التعليم والرتقاء بامل�صتوى 

�صواء  واملعلمني على حد  للطلبة  التعليمي 

وحتقيق الأهداف التعليمية املرجوة، كما 

الأخرى  املدار�س  لتجارب  املوؤمتر  تطرق 

فـي  التكنولوجيا  ووظفت  �صبق  التي 

انتاجية  من  وزادت  التفاعلية  الدرو�س 

املوؤمتر  وبحث  الطلبة،  وتفاعل  التعليم 

التحتية  البنية  متطلبات  فـي  اأي�صا 

املدر�صة  من  الفرتا�صي  التعليم  لتطوير 

�صانها  من  والتي  اجلامعة  اىل  و�صول 

اإمكانية  على  ت�صاعد  جديدة  نوافذ  فتح 

املدر�صية  الأن�صطة  فـي  الطلبة  م�صاركة 

واختفاء  املعلومات  وتبادل  املتنوعة 

للطالب  �صيقدم  مما  التقليدية  الطرق 

وم�صتقبال  خربة  العمل  ل�صوق  نزوله  بعد 

باهرا م�صرقا.
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بنك األردن يطلق حملة جوائز حسابات التوفير خالل شهر رمضان
حتت �صعار "اخلري كثري"، اأعلن بنك الأردن 

عن اإطالق حملة �صخمة جلوائز ح�صابات 

رم�صان  �صهر  فل�صطني خالل  فـي  التوفـري 

اإىل  الهادفة  روؤيته  �صمن  وذلك  املبارك، 

اأف�صل  وتقدمي  با�صتمرار،  عمالئه  مكافئة 

فر�صة  وزيادة  لهم،  واخلدمات  اجلوائز 

ربحهم. وتت�صمن احلملة اجلديدة جوائز 

على  توزع  �صيكل  مليون  ربع  بقيمة  نقدية 

25 فائًزا مع نهاية ال�صهر الف�صيل.
الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  واأعرب 

�صعادته  عن  الفقهاء  حامت  فل�صطني،  فـي 

هذه  اأن  معتربا  احلملة،  هذه  باإطالق 

لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  احلمالت 

هي نتيجة لثقة العمالء بالبنك وتعاملهم 

�صعي  على  موؤكدا  معه،  واملتزايد  امل�صتمر 

بنك الأردن ب�صكل م�صتمر للمحافظة على 

اأدائه وخدماته، وكذلك تفوقه  تفوقه فـي 

فـي اجلوائز املختلفة التي يقدمها لعمالئه 

�صمن الربامج واحلمالت املتعددة للبنك.

جوائز  حملة  من  الأردن  بنك  ويهدف 

على  التاأكيد  اإىل  التوفـري  ح�صابات 

تغيري  فـي  ي�صاهم  التوفـري  ح�صاب  اأن 

بامل�صتقبل، وهذه اجلوائز  املواطن  حياة 

للمواطنني  توعية  وم�صدر  حافز  مبثابة 

كما  املجتمعي،  الهدف  هذا  اأهمية  على 

رغبة  مع  متزامنة  احلملة  هذه  تاأتي 

البنك فـي مكافاأة العمالء خالل ال�صهر 

الف�صيل وتعزيز قدراتهم املالية ل �صيما 

عالية  مالية  التزامات  وجود  ظل  فـي 

خالل هذه الفرتة من العام.

و يدعم توزيع طرود غذائية في قطاع غزة ورام اللـه والقدس
الف�صيل،  ال�صهر  خالل  عام  كل  كعادته 

"رم�صان  حلملة  دعمه  الأردن  بنك  قدم 

تنظمها  والتي  والعطاء"  باحلب  يجمعنا 

للمرة  اخلريية  فل�صطني  عطاء  جمعية 

الـ17 على التوايل هذه ال�صنة، وقد �صملت 

على  غذائية  طرود  توزيع  احلملة  هذه 

فـي  الإن�صانية  واحلالت  امل�صتورة  الأ�صر 

وحمافظة  والبرية  اللـه  رام  حمافظة 

املواد  لتاأمني  غزة.  وقطاع  القد�س 

الأ�صر  حتتاجها  التي  الأ�صا�صية  الغذائية 

ب�صكل يومي خالل �صهر رم�صان املبارك.

بــانــورامــا



27

 العدد 78، حزيران 2019

البنـوك فـي فل�صــــــطني

و يدعم توزيع كسوة عيد وهدايا
على األطفال المحتاجين في الصفة الغربية وقطاع غزة

امل�صتفـيدين  على  الطرود  توزيع  مت  وقد 

الجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 

امل�صتهدفة  املناطق  فـي  القروية  واملجال�س 

م�صوؤولة  بح�صور  وذلك  م�صكورين، 

ال�صيدة  الأردن  بنك  فـي  العامة  العالقات 

كل  البنك  فروع  ومدراء  اجلبارين،  رجاء 

ح�صب منطقته، واأع�صاء من جمعية عطاء 

فل�صطني وطواقم العمل.

املدير  الفقهاء،  حامت  ال�صيد  واأو�صح 

الدعم  "هذا  اأن  الأردن  لبنك  الإقليمي 

من  متكاملة  �صل�صلة  �صمن  ياأتي 

البنك  يقدمه  الذي  والتمويل  امل�صاعدات 

املجتمعية  امل�صوؤولية  برامج  خالل  من 

م�صاعدة  اإىل  تهدف  والتي  املختلفة 

الأ�صر امل�صتورة والأيتام ل �صيما فـي �صهر 

�صعادته  عن  معربا  املبارك"،  رم�صان 

فل�صطني  عطاء  جمعية  مع  بالتعاون 

مت  واأن  �صبق  والتي  ال�صدد،  هذا  فـي 

الناجحة  امل�صاريع  من  العديد  تنفـيذ 

وموؤكدا  ال�صابقة،  ال�صنوات  خالل  معهم 

يقدمه  الذي  الدعم  ا�صتمرار  على 

دائم  ب�صكل  الفل�صطيني  للمجتمع  البنك 

وملختلف القطاعات. من ناحيتها تقدمت 

املوؤ�ص�س  �صعث،  غزالة  اأبو  رجاء  ال�صيدة 

فل�صطني  عطاء  جلمعية  العام  واملدير 

اخلريية، بال�صكر والتقدير لبنك الأردن، 

والهامة  الإن�صانية  امل�صاهمة  هذه  على 

املبارك،  رم�صان  �صهر  فـي  تاأتي  والتي 

على  والفرحة  البت�صامة  اأ�صفت  والتي 

ظل  فـي  خا�صة  وذويهم،  املحتاجني 

مير  التي  القا�صية  القت�صادية  الظروف 

بها ال�صعب الفل�صطيني.

�صمن حملة "مًعا ن�صنع الأمل" التي ينظمها 

نادي �صباب رام اللـه وبدعم كرمي من بنك 

الأردن للعام ال�صابع على التوايل، ارت�صمت 

الأطفال  من  العديد  �صفاه  على  الب�صمة 

ك�صوة  ل�صراء  ق�صائم  ت�صلمهم  بعد  وذويهم 

حمافظ  ورعاية  بح�صور  والألعاب  العيد 

ليلى  الدكتورة  والبرية  اللـه  رام  حمافظة 

العامة  العالقات  م�صوؤولة  وبح�صور  غنام 

وطاقم  اجلبارين،  رجاء  الأردن  بنك  فـي 

اإدارة نادي �صباب رام اللـه.

�صملتهم  الذين  الأطفال  جميع  اأن  ويذكر 

احتياجات  ذوي  اأو  اأيتام  هم  احلملة 

امل�صتورة،  الإن�صانية  احلالت  من  خا�صة 

ومت التعاون مع املوؤ�ص�صات �صاحبة العالقة 

الدم والإعاقات  باأمرا�س نزف  املخت�صة 

والثال�صيميا،  والتوحد،  الب�صرية، 

اإىل  للو�صول  الأيتام،  رعاية  وجمعيات 

هذه الفئة من الأطفال وم�صاعدتهم على 

م�صارف عيد الفطر ال�صعيد.

فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  واأكد 

فل�صطني ال�صيد حامت الفقهاء على اأن دعم 

هذه الفئات يقع �صمن اأولويات امل�صوؤولية 

الدور  على  اأثنى  كما  للبنك،  الجتماعية 

من  اللـه  رام  �صباب  نادي  به  يقوم  الذي 

اأجل خدمة املجتمع املحلي الفل�صطيني.

كما قدم البنك دعمه اأي�صا جلمعية النجاة 

وتوزيع  مماثل  م�صروع  لتنفـيذ  اخلريية 

فـي  املحتاجني  الأطفال  على  العيد  ك�صوة 

قطاع غزة.



البنك العربي يشارك في مبادرات مجتمعية خالل شهر رمضان المبارك
الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  مظلة  حتت 

التزام  من  وكجزء  )معا(  العربي  للبنك 

خا�صة  الفقر  مكافحة  جمال  فـي  البنك 

خالل �صهر رم�صان املبارك، �صارك البنك 

جمتمعية  مبادرات  عدة  بتنفـيذ  العربي 

لدعم الأ�صر الأقل حظًا فـي املجتمع.

غذائي  طرد   500 البنك  قدم  حيث 

التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  توزيعها  مت 

التي  املحتاجة  الأ�صر  على  الجتماعية 

مناطق   5 فـي  الفقر  خط  حتت  تندرج 

اللـه،  رام  اأريحا،  طولكرم،  هي  خمتلفة 

مديريات  مع  بالتن�صيق  وذلك  يطا،  بدو، 

فـي  املتواجدة  الجتماعية  التنمية  وزارة 

تلك املناطق، وقد �صمل الطرد 25 �صنفا 

مت  والتي  ال�صا�صية  الغذائية  املواد  من 

والعفـيفة  املحتاجة  الأ�صر  على  توزيعها 

فـي  وامل�صاهمة  معاناتهم  من  للتخفـيف 

توفـري العي�س الكرمي لهم.

رم�صانيا  اإفطارا  البنك  نظم  كما 

فـي  الأجداد  بيت  مركز  فـي  للم�صنني 

ترويجية  حملة  العربي  البنك  اأطلق 

الئتمانية  فـيزا  بطاقات  حلاملي  خا�صة 

املبارك،  رم�صان  �صهر  حلول  مع  تزامنًا 

لتقدمي  البنك  �صعي  اإطار  فـي  وذلك 

تواكب  ملعتمديه  ومميزة  قيمة  عرو�س 

احتياجاتهم  وتلبي  حياتهم  اأ�صلوب 

الف�صيل. ال�صهر  ل�صيما خالل 

ا�صتمرت  التي  احلملة  اأتاحت  حيث 

بطاقات  حلاملي   2019/06/08 لغاية 

على  احل�صول  الئتمانية  العربي  البنك 

برنامج  �صمن  م�صاعفة  مكافاآت  نقاط 

ا�صتخدامهم  عند  العربي"  "مكافاآت 
الئتمانية  العربي  البنك  فـيزا  لبطاقات 

امل�صمولة باحلملة وفر�صة ربح مبلغ 200 

عند  اأ�صبوعية  �صحوبات  �صمن  دولر 

مطعم  اأو  �صوبرماركت  اأي  من  �صرائهم 

اأو �صركة طريان اأو فندق اأو عند ال�صراء 

البنك  با�صتخدام بطاقات  عرب النرتنت 

العربي الئتمانية، بالإ�صافة اإىل اإمكانية 

 %0 �صهرية  بفائدة  امل�صرتيات  تق�صيط 

 %0.5 خمف�صة  وبفائدة  اأ�صهر   3 ملدة 

برنامج  �صمن  �صهور   6 ملدة  �صهريا 

التي  ال�صراء  حلركات  املريح  الت�صديد 

تزيد عن 150 دولر.

قال  احلملة،  هذه  على  تعليقه  وفـي 

دائرة  مدير  �صقر،  مروان  ال�صيد 

فـي  لالأفراد  امل�صرفـية  اخلدمات 

من  "نهدف  فل�صطني:  ـ  العربي  البنك 

قيمة  تقدمي  اإىل  احلملة  هذه  خالل 

من  الئتمانية  البطاقات  حلاملي  اأف�صل 

و يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقات فيزا االئتمانية بمناسبة شهر رمضان
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مدينة اأريحا لـ 47 م�صن وم�صنة مب�صاركة 

ووزارة  العربي  البنك  من  موظفـني 

بدورهم  الذين  الجتماعية  التنمية 

اإىل  بالإ�صافة  الإفطار  امل�صنني  �صاركوا 

فقرة  �صمن  الفرح  اأجواء  م�صاركتهم 

املنا�صبة. بهذه  ترفـيهية نظمت 

وجبة   500 بتقدمي  البنك  �صارك  كما 

مر�صى  لأطفال  رم�صاين  اإفطار 

فـي  العالج  يتلقون  الذين  ال�صرطان 

العيد  هدايا  وقدم  القد�س  م�صت�صفـيات 

عنهم  بالتخفـيف  اهتماماته  �صمن  لهم 

ور�صم الب�صمة على وجوههم.

العربي  البنك  اأن  ذكره  واجلدير 

بتنفـيذ  يهتم  )معا(  برنامج  من  وكجزء 

املبادرات املجتمعية الهادفة التي ت�صاهم 

واقت�صادية  اجتماعية  تنمية  حتقيق  فـي 

مل�صاركة  وي�صعى  م�صتدام،  اأثر  ذات 

خلدمة  تطوعا  املبادرات  بهذه  موظفـيه 

املجتمع املدين كجزء ل يتجزاأ منه.

بــانــورامــا
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للعام الثالث على التوالي
موظفو البنك العربي يشاركون بفعاليات يوم النظافة الوطني

فـينا"  تبداأ  مدينتنا  "نظافة  �صعار  حتت 

البنك  موظفـي  من  متطوعا   14 �صارك 

الوطني  النظافة  يوم  بفعاليات  العربي 

بلدية  مع  بالتعاون  �صنويا  ينظم  الذي 

املحاذية  املنطقة  لتنظيف  اللـه  رام 

ملنطقة  العربي  البنك  اإدارة  ملبنى 

املا�صيون. فـي  فل�صطني 

تخفـيف  فـي  وامل�صاهمة  العربي  البنك 

املرتتبة  املالية  واللتزامات  امل�صاريف 

فرتة  خالل  وخ�صو�صًا  معتمدينا  على 

الفطر  وعيد  املبارك  رم�صان  �صهر 

با�صتمرار  "نعمل  واأ�صاف:  ال�صعيد." 

املميزة  واحلمالت  العرو�س  تقدمي  على 

الكرام  معتمدينا  احتياجات  لتلبية 

ولتقدمي مكافاآت فريدة حلاملي بطاقات 

يتنا�صب مع  الئتمانية مبا  العربي  البنك 

ومتطلباتهم". تطلعاتهم 

بطاقات  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر 

جمموعة  حامليها  متنح  العربي  البنك 

الوا�صع  القبول  بينها،  من  املزايا  من 

برنامج  اإىل  اإ�صافة  وعامليًا،  حمليًا 

من  ميكنهم  الذي  العربي"  "مكافاآت 
مبكافاآت  وا�صتبدالها  النقاط  جتميع 

جانب  اإىل  هذا  �صفر،  ق�صائم  اأو  نقدية 

لهم  تتيح  التي  املريح  التق�صيط  خدمة 

لتخفـيف  م�صرتياتهم  قيمة  تق�صيط 

الأعباء املالية املرتتبة عليهم. كما ميكن 

الو�صول  الئتمانية  البطاقات  حلاملي 

ال�صهولة  اإىل ح�صابات بطاقاتهم مبنتهى 

والمان وفـي اأي وقت عرب تطبيق "عربي 

واخلدمة  الذكية  للهواتف  موبايل" 

اأون  "عربي  الإنرتنت  عرب  امل�صرفـية 

لين".
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عقدت الهيئة العامة ل�صركة بنك ال�صتثمار 

العادي  ال�صنوي  اجتماعها  الفل�صطيني 

 2019/04/23 بتاريخ  والع�صرين  الرابع 

اللـه  برام  للبنك  العامة  الإدارة  مبنى  فـي 

البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�صة  وذلك 

عبدالعزيز اأبودية وبح�صور اأع�صاء جمل�س 

ال�صركات  عام  مراقب  وممثل  الإدارة 

طارق  ال�صيد  الوطني  القت�صاد  بوزارة 

ربايعة وممثل عن �صلطة النقد الفل�صطينية 

احمد  فل�صطني  وبور�صة  عبدالقادر  معن 

�صافـي وهيئة �صوق راأ�س املال الفل�صطينية 

احل�صابات  مدقق  وممثل  عودة  بني  �صعود 

كوبر  هاو�س  واتر  براي�س  اخلارجي 

)PWC( حازم �صبابا وبح�صور ما ن�صبته 

92.50% من حملة اأ�صهم راأ�س مال البنك 
والبالغ )75,000,000( دولر/ �صهم.

ومت خالل الجتماع مناق�صة بنود جدول 

املوجه  الدعوة  ت�صمنته  الذي  الأعمال 

الهيئة  و�صادقت  اأقرت  وقد  للم�صاهمني 

مبلغ  توزيع  على  اجتماعها  فـي  العامة 

"فر�صتي"  التوفـري  ح�صاب  حملة  �صمن 

اأيار من  �صهر  بداية  البنك  اطلقها  التي 

جائزة  على  ال�صحب  مت  احلايل،  العام 

�صيارة اأوبل كرو�س لند كاملة الإ�صافات 

وكان  اأيار،  �صهر  نهاية  فـي  وجممركة 

ال�صيد ح�صن حممد اموا�س املدخر لدى 

ال�صعيد  احلظ  �صاحب  نعيم  بني  مكتب 

الذي فاز بال�صيارة خالل ال�صحب الذي 

ال�صيارة  ت�صليم  وجرى  البنك  اأجراه 

للرابح فـي مكتب بني نعيم �صمن فعالية 

الفرع  لزيارة  الرابح  دعوة  فـيها  مت 

بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادية الرابعة والعشرين
و تقرر توزيع أرباح على المساهمين بما نسبته 8% من رأس المال المدفوع

و يجري السحب على الجائزة الشهرية ضمن حملة حساب التوفير »فرصتي«

ومبا  نقدية  اأرباح  دولر   )3,000,000(
4% من راأ�س املال املدفوع ومبلغ  ن�صبته 

دولر/�صهم  مليون   )3,000,000(
 %4 ن�صبته  ومبا  جمانية  منحة  كاأ�صهم 

لي�صبح  وذلك  املدفوع  املال  راأ�س  من 

دولر/ مليون   )78( املدفوع  املال  راأ�س 

واملايل  الإداري  التقرير  وعلى  �صهم 

املتمثل  التابعة  و�صركته  البنك  لن�صاط 

بالبيانات املالية خالل العام 2018، كما 

جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  ذمة  اإبراء  اأقرت 

وانتخبت   2018 العام  عن  الإدارة 

كمدققني  هاو�س  ووتر  براي�س  �صركة 

وال�صركات  البنك  حل�صابات  خارجيني 

تنتهي  التي  احلالية  لل�صنة  التابعة 

انتخاب  كما مت   ،2019/12/31 فـي 

للدورة  جديد  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء 

ع�صوًا  ع�صر  اأحد  من   )2023-2019(
اأبودية. ال�صيد عبدالعزيز  برئا�صة 

بــانــورامــا
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الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  افتتح 

نابل�س  حمافظتي  فـي  جديدين  تفرعني 

 2019/04/22 بتاريخ  وطولكرم، وذلك 

مبدينة  الع�صرين  التفرع  افتتاح  مت  حيث 

بح�صور  ال�صرقية،  باملنطقة  نابل�س 

اأبودية  عبدالعزيز  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

ومدير  الإدارة،  جمل�س  من  واأع�صاء 

حمافظة  حمافظ  ونائب  البنك،  عام 

احتاد  ورئي�س  الأترية،  عنان  نابل�س 

عمر  وال�صناعية  التجارية  الغرف 

امل�صوؤولني  كبار  من  لعدد  اإ�صافة  ها�صم، 

من  املدعوين  من  وح�صد  البنك،  فـي 

الأعمال  ورجال  العتبارية  ال�صخ�صيات 

واملتعاملني مع البنك.

التفرع احلادي والع�صرين  افتتاح  كما مت 

�صلطة  حمافظ  برعاية  طولكرم  مبدينة 

النقد عزام ال�صوا وبح�صور رئي�س جمل�س 

وحمافظ  اأبودية  عبدالعزيز  الإدارة 

وح�صد  ابوبكر  ع�صام  طولكرم  حمافظة 

من املدعوين من ال�صخ�صيات العتبارية 

ورجال الأعمال واملتعاملني مع البنك.

ال�صريط  ق�س  مت  الحتفال  بداية  وفـي 

تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوا
 بنك االستثمار الفلسطيني يفتتح تفرعين جديدين في محافظتي نابلس وطولكرم

افتتاح  معلنيني  الحتفال  راعي  قبل  من 

وفـي  للبنك  والع�صرين  احلادي  التفرع 

مرا�صم  ا�صتكملت  الحتفال  قاعة 

الحتفال  عريف  رحب  حيث  الحتفال 

وال�صخ�صيات  امل�صوؤولني  من  باحل�صور 

احل�صور  داعيا  وال�صيوف  العتبارية 

للن�صيد  واحرتام  اعزاز  حتية  للوقوف 

حتدث  ثم  ومن  الفل�صطيني  الوطني 

رئي�س جمل�س الإدارة عبد العزيز اأبو دية 

الفتتاحية  كلمته  فـي  بدوره  رحب  الذي 

فـي  وعرب  عامة،  باحل�صور  األقاها  التي 

كلمته عن �صروره بافتتاح هذا التفرع.

حمافظ  اأعرب  الفتتاح  حفل  وخالل 

�صعادته  عن  كلمته  فـي  النقد  �صلطة 

الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  لفتتاح 

حمافظتي  فـي  للبنك  ومكتبًا  فرعًا 

باأن  ثقته  عن  معربًا  وطولكرم،  نابل�س 

�صينعك�س  اجلديد  امل�صرفـي  التفرع  هذا 

على  الإجنازات  من  ومزيد  بالإيجاب 

فـي  هو  ما  كل  وتقدمي  امل�صرفـي  العمل 

املايل  ال�صمول  وتعزيز  املواطن  م�صلحة 

فل�صطني. على م�صتوى 

بالبلدة  البنك  مع  املتعاملني  من  وعدد 

عي�صى  اخلليل  فرع  مدير  بح�صور  وذلك 

عادي ومدير العالقات العامة والت�صويق 

اجلورة  را�س  مكتب  ومدير  نا�صر  خليل 

الوهادين  وحممد  ابوعيا�س  ابراهيم 

مدير مكتب بني نعيم وعدد من م�صوؤويل 

عن  الرابح  وعرب  البنك،  وموظفـي 

و�صكر  ال�صهرية  باجلائزة  لفوزه  فرحته 

هذه  على  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك 

من  البنك  يقدمه  ما  وعلى  اجلائزة 

�صمعة  من  به  يتمتع  وما  مميزة  خدمات 

طيبة و�صرعة فـي اإجناز املعامالت ودعا 

انه  حيث  البنك  لدى  للتوفـري  املواطنني 

يتعامل مع البنك منذ عدة �صنوات.

التوفـري  ح�صابات  حملة  وان  هذا 

ال�صتثمار  بنك  اطلقها  التي  "فر�صتي" 
حتى  اجلوائز  على  بال�صحب  م�صتمرة 

فـي  يتم  حيث  احلايل،  العام  نهاية 

اوبل  �صيارة  على  ال�صحب  �صهر  كل  نهاية 

مليون  الربع  جائزة  وعلى  لند،  كرو�س 

�صيكل   125,000 اأثنني،  لفائزين  �صيكل 

بنهاية  والآخر  حزيران  �صهر  بنهاية 

بالذكر  اجلدير  ومن  اأول،  كانون  �صهر 

التوفـري  ح�صاب  لفتح  الأدنى  احلد  اأن 

ولدخول ال�صحب �صواء للح�صابات احلالية 

يعادلها  ما  او  دولر   100 هو  اجلديدة  او 

ا�صافـي  اإيداع  وكل  الأخرى  بالعمالت 

بقيمة 100 دولر او ما يعادلها يزيد من 

فر�صة الربح باجلوائز.
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البنك التجاري األردني يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي
الأردين  التجاري  البنك  �صارك 

املايل  لل�صمول  العربي  اليوم  بفعاليات 

والذي اأطلقته �صلطة النقد الفل�صطينية، 

بح�صور معايل  املال،  راأ�س  �صوق  وهيئة 

عزام  ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ 

ال�صوا، واملدير التنفـيذي ملنتدى �صارك 

ال�صبابي ال�صيد بدر زماعرة، وعدد من 

العامني  واملدراء  النقد  �صلطة  مدراء 

فـي الهيئة واملدراء العامني والإقليميني 

العاملة  الإقرا�س  وموؤ�ص�صات  للبنوك 

فـي فل�صطني بالإ�صافة اإىل مدراء عدد 

التمويلي  والتاأجري  التاأمني  �صركات  من 

هذه  تنظيم  مت  وقد  املالية،  والأوراق 

�صارك  منتدى  مع  بالتعاون  الفعالية 

ق�صاء  ـ  ال�صباب  قرية  فـي  ال�صبابي 

من  العديد  الفعالية  وتخلل  اللـه  رام 

الأن�صطة الثقافـية والتي تخ�س القطاع 

بهدف  وذلك  خا�س  ب�صكل  امل�صرفـي 

لطالب  امل�صرفـية  والثقافة  الوعي  رفع 

الفل�صطينية. واملعاهد  اجلامعات 

يوم  فـي  الأردين  التجاري  البنك  �صارك 

التوظيف ال�صنوي حتت عنوان " معًا من اأجل 

جامعة  نظمته  والذي  والتوظيف"  التمكني 

مب�صاركة   2019/04/24 بتاريخ  بريزيت، 

حيث  فل�صطينية،  وموؤ�ص�صة  �صركة   90 نحو 

للطلبة  الذاتية  ال�صري  ممثلوها  اأ�صتقبل 

معهم  مقابالت  واأجروا  واخلريجني، 

الكفاءات  وا�صتقطاب  التوظيف  بهدف 

فر�س  توفـري  اأو  اخلرجني  من  املتميزة 

تدريب موؤ�ص�صي للطالب.

و يشارك في يوم التوظيف السنوي تحت عنوان »معًا من أجل التمكين والتوظيف«

بــانــورامــا
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بفعالية  الأردين  الأهلي  البنك  �صارك 

والذي   2019 للت�صوق  جنني  مهرجان 

كبري  بح�صور  اأيام،   7 ملدة  اأقيم 

الوطنية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من 

هذا  وياأتي  واخلدماتية،  الغذائية 

�صعبنا  ل�صمود  تعزيزا  املهرجان 

الوطنية  املنتجات  ل�صتخدام  وت�صجيعا 

اأن  على  ال�صوء  وي�صلط  الفل�صطينية، 

موا�صفات  لديها  الفل�صطينية  املنتجات 

ال�صوق.  فـي  ومناف�صة  عالية  وجودة 

وافتتح املهرجان وزير الريادة و التمكني 

ال�صيد اأ�صامة ال�صعداوي، ووزير الزراعة 

اللواء  و�صيادة  العطاري،  ريا�س  ال�صيد 

اأكرم  ال�صيد  جنني  حمافظة  حمافظ 

و�صناعة  ورئي�س غرفة جتارة  الرجوب، 

فـي  الأردين  الأهلي  البنك  موظفو  قام 

مب�صاركة  فل�صطني  فـي  البنك  فروع  كل 

اإخوتهم ال�صائمني فـي ال�صهر الف�صيل، 

على  التمر  واأكيا�س  املاء  بتوزيع 

والذين  ال�صارع،  فـي  واملارة  ال�صائقني 

عائالتهم  اإىل  الو�صول  ي�صتطيعوا  مل 

لتناول طعام الإفطار معهم. و�صارك كل 

)جنني،  فـي  البنك  فروع  موظفـي  من 

حلم،  بيت  اللـه،  رام  نابل�س،  طولكرم، 

بيت �صاحور، واخلليل( بهذه الفعالية.

الإخوة  الأهلي  البنك  م�صاركة  وتاأتي 

البنك  لندماج  انعكا�س  هو  ال�صائمني 

البنك األهلي األردني يشارك بفعالية مهرجان جنين للتسوق 2019

و ينظم موظفيه فعاليات في شهر رمضان

كبري  وعدد  بكر  اأبو  عمار  ال�صيد  جنني 

من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والقت�صادية 

من خمتلف حمافظات الوطن.

الأردين  الأهلي  البنك  من  وفد  و�صارك 

املهرجان،  افتتاح  فـي  جنني  فرع  من 

للمهرجان،  الراعيني  من  كان  حيث 

الفل�صطيني  القت�صاد  بقوة  لإميانه 

ولتعزيز دعم ال�صركات املحلية.

مع  الفعال  والتوا�صل  املجتمع  فـي 

البنك  تطلعات  تعك�س  والتي  اجلمهور، 

اجلمهور  م�صاركة  فـي  وطموحاته 

املختلفة. بفعالياته 
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سلطة النقد الفلسطينية

تحت رعاية ومشاركة معالي محافظ سلطة النقد
افتتاح المكتب التمثيلي لبنك القدس في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة

نابع  اأ�صا�صًا  وهذا  املوؤ�ص�صتني،  وم�صلحة 

املتينة  الأخوية  والروابط  العالقات  من 

القيادتني  فـي ظل  ال�صقيقني  البلدين  بني 

احلكيمتني، جاللة امللك عبد الـله الثاين 

وفخامة الرئي�س اأبو مازن، حفظهما الـله 

ورعاهما.

وبنّي معايل املحافظ اأن امل�صارف املحلية 

مكاتب  بافتتاح  قيامها  خالل  من  تهدف 

حتقيق  اإىل  فل�صطني  خارج  لها  متثيل 

ترويج  اأبرزها  الأهداف،  من  العديد 

داخل  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات 

الت�صهيالت  منح  ومنها  امل�صيف  البلد 

البيانات  وتوفـري  الودائع،  وا�صتقطاب 

ت�صعى  والتي  امل�صيف  البلد  فـي  لل�صركات 

وتوفـري  فل�صطني،  فـي  اأن�صطتها  لتطوير 

حول  فل�صطني  فـي  لل�صركات  البيانات 

البلد  فـي  املتوفرة  ال�صتثمار  فر�س 

املغرتبني  ودائع  وا�صتقطاب  امل�صيف، 

الفل�صطينيني ومعارفهم وكذلك املوؤ�ص�صات 

املحلية.

افتتح معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد 

عزام ال�صوا، بتاريخ 2019/04/30 فـي 

مقر �صلطة النقد، الجتماع الأول للجان 

لل�صمول  الوطنية  ال�صرتاتيجية  عمل 

الفنية  اللجنة  روؤ�صاء  بح�صور  املايل، 

وعدد  العمل  جلان  واأع�صاء  وروؤ�صاء 

�صوق  وهيئة  النقد  �صلطة  مدراء  من 

ومبا�صرة  اإطالق  بهدف  املال،  راأ�س 

خطة  وفق  املقررة  مهامها  تنفـيذ 

ال�صرتاتيجية.

الفنية  اللجنة  من  العمل  جلان  وتتكون 

برئا�صة م�صرتكة بني �صلطة النقد ممثلة 

راأ�س  �صوق  وهيئة  فرعون،  علي  بال�صيد 

زعرور،  اأبو  ب�صار  بالدكتور  ممثلة  املال 

وجلنة تطوير القدرات واملهارات املالية 

ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتراأ�صها 

املراأة  وجلنة  اأبوخمو،  حامد  بال�صيد 

ممثلة  اأوغاريت  موؤ�ص�صة  وتراأ�صها 

اأمل �صراغمة امل�صري، وجلنة  بال�صيدة 

ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 

املن�صاآت  دعم  مركز  ويراأ�صها  ال�صغر 

محافظ سلطة النقد يفتتح االجتماع األول
للجان عمل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

حمافظ  معايل  وم�صاركة  رعاية  حتت 

عزام  ال�صيد  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 

افتتاح   2019/06/16 بتاريخ  ال�صوا، مت 

اململكة  فـي  القد�س  لبنك  متثيلي  مكتب 

�صعادة  مب�صاركة  ال�صقيقة،  الأردنية 

الدكتور ماهر ال�صيخ ح�صن نائب حمافظ 

اأكرم  وال�صيد  الأردين،  املركزي  البنك 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  جراب  اللطيف  عبد 

بنك القد�س، وال�صيد �صالح هدمي مدير 

عام بنك القد�س.

�صعادته  عن  املحافظ  معايل  واأعرب 

لفتتاح هذا املكتب التمثيلي وهو ا�صتمرار 

وتطوير  التفرع  فـي  القد�س  بنك  جلهود 

ال�صكر  مقدمًا  امل�صرفـية،  اخلدمات 

على  الأردين  املركزي  للبنك  اجلزيل 

منح املوافقة لبنك القد�س لفتتاح املكتب 

التمثيلي فـي الأردن، وهو اأول متثيل ر�صمي 

على  موؤكدًا  بالأردن،  فل�صطيني  لبنك 

العالقة املتطورة واملتينة بني �صلطة النقد 

على  القائمة  الأردين  املركزي  والبنك 

خري  فـيه  ملا  والتن�صيق  والت�صاور  التعاون 
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النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  اأجرى 

ووفد  ال�صوا  عزام  ال�صيد  الفل�صطينية 

2019/05/23، لقاءات  مرافق، بتاريخ 

هامة مع م�صوؤولني م�صرفـيني بريطانيني 

فـي  وفل�صطينية  عربية  مالية  وموؤ�ص�صات 

بريطانيا، لإطالعهم على �صالمة ومتانة 

الفل�صطيني. امل�صرفـي  اجلهاز 

املرافق  والوفد  املحافظ  معايل  والتقى 

بنك  من  وم�صوؤولني  لندن،  بعمدة 

البنك  مناق�صة جتربة  اإجنلرتا، حيث مت 

ودورها  املالية  التكنولوجيا  فـي  املركزي 

كما  البنوك.  على  الرقابة  ت�صهيل  فـي 

جولة  املركزي  البنك  زيارة  �صملت 

والذي  بالبنك  اخلا�س  املتحف  فـي 

والعملة  املركزي  البنك  تاريخ  يعر�س 

الربيطانية.

كما التقى معايل املحافظ والوفد املرافق 

ال�صيد  العام  مبديرها  ممثلة  ال�صغرية 

املنتجات  تطوير  وجلنة  بكر،  اأبو  اأحمد 

رئا�صة  وميثلها  املالية  واخلدمات 

واحتاد  البنوك  جمعية  بني  م�صرتكة 

امليمي،  �صالح  ال�صيد  التاأمني  �صركات 

وميثلها  املعلومات  تكنولوجيا  وجلنة 

املعلومات  تكنولوجيا  �صركات  احتاد 

القت�صادي  الإعالم  وجلنة  )بيتا(، 

عنه  ممثال  فل�صطني  تلفزيون  ويراأ�صها 

الإعالمي حيدر دغل�س.

الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  ي�صار 

اإىل  تهدف  فل�صطني  فـي  املايل  لل�صمول 

فل�صطني،  فـي  املايل  ال�صمول  ن�صبة  زيادة 

الفل�صطينية  الروؤية  حتقيق  جانب  اإىل 

التجارة  لغرفة  التنفـيذي  بالرئي�س 

واخلزينة  ونائبه،  الربيطانية  العربية 

املالية،  اخلدمات  وهيئة  الربيطانية، 

ملناق�صة  املالية  ال�صتخبارات  ووحدة 

الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�صل  جهود 

الفل�صطيني. الأعمال  وجمل�س 

طرحها  التي  املو�صوعات  و�صملت 

�صلطة  دور  الفل�صطيني  الوفد  وناق�صها 

مراقبة  فـي  وعملها  الفل�صطينية  النقد 

وقوانني  املايل  ال�صمول  وتعزيز  البنوك 

ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  ولوائح 

النقد  �صلطة  اأن  على  والتاأكيد  الإرهاب، 

هي الركيزة الأ�صا�صية لال�صتقرار والنمو 

فل�صطني. فـي  القت�صادي 

محافظ سلطة النقد يلتقي بمسؤولين مصرفيين بريطانيين
ومؤسسات مالية عربية و فلسطينية في بريطانيا

نحو قطاع مايل متطور يلبي الحتياجات 

املالية لتح�صني الظروف املعي�صية وتعزيز 

رفع  وكذلك  لالأفراد،  الجتماعي  الرفاه 

ن�صبة ال�صمول املايل لالأفراد البالغني من 

بنهاية  اأدنى  كحد   %50 اإىل   %36.4
عام 2025.
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زاوية مصرفية
سطين

سنوية للبنوك العاملة في فل
مقارنة أهم البيانات المالية ال

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

سهيالت المباشرة
صافي الت

سارة(
صافي الربح )الخ

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

ني
ط

ك فل�ص
بن

4,884,822,851
q

4,657,182,978
3,768,631,790

q
3,735,178,556

2,518,590,540
p

2,687,155,004
54,008,928

p
54,110,093 

ك العربي
البن

3,498,202,749
p

3,753,719,567
3,022,899,717

p
3,103,423,911

1,784,676,441
p

1,829,867,742
59,001,774

p
67,475,860 

ك الوطني
البن

1,079,399,362
p

2,204,690,870
808,784,178

p
1,716,680,457

653,847,526
p

1,327,001,463
9,204,749

p
19,255,855 

ك القد�س
بن

1,075,629,534
p

1,213,025,128
855,348,926

p
959,127,792

658,517,963
p

697,803,505
11,180,462

p
11,595,841 

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

1,010,369,417
p

1,104,396,137
809,630,033

p
904,482,445 

619,378,328
p

679,951,860 
14,531,138

p
15,131,604 

المي العربي
ك الإ�ص

البن
1,041,103,696

p
1,062,302,827

790,906,601 
p

847,909,466 
560,923,314 

p
681,564,002 

6,402,924
p

7,103,320 

ك القاهرة عمان
بن

971,247,128
q

949,854,523
718,627,032

p
726,694,193

484,585,223
p

500,917,752
8,608,468

q
4,616,116 

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

645,348,587
p

663,074,515
521,282,010

p
542,161,683

208,358,488
q

197,912,412
5,773,590

p
6,966,258 

ك الأردن
بن

624,428,031
q

608,005,470
515,293,186

q
490,546,030

278,444,475
q

266,020,007
7,265,859

p
7,618,482 

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
443,291,111

p
454,812,026

297,663,960
p

304,558,672
210,578,198

p
218,082,858

3,919,258
p

4,342,324 

ين
ك الأهلي الأرد

البن
411,958,896

q
398,603,804

300,956,632
p

301,520,611
198,784,700

q
186,008,745

2,050,622
p

2,454,944 

ين
ك التجاري الأرد

البن
243,997,773

q
231,710,274

135,384,701
q

121,778,331
105,166,913

q
82,035,322

1,980,286
q

423,475 

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
170,651,353

p
178,127,055

102,253,911
p

116,943,281
105,116,988

p
109,744,165

4,633,034
p

319,480 

�صفا
ف ال

�صر
م

127,581,214
p

166,040,210
26,741,970

p
74,265,690

52,706,241
p

87,108,800
2,477,735

q
2,822,122 

ين الكويتي
ك الأرد

البن
139,801,616

67,257,401
21,496,172

1,835,055

المية.
ك الإ�ص

ت البنود فـي البنو
ف م�صميا

ال
خت

مراعاة ا

المية. 
ك الإ�ص

طلقة فـي البنو
ت امل

ب ال�صتثمارا
حا

حقوق اأ�ص
ىل 

ت النقدية بالإ�صافة اإ
الء ت�صمل التاأمينا

ودائع العم

حدى �صركاته التابعة.
المي العربي باعتباره اإ

ك الإ�ص
ت البن

ني ت�صمل بيانا
ط

ك فل�ص
ت بن

بيانا

حدى �صركاته التابعة.
طيني باعتباره اإ

المي الفل�ص
ك الإ�ص

ت البن
طني 2018 ت�صمل بيانا

ك الو
ت البن

بيانا

س.
�صهد عام 2018 اندماج البنك األردني الكويتي مع بنك القد
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سطين
سنوية للبنوك العاملة في فل

سوقية ال
ص ال

ص
مقارنة أهم الح

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

سهيالت المباشرة
صافي الت

سارة(
صافي الربح )الخ

2017
2018

2017
2018

2017
2018

2017
2018

ني
ط

ك فل�ص
بن

%
31.87

q
%

30.09
%

31.53
q

%
30.63

%
31.88

p
%

32.81
%

32.04
q

%
30.68

ك العربي
البن

%
22.82

p
%

24.25
%

25.29
p

%
25.45

%
22.59

q
%

22.34
%

35.00
p

%
38.26

ك الوطني
البن

%
7.04

p
%

14.24
%

6.77
p

%
14.08

%
8.28

p
%

16.20
%

5.46
p

%
10.92

ك القد�س
بن

%
7.02

p
%

7.84
%

7.16
p

%
7.87

%
8.34

p
%

8.52
%

6.63
q

%
6.58

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

%
6.59

p
%

7.13
%

6.77
p

%
7.42

%
7.84

p
%

8.30
%

8.62
q

%
8.58

المي العربي
ك الإ�ص

البن
%

6.79
p

%
6.86

%
6.62

p
%

6.95
%

7.10
p

%
8.32

%
3.80

p
%

4.03

ك القاهرة عمان
بن

%
6.34

q
%

6.14
%

6.01
q

%
5.96

%
6.13

q
%

6.12
%

5.11
q

%
2.62

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

%
4.21

p
%

4.28
%

4.36
p

%
4.45

%
2.64

q
%

2.42
%

3.42
p

%
3.95

ك الأردن
بن

%
4.07

q
%

3.93
%

4.31
q

%
4.02

%
3.52

q
%

3.25
%

4.31
p

%
4.32

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
%

2.89
p

%
2.94

%
2.49

p
%

2.50
%

2.67
q

%
2.66

%
2.32

p
%

2.46

ين
ك الأهلي الأرد

البن
%

2.69
q

%
2.58

%
2.52

q
%

2.47
%

2.52
q

%
2.27

%
1.22

p
%

1.39

ين
ك التجاري الأرد

البن
%

1.59
q

%
1.50

%
1.13

q
%

1.00
%

1.33
q

%
1.00

%
1.17

q
%

0.24

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
%

1.11
p

%
1.15

%
0.86

p
%

0.96
%

1.33
p

%
1.34

%
2.75

p
%

0.18

�صفا
ف ال

�صر
م

%
0.83

p
%

1.07
%

0.22
p

%
0.61

%
0.67

p
%

1.06
%

1.47
q

%
1.60

ين الكويتي
ك الأرد

البن
%

0.91
%

0.56
%

0.27
%

1.09
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زاوية مصرفية
سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

صافي التسهيالت المباشرة

2017
2018

2017
2018

2017
2018

ني
ط

ك فل�ص
بن

1
¬

1
ني

ط
ك فل�ص

بن
1

¬
1

ني
ط

ك فل�ص
بن

1
¬

1

ك العربي
البن

2
¬

2
ك العربي

البن
2

¬
2

ك العربي
البن

2
¬

2

ك الوطني
البن

3
¬

3
ك الوطني

البن
5

p
3

ك الوطني
البن

4
p

3

ك القد�س
بن

4
¬

4
ك القد�س

بن
3

q
4

ك القد�س
بن

3
q

4

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

6
p

5
طيني

المي الفل�ص
ك الإ�ص

البن
4

q
5

المي العربي
ك الإ�ص

البن
6

p
5

المي العربي
ك الإ�ص

البن
5

q
6

المي العربي
ك الإ�ص

البن
6

¬
6

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

5
q

6

ك القاهرة عمان
بن

7
¬

7
ك القاهرة عمان

بن
7

¬
7

ك القاهرة عمان
بن

7
¬

7

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

8
¬

8
ك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بن
8

¬
8

ك الأردن
بن

8
¬

8

ك الأردن
بن

9
¬

9
ك الأردن

بن
9

¬
9

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
9

¬
9

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
10

¬
10

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
11

p
10

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

10
¬

10

ين
ك الأهلي الأرد

البن
11

¬
11

ين
ك الأهلي الأرد

البن
10

q
11

ين
ك الأهلي الأرد

البن
11

¬
11

ين
ك التجاري الأرد

البن
12

¬
12

ين
ك التجاري الأرد

البن
12

¬
12

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
13

p
12

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
13

¬
13

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
13

¬
13

�صفا
ف ال

�صر
م

14
p

13

�صفا
ف ال

�صر
م

15
p

14
�صفا

ف ال
�صر

م
15

p
14

ين
ك التجاري الأرد

البن
12

q
14

ين الكويتي
ك الأرد

البن
14

ين الكويتي
ك الأرد

البن
14

ين الكويتي
ك الأرد

البن
15
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل
صافي الربح )الخسارة(

العائد على الموجودات
العائد على حقوق الملكية

2017
2018

2017
2018

2017
2018

ك العربي
البن

1
¬

1
ك العربي

البن
1

¬
1

ك العربي
البن

1
¬

1

ني
ط

ك فل�ص
بن

2
¬

2
طيني

المي الفل�ص
ك الإ�ص

البن
2

¬
2

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

2
¬

2

ك الوطني
البن

5
p

3
ك الأردن

بن
3

¬
3

ني
ط

ك فل�ص
بن

3
¬

3

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

3
q

4
ني

ط
ك فل�ص

بن
4

¬
4

ك القد�س
بن

4
¬

4

ك القد�س
بن

4
q

5
ك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بن
6

p
5

ك الوطني
البن

5
¬

5

ك الأردن
بن

7
p

6
ك القد�س

بن
5

q
6

ك الأردن
بن

7
p

6

المي العربي
ك الإ�ص

البن
8

p
7

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
8

p
7

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

9
p

7

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

9
p

8
ك الوطني

البن
9

p
8

المي العربي
ك الإ�ص

البن
8

¬
8

ك القاهرة عمان
بن

6
q

9
المي العربي

ك الإ�ص
البن

11
p

9
طيني

ك ال�صتثمار الفل�ص
بن

10
p

9

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
10

¬
10

ين
ك الأهلي الأرد

البن
12

p
10

ك القاهرة عمان
بن

6
q

10

ين
ك الأهلي الأرد

البن
11

¬
11

ك القاهرة عمان
بن

7
q

11
ين

ك الأهلي الأرد
البن

12
p

11

ين
ك التجاري الأرد

البن
12

¬
12

ين
ك التجاري الأرد

البن
10

q
12

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
15

p
12

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
15

p
13

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
15

p
13

ين
ك التجاري الأرد

البن
11

q
13

�صفا
ف ال

�صر
م

14
¬

14
�صفا

ف ال
�صر

م
14

¬
14

�صفا
ف ال

�صر
م

13
q

14

ين الكويتي
ك الأرد

البن
13

ين الكويتي
ك الأرد

البن
13

ين الكويتي
ك الأرد

البن
14
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زاوية مصرفية

مجموع الموجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

صافي التسهيالت المباشرة / فرع

ك العربي
البن

121,087,728
ك العربي

البن
100,110,449

ك العربي
البن

59,027,992

ني
ط

ك فل�ص
بن

49,544,500
ني

ط
ك فل�ص

بن
39,735,942

المي العربي
ك الإ�ص

البن
30,980,182

المي العربي
ك الإ�ص

البن
48,286,492

المي العربي
ك الإ�ص

البن
38,541,339

ني
ط

ك فل�ص
بن

28,586,755

ين
ك التجاري الأرد

البن
46,342,055

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

36,144,112
ك القاهرة عمان

بن
23,853,226

ك القاهرة عمان
بن

45,231,168
ك القاهرة عمان

بن
34,604,485

ك الوطني
البن

21,403,249

ين
ك الأهلي الأرد

البن
44,289,312

ين
ك الأهلي الأرد

البن
33,502,290

ين
ك الأهلي الأرد

البن
20,667,638

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

44,204,968
ك الوطني

البن
27,688,394

ك القد�س
بن

17,445,088

ك الوطني
البن

35,559,530
ك الأردن

بن
27,252,557

ين
ك التجاري الأرد

البن
16,407,064

ك الأردن
بن

33,778,082
ين

ك التجاري الأرد
البن

24,355,666
طيني

المي الفل�ص
ك الإ�ص

البن
15,812,834

ك القد�س
بن

30,325,628
ك القد�س

بن
23,978,195

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
15,677,738

�صفا
ف ال

�صر
م

27,673,368
طيني

المي الفل�ص
ك الإ�ص

البن
21,034,475

ك الأردن
بن

14,778,889

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

25,683,631
طيني

ك ال�صتثمار الفل�ص
بن

16,919,926
�صفا

ف ال
�صر

م
14,518,133

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
25,446,722

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
16,706,183

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

13,194,161

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
25,267,335

�صفا
ف ال

�صر
م

12,377,615
طيني

ك ال�صتثمار الفل�ص
بن

12,115,714

 
47,481,124

 
37,401,470

 
25,121,650

سب مؤشرات الحجم للعام 2018
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل



41

 العدد 78، حزيران 2019

البنـوك فـي فل�صــــــطني

مجموع الموجودات / موظف
صافي الربح )الخسارة( / موظف

س المال المدفوع
مجموع الموجودات / رأ

ك العربي
البن

4,115,921
ك العربي

البن
73,987

ك الوطني
البن

29.4

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

2,411,180
ك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بن
25,332

ك العربي
البن

28.9

ين
ك الأهلي الأرد

البن
2,109,015

ني
ط

ك فل�ص
بن

23,869
ني

ط
ك فل�ص

بن
23.3

ني
ط

ك فل�ص
بن

2,054,337
ك الأردن

بن
22,540

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

14.9

المي العربي
ك الإ�ص

البن
1,970,877

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

21,617
ك القد�س

بن
14.5

ين
ك التجاري الأرد

البن
1,899,265

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
16,142

المي العربي
ك الإ�ص

البن
14.2

ك القاهرة عمان
بن

1,873,480
ك القد�س

بن
15,021

ك القاهرة عمان
بن

12.7

ك الأردن
بن

1,798,833
ك الوطني

البن
14,904

ك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بن

8.8

ك الوطني
البن

1,706,417
المي العربي

ك الإ�ص
البن

13,179
ك الأردن

بن
8.1

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
1,690,751

ين
ك الأهلي الأرد

البن
12,989

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
6.1

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

1,577,709
ك القاهرة عمان

بن
9,105

ين
ك الأهلي الأرد

البن
5.3

ك القد�س
بن

1,571,276
ين

ك التجاري الأرد
البن

3,471
�صري العربي

ك العقاري امل
البن

3.3

�صفا
ف ال

�صر
م

1,523,305
�صري العربي

ك العقاري امل
البن

2,035
ين

ك التجاري الأرد
البن

3.1

�صري العربي
ك العقاري امل

البن
1,134,567

�صفا
ف ال

�صر
م

-25,891
�صفا

ف ال
�صر

م
2.2

 
2,147,156

 
24,463 

 
14.5

سب مؤشرات الكفاءة للعام 2018
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل
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التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�صي الفل�صطينية

ال�صفة الغربية

قطاع غزة
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ئو
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�ص

ن
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ري
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العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع األول 2019(

اإجمايل
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�صة
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 اإيرادات حملية
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 الأخرى
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
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نق

طة
نق

لر
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مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
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امل�صادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، وزارة املالية، بور�صة فل�صطني، م�صادر ومراجع عاملية.

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة
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إلى اللقاء

حسب كتيب »الدور المجتمعي للبنوك 2018«
القطاع المصرفي يساهم بما يتجاوز 5 ماليين دوالر في مجال المسؤولية المجتمعية

م�صاهمة  اأن   "2018 للبنوك  املجتمعي  "الدور  كتيب  اأظهر 

عام  خالل  املجتمعية  امل�صوؤولية  جمال  فـي  امل�صرفـي  القطاع 

2018 بلغت 5,375,294 دولر، بن�صبة 3% من اأرباحه للعام 
ذاته، متت من خالل 606 �صراكة مع املوؤ�ص�صات الأهلية.

من  العديد  فـي  امل�صرفـي  القطاع  م�صاهمات  الكتيب  ويظهر 

بلغت  م�صاهمات  التعليم  ملجال  القطاع  قدم  حيث  املجالت، 

1,576 األف دولر بال�صراكة مع 202 موؤ�ص�صة ملا لهذا املجال 
وتقدمها  تطورها  وحتقيق  املجتمعات  بناء  فـي  اأهمية  من 

واملعرفـية،  العلمية  بتطلعاته  الع�صر  ملواكبة  بها  والرتقاء 

والبيئي  ال�صحي  الوعي  ون�صر  والبيئة  ال�صحة  على  وللحفاظ 

بال�صراكة  دولر  األف   1,218 مبلغ  قدم  املجتمع  اأفراد  بني 

دعمه  تقدمي  امل�صرفـي  القطاع  وا�صل  كما  موؤ�ص�صة،   53 مع 

دولر  األف   690 مبلغ  قدم  حيث  التنموي  القطاع  لتطوير 

حيزًا  الفل�صطينية  املراأة  واحتلت  موؤ�ص�صاتية،  �صراكة  لـ101 

لت�صجيعها  هدفت  التي  ون�صاطاته  القطاع  اهتمام  من  هامًا 

والقت�صادية  املجتمعية  احلياة  فـي  الفاعلة  امل�صاركة  على 

بقطاعاتها املختلفة حيث �صاهم فـي جمال متكني املراأة مببلغ 

379 األف دولر لـ 26 موؤ�ص�صة �صريكة، اأما فـي جمال الثقافة 
الأن�صطة  بدعم  القطاع  ا�صرتاتيجية  من  وانطالقا  والفنون 

األف   376 بواقع  ثقافـية  موؤ�ص�صة   45 �صارك  فقد  الثقافـية 

للمجتمع  امل�صرفـي  القطاع  قدم  الإغاثة  جمال  وفـي  دولر، 

موؤ�ص�صة،   48 على  توزعت  دولر  األف   372 مبلغ  الفل�صطيني 

كما لعب القطاع دورا مهما فـي جمال الإبداع وال�صباب حيث 

لهذه  موؤ�ص�صة   29 مع  بال�صراكة  دولر  األف   266 مبلغ  قدم 

اأهمية فـي بناء املجتمع وتقدمه، و�صمن  ال�صريحة ملا لها من 

امل�صاركة امل�صتمرة فـي دعم الأن�صطة الريا�صية �صاهم القطاع 

بال�صراكة  الريا�صة  جمال  فـي  دولر  األف   259 بـ  امل�صرفـي 

الأكرب  ال�صريحة  ي�صكلون  الذين  ولالأطفال  موؤ�ص�صة،   60 مع 

من  اجلهود  توحيد  من  لبد  فكان  الفل�صطيني  املجتمع  من 

فـي جمال  دورًا  له  وقد كان  لهم  الكاملة  الرعاية  تقدمي  اأجل 

 21 مع  بال�صراكة  دولر  األف   177 مببلغ  مب�صاهمته  الطفولة 

موؤ�ص�صة، كما اأوىل القطاع اهتمامًا لذوي الحتياجات اخلا�صة 

بتقدمي 62 األف دولر بال�صراكة مع 21 موؤ�ص�صة لإدماجهم فـي 

املجتمع وتعزيز دورهم فيه.

امل�صوؤولية  جمال  فـي  امل�صرفـي  القطاع  م�صاهمات  تعك�س 

الأدبي  اللتزام  اأطر  �صمن  ملجتمعه  انتمائه  مدى  املجتمعية 

ي�صهم  اإيجابي  اأثر  ترك  على  وحر�صه  والأخالقي،  واملعنوي 

الفل�صطيني،  بالواقع  للنهو�س  م�صتدامة  تنمية  اإحداث  فـي 

خا�صة فـي ظل الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

ال�صعبة التي مير بها ال�صعب الفل�صطيني.

على  البنوك  جمعية  داأبت  ال�صابقة  ال�صنوات  مدار  وعلى 

امل�صرفـي  القطاع  و�صط  فـي  املجتمعية  امل�صوؤولية  ثقافة  تعزيز 

�صعارا  لي�صت  املجتمعية  امل�صوؤولية  اأن  على  موؤكدة  الفل�صطيني، 

وهي  �صعبنا،  جتاه  جميعا  علينا  وواجب  التزام  هي  ما  بقدر 

لي�صت جمرد هبات وتربعات واأعمال خريية بل اإطار عام يغلف 

للمجتمع. وال�صيا�صية  والقت�صادية  املجتمعية  التنمية 

شركاء في المسؤولية

ي للبنـوك م ال الم
2018
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