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حسب بيانات 2013/6/30:
المالية  القوائم  بنود  أهم  فـي  ارتفاع   -

المجمعة للقطاع المصرفـي
أرباع  ثالثة  تحصد  بنوك  ثالثة  أكبر   -

صافـي أرباح القطاع المصرفـي

خـالل عـام 2013، جـمـعـيـة الـبـنـوك:

فـي اجتماعه الثامن لعام 2013
مجموعـة  تأثيـر  بحث  يتابع  اإلدارة  مجلس 
القوانيـن و األنظمـة و التعليمـات علـى نتائـج 

أعمـال القطـاع المصرفـي لدعم األبحاث فـي المجال المصرفـي
جمعية البنوك و جامعة بيرزيت

توقعان اتفاقية تعاون

تتابـع مجموعـة من القوانيـن واألنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بالقطـاع المصرفـي
تنفـذ سـت عشـرة دراسـة متخصصـة بالصناعـة المصرفـية
تعقـد وتشـارك بأكثـر من ستيـن نشـاطـًا مصرفـيًا مختلفـًا

تصدر ثمانـي عشـرة نشـرة وتقريـرًا مصرفـيًا متنوعـًا
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نتائج أعمال القطاع المصرفـي
عالمة فارقة تستحق المراجعة

عن  حديثًا  �صدر  الذي   "2012 م�صرفـية  "درا�صات  كتيب  قراءة  عند 
جمعية البنوك، يلفت نظر املتابع لواقع القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني على 
مدار ال�صنوات الثالث الأخرية املالمح الرئي�صية لهذه ال�صناعة واملتمثلة 
13 % مقارنة  1.1 مليار دولر بارتفاع ن�صبته  فـي منو �صافـي الأ�صول بـ 
2012، كما  9.7 مليار دولر فـي نهاية عام  اإىل  2010 لت�صل  مع العام 
منت الودائع 687 مليون دولر بارتفاع ن�صبته 10 % لت�صل اإىل 7.5 مليار 
 % 46 ن�صبته  بارتفاع  دولر  مليار   1.3 بـ  الت�صهيالت  منت  بينما  دولر، 
لت�صل اإىل 4.1 مليار دولر، فـي حني انخف�ض �صافـي الأرباح مبا يقارب 
15 مليون دولر بانخفا�ض ن�صبته 11 % لت�صل اإىل 124 مليون دولر لذات 

الفرتة، على الرغم من اأن النمو فـي الت�صهيالت قد بلغ �صعف النمو فـي 
لعل  للم�صارف.  الأ�صا�صي  الدخل  م�صدر  هام�صها  ي�صكل  والتي  الودائع 

ذلك يعترب عالمة فارقه فـي هذه املالمح ت�صتحق املراجعة. 

املدير العام

افتتـاحية



إخــــباري

بانوراما:                  باقة من اأخبار ون�صاطات القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني

بيت البنوك:            جمل�ض الإدارة يتابع بحث تاأثري جمموعة القوانني والأنظمة والتعليمات على نتائج اأعمال القطاع امل�صرفـي 

�سلطة النقد:           قبول فل�صطني ع�صوًا كاماًل باملوؤ�ص�صة الدولية ل�صمان الودائع امل�صرفـية

املعهد امل�سرفـي:      ينفذ جمموعة من الربامج وور�ض العمل املميزة فـي جميع حمافظات الوطن

بحـــــثي

زاوية م�سرفـية:      بيانات الدخل املجمعة 
امليزانية العمومية املجمعة

املوؤ�صرات املالية لل�صناعة امل�صرفـية
الأهمية الن�صبية لبنود امليزانية وقائمة الدخل املجمعة

)2013/6 البيانات املالية ن�صف ال�صنوية الأ�صا�صية للبنوك العاملة فـي فل�صطني )2012/6 ـ 
)2013/6 احل�ص�ض ال�صوقية  للبنوك العاملة فـي فل�صطني )2012/6 ـ 

زاوية اقت�سادية:     اأهم املوؤ�صرات القت�صادية واملالية املحلية والعاملية 

4

26

32

34

36

37

38

39

40

41

42



جمل�س الإدارة

رئي�ض جمل�ض الإدارة

بنـك القاهـرة عمـانجــوزيف ن�صـــــــنا�ض 

نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة

البنـك العــربـيجمــال احلورانـي

اأمني ال�صر

البنـك الإ�صـالمي الفل�صطينـيبيـــان قــا�صــم

اأمني ال�صندوق

البنـك الأهلـي الأردنـيمو�صى قمقـام

الأع�صاء

بنـك ال�صتثمـار الفل�صطينـيفـوزي اجلوهـري 

بنـك الإ�صـكان للتجارة والتمـويلحممد الربغوثي

بنـك فـل�صـطيـنهـا�صـم ال�صـوا 

ع�صومراقب

�صلطة النقد الفل�صطينيةريا�ض اأبو�صحادة 

املدير العام

نبيل اأبودياب

العدد 56، كانون أول 2013مجلة دورية متخصصة 

رئي�ض التحرير
نبيل اأبودياب

التحرير
ورود زبن

الدرا�صات
ورود زبن
منتهى نور
لينا الطويل

العالقات العامة 
ورود زبن

الت�صميم اجلرافـيكي
حليمة "علي �صالح"

املواد املن�صورة ل متثل بال�صرورة املجلة
واإمنا تعرب عن اآراء اأ�صحابها

املواد التي تن�صر اأول تن�صر ل تعاد اإىل اأ�صحابها
حمتوى املادة الإعالنية على م�صوؤولية املعلن

اأ�ص�صها فـي العام 1995
فوؤادجرب ود.تي�صري التميمي

�ض.ب: 4117 رام اهلل – فل�صطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ض: 2414559 2 970+

magazine@abp.ps :بريد اإلكرتوين
www.abp.ps :موقع اإلكرتوين



     

بــانــورامــا

ويتبرع بإنشاء موقف سيارات لجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

بنك اإلسكان يقدم تبرع لفريق بلدية جنين

الإ�صكان  بنك  دور  للفريق  الإداري 
الأندية  دعم  جمال  فـي  املميز 
ذات  وفـي  فل�صطني،  فـي  والريا�صة 
ادارة  اأن  اإىل  ال�صناوي  نوه  ال�صياق 
تعزيز  اإىل  دومًا  ت�صعى  الفريق 
املحلية  املوؤ�ص�صات  بكافة  عالقتها 
ت�صقل  التي  الريا�صة،  دور  لتفعيل 

فـي  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  �صارك 
امل�صاهمة باإن�صاء موقف �صيارات خا�ض مببنى 
اهلل،  رام  فـي  الفل�صطينية  الطبية  الإغاثة 
وذلك من منطلق دورها الكبري فـي خدمة 
الطبي،  ال�صعيد  على  الفل�صطيني  ال�صعب 
والذي اثبت من خالل م�صرية تواجدها فـي 
باإن�صاء  ال�صفة والقطاع، هذا وجاء التربع 
ملوقف  اجلمعية  حاجة  على  بناًء  املوقف 
واملراجعني  املوظفـني  ب�صيارات  خا�ض 
عمل  ت�صهيل  فـي  ي�صاعد  ذلك  اأن  بحيث 
فائدة  اأكرب  حتقيق  على  وقدرتها  اجلمعية 
من  يخفف  واأي�صا  للمواطنني،  ممكنة 

الأزمات املرورية فـي املدينة.
مدير  بريغيث  حممود  د.  اأعرب  وبدوره 

الفل�صطينية  الطبية  الإغاثة  جمعية  عام 
عن �صكره لبنك الإ�صكان على م�صاهمته 
وهو  للجمعية  �صيارات  موقف  اإن�صاء  فـي 
ما يعك�ض مدى دوره فـي تقدمي ما يخدم 
املوؤ�ص�صات املجتمعية، وقد اأفاد باأن بنك 
املجتمع  فـي  مهم  بدور  يقوم  الإ�صكان 
وي�صهم فـي بناء القت�صاد الوطني ويويل 
امل�صاعدات  تقدمي  فـي  كبريًا  اهتمامًا 
يتم  التي  التنموية  امل�صاريع  ودعم 
املجتمعية  امل�صوؤولية  اإطار  فـي  تنفـيذها 

الذي يتبناها البنك.
هذا وتاأتي رعاية بنك الإ�صكان من واقع 
الفعالة  امل�صاهمة  على  البنك  حر�ض 
من  تعترب  والتي  الجتماعية،  بامل�صوؤولية 

امل�صاهمات  تلك  اهتماماته، خا�صة  اأوائل 
وت�صهيل  تقدمي  على  حتر�ض  التي 
الفل�صطيني  لل�صعب  املقدمة  اخلدمات 
على كافة الأ�صعدة، ومن اجلدير بالذكر 
مميز  بدور  يقوم  الإ�صكان  بنك  باأن 
خالل  من  املجتمعي  الدعم  جمال  فـي 
التي  والإجنازات  املبادرات  من  العديد 
املا�صية،  ال�صنوات  مدار  على  بها  قام 
من  لعدد  والتربع  الدعم  تقدمي  مّت  اإذ 
والتعليمية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات  املراكز 
والثقافـية والفنية والجتماعية والإن�صانية 
وتطوير  خلدمة  والبيئية  والريا�صية 
مبختلف  املدين  املجتمع  موؤ�ّص�صات 

اأن�صطتها وغاياتها.

كفائتهم  وترفع  ال�صباب  �صخ�صيات 
بناء  فـي  بالفائدة  وتعود  وعطائهم، 

حت�صر ال�صعوب واملجتمعات.
البلدية  فريق  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
�صارك بالعديد من املباريات واآخرها مع 
�صركة كهرباء ال�صمال ويعمل للتح�صري 

ملباراة ودية مع فريق بلدية اريحا.

والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  تربع 
البنك  قدم  حيث  جنني،  بلدية  لفريق 
ومالب�ض  الريا�صية  التجهيزات  بع�ض 
فـي  م�صاعدتهم  بهدف  وذلك  للفريق، 
اإكمال م�صريتهم الريا�صية التي تكللت 
املهمة  املحطات  من  بالعديد  بالنجاح 

خالل ال�صنوات املا�صية.
فرع  مدير  جرار  مهدي  اأكد  وقد 
الدارة  روؤية  على  جنني  فـي  البنك 
الربغوثي  حممد  بال�صيد  ممثلة 
الأن�صطة  بدعم  الإقليمي،  املدير 
م�صاهمات  �صمن  والريا�صية  ال�صبابية 
امل�صوؤولية  جمال  فـي  املتعددة  البنك 
ركيزة  تعترب  والتي  الجتماعية، 

اأ�صا�صية لتوجهات الدارة. 
املدير  ال�صناوي  اجمد  ثمن  وبدوره 
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ويقدم مساهمة لصندوق طلبة جامعة النجاح من ذوي االحتياجات الخاصة 
بتقدمي  والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  قام 
للطلبة  الدرا�صية  املنح  ل�صندوق  م�صاهمة 
املحتاجني من ذوي الحتياجات اخلا�صة فـي 
من  يهدف  والذي  الوطنية،  النجاح  جامعة 
اأوجزئية  كلية  توفـري منح درا�صية  اإىل  خالله 
لهذه الفئة، اأو للطلبة ممن اأولياء اأمورهم من 

ذوي الحتياجات اخلا�صة.
م�صاريع  �صمن  اأن�صاأ  ال�صندوق  باأن  علمًا 
اخلا�صة  احلاجات  اأ�صحاب  رعاية  مكتب 
التي  املرافق  اأحد  وهو  اجلامعة،  فـي  وذويهم 
اجلامعية،  املرافق  جمموعة  اإىل  اإ�صافتها  مت 

والثقافة  والتوعية  اخلدمات  لتقدمي  وذلك 
اخلا�صة  احلاجات  باأ�صحاب  اخلا�صة 
واأهاليهم، والذين �صجلوا فـي اجلامعة 82 
اإىل  اإ�صافة  ب�صرية،  حالة   18 منها  حالة 
ذوي  من  اأمورهم  اأولياء  ممن  حالة   65

عمله  املكتب  ويركز  اخلا�صة.  الحتياجات 
فـي العديد من الق�صايا احلقوقية لأ�صحاب 
احلاجات اخلا�صة، كما انه ي�صدد على احلق 
فـي التعليم بعامة، والتعليم العايل بخا�صة، 
التعليم  باب  فتح  باأن  روؤيته  باب  وذلك من 
على م�صراعيه يعد اأحد اأهم الق�صايا التي 

هذه  واقع  تغيري  على  �صتعمل  حتققت،  اإذا 
الفئة.

من  الإ�صكان  بنك  م�صاهمة  وتاأتي  هذا 
الفعالة  امل�صاهمة  على  البنك  حر�ض  واقع 
من  تعترب  والتي  الجتماعية،  بامل�صوؤولية 
اأوائل اهتماماته، وحر�صه على امتام امل�صرية 
كان،  ظرف  اأي  حتت  الطلبة  لكل  التعليمية 
دعم  فـي  عناية  يوجه  الإ�صكان  بنك  اأن  كما 
بهدف  وذلك  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي 
ومواجهة  قدراتهم  ابراز  فـي  م�صاعدتهم 

التحديات وال�صعوبات التي تواجههم.

تحت رعاية البنك جامعة الخليل تعقد دورة تدريبية
حول التعامل مع حاالت الطوارئ وقت األزمات

فـي  الأويل  للتدخل  للجامعة  فريق 
حالت الطوارئ وقت الأزمات. 

لإدارة  ال�صكر  املحاريق  قدم  وبدوره 
اجلامعة لإتاحة الفر�صة بعقد مثل هذه 
الدورة ملا لها من اأهمية فـي املحافظة 
وقدم  كما  وممتلكاته،  الإن�صان  على 
رعايته  على  الإ�صكان  لبنك  ال�صكر 
الكرمية التي �صاهمت باإجناح الدورة.

وقد �صملت الدورة عدة جوانب نظرية 

الدفاع  عن  مقدمة  ت�صمنت  وعملية 
والتعريف  الكوارث  اإدارة  وق�صم  املدين 
بعلوم الإطفاء وطريقة ا�صتخدام اأجهزة 
وكيفـية  احلريق  مكافحة  ومعدات 
بالإ�صافة  الكوارث  اأوقات  التعامل 
ومراحله  الإخالء  مهارات  تعلم  اإىل 
فـي املباين العالية والإنقاذ من خالل 
ت�صكيل فريق للطوارئ يعمل على حفظ 

ال�صالمة فـي اجلامعة. 

والتمويل  للتجارة  الإ�صكان  بنك  برعاية 
مع  وبالتعاون  التمري�ض  كلية  عقدت 
حمافظة  فـي  املدين  الدفاع  مديرية 
اجلامعة  ملوظفـي  تدريبية  دورة  اخلليل 
الطوارئ  حالت  مع  التعامل  اآلية  حول 
الدورة  افتتاح  مت  حيث  الأزمات  وقت 
مدير  املحاريق  اأنور  املقدم  بح�صور 
حمافظة  فـي  املدين  الدفاع  مديرية 
اخلليل ونائبه الرائد اإبراهيم اأبو ح�صان 
نائب  اجلعربي  زياد  حممد  والأ�صتاذ 
رئي�ض اجلامعة لل�صوؤون الإدارية والدكتور 

ح�صني اجلبارين عميد كلية التمري�ض.
املدر�صة  �صليمان  زينب  ال�صيدة  واألقت 
ترحيبية  كلمة  التمري�ض  كلية  فـي 
الدورة  اأهداف  عن  فـيها  حتدثت 
بعلوم  امل�صاركني  لتعريف  ال�صاعية 
الوقائية  التوعية  ون�صر  املدين  الدفاع 
واحلماية الذاتية بالإ�صافة اإىل ت�صكيل 
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بــانــورامــا

اجلديد  فرعه  الوطني  البنك  افتتح 
حمافظ  بح�صور  حلم  بيت  مدينة  فـي 
جهاد  الدكتور  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 
ال�صيد  حلم  بيت  حمافظة  ونائب  الوزير 
امل�صوؤولني  كبار  من  وعدد  طه  حممد 
ولفـيف  الدين  ورجال  الأعمال  ورجال 
فروع  �صبكة  لت�صل  ال�صحفـيني،  من 
البنك بذلك اىل �صبعة ممتدة من �صمال 

فل�صطني اىل جنوبها.
قال  احل�صور،  امام  األقاها  كلمة  وفـي 
جمل�ض  رئي�ض  الدين،  نا�صر  طالل 
حلم  بيت  فرع  افتتاح  اإن  البنك،  ادارة 
حتت  ويندرج  للبنك  ي�صجل  اجناز 
والنت�صار،  للتو�صع  الإ�صرتاتيجية  خطته 
من  ممكنة  �صريحة  اكرب  اىل  للو�صول 
املواطنني وتلبية احتياجاتهم امل�صرفـية، 
واأكرثها  البنكية  الو�صائل  واأف�صل  باأجود 

حداثة وتطورا.
وتطرق نا�صر الدين فـي كلمته اىل الأداء 
املا�صية،  اأعوام  للثالثة  للبنك  املايل 
م�صريا اىل انه ا�صتطاع ان يثبت جدارته 
الفل�صطيني  امل�صرفـي  ال�صوق  فـي 
كموؤ�ص�صة مالية قوية، تنمو ب�صكل م�صتمر 
وملحوظ، لفتا اىل منو ودائع البنك من 
 2010 العام  نهاية  فـي  80 مليون دولر 

دولر  مليون   283 يقارب  ما  اىل  لت�صل 
احلايل،  العام  من  الثالث  الربع  نهاية 
موجودات  ومنو   %253 ن�صبته  بنمو  اأي 
 487 لت�صل اىل   % 208 البنك بن�صبة 
اأن  بعد  الثالث،  الربع  نهاية  دولر  مليون 

البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه السابع فـي مدينة بيت لحم

ال�صنة  نهاية  دولر  مليون   158 كانت 
املمنوحة  الت�صهيالت  اأما   ،2010 املالية 
للعمالء، فارتفعت لت�صل اىل 211 مليون 
العام  من  املنتهية  اأ�صهر  للت�صعة  دولر 
دولر  مليون   42 كانت  اأن  بعد  احلايل، 
اأي بن�صبة منو بلغت   ،2010 العام  نهاية 
�صلطة  كلمته  نهاية  فـي  �صاكرا   ،%402

الهام  دورها  على  الفل�صطينية  النقد 
امل�صرفـي  اجلهاز  ا�صتقرار  �صمان  فـي 

وتطوره و�صمان فاعليته.
جتربة  اأن  الوزير،  د.  اأكد  جانبه  ومن 
ا�صافة  هي  بالإندماج  الوطني  البنك 
للحركة  وتعزيز  امل�صرفـي  للجهاز  نوعية 
عليه  حر�صت  ما  وهذا  الإقت�صادية، 
اأن  على  الوزير  �صدد  كما  النقد.  �صلطة 
تهدف  الفروع  من  املزيد  افتتاح  �صيا�صة 
لأو�صع  امل�صرفـية  اخلدمات  لإي�صال 
اأن  اىل  م�صريا  الإجتماعية،  ال�صرائح 
على  دليل  هو  بنك  لأي  فرع  افتتاح 
معايري  لأن  البنك  هذا  ومتانة  �صالمة 

النقد  ب�صلطة  املتبعة  الرتاخي�ض  ا�صدار 
للحفاظ  دوما  وتهدف  ومهنية  �صفافة 

على اجلهاز امل�صرفـي �صليما معافى.
خطته  تنفـيذ  الوطني  البنك  ويوا�صل 
والنت�صار،  بالتفرع  الإ�صرتاتيجية 
املحافظات  خمتلف  اىل  للو�صول 
الفل�صطينية، بغية تقدمي اأجود اخلدمات 
من  ممكنة  �صريحة  اأكرب  اىل  امل�صرفـية 
مايل  مزود  عن  يبحثون  الذين  العمالء 
اخلدمات  يقدم  وحديث  ومتطور  اآمن 
فـي  لي�صبح  ع�صرية،  ب�صورة  املالية 
جعبته 7 فروع منت�صرة فـي فل�صطني و 22 
املناطق  خمتلف  فـي  ممتدا  اليا  �صرافا 
الفل�صطينية، بالإ�صافة اىل تقدمي البنك 
لي�صتطيع  الإلكرتونية  ال�صريفة  خلدمة 
يتواجد بها  التي ل  املناطق  بذلك تغطية 
اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  بغية  جغرافـيا، 
و�صهولة  بي�صر  واأجودها  امل�صرفـية 

اأينما وجدوا. لعمالئه 
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نمو صافـي أرباح البنك الوطني بنسبة 51.6 % للربع الثالث من العام 2013

مع  تعاون  اتفاقية  الوطني  البنك  وقع 
تركز  الأمريكية  بر�صبايتريين  موؤ�ص�صة 
فـي  والزراعة  الن�صاء  قطاعي  دعم  على 
ال�صيد  �صدد  اخل�صو�ض،  وبهذا  فل�صطني. 
للبنك،  العام  املدير  نائب  مزهر،  مروان 
على اأهمية هذا امل�صروع باعتباره يركز على 
الن�صاء الفل�صطينيات، لتمكينهم اقت�صاديا 
فـي املجتمع الفل�صطيني واإعطائهم الفر�صة 
باملنفعة  �صتعود  اقت�صادية  م�صاريع  لإدارة 
الفل�صطينية  القت�صادية  التنمية  على 
هذا  املجتمع،  فـي  ال�صحيح  دورهم  واأخذ 
الزراعي  القطاع  تطوير  اىل  بالإ�صافة 
من  هاما  عامودا  يعد  الذي  الفل�صطيني 

اختيار  وجاء  الوطني.  القت�صاد  اأعمدة 
الأمريكية   Presbyterian موؤ�ص�صة 
للتعاون مع البنك الوطني فـي هذا امل�صروع 

امل�صاريع  متويل  فـي  الكبرية  خلربته 
ال�صغرية وامتالكه ح�صة الأ�صد فـي ال�صوق 

امل�صرفـي الفل�صطيني فـي هذا املجال.

والراعي لبطولة االستقالل للسيارات 

ويوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة Presbyterian األمريكية
لتمويل مشاريع صغيرة تركز على النساء والزراعة فـي فلسطين

والراعي الرسمي لمؤتمر الهندسة المدنية الدولي

للبنك  املالية  البيانات  اأظهرت 
املنتهية  اأ�صهر  الت�صعة  الوطني خالل 
البنك  حتقيق   ،2013 اأيلول   30 فـي 
قبل  دولر  مليون   3,563 بلغت  اأرباحا 
احت�صاب ال�صريبة مقابل 2,349 مليون 
العام  من  املالية  الفرتة  لنف�ض  دولر 

املا�صي، بن�صبة منو بلغت %51.6.

كما وبينت النتائج املالية للربع الثالث 
ن�صبة  ارتفاع  اجلاري،  العام  من 
282,779 مليون دولر  لتبلغ  الودائع 
بعد اأن كانت 216,179 مليون دولر 
نهاية ال�صنة املالية 2012، بنمو ن�صبته 
خالل  املوجودات  ومنت  هذا   .% 31

 % 39 بن�صبة  املنتهية  ا�صهر  الت�صعة 

تقريبا لت�صل اىل ما يقارب 487 مليون 
دولر  مليون   351 كانت  اأن  بعد  دولر، 
اأما   .2012 املالية  ال�صنة  نهاية  تقريبا 
منت  فقد  املبا�صرة  الت�صهيالت  حمفظة 
 211 يقارب  ما  لت�صجل  مبقدار47 %، 
مليون   143 كانت  اأن  بعد  دولر،  مليون 

دولر تقريبا فـي نهاية العام 2012.
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وينظم دورة لموظفـيه تحت عنوان »فن االتيكيت والبروتوكول«

البنك التجاري الفلسطيني يعقد ورشة عمل تدريبية لموظفـيه
حول »الوعي األمني والمصرفـي«

للنهو�ض  املتوا�صل  وجهده  �صعيه  اطار  فـي 
املوظفـني  اداء  وتعزيز  البنك  بخدمات 
لتقدمي اف�صل اخلدمات امل�صرفـية للعمالء، 
عقد البنك التجاري الفل�صطيني ور�صة عمل 
ال�صناديق  وامناء  العمالء،  خدمة  ملوظفـي 

حتت عنوان "فن التيكيت والربوتوكول".
مو�صعة  نقا�ض  حلقات  الدورة  وت�صمنت 
وحما�صرات متنوعة قدمتها ال�صيدة هيفاء 
ال�صوا، والتي عملت من خاللها على تعميق 
املعرفة وتنمية املهارات لدى امل�صاركني من 
"الإتيكيت"  املوظفـني فـي ممار�صة وتطبيق 
امل�صرفـي،  جمال  القطاع  فـي  والربوتوكول 

وفـي خمتلف املنا�صبات والفعاليات.
للبنك  العام  املدير  الدورة، قال  وحول هذه 
الدورة  اأهمية  "تتمّثل  الفل�صطيني  التجاري 
والتطبيقي  العلمي  مبحتواها  فقط  لي�ض 

للرقي  املتوا�صل  وجهده  �صعيه  اطار  فـي 
امل�صرفـية  قدراتهم  وتعزيز  باملوظفـني 
عقد  اخلدمات،  اف�صل  لتقدمي  وادائهم 
عمل  ور�صة  الفل�صطيني  التجاري  البنك 
عنوان  حتت  موظفـيه  لكافة  تدريبية 
وذلك  وامل�صرفـي"  الأمني  "الوعي 
اهلل،  رام  مدينة  فـي  ال�صيزر  فندق  فـي 
املوا�صيع  من  العديد  الور�صة  وتناولت 
الأمن  تخ�ض  التي  واحل�صا�صة  الهامة 
فـي  املوظفـني  توعية  و�صرورة  امل�صرفـي 
هذا املو�صوع ل�صرورة تفادي اية خماطر 
كيفـية  اىل  ا�صافة  م�صتقبال،  حتدث  قد 
التعامل مع ال�صطو امل�صلح، و تعزيز ثقافة 
العمل،  واجراءات  بالتعليمات  اللتزام 
ار�صادية  توجيهات  الور�صة  ت�صمنت  كما 

ج�صر  مد  على  بقدرتها  اأي�صا  بل  الثمني 
فـي  والعمالء  البنك  موظفـي  بني  التوا�صل 
املتعددة،  والربوتوكول  التيكيت  جمالت 
فـي  املتخ�ص�صة  الدورات  هذه  تعمل  حيث 
جمال تطوير الذات على رفع امل�صتوى املهني 
للموظفـني بطريقة ت�صاير التقنيات احلديثة 

فـي جمال الإعمال". 

فـيما يتعلق باأمن املوؤ�ص�صة وبياناتها.
عزام  ال�صيد  قال  الور�صة،  هذه  وحول 
التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�صوا 
تاأتي  الهامة  الور�صة  هذه  اأن  الفل�صطيني 
املعلومات  و�صرية  المني  الوعي  لتعزيز 
تو�صيع  اىل  ا�صافة  البنك،  موظفـي  لدى 
يخ�ض  فـيما  ومعرفتهم  خرباتهم 

الفل�صطيني  التجاري  البنك  ان  اىل  ي�صار 
دورات  لعقد  ت�صعى  التي  البنوك  اوائل  من 
املهني  التيكيت  مو�صوع  حول  تدريبية 
باهمية  ادارته  من  اميانا  والربوتوكول 
لذلك  ملا  املجال  هذا  فـي  موظفـيه  تدريب 
املقدمة  اخلدمة  نوعية  على  كبري  اأثر  من 

للعمالء.

اجراءات العمل، واأ�صاف ال�صوا اأن الكادر 
ال�صا�صي  العن�صر  هو  الب�صري  والعن�صر 
فـي عمل البنك وراأ�ض ماله احلقيقي، ومن 
خاللهم ن�صتطيع اأن نكرب ونتميز، ولذلك 
وبجهودهم  اهتمامنا،  جل  نوليهم  فاننا 
م�صتوى  اىل  العريقة  مبوؤ�ص�صتنا  �صرنتقي 

يفوق التوقعات .

البنـوك فـي فل�ســــــطني8



ويعقد دورة تدريبية لموظفـيه حول استراتيجيات جذب وادارة الودائع المصرفـية

حرصا على دعم الرياضة الفلسطينية وتطويرها 
ساهم البنك بدعم فريق نادي بيرزيت لكرة اليد فـي بطولة تيرامو الدولية لكرة اليد بإيطاليا

فـي �صوء اهتمامه بتاأهيل الكادر الوظيفـي 
وتدريب موظفـيه فـي كافة جمالت واأعمال 
اف�صل  تقدمي  على  منه  وحر�صا  البنك، 
التجاري  البنك  عقد  لعمالئه  اخلدمات 
حول  ملوظفـيه  تدريبية  دورة  الفل�صطيني 
ا�صرتاتيجيات جذب الودائع، وذلك �صمن 
التاأهيلية  والربامج  الدورات  جمموعة 
التي يقوم بها البنك موؤخرا، �صمن خطته 

لتطوير وتو�صيع دائرة اعماله.
املوا�صيع  من  العديد  الدورة  وتناولت 
جذب  با�صرتاتيجيات  تتعلق  التي  الهامة 
ا�صتقرارها  فـي  املوؤثرة  والعوامل  الودائع، 
الدارة  وم�صوؤويل  مدراء  ،وا�صتهدفت 

العامة والفروع واملوظفـني ذوي العالقة.

بدعم  الفل�صطيني  التجاري  البنك  �صاهم 
بطولة  فـي  اليد  لكرة  بريزيت  فريق 
وقد  بايطاليا،  اليد  لكرة  الدولية  تريامو 
بدعوة  البطولة  بهذه  نادي بريزيت  �صارك 
اإىل جانب عدد كبري  املنظمني  خا�صة من 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  الأندية  من 
من  وتعد   ،41 الـ  للمرة  البطولة  وتقام 
ملا  اليد  كرة  فـي  التاريخية  البطولت  اأهم 
خمتلف  فـي  وا�صعة  م�صاركة  من  تت�صمنه 

الفئات العمرية ولكال اجلن�صني.
ال�صوا  "ال�صيد عزام  قال  الطار  وفـي هذا 
املدير العام للبنك التجاري الفل�صطيني اننا 
نفخر بدعم امل�صرية الريا�صية على انواعها 
وا�صكالها خا�صة وان الريا�صة الفل�صطينية 
قطعت �صوطا كبريا فـي م�صريتها التطورية 

العام  املدير  ال�صوا  عزام  ال�صيد  واأ�صار 
اأهمية  اىل  الفل�صطيني  التجاري  للبنك 
مع  بالتعاون  الدورات  هذه  مثل  عقد 
املجال،  هذا  فـي  اخلربات  اأ�صحاب 
حيث ترثي من خربة كادر البنك وتوؤثر 

على ادائهم ب�صكل ايجابي.

زالت  ل  انها  ال  الف�صل  نحو  والتقدمية 
اىل  للوقوف  وتكاتفنا  جهودنا  اىل  بحاجة 
الذي  والهام  احليوي  القطاع  هذا  جانب 
"م�صيفا  ورقيها  المم  ح�صارة  يعك�ض 
لفريق  املميزة  امل�صاركة  بهذه  نفتخر  "اننا 
نادي بريزيت ونحن قلبا وقالبا مع دعم اأية 
م�صاركة خارجية لتمثيل فل�صطني بال�صورة 

التجاري  البنك  فـي  اأننا  ال�صوا  واأ�صاف 
الفل�صطيني ن�صعى لتقدمي الف�صل لكادرنا 
تدريبية  برامج  بتوفـري  وذلك  الوظيفـي 
وور�صات عمل ترفع من كفائتهم الوظيفـية 
وبالتايل حتقق اأهداف موؤ�ص�صتنا العريقة، 

وتقدم اف�صل اخلدمات لعمالئنا.

املثلى لبراز هويتنا ومنونا".
درعا  بريزيت  نادي  فريق  قدم  ناحيته  من 
العميق  �صكره  عن  تعبريا  للبنك  تقديريا 
على الدعم الذي يوليه البنك للفريق الذي 
فـيه  ملا  الب�صرية  كوادره  تطوير  اىل  ي�صعى 
راية  ورفع  الفل�صطينية  الريا�صة  م�صلحة 

فل�صطني عاليا. 
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رعايته  العربي  الإ�صالمي  البنك  قدم 
اخلام�ض  عامر  بن  مرج  مهرجان  لفعاليات 
للثقافة والفنون، الذي نظمته وزارة الثقافة 
اأيام  ثالثة  مدار  على  جنني،  وحمافظة 
اأهمية  على  الرتكيز  خالله  مت  جنني  فـي 
هوية  حول  ر�صالة  من  يحمله  وما  املهرجان 

وتراث ال�صعب الفل�صطيني.
العام  املدير  �صعيدي  �صامي  ال�صيد  واأكد 
اأولوياته  �صلم  على  ي�صع  البنك  اأن  للبنك 
دعم الثقافة فـي فل�صطني خا�صة فـي ظل ما 
يتعر�ض له الرتاث الفل�صطيني من حماولت 
تهويد من قبل الحتالل، وما متثله الثقافة 
ال�صعب  ر�صالة  لنقل  ناجعة  كو�صيلة  والفنون 

الفل�صطيني احل�صارية اإىل العامل.

البنك اإلسالمي العربي يرعى مهرجان مرج بن عامر فـي جنين

ويرعى المؤتمر األول لإلعالم االقتصادي فـي فلسطين

ويتميز برعايته لمؤتمر الهندسة المدنية الدولي

دائرة  مدير  �صرطاوي  اأحمد  ال�صيد  واأ�صار 
رعاية  اأن  البنك  فـي  والدرا�صات  التخطيط 
البنك  خطة  �صمن  تاأتي  للموؤمتر  البنك 
مع  عالقاته  تعزيز  فـي  ال�صرتاتيجية 
م�صلحة  فـيه  ملا  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات 

املجتمع الفل�صطيني ب�صكل عام.

حممد  ال�صيد  املوؤمتر  فـي  البنك  مثل  وقد 
زكارنة مدير فرع البنك فـي جنني وعدد من 
موظفـي فرع جنني، ومت تقدمي درع تكرميي 
من  جتمعه  وملا  للموؤمتر  رعايته  على  للبنك 

عالقة وثيقة بالوزارة واملحافظة.

برعاية  العربي  الإ�صالمي  البنك  قام 
الذي  القت�صادي  لالإعالم  الأول  املوؤمتر 
مبدينة  بارك  اجلراند  فندق  فـي  عقد 
ال�صفـري  �صحيفة  نظمته  الذي  اهلل  رام 
جمل�ض  عام  اأمني  وبح�صور  القت�صادي 
من  وامل�صوؤولني  الوزراء  من  وعدد  الوزراء 
واملوؤ�ص�صات  واخلا�ض  العام  القطاعني 

الدولية وجمموعة البنك الدويل.
العام  املدير  �صعيدي  �صامي  ال�صيد  واأ�صار 
دور  اإىل  األقاها  التي  كلمته  فـي  للبنك 
البنك الإ�صالمي العربي فـي دعم وت�صجيع 
بالتنمية  تعنى  التي  املوؤ�ص�صات  دور  وتعزيز 
رعاية  وتاأتي  فل�صطني،  فـي  القت�صادية 
البنك للموؤمتر تعزيزًا لأهمية دعم وتطوير 

دور الإعالميني فـي تغطية املجالت املالية 
يتم  التي  املبادرات  ودعم  والقت�صادية، 
رعاية  وتاأتي  املجال،  هذا  فـي  اإطالقها 
للموؤمتر فـي �صبيل البحث عن �صبل  البنك 
فـي  القت�صادي  الإعالم  لتغطية  اأف�صل 
فـي  ي�صهم  وب�صكل  اأف�صل  ب�صكل  فل�صطني 

تطوير هذا الإعالم.

برعاية  العربي  الإ�صالمي  البنك  قام 
الذي  الدويل  املدنية  الهند�صة  موؤمتر 
فل�صطني  فـي  املهند�صني  نقابة  نظمته 
 ،2013/10/29-28 الفرتة  خالل 
على  مميزة  عرو�صًا  خالله  قدم  والذي 
املهند�صني.  لقطاع  لديه  التمويل  برامج 
حيث قدم عرو�صّا خا�صة لكل من برنامج 
وبرنامج  ومتلك"،  "ا�صتاأجر  التمويل 
اأع�صاء  بها  ليتمتع  ال�صيارات"،  "متويل 

النقابة، حيث قدم هدية عبارة عن غرفة 
نوم بقيمة 3,000 دولر لكل طلب متويل 

�صمن برنامج "ا�صتاأجر ومتلك".
لل�صيارة  �صامل  تاأمني  هدية  وقدم  كما 
�صمن  متويل  طلب  لكل  الأوىل  لل�صنة 
والعر�ض  ال�صيارات"  "متويل  برنامج 
تقدميها خالل  يتم  التي  للطلبات  �صاري 
الثالثة  خالل  تنفـيذها  ويتم  املوؤمتر 
للعمالء  ليت�صنى  املوؤمتر  تتبع  التي  �صهور 

ا�صتكمال اجراءات التمويل.
العام  املدير  �صامي �صعيدي  ال�صيد  واأكد 
للبنك اأن البنك الإ�صالمي العربي ي�صعى 
ومناف�ض  جديد  هو  ما  كل  لتوفـري  دائمًا 

من خدمات وبرامج وعرو�ض.
كما اأن رعاية املوؤمتر تاأتي فـي �صبيل دعم 
التي  املختلفة  القت�صادية  القطاعات 
القت�صادية  التنمية  حتقيق  فـي  ت�صاهم 

فـي فل�صطني.
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كان للبنك الإ�صالمي العربي ح�صورًا مميزًا 
"غذاوؤنا"  ملعر�ض  املا�صية  رعايته  خالل 
الذي نظمه احتاد ال�صناعات الغذائية فـي 
فل�صطني خالل الفرتة 2013/09/26-23، 
املعر�ض  فـي  املتميز  البنك  ركن  �صهد  وقد 
خالله  من  قام  الزوار  من  كبريًا  توافدًا 
وبرامج  خدمات  ب�صرح  البنك  عمل  فريق 
البنك،  لدى  املتوافرة  والتمويل  التوفـري 

وتوزيع الهدايا الدعائية على الزوار.
العام  املدير  �صعيدي  �صامي  ال�صيد  واأكد 
اأن البنك الإ�صالمي العربي ي�صعى  للبنك 
ومناف�ض  جديد  هو  ما  كل  لتوفـري  دائمًا 
وعرو�ض،  وبرامج  خدمات  من  ومميز 
�صبيل  فـي  تاأتي  املعر�ض  رعاية  اأن  كما 
دعم القطاعات القت�صادية املختلفة التي 

الب�صرية  بالكوادر  الهتمام  اإطار  فـي 
لتقدمي  بها  والرتقاء  وتنميتها  وتدريبها 
اأف�صل اخلدمات امل�صرفـية للعمالء نظم 
تدريبية  دورة  العربي  الإ�صالمي  البنك 
55 موظفًا وموظفة  تثقيفـية ملا يزيد عن 
 18 بواقع  والفروع  العامة  الإدارة  من 
اي�صرتن  الب�صت  فندق  فـي  تدريبية  �صاعة 
برام اهلل، قدمها عدد من مدراء الدوائر 
باخلربة  يتمتعون  الذين  البنك  فـي 

امل�صرفـية ال�صاملة.
تدريبية  حلقات  عدة  الدورة  �صملت  وقد 
عن  اأيام،  ثالثة  مدار  على  مت�صل�صلة 
اإىل  اإ�صافة  الإ�صالمي،  امل�صرفـي  العمل 
امل�صرفـية  اخلدمات  نظام  على  تدريب 
و�صروحًا  البنك  فـي  املتوافرة  الإلكرتونية 
فـي  املتوافرة  التمويل  برامج  مف�صلة عن 

ويتميز فـي معرض غذاؤنا ويقدم عروضًا مميزة على برامج التمويل

ويعقد ورش عمل تثقيفـية لموظفـيه

القت�صادية  التنمية  حتقيق  فـي  ت�صاهم 
فـي فل�صطني.

مدير  �صرطاوي  اأحمد  ال�صيد  اأ�صار  وقد 
اأنه  البنك  فـي  والدرا�صات  التخطيط 
من  العديد  تقدمي  املعر�ض  خالل  مت 
بتقدمي  ومتيز  كما  امل�صرفـية،  اخلدمات 

الأفراد،  متويل  برامج  املت�صمنة  البنك 
متويل  وبرامج  ال�صركات،  متويل  برامج 
وبرامج  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
الت�صويق  ومهارات  البنك  فـي  التوفـري 
والرتويج والتخطيط ال�صرتاتيجي املتبعة 

فـي البنك.
املدير  �صعيدي  �صامي  ال�صيد  اأ�صار  وقد 
العام فـي البنك الإ�صالمي العربي اإىل اأن 

حيث  التمويل،  لربنامج  خا�صة  عرو�صّا 
قدم هدية غرفة نوم بقيمة 3,000 دولر 
وقدم  ومتلك"،  "ا�صتاأجر  برنامج  �صمن 
لل�صنة الأوىل �صمن  لل�صيارة  تاأمني �صامل 

برنامج "متويل ال�صيارات".

برامج التدريب والتطوير الفني والإداري 
موظفـي  وجاهزية  كفاءة  لرفع  �صممت 
البنك واأنظمته واإجراءاته لتواكب خطط 
امل�صرفـية  اخلدمات  لتقدمي  البنك 
التو�صع  اأجل  من  ونوعًا  كّمًا  وتعزيزها 
مع  يتنا�صب  مبا  امل�صرفـي  ال�صوق  فـي 
الإ�صالمية  لل�صريفة  الكبرية  الإمكانيات 

فـي ال�صوق.
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ويطلق حملة »مشروع العمر« ألصحاب المهن

بنك القدس يوقع اتفاقية مع شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع لتوفـير بطاقات ماستركارد 

بدا بنك القد�ض بتوقيع �صل�صه من اتفاقيات 
املختلفة  املحلية  النقابات  مع  التعاون 
العمر"  "م�صروع  حملة  �صمن  وذلك 
العاملة  القطاعات  من  عدد  اكرب  خلدمة 
مثل:  فل�صطني  فـي  للنقابات  املنت�صبني 
نقابة  املحاميني،  نقابة  املهند�صني،  نقابة 

اطباء ال�صنان، نقابة ال�صيادله، بال�صافة 
لغريها من النقابات فـي امل�صتقبل القريب.

تقدمي  على  التفاقيات  هذه  تن�ض  حيث 
للنقابة  للمنت�صبني  ال�صلة  متعددة  خدمات 
هذا  وت�صنيفاتهم،  �صرائحهم  بكافة 
القرو�ض  ت�صهيالت  من  حلزمة  بال�صافة 

ال�صيارات،  ال�صكن،  بقرو�ض  اخلا�صة 
القرو�ض ال�صخ�صية، قرو�ض لتعليم البناء 
حا�صوب،  اجهزة  �صراء  لتمويل  بالإ�صافة 
حمالت  �صمن  التفاقية  هذة  تاتي  حيث 
لتطويرها  وي�صعى  البنك  بها  يقوم  جديدة 

خالل العام املقبل .

خالل مؤتمر صحفـي لإلفصاح عن البيانات المالية حتى 2013/06/30
يسجل البنك نمو بصافـي ارباحة قبل الضريبة بنسبة 38 % 

عقد بنك القد�ض "QUDS" بتاريخ 
فـي  �صحفـيا  موؤمترا   2013/10/09

فـي  للبنك  القليمية  الدارة  مبنى 
البيانات  عن  لالف�صاح  امل�صيون 
من  الول  الن�صف  فـي  للبنك  املالية 
رئي�ض  بح�صور  وذلك   2013 العام 
جراب  اكرم  ال�صيد  الدارة  جمل�ض 

م�صرف  اأكرب  ثاين  القد�ض-  بنك  وقع 
مع  اتفاقا  اليوم  فل�صطني-  فـي  حملي 
الدفع  خلدمات  الو�صط  ال�صرق  �صركة 
فـي  العامة  الدارة  مقر  فـي   ،"MEPS"
بطاقات  ا�صدار  مبوجبها  يتم  امل�صيون 
والف�صية  الذهبية  البالتينيه،  ما�صرت كارد 
البنك  ويحظى  الدفع.  حلول  من  وغريها 
ا�صدار  ب�صالحية  التفاقية  هذة  مبوجب 
والذهبية  البالتينية  كارد  ما�صرت  بطاقات 

والف�صية املتعددة امليزات .
ياأتي هذا التفاق اهتماما من بنك القد�ض 
فـي  العريقة  كارد  ما�صرت  خدمات  لتقدمي 
الإقليمية  واخلربات  الدفع  حلول  جمال 
بالإ�صافة  والبتكار،  املنتجات  وتطوير 
ما�صرتكارد  وميزات  احل�صرية  للمزايا 

نبيل  حممد  ال�صيد  العام  واملدير 
البنك  اأع�صاء  من  وعدد  حمدان 
وبتغطية من كافة الو�صائل العالمية. 
اأكرم جراب  الإدارة  رئي�ض جمل�ض  وقال 
ان النتائج جاءت من�صجمة مع التوقعات 
اعتمدتها  التي  العمل  خطة  واهداف 
النمو  بني  التوازن  لتحقيق  الدارة 

القد�ض  بنك  �صيقدم  والف�صة،  الذهبيه 
توفر  التي  البالتينية  ما�صرتكارد  بطاقات 
اأنحاء  جميع  فـي  خا�صة  ميزات  للعمالء 
اخلربات  من  وا�صعة  وجمموعة  العامل، 
فـي  مميزة  خ�صومات  عن  ف�صال  القيمة، 
العاملية. والفنادق  واملتاجر  املطاعم  اأرقى 

والربحية واللتزام بالقواعد وال�صيا�صات 
ال�صول  وجود  املخاطر  لدارة  املعتمدة 
مع  يتوافق  ومبا  الجراءات  و�صالمة 
الفل�صطينية  النقد  �صلطة  متطلبات 
امل�صرفـية  واملمار�صات  والقوانني 
ال�صليمة والآمنة و�صعينا امل�صتمر لتقدمي 

اف�صل اخلدمات امل�صرفـية.

من  ال�صتفادة  خا�صية  اإىل  بالإ�صافة  هذا 
�صالت العمالء املميزين فـي املطارات فـي 
جميع اأنحاء العامل، من بني املزايا الأخرى 
التي  ال�صفر  تاأمني  برامج  جمانية،  حماية 

�صيتم اإدخالها فـي مرحلة لحقة.
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مسؤوليتنا االجتماعية »بنك الوطن والمواطن«
وحر�صا  الجتماعية  امل�صوؤولية  اطار  فـي 
ال�صحي، قدم بنك  القطاع  منه على دعم 
حمدان  نبيل  العام  باملدير  ممثال  القد�ض 
انتظار،  مقاعد  احلكومي  اأريحا  مل�صت�صفى 
امل�صت�صفى  مقر  فـي  اقيم  حفل  فـي  وذلك 

فـي اريحا.
وانطالقا من كوننا "بنك الوطن واملواطن"، 
الن�صاطات  من  عدد  برعاية  البنك  قام 
الوطن  حمافظات  خمتلف  فـي  والفعاليات 
ابو دي�ض مبنا�صبة  فـي  للم�صنني  منها حفل 
جمعية  اقامته  الذي  العاملي،  امل�صن  يوم 
لدعم  بال�صافه  ال�صن،  كبار  لرعاية  حياه 
مب�صاهمة  غزة  فـي  لاليتام  المل  معهد 
بك�صوة ال�صتاء لطفال املعهد البالغ عددهم 

100 طفل، كما �صارك البنك بدعم �صمود 

اهل القد�ض برعاية مهرجان كعك القد�ض.
كما �صارك البنك فـي حفلني خرييني اقيما 
فـي مدينة رام اهلل، الول ملوؤ�ص�صة جلمعية 

اجلراند  فندق  فـي  واقيم  اخلرييه  عطاء 
المرية  ملوؤ�ص�صة  فكان  الثاين  اأما  بارك، 
ذوي  الأطفال  لرعاية  اخلرييه  ب�صمة 

العاقة والذي اقيم فـي فندق املوفنبيك .

ويقدم رعايته لفريق نادي سلوان الرياضي 
ب�صكل  بالريا�صة  البنك  من  اهتماما 
عام وبقطاع ال�صباب ب�صكل خا�ض، �صلم 
نبيل  العام  مبديره  ممثال  القد�ض  بنك 
لنادي  الول  الريا�صي  الفريق  حمدان 
الريا�صية  امل�صتلزمات  الريا�صي  �صلوان 
الريا�صي  للمو�صم  الكرة  لفريق  الالزمة 
2014/2013 م مبا فـيها الزي الريا�صي 

والذي ميثل  �صلوان  نادي  به  يتميز  الذي 
رئي�ض  ا�صتلمه  حيث  الفل�صطيني،  العلم 
النادي املحامي احمد الروي�صي واع�صاء 
جمل�ض الدارة ماجد عيد وحممد فتيحه 

وعزام اله�صلمون ونا�صر العبا�صي . 
نبيل  القد�ض  لبنك  العام  املدير  وقال 
حمدان ان الدعم ياتي فـي اطار امل�صوؤولية 
البنك  "ي�صعى  وا�صاف:  للبنك  املجتمعية 
وت�صجيع  عام  ب�صكل  ال�صباب  قطاع  لدعم 

ال�صباب الريا�صي ب�صكل خا�ض، من خالل 
مع  يتما�صى  مبا  له  الالزم  الدعم  توفـري 
م�صتوى  لرفع  الراميه  البنك  �صيا�صة 
ال�صباب الفل�صطيني، و خ�صو�صية التربع 
املقد�صي  �صلوان  لنادي  كونها  من  تاتي 
فنحن نعلم جميعا مقدار ال�صغوطات التي 

يعاين منها اهايل مدينة القد�ض وبالتايل 
الر�ض،  على  �صمودهم  ندعم  نحن 
الفرتة  فـي  الدعم  من  مبزيد  ونعدهم 
التي  الت�صهيالت  اىل  بال�صافة  القادمة 

�صنقدمها لهم كبنك الوطن واملواطن".
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جائزة  على  ال�صحب  الأردن  بنك  اأجرى 
ال�صهرية حل�صابات  اأردين  دينار  األف   50

وذلك  الأول،  ت�صرين  �صهر  عن  التوفـري 
ح�صابات  جلوائز  اجلديدة  احلملة  �صمن 

التوفـري.
جرى  الذي  بال�صحب  الفائزة  وكانت 
انت�صار  ال�صيدة   ،2013/10/30 بتاريخ 
اأرملة  وهي  الب�صاينة،  ب�صيوين  ح�صان 
مدينة  �صكان  من  اأبناء،  لثمانية  واأم 
عن  الب�صاينة  ال�صيدة  وعربت  غزة. 
الغري  اجلائزة  بهذه  الغامرة  فرحتها 
باإعالة  ت�صاعدها  �صوف  والتي  متوقعة، 
م�صاريفهم  وا�صتكمال  الثمانية،  اأبنائها 
اجلامعية، بالإ�صافة اإىل فتح حمل جتاري 
لتعتا�ض منه العائلة فـي امل�صتقبل. مع العلم 
عند  الفائزة  ح�صاب  فـي  املتوفر  املبلغ  اأن 
اجلائزة  ع�صر  يتجاوز  ل  ال�صحب  عملية 

التي ربحتها.

بنك األردن يسلم جائزة الـ 50,000 دينار أردني 
ضمن جوائز حسابات التوفـير لشهر تشرين األول - 2013

 هذه احلملة ت�صمل جميع ح�صابات التوفـري 
القائمة واجلديدة، من خالل فتح ح�صاب 
التوفـري  ح�صاب  تغذية  اأو  جديد  توفـري 
الأدنى  احلد  على  احلفاظ  مع  القائم 
الأردن  بنك  ويقدم  املطلوب،  للر�صيد 
القيمة على ح�صابات  العديد من اجلوائز 
التوفـري وهي: جائزة 50 األف دينار اأردين 
يتم ال�صحب عليها فـي جميع الأ�صهر عدا 
دينار   5,000 جائزة   ،)12/9/6/3(
من  فرع  كل  من  لفائزين  منا�صفة  اأردين 
اأفرع بنك الأردن فـي فل�صطني يتم ال�صحب 
واجلائزة   ،)9/6/3( بالأ�صهر  عليها 
الر�صيد،  �صعف   50 مبقدار  ال�صنوية 
ال�صحب  يتم  اأق�صى  كحد  �صيكل  ومبليون 
اجلدير  ومن   .2013/12/31 فـي  عليها 
بالذكر اأن بنك الأردن يطمح ويعمل دائما 
مميزة  م�صرفـية  خدمات  تقدمي  اإىل 

ومناف�صة تخدم جميع فئات املجتمع.
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بنك االستثمار الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية »فاتن«
يوقعان اتفاقية تفاهم إلدارة محفظة القروض

البنك األهلي األردني ينظم دورة »االعتمادات المستندية« 

الإ�صتثمار  لبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي   
الفل�صطيني مت توقيع اتفاقية اإدارة القرو�ض 
الفل�صطينية  ال�صركة  مع  للمتعاملني 
وح�صاباتهم  "فاتن"  والتنمية  لالقرا�ض 
الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  لدى  مفتوحة 
الدارة  فـي  امل�صوؤولني  من  عدد  بح�صور 

التنفـيذية لكل من البنك وال�صركة.
من  كل  اجلانبني  عن  التفاقية  وقع  وقد 
فوزي اجلوهري القائم باأعمال املدير العام 
لبنك الإ�صتثمار الفل�صطيني واأنور اجليو�صي 
املدير العام لل�صركة الفل�صطينية لالقرا�ض 
لل�صركة  التفاقية  وتتيح  "فاتن".  والتنمية 
"فاتن"  والتنمية  لالقرا�ض  الفل�صطينية 
القرو�ض  اأق�صاط  متابعة  من  متكينها 

فل�صطني  فـي  الأردين  الأهلي  البنك  نظم 
"العتمادات  بعنوان  تدريبية  دورة 
قبل  من  تنفـيذها  مت  والتي  امل�صتندية" 
النجار،  مها  ال�صيدة  اهلل  رام  فرع  مديرة 
من  املوظفـني  من  جمموعة  �صملت  حيث 
خمتلف امل�صتويات الإدارية لتعزيز املهارات 
اخلا�صة باملوظفـني فـيما يخ�ض العتمادات 
الأهلي  البنك  اإدارة  تقوم  حيث  امل�صتندية، 
لتاأهيل  دوري  ب�صكل  الدورات  هذه  بعقد 
زبائنه  وحاجة  يتنا�صب  مبا  املوظفـني 

وتقدمي اخلدمات امل�صرفـية املميزة.

براجمها  من  امل�صتهدفة  للفئة  املمنوحة 
ال�صتثمار  بنك  ومكاتب  فروع  خالل  من 
املختلفة  املناطق  فـي  املنت�صرة  الفل�صطيني 
فـي  ن�صاطها  تو�صع  وكذلك  فل�صطني،  بدولة 

منح القرو�ض للفئات امل�صتهدفة فـي مناطق 
بالتجمعات  البنك  ومكاتب  فروع  تواجد 
ال�صكانية املختلفة التي ل يتوافر بها خدمات 

م�صرفـية اإل لبنك ال�صتثمار الفل�صطيني.

ضمن خطة التوسع واالنتشار لشبكة الصرافات اآللية فـي فروع فلسطين
فقد تم تركيب أربع صرافات آلية جديدة فـي مدينة بيت جاال، رام اهلل، البيرة والخليل.
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بهدف تعزيز قنوات الت�صال بني فروع الردن 
وفل�صطني عقد البنك التجاري الأردين ور�صات 
عمل لكافة موظفـيه فـي فروع فل�صطني والإدارة 
الإقليمية حتت عنوان" املهارات الأ�صا�صية فـي 
خطة  اأعداد  ومفهوم  الزبائن  عالقات  اإدارة 
حول  متحورت  والتي  للفروع"  املحلية  املبيعات 
تقدمي اأف�صل اخلدمات للزبائن باأف�صل الطرق 
ال�صيد زياد فطاير رئي�ض  والأ�صاليب. وقد قام 
الأفراد  لأعمال  امل�صرفـية  اخلدمات  قطاع 
لفروع  الإقليمي  املدير  وبح�صور  والفروع 
�صرح  بتقدمي  مرداوي  ناجي  ال�صيد  فل�صطني 
كافـي وتف�صيلي عن الأ�ص�ض العملية فـي خدمة 
املحلية  املبيعات  خطة  اإعداد  وكيفـية  الزبون 
احلال  واقع  من  عملية  اأمثلة  طرح  خالل  من 
والتي  العمل  لكل منطقة وعك�صها على ور�صات 
القطاع  فـي  التميز  رفع  فـي  اأثر  لها  �صيكون 
م�صاركة  �صمن  الوظيفـي  والأداء  امل�صرفـي 
اأفاد  وايجابية من كافة احل�صور. بدوره  فعّالة 
باأن  البنك  عام  مدير  عالوي  مهدي  ال�صيد 
اإ�صرتاتيجية  مع  متامًا  تن�صجم  الور�صات  هذه 

البنك التجاري األردني يعقد ورشة عمل بعنوان 
»المهارات االساسية فـي ادارة عالقات الزبائن ومفهوم إعداد خطة المبيعات المحلية للفروع«

البنك والتي ت�صعى اإىل حتويل الفروع اإىل نقاط بيع وخدمة بال�صافة اىل التميز فـي خدمة الزبائن 
للو�صول اإىل التناف�صية بني البنوك الخرى. وتعليقًا على هذه الور�صة قال ال�صيد فطاير" اأن عقد 
مثل هذه الور�صات التدريبية اإمنا ياأتي من اأجل رفع كفاءة املوظفـني لتقدمي اخلدمة املميزة للزبائن 
وتعريفهم على كيفـية اإدارة عالقات العمالء وكيفـية الو�صول اإىل معادلة الفوز الثالثي التي �صتعود 
بالنفع على كال الزبائن والبنك واملوظفـني" . وعلى هام�ض هذه الور�صة عقدت ور�صات عمل خا�صة 
الزبون  باأن  املطلقة  القناعة  اإميانًا من  الزبون"  املطلقة بخدمة  "القناعة  بعنوان  الفروع  ملوظفـي 
هو الركيزة الأ�صا�صية التي تقوم عليها املوؤ�ص�صة امل�صرفـية ملوظفـي كل فرع على حدى فـي رام اهلل 
وبيت حلم ونابل�ض وطولكرم، لتحقيق الأهداف الرئي�صية املن�صودة عن طريق اإحداث تغريات حقيقة 
فـي ال�صلوك الإنتاجي لالأفراد، و�صملت اأهداف ور�صة العمل على نقاط رئي�صية اأهمها التحدث مع 
الزبائن بلغة واحدة وزيادة قاعدة الزبائن من خالل الرتقاء فـي تقدمي اخلدمة امل�صرفـية وخدمة 
ما بعد البيع وزيادة �صفراء البنك وتطوير مهارات الت�صال والتميز بخدمة الزبائن للو�صول اإىل 

نقطة خدمة وبيع فـي الفروع.

البنك  اقام  اليك  اقرب  �صعاره  مع  متا�صيا 
الفائزة  ت�صليم  احتفالية  الأردين  التجاري 
نابل�ض  فرع   – عبداهلل  عي�صى  اأحمد  عائ�صة 
ال�صهر  قيمة اجلائزة الكربى ل�صحب منت�صف 
برنامج  حملة  �صمن  دينار   25,000 والبالغة 
ح�صابات جتاري توفـريي واإعالن نتائج اجلوائز 
جائزة  لكل  دينار   500 والبالغة  املتو�صطة 
جائزة.  لكل  دينار   100 والبالغة  وال�صغرى 
امل�صوؤولني  وكبار  الفرع  عمالء  دعوة  مت  وهذا 
فـي البنك لفروع فل�صطني حل�صور هذا احلفل 
ويذكر اأن البنك التجاري الأردين اطلق برنامج 
ح�صابات جتاري توفـريي اجلديد هذا العام وما 
و�صغرى  ومتو�صطة  كربى  جوائز  من  يت�صمنه 

ويحتفل بفائز الجائزة الكبرى بسحب تجاري توفـيري لشهر تشرين الثاني 2013 

اإىل حمالت خا�صة متعددة يتم العالن عنها فـي حينه كما ينفرد هذا الربنامج بتقدمي  اإ�صافة 
3 �صاعات عمل. من جهته �صرح ال�صيد ناجي املرداوي ، املدير القليمي لفروع  جائزة نقدية كل 
البنك التجاري الردين - فل�صطني "تاأتي هذه الحتفالية تكرميا للعميل الفائز وعمالء الفرع حيث 
يقيم البنك التجاري الأردين وب�صكل �صهري هذه الحتفالية متا�صيا مع �صعاره اقرب اليك ولرت�صيخ 

اطر التعاون مع عمالء البنك واملجتمع املحلي وتقدمي ال�صكر لهم على تعامالتهم مع البنك".
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البنك العربي يتبنى مشروع تحسين البيئة المدرسية لثالث مدارس حكومية

ويعقد ورشة عمل حول التسهيالت والخدمات التجارية التي تخص قطاع المقاوالت

�صمن  العربي  البنك  ملبادرات  ا�صتمرارًا 
وّقع  "معًا"  الجتماعّية  امل�صوؤولّية  برنامج 
املدير  حوراين  جمال  بال�صيد  ممثال  البنك 
الإقليمي للبنك العربي فـي فل�صطني، مذكرة 
فـي  فل�صطني،  اجناز  موؤ�ص�صة  مع  تفاهم 
جمل�ض  رئي�ض  بنائب  ممثلة  اهلل  رام  مدينة 
اإدارتها ال�صيد ب�صام ولويل، وذلك فـي اإطار 
دعم البنك املتوا�صل لقطاع التعليم وحت�صني 

البيئة املدر�صية فـي املجتمع املحّلي. 
املدر�صية  البيئة  حت�صني  التفاقية  وتت�صمن 
وترميم  �صيانة  �صيتم  حيث  مدار�ض  لثالث 
فـي  فـيها،  والهامة  احليوية  املرافق  بع�ض 
الطلبة  لدى  الإيجابية  الروح  تعزيز  �صبيل 
فـي  اإيجابيا  والتاأثري  التدري�صية  والهيئات 
اإىل  يهدف  كما  والتعلم،  التعليم  عملية 

احتاد  مع  وبالتعاون  العربي  البنك  نظم 
واحتاد  العام  الفل�صطينيني  املقاولني 
رجال  وملتقى  اخلليل  فرع  املقاولني 
الأعمال ور�صة عمل متخ�ص�صة باخلدمات 
بقطاع  اخلا�صة  التجارية  والت�صهيالت 
لأهم  ا�صتعرا�ض  مت�صمنة  املقاولت 
اخلدمات امل�صرفـية املميزة التي يقدمها 
الأعمال  ت�صيري  جمال  فـي  العربي  البنك 

وبالأخ�ض اأعمال املقاولت.
زهرة  اأبو  خليل  ال�صيد  رحب  جهته  ومن 
العام  املقاولني  احتاد  �صندوق  اأمني 
باحل�صور موؤكدا حر�ض الحتاد على متتني 
العالقة مع البنك العربي وتوطيدها ملا فـيه 
م�صلحة الطرفـني . كما �صكر ال�صيد حممد 
نافذ احلرباوي رئي�ض ملتقى رجال الأعمال 
فـي اخلليل البنك العربي واحتاد املقاولني 
باإجناح  �صاهمت  التي  الأطراف  وكافة 

الطلبة  لدى  للمدر�صة  النتماء  ثقافة  تعزيز 
اإ�صراكهم  خالل  من  التدري�صية  والهيئات 
واملحافظة  مدار�صهم  �صيانة  عملية  فـي 
عليها. كما �صي�صارك موظفو البنك الهيئات 
تدريبية  ن�صاطات  فـي  والطلبة  التدري�صية 

ثالث  حت�صني  املبادرة  وت�صمل  وترفـيهية. 
فـي  البحرتي  مدر�صة  هي  حكومية  مدار�ض 
اأريحا و مدر�صة البخاري فـي مدينة  مدينة 
مدينة  فـي  قباطية  بنات  مدر�صة  و  اخلليل 

جنني.

تطوير  فـي  اأهمية  من  لها  ملا  الور�صة  هذه 
اإيجاد  فـي  وامل�صاهمة  املقاولت  اأعمال 
تواجه هذا  قد  التي  للعقبات  وبدائل  حلول 
القطاع لأهميته وم�صاهمته. وفـي كلمته اأكد 
ال�صيد �صالح الهدمي مدير دائرة الأعمال 
امل�صرفـية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية فـي 

توطيد  على  البنك  حر�ض  العربي  البنك 
قطاعات  كافة  مع  التجارية  العالقات 
الذي  املقاولت  قطاع  بالأخ�ض  الأعمال 
يعد من اأهم واأكرب القطاعات القت�صادية 
تطوير  فـي  كبري  ب�صكل  ي�صهم  والذي 

القت�صاد املحلي وتنميته. 
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ويطلق البنك برنامج »عربي بريميوم«

ويعقد سلسلة من الدورات التدريبية لموظفـيه

كجزء من حر�ض البنك العربي على تقدمي 
اأعلن  امل�صرفـية،  واحللول  اخلدمات  اأف�صل 
"عربي  برنامج  اإطالق  عن  موؤخرًا  البنك 
جمموعة  يقّدم  والذي  لالأفراد،  برمييوم" 
امل�صرفـية  واخلدمات  املزايا  من  متكاملة 
التي �صممت خ�صي�صا لتلبية احتياجات فئة 
حمددة من املعتمدين من املوظفـني واملهنيني 

واأ�صحاب الأعمال.
ملعتمديه  برمييوم"  "عربي  برنامج  ويوفر 
العديد من املزايا واخلدمات املتميزة التي من 
اأن متنحهم جتربة م�صرفـية مميزة  �صاأنها 
ومن  وجهدهم.  وقتهم  توفر  بحيث  وفاعلة 
بني هذه املزايا تخ�صي�ض م�صوؤول لعالقات 
من  وال�صتفادة  خلدمتهم  متفّرغ  املعتمدين 
خيارات القرو�ض الوا�صعة وبفائدة خمف�صة 

بالإ�صافة  هذا  مي�صرة،  تف�صيلية  واإجراءات 
اإىل جمموعة وا�صعة من احل�صابات امل�صرفـية 
فـيزا  بطاقة  اىل  اإ�صافة  تف�صيلية،  مبزايا 
بالك الئتمانية، وبطاقة فـيزا اإلكرتون خا�صة 
بـ "عربي برمييوم". كما ويوفر هذا الربنامج 
احلياة  على  املجاين  التاأمني  اأي�صا  ملعتمديه 
للقرو�ض ال�صخ�صية وال�صكنية بالإ�صافة اىل 

العديد من املزايا الأخرى. 
املدير  حوراين  جمال  ال�صيد  قال  جهته  من 
"اأن  فل�صطني:  فـي  العربي  للبنك  الإقليمي 
هذا الربنامج متعدد الأبعاد حيث نقدم من 
وي�صتحقونه  يحتاجونه  ما  ملعتمدينا  خالله 
خالل  من  م�صرفـية  ومزايا  خدمات  من 
فـي  املنت�صرة  فروعنا  عرب  �صخ�صية  خدمة 
م�صرتكي  اأن  اىل  بالإ�صافة  هذا  فل�صطني". 

ال�صتفادة  اأي�صًا  ميكنهم  برمييوم"  "عربي 
من ال�صبكة الإقليمّية الوا�صعة للبنك العربي 
معامالتهم  واإجناز  ح�صاباتهم  اإىل  للو�صول 
امل�صرفـية، مما يعك�ض التزام البنك بالتواجد 

اىل جانب معتمديه اأينما كانوا".
دائرة  مدير  عنبتاوي  اأحمد  ال�صيد  واأو�صح 
فل�صطني  فـي  لالأفراد  امل�صرفـية  اخلدمات 
اأن فكرة برنامج "عربي برمييوم" تقوم على 
تخ�صي�ض برنامج متميز وغني بالعديد من 
حمددة  لفئة  والمتيازات  امل�صرفـية  املزايا 
المتيازات  هذه  و�صتبقى  املعتمدين  من 
م�صتمرة وبتزايد خللق عالقة متينة وطويلة 
يعد  كما  الربنامج.  كافة م�صرتكي  الأمد مع 
تعك�ض  متميزة  باقة  �صمن  الربنامج  هذا 
اإ�صرتاتيجية البنك العربي على املدى البعيد.

بتاأهيل  اخلا�صة  التدريب  خطط  �صمن 
العربي،  البنك  موظفـي  خربات  وتطوير 
دورات  �صل�صة  التدريب  دائرة  اأجنزت 
تدريبية داخلية وحملية �صملت ما يقارب 
الثالث والرابع  الربع  250 موظف خالل 

من العام 2013 وغطت جمالت عديدة 
بالتحفـيز  خا�صة  دورات  �صمنها  من 
واإدارة  الأزمات  واإدارة  الأداء  وتقييم 
العمل،  �صغوطات  حتمل  الوقت،  وكذلك 
جمال  فـي  قانونية  توعية  اإىل  اإ�صافة 
البيع  �صفقات  واإمتام  القرو�ض  تنفـيذ 
وقواعد  الق�صائية  واملطالبات  والعقود 
ور�ض  البنك  نظم  كما  التحكيم.  اأ�صول 
املدين  الدفاع  مع  بالتعاون  تدريبية  عمل 
الكوارث  مع  التعامل  كيفـية  جمال  فـي 

والزلزل.

كافة  التدريب  دائرة  اأنهت  وقد  هذا 
برنامج  من  الثالثة  الدفعة  تدريبات 
اجلدد الذي  باملوظفـني  "اأوائل" اخلا�ض 
ي�صمل  تدريبا �صامال وور�ض عمل خمتلفة 
والإدارية  البنكية  اجلوانب  كافة  تغطي 
والتي تزيد من كفاءة وا�صتعداد املوظفـني 
الطالع  من  ومتكنهم  بالعمل  البدء  قبل 

وب�صكل عام على كافة الأعمال البنكية.
كما اأجنزت دائرة التدريب تخريج ثالث 
برنامج  فـي  اجلامعات  طلبة  من  دفعات 
لتدريب طلبة اجلامعات قبل  املعد  اأ�صول 
التخرج وقد �صمل طالب من جامعة بيت 
فـي  الأمريكية  العربية  واجلامعة  حلم، 

جنني وجامعة بوليتكنيك اخلليل.
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بــانــورامــا

ضمن حملة »جوائزنا بالماليين« لبرنامج حسابات التوفـير بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم
الجائزة الشهرية الكبرى لشهري أيلول وتشرين أول وقيمتها ربع مليون شيكل 

بت�صليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
اأيلول  ل�صهر  الكربى  ال�صهرية  اجلائزة 
باملاليني"  "جوائزنا  حملة  �صمن 
 250,000 وقيمتها  التوفـري  حل�صابات 
اجلليل  عبد  احلي  عبد  لل�صيد  �صيكل 
قفـي�صة املدخر لدى فرع عني �صارة، وقد 
الكربى  باجلائزة  الفوز  الفائز خرب  تلقى 
لدى  عميل  قال"اإنني  حيث  غامرة  بفرحة 
بنك القاهرة عمان منذ ثالثون عاما لأنني 
بها  بالتربع  �صاأقوم  اجلائزة  وهذه  به،  اأثق 
مل�صاعدة  اخلليل  فـي  الإن�صاء  قيد  ملدر�صة 
الطلبة امل�صتفـيدين منها فـي تلقي تعليمهم 
ال�صكر  وكل  حديث  بناء  وفـي  مريح  ب�صكل 

لبنك القاهرة عمان". 
الكربى  ال�صهرية  اجلائزة  ت�صليم  مت  كما 
 250,000 وقيمتها  الأول  ت�صرين  ل�صهر 
قدومي  �صالح  خليل  خالد  لل�صيد  �صيكل 

نابل�ض،   - فـي�صل  �صارع  فرع  لدى  املدخر 
ومن املفـيد ذكره اأن بنك القاهرة عمان قد 
لربنامج  باملاليني"  "جوائزنا  حملة  اأطلق 
املا�صي  اأيلول  �صهر  فـي  التوفـري  ح�صابات 
التمّيز  اإىل  الهادفة  اإ�صرتاتيجيته  �صمن 
امل�صرفـية،  واملنتجات  فـي تقدمي اخلدمات 

وتقديرا لثقة عمالئه وتلبية لحتياجاتهم 
حتت  احلملة  طرح  مت  وقد  وتطلعاتهم؛ 
�صيتم  حيث  باملاليني"  "جوائزنا  �صعار 
الكربى  اجلائزة  على  �صهريًا  ال�صحب 
اإىل  بالإ�صافة  �صيكل،  مليون  ربع  وقيمتها 

جائزة يومية قيمتها 5,000 �صيكل.

ويتوج عالمته التجارية بـ »ختم« جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز
الإبداع  جمالت  فـي  جلهوده  تتويجا 
عمان  القاهرة  بنك  متكن  والتميز 
فـي  التميز"  "ختم  على  احل�صول  من 
اأعقاب م�صاركته للمرة الأوىل فـي جائزة 
دورتها  فـي  للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك 
منح  مت  حيث   ،2013-2012 ال�صابعة 
اخلتم للبنك خالل الحتفال الذي جرى 
جاللة  من  �صامية  ملكية  برعاية  موؤخرا 
امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني. و تعترب 
موؤ�ص�صة  تفوق  على  دليال  اجلائزة  هذه 
املجالت  �صتى  فـي  عمان  القاهرة  بنك 
ثقافة  ماأ�ص�صة  فـي مقدمتها  و  امل�صرفـية 

التميز و الإبداع و تقدمي احللول امل�صرفـية 
على  كبري  مب�صتوى  امل�صاهمة  و  للعمالء 
�صعيد امل�صوؤولية املجتمعية فـي اململكة. هذا 
و قد احتل البنك من خالل ح�صوله على 
اأقرانه  بني  الثاين  املركز  التميز"  "ختم 
من املوؤ�ص�صات اخلدمية الكبرية و عددها 
م�صابقة  فـي  �صاركت  موؤ�ص�صة خا�صة   34

بنك  عام  مدير  اأكد  جهته  من  اجلائزة. 
البكري على ما لهذا  القاهرة عمان كمال 
التتويج من اأهمية بالغة تنبع من الت�صنيف 
الذي حتظى به جائزة امللك عبد اهلل كاأرفع 
كما  الوطني.  امل�صتوى  على  للتميز  جائزة 

ركز البكري على دور ثقافة التميز و العمل 
فـي  عمان  القاهرة  بنك  داخل  اجلماعي 
احل�صول على هذا اخلتم من املرة الأوىل 

التي ي�صارك فـيها البنك فـي اجلائزة. 

البنـوك فـي فل�ســــــطني20



  

ويرعى البنك »مهرجان الكعك المقدسي«

ويشارك مؤسسة األميرة بسمة لألطفال ذوي اإلعاقة
حفل العشاء الخيري فـي فندق الموفمبيك

ويتبرع لبازار عيد الميالد فـي بيت جاال

ويسهم فـي تحضيرات البلدية الحتفاالت عيد الميالد المجيد

حفل  فـي  عمان  القاهرة  بنك  �صارك 
موؤ�ص�صة  اأقامته  الذي  الع�صاء اخلريي 
الإعاقة  ذوي  لالأطفال  ب�صمة  الأمرية 
والذي  املوفمبيك،  فندق  فـي  موؤخرا 

على  تعمل  مل�صاريع  ريعه  ر�صد  �صيتم 
الحتياجات  ذوي  الأطفال  متكني 
دجمهم  اأجل  من  واأ�صرهم  اخلا�صة 
وتوفـري  املحلية  جمتمعاتهم  فـي 

والتعليم  ال�صامل  التاأهيل  خدمات 
اأف�صل  ون�صر  وتطوير  اجلامع، 
مركز  اأن  ويذكر  العملية،  املمار�صات 
الأمرية ب�صمة قد ان�صيء عام 1965 .

تربعا  عمان  القاهرة  بنك  قدم 
اإ�صهاما منه  لبلدية بيت حلم وذلك 
الالزمة  التح�صريات  تكاليف  فـي 
مبنا�صبة  حلم  بيت  مدينة  لتزيني 
وحت�صريات  املجيد  امليالد  عيد 
 2013 للعام  الحتفالت  برنامج 
عديدة  فعاليات  ي�صمل  والذي 
بدايتها حفل اإ�صاءة �صجرة امليالد.

والحتفالت  ال�صنوي  البازار  فـي  م�صاركة 
�صيدة  كني�صة  اأقامتها  التي  امليالدية 
بنك  بيت جال قدم  فـي  الرعوية  الب�صارة 
البازار  هذا  لدعم  تربعا  عمان  القاهرة 

الذي اأقيم برعاية جمعية الكتاب املقد�ض 
ريعه  ر�صد  �صيتم  حيث  الفل�صطينية، 
اأرامل ومر�صى  لالأطفال وكبار ال�صن من 
اأهداف  العيد، ومبا ين�صجم مع  فـي فرتة 

الكني�صة فـي م�صاعدة الإن�صان املحتاج من 
مري�ض اأو طالب اأو حالت خا�صة واإدخال 
ابت�صامة  خالل  من  اأم  كل  لقلب  الفرحة 

طفلها.

دعما ملجموعة "عاي�صة املقد�صية" القائمة 
على تنظيم مهرجان الكعك املقد�صي، قام 
القاهرة عمان برعاية هذا املهرجان  بنك 
اإ�صهاما  وذلك  التوايل  على  الثانية  لل�صنة 
والثقافـية  الرتاثية  الأن�صطة  برت�صيخ  منه 
ال�صباب  لدور  ودعما  القد�ض،  مدينة  فـي 
هوية  يوؤكد  ما  بكل  القيام  فـي  الريادي 
على  اأهلها  �صمود  من  ويعزز  املدينة  هذه 
الكثري  املهرجان  هذا  �صمل  وقد  اأر�صهم، 

من  لالأطفال  املوجهة  الفعاليات  من 
اإ�صافة  ترفـيهية،  ون�صاطات  م�صرحيات 

من  يدوية  ومنتجات  وحرف  معار�ض  اإىل 
�صيدات مقد�صيات.
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على  العام  هذا  فل�صطني  بنك  ح�صل 
فـي  فل�صطني  فـي  بنك  اأف�صل  جائزة 
الدولية �صمن  التجارة  متويل  جمال 
 Global ملجلة  ال�صنوي  الت�صنيف 
للعام  البارزة  العاملية   Finance

البنك  ت�صلم اجلائزة عن  2013، حيث 

املدير  م�صاعد  �صع�صاعة  اح�صان  ال�صيد 
العام، مدير اخلزينة، وذلك خالل حفل 

بــانــورامــا

بنك فلسطين يحتفل بافتتاح المبنى الجديد لفرعه
فـي مدينة أريحا بحضور رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد وعدد من المسؤولين 

تاريخ  فـي  فل�صطني  بنك  احتفل 
اجلديد  املبنى  بافتتاح   2013/12/08

فـي  وذلك  اأريحا،  حمافظة  فـي  لفرعه 
كبرية،  اقت�صادية  تظاهرة  �صهد  احتفال 
اأقيمت بح�صور د. رامي حمد اهلل، رئي�ض 
حمافظ  الوزير،  جهاد  ود.  الوزراء، 
ال�صوا،  �صلطة النقد الفل�صطينية، وها�صم 
لبنك  العام  واملدير  الإدارة  رئي�ض جمل�ض 
فتياين،  ماجد  واملهند�ض  فل�صطني، 
حمافظ حمافظة اأريحا والأغوار، وحممد 
بالإ�صافة  البلدية،  رئي�ض  جاليطة، 
العمال  رجال  كبار  من  ح�صد  اىل 
فـي  البلديات  وروؤ�صاء  الفل�صطينيني 
الت�صريعي،  املجل�ض  واأع�صاء  املحافظة، 
العامني  واملدراء  الدارة  وروؤ�صاء جمال�ض 
و�صركات  امل�صرفـية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك 
احلكومة  عن  وممثلني  اخلا�ض،  القطاع 
ح�صر  كما  املدين.  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
البنك  ادارة  جمل�ض  اأع�صاء  الحتفال 

ومدراء  العام  املدير  وم�صاعدو  ونواب 
موظفـي  من  وعدد  والدوائر  املناطق 

الفرع، واملوؤ�ص�صات العالمية. 
اأريحا،  حمافظة  فـي  فرعه  وبافتتاح 
من  املكونة  �صبكته  على  البنك  يحافظ 
48 فرعا ومكتبا منت�صرة فـي كافة املدن 

جنني  من  الفل�صطينية  واملناطق  والقرى 
بكامل  مزودة  جنوبًا،  رفح  وحتى  �صماًل 

بهدف  وامل�صرفـية،  املالية  اخلدمات 
زبائنه وعمالئه بجودة  اإي�صالها جلمهور 
فعاليات  �صملت  حيث  متقن.  واأداء  عالية 
لرئي�ض  وجولة  ال�صريط  ق�ض  الفتتاح 
املبنى  نواحي  فـي  واحل�صور  الوزراء 
ل�صتكمال  النتقال  ثم  ومن  اجلديد، 
فندق  فـي  الر�صمي  الحتفال  مرا�صم 

النرتكونتيننتال باملدينة. 

ويحصل على جائزة أفضل بنك فـي فلسطين فـي مجال تمويل التجارة الدولية
ضمن تصنيف مجلة Global Finance العالمية البارزة للعام 2013

 2013/09/18 تاريخ  فـي  اأقيم  كبري 
باأبراج المارات فـي اإمارة دبي فـي دولة 
مب�صاركة  املتحدة،  العربية  الإمارات 
امل�صرفـي  القطاع  رواد  من  كبري  ح�صد 

فـي الوطن العربي والعامل.
 Global تعتمدتها  التي  املعايري  وت�صمل 
واملوؤ�ص�صات  البنوك  لختيار   Finance

املالية الفائزة على البيانات املالية التي 

العامل،  حول  املالية  املوؤ�ص�صات  حتققها 
الأ�صول  فـي  بالنمو  يتعلق  فـيما  خا�صة 
ال�صرتاتيجية  والعالقات  والربحية 
التناف�صية،  والأ�صعار  العمالء  وخدمة 
واملنتجات املبتكرة. كما تت�صمن املعايري 
اآراء حمللي الأ�صهم والت�صنيف الئتماين 
من  وغريهم  امل�صرفـيني  وال�صت�صاريني 

العاملني فـي هذا القطاع. 
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ويحتفل بافتتاح المقر الجديد لفرعه فـي بلدة قباطية بمحافظة جنين
تاريخ  فـي  فل�صطني  بنك  احتفل 
اجلديد  املقر  بافتتاح   2013/11/28

لفرعه فـي بلدة قباطية مبحافظة جنني. 
بح�صور  اأقيم  عام  احتفال  فـي  وذلك 
دويكات،  طالل  اللواء  املدينة  حمافظ 
بنك  عام  مدير  م�صاعد  نا�صر،  وهاين 
نائب رئي�ض  فل�صطني، ود. جمال حناي�صة 
بلدية قباطية، ونا�صر باكري مدير منطقة 
فرع  مدير  الرب  ابو  وريا�ض  ال�صمال، 
حمافظة جنني، وثائر حمايل، رئي�ض دائرة 
بالإ�صافة  والت�صويق،  العامة  العالقات 
واملجال�ض  البلديات  روؤ�صاء  من  عدد  اىل 
ومب�صاركة  جنني،  حمافظة  فـي  القروية 
والفعاليات  العمال  رجال  من  ح�صد 
اخلا�ض.  القطاع  وموؤ�ص�صات  الر�صمية 

اأطلق بنك فل�صطني بالتعاون مع دنيا املركز 
ملوؤ�ص�صة  التابع  الن�صاء  لأورام  التخ�ص�صي 
جلان العمل ال�صحي فـي رام اهلل، ومركز 
كبرية  حملة  غزة،  فـي  والأمل  العون 
فـي  الثدي  �صرطان  عن  املبكر  للك�صف 
ملكافحة  ال�صنوية  العاملية  احلملة  اإطار 
م�صاعفاته  ومن  منه  واحلد  الورم  هذا 
برعاية اإعالمية من �صبكة اأجيال الإذاعية 
�صملت  حيث  اهلل.  رام  بلدية  مع  وتعاون 
احلملة ا�صتخدام عدد من و�صائل الدعاية 
ميدانية،  ومل�صقات  املختلفة،  والإعالم 
باللون  فل�صطني  �صوارع  تزينت  فـيما 

الزهري �صعار احلملة العاملي.
البنك  �صيقوم  احلملة،  هذه  �صياق  وفـي 

وبهذا الفتتاح، يحافظ بنك فل�صطني على 
بعدد  فل�صطني  فـي  م�صرفـية  �صبكة  اأكرب 
فروع يبلغ 48 فرعًا ومكتبًا مزودًة بكامل 

بالتربع بثمن اجراء 200 فح�ض مق�صمة 
حمافظات  من  اجتماعية  حالت  على 
املراكز  مع  بالتعاون  وغزة  ال�صفة، 
بفعاليات  البنك  �صيقوم  كما  املذكورة. 

لإي�صال  وامل�صرفـية.  املالية  اخلدمات 
بجودة  والعمالء  اجلمهور  اإىل  خدماته 

عالية واأداء متميز.

حماولة  فـي  ملوظفاته  توعوية  واأن�صطة 
من  الذي  املر�ض  هذا  عن  املبكر  للك�صف 
حال  فـي  �صفائه  ن�صبة  ي�صل  اأن  املمكن 

ك�صفه املبكر اىل 98 %.

بنك فلسطين ومركزي دنيا لألورام النسائية والعون واألمل يطلقون حملة
بهدف التوعية ألهمية الفحص المبكر عن مرض سرطان الثدي
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و�صفها  التي  ال�صتثمار  فر�ض  م�صتعر�صا 
باملهمة وامل�صجعة فـي امل�صارف ال�صالمية 

فـي فل�صطني.
القائم  قا�صم  بيان  ال�صيد  ا�صاد  بدوره 
الإ�صالمي  البنك  عام  مدير  باأعمال 
تبذلها  التي  املهمة  باجلهود  الفل�صطيني 
وبال�صروط   "The banker" جملة 
جوائزها  ملنح  ت�صعها  التي  القوية 
مبعايري  البنك  التزام  موؤكدا  ال�صنوية، 

اجلودة فـي العمل امل�صرفـي.
مهني  التزام  لديه  البنك  اأن  قا�صم  وقال 
واأخالقي جتاه ن�صر امل�صرفـية ال�صالمية 
ي�صمن  مبا  املنا�صبة  بالأدوات  وتدعيمها 
واأقوى  اأف�صل  على  اجلمهور  ح�صول 
اخلدمات امل�صرفـية واأكرثها اأمنا و�صرية.
ب�صكل  ي�صعى  البنك  اأن  اإىل  قا�صم  واأ�صار 
كبري اإىل ا�صتقطاب الكفاءات وي�صعى اىل 
ا�صتقطاب امل�صتثمرين الراغبني بالدخول 
يعود  مبا  ال�صالمية  امل�صرفـية  �صوق  اإىل 
من  ويزيد  ال�صناعة  هذه  على  بالنفع 

مكانتها وامكانياتها.
هذا وقد التقى الوفد خالل زيارته ملاليزيا 
"معامالت"  لبنك  التنفـيذي  الرئي�ض 

املاليزي وبحث معه اآفاق التعاون، كما مت 
دائرة  ومدير  املخاطر  دائرة  مدير  لقاء 

اخلزينة فـي بنك "معامالت" .
واأ�صاد �صنقرط خالل اللقاء الذي جمع وفد 
املاليزي  الأوقاف  وزير  معايل  مع  البنك 
بالتطور الكبري الذي ت�صهده ماليزيا فـيما 

يتعلق بامل�صرفـية الإ�صالمية.
من جهته اأ�صار قا�صم اىل املحادثات التي 
العاملية  الأكادميية  مع  البنك  اأجراها 
مت  حيث   "ISRA" ال�صرعية  للبحوث 
ار�صال  امكانية  فـي  خاللها  البحث 
البنك  فـي  دورات  لتقدمي  متخ�ص�صني 
البنك  من  مبعوثني  ا�صتقبال  اإىل  ا�صافة 
الأكادميية  فـي  الفل�صطيني  الإ�صالمي 
الكوادر  تطوير  �صاأنه  من  ذلك  اأن  موؤكدا 

والرقي بها.
مع  باملهم  و�صفه  لقاء  البنك  عقد  كما 
 "AIBIM" املاليزية  البنوك  جمعية 
عملها  اآلية  اجلمعية  خالله  عر�صت 
واخلدمات التي تقدمها للقطاع امل�صرفـي 
املاليزي وكيف ميكن خلق تعاون مثمر بني 

اجلمعية والبنوك العاملة فـي فل�صطني.
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ت�صلم البنك الإ�صالمي الفل�صطيني جائزة 
"اأف�صل بنك اإ�صالمي فـي فل�صطني" خالل 
املاليزية  العا�صمة  فـي  عقد  كبري  حفل 
 The" جملة  نظمته  موؤخرا  كوالملبور 
فـي  واملتخ�ص�صة  العاملية   "banker

من  كبري  عدد  وح�صره  امل�صارف  قطاع 
روؤ�صاء جمال�ض اإدارات بنوك وم�صرفـيون 

بارزون حول العامل.
من  كل  البنك  عن  نيابة  اجلائزة  وت�صلم 
ع�صو  �صنقرط  مازن  املهند�ض  ال�صيد 
جمل�ض الإدارة بالبنك وال�صيد بيان قا�صم 

القائم باأعمال املدير العام للبنك.
وفـي كلمته التي األقاها بهذه املنا�صبة قال 
�صنقرط اأن البنك يعمل بكل ما اأوتي من 
قادر  اإ�صالمي  مايل  منوذج  لتقدمي  جهد 
ومواكبة  النا�ض  احتياجات  مالئمة  على 
ال�صريفة،  عامل  فـي  جديد  هو  ما  كل 
فـي  والنوعي  امل�صتمر  النمو  اإىل  م�صريا 
موؤ�صرات البنك خالل ال�صنوات املا�صية.

خمت�صرة  نبذة  للح�صور  �صنقرط  وقدم 
املالية  البنك  اجنازات  اأبرز  حول 
ت�صورات  على  اأطلعهم  كما  والجتماعية 
اإدارته لو�صع البنك فـي امل�صتقبل املنظور 



 

ألول مرة فـي الشرق األوسط اإلسالمي الفلسطيني يعتمد لغة »بريل« فـي المعامالت المصرفـية
بعد اعتماده لغة الإ�صارة لل�صم والبكم اأعلن 
لغة  اعتماد  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك 
"بريل" للمكفوفـني فـي معامالته امل�صرفـية 
وقطاع  الغربية  بال�صفة  فروعه  كافة  فـي 

غزة.
ما بني غزة  جاء ذلك خالل حفل م�صرتك 
كونفرن�ض،  الفـيديو  نظام  عرب  وال�صفة 
النقد د.جهاد خليل  �صلطة  برعاية حمافظ 
املعاقني  تاأهيل  مركز  مع  وبالتعاون  الوزير، 
ب�صريا التابع لـوكالة غوث وت�صغيل الالجئني 
وجمعية  غزه   - "الأونروا"  الفل�صطينيني 
عدد  وبح�صور  بال�صفة  الكفـيف  اأ�صدقاء 
كبري من ممثلي البنوك العاملة فـي فل�صطني 
وعدد من ال�صخ�صيات العتبارية والوطنية.
واأ�صار رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك الإ�صالمي 
الفل�صطيني د. حممد زكارنه اإىل اأن اعتماد 
للبنك  وجديدًا  كبريًا  اجنازًا  يعد  بريل  لغة 
وتتويجا ل�صل�صلة من اخلطوات الواثقة التي 

خطاها خالل الأعوام املا�صية.
واأ�صاد زكارنه بدور �صلطة النقد الفل�صطينية 
والتي و�صفها "بالبيت امل�صرفـي الفل�صطيني 
موؤكدًا  وتقدمه،  البنك  تطور  فـي  الكبري" 
البنك  اعُتمد  اخلدمات  هذه  وبف�صل  اأنه 
وفقا  فل�صطني  فـي  اإ�صالمي  بنك  كاأف�صل 
املهتمة  العاملية   "The banker" ملجلة 

بالبنوك.
من ناحيته ثمن معايل حمافظ �صلطة النقد 
ال�صالمي  البنك  خطوة  الوزير  جهاد  د. 
الفل�صطيني باعتماد لغة الربيل للمكفوفـني، 
ال�صا�صية  الر�صالة  متثل  انها  على  موؤكدا 

للبنوك ال�صالمية فـي الوطن العربي.
البنك  على  القائمني  خماطبا  الوزير  وقال 

"لقد متيزمت متيزا غري م�صبوق على م�صتوى 
تقدمي  جمال  فـي  العربي  والعامل  فل�صطني 
فـي  الأ�صعف  للفئات  امل�صرفـية  اخلدمات 

جمتمعنا".
عام  مدير  باأعمال  القائم  قال  جانبه،  من 
البنك بيان قا�صم "اإن اإدخال لغة بريل فـي 
تنفـيذًا  ياأتي  للبنك  امل�صرفـية  اخلدمات 
املا�صي  يونيو  فـي  البنك  ووعود  لإعالن 
وتقدمي  املكفوفـني  رعاية  على  �صيعمل  باأنه 
وال�صتمرار  التوا�صل  على  ي�صاعدهم  ما 

مبعامالتهم ب�صرية ومبا يحفظ حقوقهم".
واأو�صح اأن البنك و�صمن هذه اخلطوة درب 
"بريل"،  لغة  يجيد  له  فرع  كل  فـي  موظف 
خا�صة  م�صرفـية  من�صورات  لتوفـري  اإ�صافة 
هذه  على  وتوزيعها  اللغة،  بهذه  باملكفوفـني 
ما  كل  لهم  لتقدم  فروعه  كل  فـي  ال�صريحة 
يخ�ض خدمات البنك، بالإ�صافة اإىل توفـري 
"بريل"  بلغة  مطبوعًا  احل�صاب  فتح  طلب 
بحيث يتم اإطالع الكفـيف عليه قبل توقيعه 

لنموذج فتح احل�صاب الأ�صلي.
واأكد اأنه اأ�صبح مبقدور كل كفـيف احل�صول 
على ا�صعار ال�صحب والإيداع من البنك بلغة 
الأ�صلي،  ال�صعار  اإىل  بالإ�صافة  "بريل" 

فروع  فـي  "بريل"  طابعات  توريد  مت  حيث 
البنك بغزة وال�صفة.

وكالة  عمليات  مدير  نائب  اأ�صاد  بدوره، 
بغزة  الفل�صطينيني  الجئني  وت�صغيل  غوث 
بخطوة  اندر�صون  �صكوت  ال�صيد  "الأنروا" 
اعتماد لغة بريل فـي البنك، موؤكدًا �صرورة 
اأجل  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ض  دعم 
حياتهم  وموا�صلة  املجتمع  فـي  متكينهم 

وممار�صتها ب�صكل طبيعي.
الو�صع  �صعوبة  من  وبالرغم  اأنه  اإىل  ولفت 
بغزة اإل اأن مبادرات كثرية جنحت فـي دعم 
هذه ال�صريحة، معربًا عن اأمله فـي اأن تنجح 
القطاع  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  "اأونروا" 
لهذه  املتتالية  تقدمي اخلدمات  فـي  اخلا�ض 

ال�صريحة.
اأ�صدقاء  جمعية  رئي�ض  اأكد  جانبه،  من 
اأن  اهلل  رام  من  الإدري�صي  حّيان  الكفـيف 
�صريحة املعاقني ل تزال تتخبط فـي املجتمع 
وتواجه �صعوبات ب�صبب عدم تطبيق القوانني 

اخلا�صة بهم من اجلهات امل�صئولة.
وطالب مبوؤازرة هذه ال�صريحة حتى ت�صارك 
وتكون  باملجتمع  م�صئوليتها  حتمل  فـي 

�صريحة مهمة وفاعلة.
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بيت البنوك

فـي اجتماعه الدوري العادي الثامن لعام 2013
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث رد سلطة النقد على كتاب الجمعية بخصوص 

تأثير مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات على نتائج أعمال القطاع المصرفـي 
فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ض  عقد 
بتاريخ   )2013/8( رقم  اجتماعه  فل�صطني 
2013/12/11 فـي مقر اجلمعية، ومت خالل 

كتاب  على  النقد  �صلطة  رد  بحث  الجتماع 
القوانني  تاأثري جمموعة  اجلمعية بخ�صو�ض 
اأعمال  نتائج  على  والتعليمات  والأنظمة 
اللجان  ت�صكيل  اإعادة  و  امل�صرفـي،  القطاع 
من  عددًا  اإىل  اإ�صافة  املجل�ض،  عن  املنبثقة 
املوا�صيع التنظيمية اخلا�صة بعمل اجلمعية.

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2013 
فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  �صاركت 
باملوؤمتر امل�صرفـي العربي لعام 2013 من 
خالل وفد �صم رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 
جوزيف ن�صنا�ض ومدير عام اجلمعية نبيل 
اأبو دياب وعماد ال�صعدي نائب املدير العام 
للبنك الإ�صالمي الفل�صطيني. وعقد املوؤمتر 
الذي نظمه احتاد امل�صارف العربية حتت 
للتحولت  القت�صادية  "التداعيات  عنوان 
امل�صارف"  ودور  الإ�صالحات  العربية؛ 
فـي   2013 الثاين  ت�صرين  14و15  فـي 
املوا�صيع  جمموعة  املوؤمتر  وتناول  بريوت. 
ظل  فـي  العربي  القت�صاد  "واقع  التالية: 
القت�صادية  "الإ�صالحات  و  التحولت" 

املطلوبة للمرحة املقبلة" و " الدور املن�صود 
للقطاع امل�صرفـي العربي فـي اإعادة البناء" 
و "اإعادة البناء و الأعمار فـي دول النزاع". 

كما ح�صر الوفد احلفل التكرميي مبنا�صبة 
تاأ�صي�ض الحتاد الذي  40 عاما على  مرور 

نظم بعد اختتام اأعمال املوؤمتر. 

ر�صح جمل�ض اإدارة جمعية البنوك فـي 
بتاريخ   2013 لعام  الثامن  اجتماعه 
احل�صور  باإجماع   2013/12/11

جمل�ض  رئي�ض  ن�صنا�ض  جوزيف  متثيل 

اإدارة  جمل�ض  لع�صوية  الإدارة 
الفل�صطينية  املال  راأ�ض  �صوق  هيئة 
ملدة  فل�صطني  فـي  العاملة  للم�صارف 
مرة  للتجديد  قابلة  �صنوات  ثالث 

 )5( املادة  باحكام  عماًل  واحدة، 
فقرة )هـ( من قانون هيئة �صوق را�ض 

املال رقم 13 ل�صنة 2004. 

جمعية البنوك ترشح ممثل المصارف العاملة فـي فلسطين
فـي مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
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فل�صطني ممثلة  فـي  البنوك  وقعت جمعية 
جمل�ض  رئي�ض  ن�صنا�ض  جوزيف  بال�صيد 
والقت�صاد  الأعمال  وكلية  اجلمعية  اإدارة 
فـي جامعة بريزيت ممثلة بعميد الكلية د. 
طلبة  اأبحاث  لدعم  اتفاقية  ن�صر  حممد 
ماج�صتري برنامج اإدارة الأعمال وبرنامج 

القت�صاد فـي جمال القطاع امل�صرفـي.
وح�صر توقيع التفاقية كل من مدير عام 
نبيل  ال�صيد  فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية 
والقت�صاد  الأعمال  واأ�صتاذ  دياب  اأبو 
برنامج  ومديرة  مكحول  د.با�صم 
ماج�صتري اإدارة الأعمال د. غري�ض خوري 
يو�صف  د.  والقت�صاد  الأعمال  واأ�صتاذ 

داوود.
وتهدف التفاقية اإىل قيام جمعية البنوك 
فـي فل�صطني بتقدمي عناوين موا�صيع فـي 
فـي  املاج�صتري  لطلبة  امل�صرفـي  املجال 
الطلبة  ويقوم  والقت�صاد  الأعمال  كلية 
القطاع  يخدم  مبا  عنها  اأبحاث  بعمل 
حلاجات  وفقًا  الفل�صطيني  امل�صرفـي 

لدعم األبحاث فـي المجال المصرفـي
جمعية البنوك فـي فلسطين وجامعة بيرزيت توقعان اتفاقية تعاون

امل�صارف. ومتطلبات 
هذه  بتوقيع  �صعادته  عن  ن�صر  واأعرب 
م�صرتك  لعمل  �صتوؤ�ص�ض  التي  التفاقية 
يخدم القطاع امل�صرفـي والطلبة على حد 

�صواء.
فـي  امل�صرفـي  القطاع  ي�صهد  واأ�صاف: 
ن�صعى  وكجامعة  ملحوظا  تطورًا  فل�صطني 
فـي  امل�صرفـية  بال�صناعة  الرتقاء  اإىل 
الفل�صطيني  لالقت�صاد  خدمة  فل�صطني 
فـي  واٍع  جيل  خللق  �صعينا  عرب  وذلك 

القت�صادية. القطاعات 

اجلمعية  اأن  ن�صنا�ض:  قال  جهته  من 
الدرا�صات  عناوين  بتوفـري  �صتقوم 
مبا  البنوك  بها  تعنى  التي  والأبحاث 
لدرا�صة  وفقا  امل�صرفـي  القطاع  يخدم 
من  واحتياجاتهم  للبنوك  م�صتفـي�صة 
والدرا�صات  الراأي  ا�صتبيانات  خالل 

امل�صرفـي. للقطاع  املختلفة  التحليلية 
خم�صة  مبلغ  اجلمعية  �صتقدم  واأ�صاف: 
اأبحاث  خم�صة  لأف�صل  دولر  اآلف 
جلهودهم  وتقديرًا  تكرميًا  وذلك  للطلبة 

ومثابرتهم.

فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  قامت 
خالل الأ�صهر الثالثة املا�صية بالتن�صيق 
مع البنوك العاملة فـي فل�صطني لو�صع 
املالحظات على جمموعة من م�صودات 
النقد  ل�صلطة  والتعاميم  التعليمات 

الفل�صطينية بخ�صو�ض ما يلي:
واملمار�صـات  القواعـد  دليـل   -  1
فـي  امل�صارف  حلوكمـة  الف�صلـى 

فل�صطني للعام 2013.
علـى  اإدخالهـا  املنـوي  التعديـالت   -  2
بخ�صو�ض   )2013/7( رقـم  تعليمـات 
الثمينـة  واملعـادن  الأمـوال  نقـل 

وامل�صتنـدات.
3 - الئتمـان املمنـوح لـذوي ال�صلـة.

و�صناديـق  اجلامـدة  -احل�صابـات   4
الأمانـات احلديديـة املوؤجـرة.

املودعيـن  بيانـات  تعميم  وم�صودة   -  5
فـي احل�صابـات البنكيـة.

�صلطة  املتبعة مع  ال�صيا�صة  وذلك �صمن 
اجلمعية  مع  الت�صاور  ب�صرورة  النقد 
الناظمة  التعليمات  م�صودات  ومناق�صة 
ب�صكلها  اإ�صدارها  قبل  امل�صرفـي  للعمل 
لتحقيق  اجلميع  من  حر�صا  النهائي، 

الف�صل للقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودات تعليمات سلطة النقد 
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بيت البنوك

بني  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
النقد  �صلطة  وممثلي  البنوك  ممثلي 
فـي   2013/11/04 بتاريخ  الفل�صطينية 
ن�صنا�ض  وبح�صور جوزيف  مقر اجلمعية، 
رئي�ض جمل�ض الإدارة وريا�ض اأبو �صحادة 
مدير دائرة الرقابة والتفتي�ض فـي �صلطة 
م�صودة  على  املالحظات  ملناق�صة  النقد، 
"دليـل  بخ�صـو�ض  النقـد  �صلطـة  تعليمات 
حلوكمـة  الف�صلـى  واملمار�صـات  القواعـد 
 ،2013 للعام  فل�صطني"  فـي  امل�صارف 
كافة  ا�صتعرا�ض  الجتماع  خالل  ومت 

تنـوي كل من جمعيـة البنـوك فـي فل�صطيـن 
بالتن�صيـق  الفل�صطيني  امل�صرفـي  واملعهد 
وبالتعـاون  الفل�صطينيـة  النقـد  �صلطـة  مـع 
الفل�صطينـي  الأوروبـي  ال�صنـدوق  مـع 

 PIBF مـن  وبدعـم  القـرو�ض  ل�صمـان 
 Palestine International Business

تنفـذه  تدريبي  برنامـج  بتنظيـم   Forum

 III & II بـازل   حـول   Euro Money

وياأتي  القادم،  العام  من  الأول  الربع  فـي 
النقد  �صلطة  توجهات  مع  ان�صجامًا  ذلك 
مع   II بازل  تطبيق  باعتماد  الفل�صطينية 

بداية العام 2014. 

جمعية البنوك والمعهد المصرفـي الفلسطيني
III & II تحضران لتنظيـم برنامـج تدريبي حـول بـازل

جمعية البنوك تناقش مالحظاتها على مسودة تعليمات
»دليـل القواعـد والممارسـات الفضلـى لحوكمـة المصارف« مع ممثلي سلطة النقد

بني  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
النقد  �صلطة  وممثلي  البنوك  ممثلي 
 2013/11/27 بتاريخ  الفل�صطينية 
املالحظات  ملناق�صة  اجلمعية،  مقر  فـي 
م�صودات  من  عدد  على  و�صعها  مت  التي 
عن  ال�صادرة  والتعاميم  التعليمات 
بخ�صو�ض:  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 
علـى  اإدخالهـا  املنـوي  التعديـالت   -  1
نقـل  حول   )2013/7( رقـم  تعليمـات 
وامل�صتنـدات.  الثمينـة  واملعـادن  الأمـوال 

2 - الئتمـان املمنـوح لـذوي ال�صلـة. 

جمعية البنوك تناقش مالحظاتها على مسودات التعليمات مع ممثلي سلطة النقد 

و�صناديـق  اجلامـدة  احل�صابـات   -  3
املوؤجـرة. الأمانـات احلديديـة 

املودعيـن  بيانـات  تعميم  وم�صودة   -  4
البنكيـة. احل�صابـات  فـي 

البنوك  مالحظات  ومناق�صة  الدليل  بنود 
ال�صيغة  اإىل  احل�صور  تو�صل  حيث  عليها 

الدليل. لهذا  النهائية 
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بالتعاون مع سلطة النقد جمعية البنوك تنظم اجتماعًا
للتحضير لألسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2014

بالتعاون مع جمعية البنوك والشراكة مع البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي العربي 
مجموعة اوغاريت تنظم ندوة »التمويل اإلسالمي بين المفهوم والتطبيق« 

حت�صرييًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
بني مدراء الت�صويق لدى البنوك العاملة فـي 
الفل�صطينية  النقد  �صلطة  وممثلي  فل�صطني 
بتاريخ 2013/11/17 فـي مقر اجلمعية، 
لإطالق  الالزمة  الرتتيبات  ملناق�صة  وذلك 
لالأطفال  امل�صرفـي  الأ�صبوع  فعاليات 
وال�صباب لعام 2014 و و�صع خطة العمل 
بتاريخ  اأخر  اجتماع  عقد  ومت  به.  اخلا�صة 
جلنة  اأع�صاء  �صم   2013/12/03

�صياغة الن�صرة التثقيفـية اخلا�صة بالأ�صبوع 
من  ت�صكيلها  مت  والتي  لالأطفال  امل�صرفـي 

ندوة  اوغاريت  جمموعة  نظمت 
املفهوم  بني  الإ�صالمي  "التمويل 
الأو�صط"  ال�صرق  منطقة  فـي  والتطبيق، 
وال�صراكة  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون 
الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  مع 
وذلك  العربي،  الإ�صالمي  والبنك 
فندق  فـي   ،2013/10/02 بتاريخ 
من  عددًا  الندوة  وح�صر  املوفنبيك، 
العاملة  الإ�صالمية  البنوك  ممثلي 
النقد  �صلطة  وممثلي  فل�صطني  فـي 
الرقابة  هيئات  واأع�صاء  الفل�صطينية 

عدد من مدراء الت�صويق فـي البنوك العاملة 
�صلطة  ممثلي  اإىل  بالإ�صافة  فل�صطني،  فـي 

الن�صرة  �صياغة  اإعادة  على  للعمل  النقد 
التثقيفـية واعتمادها للعام 2014.

املجال،  هذا  فـي  واملخت�صني  ال�صرعية 
ومعيقات  اآفاق  بحث  مت  الندوة  وخالل 

وفـي  عام  ب�صكل  الإ�صالمي  التمويل 
ب�صكل خا�ض. فل�صطني 

فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  ر�صحت 
مديرها العام نبيل اأبو دياب فـي ع�صويـة 
املخاطـر  درء  �صنـدوق  اإدارة  جملـ�ض 
مت  والذي  الزراعيـة،  والتاأمينـات 
امل�صادقة على ت�صكيله من جمل�ض الوزراء 

واملكون من 13 ع�صوا ي�صم ممثلي خم�ض 
املجتمع  منظمات  من  واأربعة  وزارات 
املدين وممثل واحد عن كل من �صوق را�ض 
املال الفل�صطيني، و�صلطة النقد، والبنوك 
التامني،  �صركات  و  فل�صطني،  فـي  العاملة 

وهو  رئا�صي  مبر�صوم  قانون  اإ�صدار  ومت 
املخاطر  ودرء  الزراعية  التاأمينات  قانون 
اإعداد  على  حاليا  العمل  يجري  حيث 

التاأ�صي�ض. وا�صتكمال  واللوائح  الأنظمة 

جمعية البنوك تشارك فـي عضوية مجلـس إدارة صنـدوق درء المخاطـر والتأمينـات الزراعيـة 
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جمعية  ممثل  احل�صن  الرحيم  عبد  �صارك 
لل�صمان  الوطني  الفريق  فـي  البنوك 
الجتماعي بح�صور ور�صة العمل التدريبية 
ال�صمان  نظام  ت�صميم  ملعايري  والعر�ض 
وذلك  الدولية،  املعايري  وفق  الجتماعي 

فندق  فـي   2013/11/28-27 بتاريخ 
عر�ض  الور�صة  خالل  ومت   . بارك  جراند 
العمل  ملنظمة  الجتماعي  ال�صمان  �صيا�صة 
الجتماعي  ال�صمان  ومبادئ  الدولية 
الجتماعي،  لل�صمان  الدولية  واملعايري 

ال�صمان  نظام  بناء  كيفـية  ومناق�صة 
دور  هو  وما  فل�صطني،  فـي  الجتماعي 
ال�صركاء الجتماعيني واملجتمع املدين فـي 

اإن�صاءه.

جمعية البنوك تشارك فـي ورشة العمل التدريبية
والعرض لمعايير تصميم نظام الضمان االجتماعي وفق المعايير الدولية 

بيت البنوك

جمعية البنوك تستضيف رئيس وحدة تطوير األعمال فـي مؤسسة الحسين للسرطان
فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
املوارد  مدراء  بني  تعريفـيًا  لقاًء 
العاملة  البنوك  لدى  الب�صرية 
احل�صيـن  وموؤ�ص�صـة  فل�صطني  فـي 
 2013/11/11 بتاريخ  لل�صرطـان 
خالل  من  وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي 
وحـدة  لرئيـ�ض  اجلمعية  ا�صت�صافة 
حيث  املوؤ�ص�صة،  فـي  الأعمـال  تطويـر 
باملوؤ�ص�صة  التعريف  اللقاء  خالل  مت 
الـذي  الربنامـج  وفوائـد  ومميـزات 
لتغطية  "رعاية"  برنامج  تقدمـه؛ 
برنامج  وهو  ال�صرطان  مر�ض  عالج 
مينح  ربحي،  غري  اجتماعي  تكافلي 

لقاًء  فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
لدى  الب�صرية  املوارد  مدراء  بني  تعريفـيًا 
وموؤ�ص�صة  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 
)�صركة  عمان   - لال�صت�صارات  الباترو�ض 
والتدريب  ال�صت�صارات  فـي  متخ�ص�صة 
فـي   2013/10/30 بتاريخ  امل�صرفـي( 
ا�صت�صافة  خالل  من  وذلك  اجلمعية،  مقر 
للموؤ�ص�صة،  التنفـيذي  للمدير  اجلمعية 
باملوؤ�ص�صة  التعريف  اللقاء  خالل  مت  حيث 
التعاون  واإمكانية  تقدمها،  التي  والربامج 
امل�صرتك لتنمية وتطوير راأ�ض املال الب�صري 

جمعية البنوك تستضيف المدير التنفـيذي لمؤسسة الباتروس لالستشارات

من خالل عقد الدورات والربامج التدريبية 
الإدارية  ال�صت�صارات  وتقدمي  املتخ�ص�صة، 

وغريها بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية 
ومواكبة م�صرية التقدم والتطور. 

م�صرتكيه  من  ال�صرطان  مر�صى 
فـي  ح�صريًا  العالج  لتلقي  الفر�صة 
مركز احل�صني لل�صرطان مقابل ر�صوم 
وباأ�صقف  رمزيه  �صنوية  ا�صرتاك 

خمتلفة. ومت التفاق على اآلية واإمكانية 
التعاون امل�صرتك لتقدمي الدعم لراأ�ض 
امل�صرفـي  القطاع  فـي  الب�صري  املال 

الفل�صطيني.
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كتابها  فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�صدرت 
والذي   "2012 م�صرفـية  "درا�صات  ال�صنوي 
يت�صمن اثنا ع�صرة درا�صة م�صرفـية حتليلية تهم 
ال�صناعة  اأداء:  حتليل  وهي:  امل�صرفـي،  القطاع 
وامل�صارف  املحلية،  وامل�صارف  امل�صرفـية، 
وامل�صارف  التجارية،  وامل�صارف  الوافدة، 
امل�صرفـي  للقطاع  مقارنة  ودرا�صة  الإ�صالمية، 
الت�صهيالت  عن:  حتليلية  ودرا�صة  الفل�صطيني، 
غري  والت�صهيالت  العمالء،  وودائع  املبا�صرة، 
وال�صيكات،  اللكرتونية،  وال�صريفة  املبا�صرة، 
واحلوالت، حيث مت اإ�صافة جديدة على الإ�صدار 

�صمت ثالث درا�صات .

"املوؤ�صر  ال�صهرية  ن�صرتها  البنوك  اأ�صدرت جمعية 
توفـري  اإىل  تهدف  والتي   "2013/10 امل�صرفـي 
خالل  من  امل�صرفـي  القطاع  واقع  عن  املعرفة 
حتليل لأهم بنود امليزانية املجمعة ما ي�صكل مرجعا 
هذا  ويرافق  القرار،  و�صناع  واملهتمني  للباحثني 
 "2013/10 م�صرفـية  "بيانات  بطاقة  الإ�صدار 
ما  لأهم  ال�صتخدام  �صهل  ملخ�صا  ت�صكل  والتي 

ورد فـي ن�صرة املوؤ�صر امل�صرفـي.
ارتفاعا   2013 الأول  ت�صرين  �صهر  نتائج  وتظهر 
 ،)%0.3( بـ  املوجودات  �صافـي  موؤ�صرات  فـي 
البنوك  ودائع   ،)%1( بـ  ال�صائلة  املوجودات 
الأرباح  �صافـي   ،)%10( بـ  النقد  و�صلطة 
فـي  انخفا�صًا  �صهد  كما   ،)%93( بـ  ال�صهرية 
وودائع  بـ )%0.4(،  املبا�صرة  الت�صهيالت  �صافـي 
ال�صهر  مع  باملقارنة  وذلك   )%0.4( بـ  العمالء 

ال�صابق من نف�ض العام.

جمعية البنوك تصدر كتاب » دراسات مصرفـية 2012« 

جمعية البنوك تصدر نشرة » المؤشر المصرفـي 2013/10«
و بطاقة »بيانات مصرفـية 2013/10« 

دراســات مصـرفــية
2012

الحواالتالشيكاتالصيرفة اإللكترونية

المقارنةالمصارف اإلسالمية

التسهيالت غير المباشرةالتسهيالت المباشرة

المصارف الوافدة المصارف  المحلية

المصارف التجارية

ودائع العمالء

الصناعة المصرفـية

دراســات مصـرفــية
2012

الحواالتالشيكاتالصيرفة اإللكترونية

المقارنةالمصارف اإلسالمية

التسهيالت غير المباشرةالتسهيالت المباشرة

المصارف الوافدة المصارف  المحلية

المصارف التجارية

ودائع العمالء

الصناعة المصرفـية
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سلطة النقد الفلسطينية
قبول فلسطين عضوًا كاماًل بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفـية

لأمريكا  زيارته  وخالل  اأخرى،  جهة  من 
ريدريغو  بال�صيد  الوزير  التقى  الالتينية، 
الت�صيلي  املركزي  البنك  حمافظ  فـريجارا، 

خالل  وذلك  الدارة،  جمل�ض  واع�صاء 
بني  الفرتة  فـي  الت�صيلية  للعا�صمة  زيارته 
29-2013/10/31، حيث تبادل الطرفان 

ذات  املختلفة  واخلربات  النظر  وجهات 
امل�صرفـي  اجلهاز  على  بالرقابة  العالقة 
الوزير  واأطلع  وفل�صطني،  ت�صيلي  من  كل  فـي 

�صارك الدكتور جهاد خليل الوزير، حمافظ 
ال�صنوي  باملوؤمتر  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 
ل�صمان  الدولية  للموؤ�ص�صة  ع�صر  الثاين 
الودائع امل�صرفـية، والذي عقد بالعا�صمة 
مع  بالتعاون  ايري�ض  بيون�ض  الرجنتينية 
فـي  الودائع  ل�صمان  الرجنتينية  املوؤ�ص�صة 
الفرتة 04-2013/11/08، حيث مت قبول 
ل�صمان  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  ع�صوية 
الودائع، والتي مت تاأ�صي�صها موؤخرًا، ع�صوًا 
الودائع  ل�صمان  الدولية  باملوؤ�ص�صة  كاماًل 
الوزير  التقى  املوؤمتر  وخالل  امل�صرفـية. 
فـرييل،  جاييل  ال�صيدة  العام  باأمينها 
وتبادل معها وجهات النظر و�صبل التعاون 
الوزير  التقى  كما  العالقة.  ذات  والفكار 
بعدد من وزراء موؤ�ص�صات �صمان الودائع. 

اللجنة  اجتماعات  فـي  �صارك  وقد  هذا 
افريقيا  و�صمال  الو�صط  لل�صرق  القليمية 

الودائع.  ل�صامني 
ت�صبح  الع�صوية،  هذه  على  باحل�صول 
املحفل  بهذا  فاعاًل  ع�صوًا  فل�صطني 
�صلطة  تاأ�صي�ض  بعد  ذلك  ياأتي  الدويل، 
للموؤ�ص�صة  موؤخرًا  الفل�صطينية  النقد 
والتي  الودائع  ل�صمان  الفل�صطينية 
ن�صبته  ما  الإطالق  مرحلة  فـي  �صتغطي 
93 باملئة من املودعني باجلهاز امل�صرفـي 

الفل�صطيني. هذه املوؤ�ص�صة التي تهدف اىل 
تعزيز ثقة املتعاملني مع اجلهاز امل�صرفـي 
كما  ا�صتقراره،  على  باحلفاظ  وامل�صاهمة 
على  الفل�صطيني  ال�صوق  وجودها  �صي�صجع 
النمو  تعزيز  وبالتايل  املدخرات،  حتريك 

القت�صادي.
اأموالها  اإدارة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
منف�صلني  �صندوقني  خالل  من  �صيتم 

والآخر  التقليدية،  للم�صارف  اأحدهما 
اإدارته  �صتتم  ال�صالمية، حيث  للم�صارف 

وفق الحكام وال�صوابط ال�صرعية.
تنظيمه  مت  الذي  املوؤمتر  تناول  وقد  هذا 
م�صهد  ظل  فـي  "العمل  عنوان  حتت 
كالتغريات  عدة  حماور  املايل"  ال�صالح 
املالية  بال�صيناريوهات  حلقت  التي 
موؤ�ص�صات  وجتاوب  وتفاعل  العاملية، 
مع  امل�صرفـية  والجهزة  الودائع  �صمان 
المان  �صبكة  ودور  العاملية،  املالية  الزمة 
يذكر  املايل.  ال�صتقرار  بتحقيق  املايل 
الودائع  ل�صمان  الدولية  املوؤ�ص�صة  اأن 
 2002 عام  تاأ�صي�صها  مت  قد  امل�صرفـية 
من  الودائع  �صمان  نظم  فعالية  لتطوير 
والتعاون  والتوجيه  الر�صاد  توفـري  خالل 
عامليًا،  ع�صوًا   71 متثل  وهي  الدويل 
 72 رقم  الع�صو  فل�صطني  ت�صبح  وبذلك 

الذي ين�صم لهذه املوؤ�ص�صة العاملية.

الدكتور جهاد الوزير مع محافظ البنك المركزي التشيلي وأعضاء مجلس اإلدارة
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الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  عقد 
اىل  تهدف  التي  الودائع  ل�صمان 
امل�صارف  لدى  املودعني  اموال  حماية 
بتاريخ  اهلل  رام  مبدينة  الول  اإجتماعه 
اإقرار  مت  حيث   ،2013/09/26

ومبا�صرة  املوؤ�ص�صة  عمل  ا�صرتاتيجية 
على  امللقاة  املهام  مبوجب  اأعمالها 
جمل�ض  وي�صم  القانون.  ح�صب  عاتقها 
الوزير،  خليل  جهاد  د.  املوؤ�ص�صة  اإدارة 
وممثاًل  رئي�صا،  النقد  �صلطة  حمافظ 
ال�صركات  ومراقب  املالية،  وزارة  عن 
بوزارة القت�صاد الوطني، واأربعة اأع�صاء 
خوري،  با�صم  د.  ال�صيد  وهم  م�صتقلني 
�صعيد  ود.  ال�صفاريني،  علي  وال�صتاذ 

هيفا، وال�صيد حممد العايدي. 

فريقًا  الفل�صطينية  النقد  �صلطة  اوفدت 
اخلربات  لتبادل  اجلزائر  بنك  اىل 
امل�صرتك،  الهتمام  ذات  املجالت  فـي 
لقاءات  �صل�صلة  بعقد  الفريق  قام  حيث 
الئتماين  املعلومات  بنظام  للتعريف 
والرقابة  املعادة،  ال�صيكات  ونظام 
وا�صتمرارية  املكتبي،  والتحليل  امليدانية 

مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع يعقد اجتماعه األول

سلطة النقد تتبادل الخبرات الفنية مع بنك الجزائر

رئي�ض  الوزير،  خليل  جهاد  د.  واأفاد 
الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض 
املوؤ�ص�صة  هذه  وجود  "اأن  الودائع  ل�صمان 
و�صي�صجع  املايل،  المان  �صبكة  �صيعزز 
تعزيز  وبالتايل  املدخرات،  حتريك  على 
النمو القت�صادي فـي فل�صطني". واأ�صاف 

وباملقابل  الموال  غ�صل  ومكافحة  العمل، 
فـي  اجلزائرية  اخلربة  على  التعرف  مت 
اإلتقى  كما  امل�صرفـية.  الرقابة  جمال 
بنك اجلزائر  الفل�صطيني مبحافظ  الوفد 
د. حممد الك�صا�صي، والذي اأبدى تقديره 
واعجابه ب�صلطة النقد وكفاءاتها الب�صرية 
هذه  تنظيم  وياأتي  الفنية.  واإمكاناتها 

الوزير: "فـي حال ت�صفـية اأي م�صرف لأي 
�صبب كان، تتوىل هذه املوؤ�ص�صة رد الودائع 
للمودعني فـي حدود �صقف التاأمني ب�صكل 
متابعة  اإجراءات  ت�صتمر  بينما  فوري، 
القانون  ح�صب  الخرى  املالية  احلقوق 

واإجراءات الت�صفـية".

الدويل  التعاون  �صل�صلة  �صمن  الزيارة 
جنوب- جنوب، وذلك بعد زيارة حمافظ 
للجمهورية  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 
اجلزائرية خالل �صهر اأيلول املا�صي لتبادل 
اخلربات على امل�صتويني القليمي والدويل 
ملا لذلك من اأثر ايجابي على تطوير النظم 

الرقابية وال�صناعة امل�صرفـية. 

حققتها  التي  التطورات  على  م�صت�صيفه 
�صلطة النقد. كما التقى الوزير خالل زيارته 
الت�صيليني من  البنوك  ببع�ض مدراء  لت�صيلي 
اإدارة  جمل�ض  واأع�صاء  فل�صطينية،  اأ�صول 
م�صروع بيت حلم 2000، حيث مت التباحث 
فل�صطني  فـي  ال�صتثمار  دعم  �صبل  حول 
القطاعات  بني  الروابط  وتعزيز  وتطوير 
وتعرف  كما  والت�صيلية.  الفل�صطينية  املالية 
بالتنمية  ت�صيلي  جتربة  على  الوزير 

لتكون  جناحها  اأثبتت  التي  القت�صادية 
منوذجًا يحتذى به. كما التقى الوزير مبمثلي 
اجلالية الفل�صطينية - الت�صيلية فـي العا�صمة 
الفل�صطينيني،  العمال  ورجال  �صانتياغو 
وكارلو�ض  ق�صي�ض،  والبريتو  �صعيد،  كخو�صيه 
م�صعود، وزير املالية ال�صابق وحمافظ البنك 
دكاريت  وجورج  ال�صابق،  الت�صيلي  املركزي 
اخلارجية  بوزارة  الدويل  التعاون  م�صوؤول 
الت�صيلية. كما مت خالل زيارة الوزير لت�صيلي 

البنوك  جمعية  اإدارة  مع  اجتماع  عقد 
والتقى  الأفكار.  لتبادل  وذلك  الت�صيلية، 
رحبت  التي  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  مبمثلي 
بالت�صبيك بني احلا�صنة التكنولوجية فـي كل 
من فل�صطني وت�صيلي وذلك لتطوير العالقات 
جمال  فـي  اخلربات  وتبادل  التجارية 
تكنولوجيا املعلومات. هذا وقد حظيت زيارة 
الوزير ولقاءاته الر�صمية بتغطية وا�صعة من 

قبل و�صائل العالم الت�صيلية. 



المعهد المصرفـي الفلسطيني

المعهد المصرفي يساهم فـي رفع مستوى التدريب فـي غزة
وينفذ مجموعة من البرامج وورش العمل المميزة فـي جميع محافظات الوطن

 from the Island بعنوان  الفرق 
Escape والذي يهدف اىل بناء الفرق 

يهدف  حيث  فريق،  �صمن  والعمل 
مع  بالتعاون  ُنّفد  والذي  الربنامج، 
املدرب  وقدّمه   Lion Heart موؤ�ص�صة 
التقارب  تعزيز  اإىل  احل�صيني،  ح�صام 
بني اأع�صاء الفريق، بناء ال�صرتاتيجية، 
الآخرين،  ومواهب  ملهارات  اأكرب  فهم 
امل�صروع،  تخطيط  امل�صكالت،  حل 
التفوي�ض  التوا�صل،  بناء  الوقت،  ادارة 

للموارد، حتفـيز الر�صى الأمثل.
الثاين  ت�صرين  �صهر  نهاية  ومع 
خالل  نفذ  قد  املعهد  يكون   ،2013

الأ�صهر اأيلول، ت�صرين الأول، ت�صرين 
التدريبية  الربامج  من  حزمًة  الثاين 
عقد  حيث  املميزة،  العمل  وور�صات 
املعهد 24 برناجمًا تدريبيًا و4 ور�ض 
 18 اهلل  رام  فـي  ُعقد  حيث  عمل، 

الفل�صطيني  امل�صرفـي  املعهد  عقد 
برناجمًا تدريبًا بعنوان " احلزام الأ�صفر 
 Six Sigma  / �صيجما  ال�صتة  فـي 
بعنوان  عمل  وور�صة   "Yellow Belt

الوظيفـي" بغزة. العمل  "اأخالقيات 
لفـيف  اللقاءين  فـي  �صارك  حيث 
امل�صرفـي  القطاع  فـي  العاملني  من 

واملوؤ�ص�صات وال�صركات الأخرى.
وتاأتي هذه اخلطوة �صمن خطة املعهد 
بتن�صيط التدريب فـي غزة وعقد ور�ض 
لدى  �صيكون  حيث  فـيه،  نوعية  عمل 
جمّهز  م�صتقل  مبنى  غزة  املعهد فـي 
برامج  لطرح  متهيدًا  التقنيات  بكافة 
وندوات ودبلومات و�صهادات نوعية فـي 
غزة �صمن خطة املعهد التدريبية للعام 

.2014

الفل�صطيني  امل�صرفـي  املعهد  عقد  كما 
بناء  حول  خلوة  برنامج  حلم  بيت  فـي 

القانونية  اجلوانب  وهم:  برناجمًا 
التقارير،  كتابة  التجارية،  لالأوراق 
التخطيط الإداري، عالقات العمالء 
التقديرية  املوازنات  اإعداد   ،CRM

املالية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك  فـي 
الأ�صا�صي،  والتحليل  الفني  التحليل 
النقدية  بالتدفقات  والتنبوؤ  الإعداد 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  للمن�صاآت 
 Business Evaluation &

والتخطيط  التحليل   ،Analysis

نظام  حول  مقدمة  الإئتماين،  املايل 
 ،FATCA �صويفت، متطلبات تطبيق 
اجلدوى  درا�صة  وتقييم  اإعداد 
الإ�صتثمارية،  للم�صاريع  املالية 
 Fundraising & الإئتمان،  متابعة 
وبرناجمني   ،Proposal Writing

فـي اإجراءات جلان التحقيق الإداري 
برنامج  واجلزاءات،  والعقوبات 
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 FATCA و يعقد برنامجًا فـي متطلبات تطبيق

الفل�صطيني  امل�صرفـي  املعهد  عقد 
متطلبات  فـي  تدريبيًا  برناجمًا 
بتطبيق  ُيعنى  والذي   FATCA تطبيق 
الأمريكي  ال�صريبي  المتثال  قانون 
ومتحور  الأجنبية،  احل�صابات  على 
وم�صوؤوليات  دور  حول  الربنامج 
م�صروع  بناء  فـي  البنك  دوائر 

)اإدارة   FATCA متكامل  لتطبيق 
العمليات  وال�صركات،  الأفراد  قطاع 
والتدقيق(،  املخاطر  امل�صرفـية، 
لتطبيق  البنوك  متطلبات اتفاقيات 
ا�صرتاتيجيات  و�صع   ،FATCA

ال�صتعدادات   ،FATCA مع  التعامل 
اعداد   ،FATCA لتطبيق  الداخلية 

FATCA، تعديل  �صيا�صات واجراءات 
الأنظمة والتقارير الرقابية، التحديات 

الرئي�صية.
ونظرًا لالإقبال ال�صديد للم�صاركة فـي 
بعقد  املعهد  �صيقوم  الربنامج،  هذا 
�صهر  بداية  فـي  اأخرى  مرة  الربنامج 

كانون الأول 2013. 

ال�صرطة  جلهاز  م�صرفـية  توعية 
الفل�صطينية، كما عقد املعهد برناجمًا 
فـي نابل�ض بعنوان "اأخالقيات العمل 
فعقد  لغزة  بالن�صبة  اأما  الوظيفـي"، 
احلزام  تدريبية:  برامج   4 املعهد 
قانون  �صيجما،  ال�صتة  فـي  الأ�صفر 
العمل الفل�صطيني، مهارات التقدمي، 
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النقدية  بالتدفقات  والتنبوؤ  الإعداد 
للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.

عمل  ور�ض   4 املعهد  عقد  كما 
التيكيت  يعني  "ماذا  بعنوان 
"وور�صة  امل�صرفـي  للقطاع  املهني 
احلر�ض  ل�صباط  امل�صرفـية  التوعية 
التدريب  "منهجية  الرئا�صي"، 

اهلل،  رام  فـي  التطبيقي"  التفاعلي 
وور�صة "اأخالقيات العمل الوظيفـي" 

فـي غزة.
وانتهى املعهد من تنفـيذ دبلوم موظف 
فـي  متخ�ص�ض  و�صهادة  معتمد  تلر 
و�صهادة  الأموال  غ�صل  مكافحة 

.Certified Ethical Hacker
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زاوية مصرفـية

بيانات الدخل المجمعة

اإليرادات
15.0 %194,349,302 169,044,294 الفوائد الدائنة 

34.3 %26,352,153 19,619,884 الفوائد املدينة 

12.4 %167,997,149 149,424,409 �سافـي اإيرادات الفوائد

0.9 %35,783,389 35,466,076 �صافـي اإيرادات العمولت

10.2 %203,780,539 184,890,485 �سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

24.2 %13,405,348 10,793,660 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

24.4 %4,537,683 6,005,082 ا�صرتداد خم�ص�ض تدين ت�صهيالت مبا�صرة

9.7 %9,622,287 10,651,737 اأخرى

9.0 %231,345,856 212,340,964 جمموع الإيرادات

المصاريف
6.7 %71,011,219 66,579,549 نفقات املوظفـني

0.9 %38,537,766 38,196,845 م�صاريف اإدارية وعمومية

3.4 %10,497,440 10,148,308 ا�صتهالكات واإطفاءات

32.7 %9,631,446 14,305,299 خم�ص�ض تدين ت�صهيالت مبا�صرة

81.8 %3,010,152 1,655,770  اأخرى

1.4 %132,688,024 130,885,770 جمموع امل�صاريف

21.1 %98,657,833 81,455,193 الربح قبل ال�صرائب

22.6 %25,734,721 20,994,858 م�صروف ال�صرائب 

263.6 %45,329 27,709 �صرائب �صنوات �صابقة وموؤجلة

20.7 %72,968,441 60,432,626 �صافـي ربح الفرتة

التغي 2012/6/302013/6/30 
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الموجودات 
26.6 %1,477,679,7611,870,105,132نقد واأر�صدة لدى �صلطة النقد الفل�صطينية

20.2 %1,516,391,0391,822,761,727اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية

3.2 %768,597,500792,993,824اأر�صدة لدى املركز الرئي�صي

10.5 %3,779,543,6434,175,140,940�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة 

37.3 %286,882,022179,840,295موجودات مالية بالقيمة العادلة

21.7 %575,756,734700,555,412موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

21.5 %109,155,00585,712,155ا�صتثمارات

2.8 %155,056,322159,376,346�صافـي موجودات ثابتة 

14.0 %229,555,451261,610,335اأخرى

12.9 %8,898,617,47810,048,096,166�سافـي املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 
149.3 %38,690,69696,471,532ودائع �صلطة النقد الفل�صطينية

17.0 %413,514,854483,841,670ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية

63.1 %22,321,2188,230,655ودائع املركز الرئي�صي

13.3 %6,885,234,2437,801,597,748ودائع العمالء

10.0 %72,455,91179,693,486خم�ص�صات متنوعة

2.5 %112,327,853109,524,261خم�ص�صات ال�صرائب

35.0 %141,677,976191,197,055اأخرى

14.1 %7,686,222,7518,770,556,406جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
1.5 %899,753,441913,581,234راأ�ض املال املدفوع

100 %700,1720راأ�ض املال امل�صاند

0.0 %12,034,69212,034,692عالوة اإ�صدار

18.4 %137,170,004162,351,983احتياطي قانوين وتقلبات دورية

42.9 %65,860,03594,098,294احتياطي خماطر م�صرفـية عامة واختياري

137.6 %2,886,623 7,681,751التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

10.8 %85,044,53394,265,039الأرباح املدورة

1.3 %4,150,0984,095,140اأخرى

5.4 %1,212,394,7271,277,539,760جمموع حقوق امللكية

12.9 %8,898,617,47810,048,096,166جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

الميزانية العمومية المجمعة
التغي 2012/6/302013/6/30
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زاوية مصرفـية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفـية

مؤشرات الربحية
88.1 %87.1 %�صافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

0.7 %0.7 %العائد على املوجودات

5.7 %5.0 %العائد على حقوق امللكية

مؤشرات السيولة
77.6 %77.4 %ودائع العمالء / �صافـى املوجودات

41.6 %42.5 %�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة / �صافـي املوجودات

53.5 %54.9 %�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة / ودائع العمالء

مؤشرات هيكل رأس المال
87.3 %86.4 %املطلوبات / �صافـي املوجودات 

326.8 %311.7 %�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة / حقوق امللكية
7.4 %7.0 %الأرباح املدورة / حقوق امللكية

2012/6/302013/6/30
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األهمية النسبية لبنود الميزانية وقائمة الدخل المجمعة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من صافـي الموجودات  الحصة من صافـي الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2012/6/30 2013/6/30
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زاوية مصرفـية
سطين )2012/6 2013/6(

سنوية األساسية للبنوك العاملة فـي فل
ف ال

ص
البيانات المالية ن

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

البنك العربي
 2,826,001,676

 2,988,662,193
 2,410,597,011

 2,607,779,715
 1,213,249,285

 1,189,888,475
 24,217,276

 31,478,698
 100,000,000

 100,000,000

بنك فل�صطني
 1,676,243,017

 2,181,799,362
 1,358,751,131

 1,695,961,011
 839,343,710

 1,025,609,900
 18,290,422

 18,712,082
 134,000,000

 150,000,000

بنك القاهرة عمان
 752,155,669

 779,990,914
 576,002,972

 603,291,351
 266,343,173

 258,627,409
 3,967,257

 3,406,793
 50,000,000

 50,000,000

بنك الأردن
 555,263,880

 569,874,274
 470,447,265

 476,930,306
 132,830,756

 125,842,283
 4,600,316

 2,883,982
 50,000,000

 50,000,000

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
 449,836,928

 534,614,774
 361,759,805

 394,275,209
 158,654,745

 216,465,056
 2,530,446

 3,017,350
 50,000,000

 50,000,000

بنك القد�ض
 458,564,746

 488,923,486
 331,906,800

 372,889,991
 305,496,472

 283,454,755
 1,632,587

 2,639,207
 50,000,000

 50,000,000

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
 399,879,267

 480,161,754
 300,487,328

 382,473,527
 202,475,008

 243,203,692
 2,757,616

 3,361,489
 47,172,207

 50,000,000

البنك الوطني 
 291,160,716

 406,569,145
 154,543,589

 238,639,465
 116,580,420

 191,038,977
 1,004,414

 1,445,622
 39,875,642

 49,875,642

البنك الإ�صالمي العربي
 339,444,301

 403,220,278
 261,899,963

 315,885,872
 148,518,353

 182,057,771
256,473

 1,903,601
 47,672,484

 47,672,484

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
 226,078,106

 268,859,922
 133,058,421

 161,679,907
 77,357,835

 100,822,556
 573,015

 1,362,280
 53,000,000

 53,000,000

ين
البنك الأهلي الأرد

 218,183,939
 248,964,677

 150,894,701
 171,533,402

 92,747,085
 105,475,567

 1,384,663
 1,774,439

 50,007,052
 50,007,052

البنك التجاري الفل�صطيني
 179,900,485

 203,730,665
 122,495,796

 136,280,286
 69,921,129

 79,699,407
4,824

 284,671
 30,026,056

 30,026,056

ين
البنك التجاري الأرد

 150,140,542
 150,874,945

 61,103,367
 67,966,876

 41,936,845
 51,054,257

74,900
 890,645

 50,000,000
 50,000,000

البنك العقاري امل�صري العربي
 140,525,015

 140,298,430
 72,735,841

 74,740,101
 86,400,531

 86,389,319
118,547

 265,686
 50,000,000

 50,000,000

ين الكويتي
البنك الأرد

 114,009,941
 112,473,976

 51,534,017
 50,093,120

 13,436,685
 14,962,381

 242,728
 503,379

 50,000,000
 50,000,000

حتاد
بنك ال

 61,455,128
 59,089,370

 33,476,245
 30,929,845

 8,469,027
 10,736,403

46,763
 208,877

 23,000,000
 23,000,000

H ال�صرق الأو�صط املحدود
S

B
C بنك

 43,376,530
29,988,001

33,398,691
20,247,764 

 5,747,784
 9,812,731

377,553
1,170,360

 10,000,000
 10,000,000

_ __ __ __ __ ___ __

�صافـي املوجودات
ودائع العمالء

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة
خل�صارة

�صافـي الربح / ا
راأ�ض املال املدفوع
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2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

2012 / 6
2013 / 6

البنك العربي
%

 31.76
%

 29.74
%

 35.01
%

 33.43
%

 32.10
%

 28.50
%

 40.07
%

 43.14
%

 11.11
%

 10.95

بنك فل�صطني
%

 18.84
%

 21.71
%

 19.73
%

 21.74
%

 22.21
%

 24.56
%

 30.27
%

 25.64
%

 14.89
%

 16.42

بنك القاهرة عمان
%

 8.45
%

 7.76
%

 8.37
%

 7.73
%

 7.05
%

 6.19
%

 6.56
%

 4.67
%

 5.56
%

 5.47

بنك الأردن
%

 6.24
%

 5.67
%

 6.83
%

 6.11
%

 3.51
%

 3.01
%

 7.61
%

 3.95
%

 5.56
%

 5.47

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
%

 5.06
%

 5.32
%

 5.25
%

 5.05
%

 4.20
%

 5.18
%

 4.19
%

 4.14
%

 5.56
%

 5.47

بنك القد�ض
%

 5.15
%

 4.87
%

 4.82
%

 4.78
%

 8.08
%

 6.79
%

 2.70
%

 3.62
%

 5.56
%

 5.47

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
%

 4.49
%

 4.78
%

 4.36
%

 4.90
%

 5.36
%

 5.83
%

 4.56
%

 4.61
%

 5.24
%

 5.47

البنك الوطني 
%

 3.27
%

 4.05
%

 2.24
%

 3.06
%

 3.08
%

 4.58
%

 1.66
%

 1.98
%

 4.43
%

 5.46

البنك الإ�صالمي العربي
%

 3.81
%

 4.01
%

 3.80
%

 4.05
%

 3.93
%

 4.36
%

 0.42
%

 2.61
%

 5.30
%

 5.22

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
%

 2.54
%

 2.68
%

 1.93
%

 2.07
%

 2.05
%

 2.41
%

 0.95
%

 1.87
%

 5.89
%

 5.80

ين
البنك الأهلي الأرد

%
 2.45

%
 2.48

%
 2.19

%
 2.20

%
 2.45

%
 2.53

%
 2.29

%
 2.43

%
 5.56

%
 5.47

البنك التجاري الفل�صطيني
%

 2.02
%

 2.03
%

 1.78
%

 1.75
%

 1.85
%

 1.91
%

 0.01
%

 0.39
%

 3.34
%

 3.29

ين
البنك التجاري الأرد

%
 1.69

%
 1.50

%
 0.89

%
 0.87

%
 1.11

%
 1.22

%
 0.12

%
 1.22

%
 5.56

%
 5.47

البنك العقاري امل�صري العربي
%

 1.58
%

 1.40
%

 1.06
%

 0.96
%

 2.29
%

 2.07
%

 0.20
%

 0.36
%

 5.56
%

 5.47

ين الكويتي
البنك الأرد

%
 1.28

%
 1.12

%
 0.75

%
 0.64

%
 0.36

%
 0.36

%
 0.40

%
 0.69

%
 5.56

%
 5.47

حتاد
بنك ال

%
 0.69

%
 0.59

%
 0.49

%
 0.40

%
 0.22

%
 0.26

%
 0.08

%
 0.29

%
 2.56

%
 2.52

H ال�صرق الأو�صط املحدود
S

B
C بنك

%
 0.49

%
 0.30

%
 0.49

%
 0.26

%
 0.15

%
 0.24

%
 0.62

%
 1.60

%
 1.11

%
 1.09

�صافـي املوجودات
ودائع العمالء

�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة
خل�صارة

�صافـي الربح / ا
راأ�ض املال املدفوع

سطين )2012/6 2013/6(
سوقية للبنوك العاملة فـي فل

ص ال
ص

الح
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لر
 دو

يون
مل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

الأرا�صي الفل�صطينية
ال�صفة الغربية

ويةقطاع غزة
 مئ

صبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

ال�صتهالك احلكومي
ال�صتثمار

ال�صتهالك اخلا�ض

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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�صافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�صة

�صافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس االلتزام( - مليون دوالر

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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لر
 دو

يون
مل

اخلدمات
التاأمني

ال�صتثمار

ال�صناعة
البنوك

زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(

طة
نق

طة
نق

اخلدمات
التاأمني

ال�صتثمار

ال�صناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس
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لر

 دو
يون

مل

اخلدمات
التاأمني

ال�صتثمار

ال�صناعة
البنوك

فقة
 �ص

لف
اأ

اخلدمات
التاأمني

ال�صتثمار

ال�صناعة
البنوك

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �ص

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�صتثمار

ال�صناعة
البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

وية
 مئ

صبة
ن�

وية
 مئ

صبة
ن�

وية
 مئ

صبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

االتجاه العام لمعدالت نموالناتج 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.

وية
 مئ

صبة
ن�

D
JI

A
طة(

 نق
لف

)اأ

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

لف
)اأ

USA

EU

IL

E
U

IL
S

ي( 
ريك

 اأم
لر

)دو

U
S

D
طة(

)نق
 

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية
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نسعى فـي جمعية البنوك فـي فلسطين لخلق رؤية جماعية للقطاع المصرفـي، تنبثق عنها الرؤى الفردية للبنوك، 
من  حزمة  على  التركيز  عام  كل  فـي  نراعي  إننا  إذ  فلسطين،  فـي  المصرفـية  بالصناعة  االرتقاء  على  ونعمل  كما 

المجاالت التي تشكل اهتمامًا مشتركًا للبنوك، من خالل العمل على أربعة محاور:
الحشد والتأييد

�صعت اجلمعية باعتبارها ممثلة عن القطاع امل�صرفـي والناطقة بل�صانه، اإىل احل�صد والتاأثري فـي جمموعة من الق�صايا التي تهم ال�صناعة 
امل�صرفـية من خالل متابعة خم�صة قوانني ونظامني وثمانية تعليمات و�صت ق�صايا اأخرى مع عدة جهات: �صلطة النقد الفل�صطينية، 
وزارة املالية، هيئة �صوق راأ�ض املال الفل�صطينية، وبور�صة فل�صطني، وكان من اأهم املوا�صيع التي مت متابعتها: خماطبة �صلطة النقد للت�صاور مع 
اإ�صدارها، وتاأثيـر جمموعـة القوانيـن والأنظمـة والتعليمـات علـى نتائـج  اجلمعية ومناق�صة م�صودات التعليمات الناظمة للعمل امل�صرفـي قبل 
التعامل مع كتاب النائب العام بخ�صو�ض تقدمي ك�صوفات رواتب  اإ�صافة اإىل توحيد موقف القطاع امل�صرفـي فـي  اأعمـال القطـاع امل�صرفـي، 

املوظفـني العموميني، ور�صوم رخ�ض املهن لدى مديرية �صريبة الأمالك.
�صتقدم من  التي  املوقف  اإعداد ورقة  فـي  بامل�صاركة  القطاع اخلا�ض  ملوؤ�ص�صات  التن�صيقي  املجل�ض  فـي  تعمل اجلمعية من خالل ع�صويتها  كما 

القطاع اخلا�ض حت�صريًا ملوؤمتر احلوار الوطني الرابع املزمع عقده بداية العام القادم.
الدراسات واألبحاث

نفذت اجلمعية اثنتي ع�صرة درا�صة م�صرفـية تهم القطاع امل�صرفـي، واأهم موا�صيع ال�صاحة امل�صرفـية فـي فل�صطني، وهي: حتليل اأداء: 
ال�صناعة امل�صرفـية، وامل�صارف املحلية، وامل�صارف الوافدة، وامل�صارف التجارية، وامل�صارف الإ�صالمية، ودرا�صة مقارنة للقطاع امل�صرفـي 
وال�صيكات،  اللكرتونية،  وال�صريفة  املبا�صرة،  غري  والت�صهيالت  العمالء،  وودائع  املبا�صرة،  الت�صهيالت  عن:  حتليلية  ودرا�صة  الفل�صطيني، 
التوزيع  يبني  واآخر  فـيه،  الرواتب  ومميزات  امل�صرفـي  القطاع  فـي  الوظيفـي  اجلهاز  وهي:  تقارير  اأربعة  اجلمعية  اأعدت  كما  واحلوالت، 
اجلغرافـي والقطاعي لودائع العمالء والت�صهيالت بالإ�صافة اإىل الفروع واأجهزة ال�صراف الآيل، واأجرت مقارنة �صنوية ون�صف �صنوية لبيانات 
امل�صرفـيني  للقطاعني  مقارنة  درا�صة  الأردن موجز  فـي  البنوك  بالتعاون مع جمعية  ونفذت  فل�صطني،  فـي  العاملة  البنوك  وترتيب  وح�ص�ض 
الفل�صطيني والأردين. كما مت توقيع اتفاقية مع كلية الأعمال والقت�صاد فـي جامعة بريزيت لدعم اأبحاث طلبة ماج�صتري برناجمي اإدارة الأعمال 

والقت�صاد فـي جمال ال�صناعة امل�صرفـية.
األنشطة والفعاليات

واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  اأبرزها موؤمتر  ت�صاوريه كان  لقاءات وور�ض عمل واجتماعات  خم�صني ن�صاطًا متنوعًا، ما بني  نفذت اجلمعية 
وور�صة FATCA وور�صة المتثال وتكرمي املوظفـني املتميزين فـي القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني للعام الرابع على التوايل، كما كان للجمعية 

اثنتي ع�صرة م�صاركة فـي اأن�صطه داخليه وخارجية.
وزاد متثيل اجلمعية للقطاع امل�صرفـي فـي ع�صوية جمال�ض الإدارة واللجان والفرق الوطنية خالل العام لي�صل اإىل واحد وع�صرون ع�صوية، حيث 
اأ�صيف اإىل القائمة الع�صوية فـي كل من: الفريق الوطني ل�صرتاتيجية احلماية الجتماعية ، اللجنة الوطنية لالأ�صبوع الوطني للت�صغيل، فريق 

اإعداد خطة قطاع العدالة، وجمل�ض اإدارة �صندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية.
العالقات العامة واإلعالم

وكتاب  ن�صرت اجلمعية �صتة اإ�صدارات واثنتي ع�صر ن�صرة م�صرفـية متنوعة، وهي: اأربعة اأعداد من جملة "البنوك فـي فل�صطني"، 
من  ن�صرة  ع�صر  واثنتي  "درا�صات م�صرفـية 2012"،  كتيب  اإىل  بالإ�صافة  "الو�صع املايل للبنوك 2012"يرافقه بطاقة "حقائق م�صرفـية"، 

"التقرير ال�صنوي 2012". وكتاب  "الدور الجتماعي للبنوك 2012"،  ون�صرة  بطاقة "بيانات م�صرفـية"،  "املوؤ�صر امل�صرفـي" يرافقها 
فـي  واحلنجرة  والأذن  الأنف  جراحة  ق�صم  لتجهيز  التعاون  موؤ�ص�صة  مع  اتفاقية  بتوقيع  قامت  املجتمعية  امل�صوؤولية  فـي  اجلمعية  دور  و�صمن 
وفـي جمال   ،2013 للعام  وال�صباب  لالأطفال  الثاين  امل�صرفـي  الأ�صبوع  فعاليات  تنظيم  فـي  �صاركت  – غزة، كما  العامة  م�صت�صفى اخلدمة 

التثقيف امل�صرفـي مت اإعداد ن�صرة الـ FATCA، كما يتم حتديث م�صتمر للموقع الإلكرتوين للجمعية.

عام 2013 على صفحة
إلى اللقاء






