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فـي اجتماعه الدوري الثالث 2016
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش عددًا من المواضيع المصرفـية والتنظيمية

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2016/03( رقم  اجتماعه 
اجلمعية،  مقر  فـي   2016/09/05

املوا�سيع  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 
حيث  العمال  جدول  على  املدرجة 
فتح  مو�سوع  اىل  احل�سور  تطرق 
قطاع  فـي  البنوك  جمعية  فرع 
فـي  البنوك  جمعية  وم�ساهمة  غزة، 
قطاع  فـي  الجتماعية  امل�سوؤولية 
التعاقد  مو�سوع  طرح  مت  كما  غزة، 

المريكية  ال�ست�سارية  ال�سركة  مع 
احل�س�س  توزيع  اآلية  واعتماد 
م�ساهمة  �سمن  وذلك  ال�سابق  للعام 
مت  وقد  هذا  التعاب،  فـي  البنوك 
امل�ستجدات  اخر  على  احل�سور  اطالع 
للخلوة  ال�ست�سارية  بالعرو�س  املتعلقة 
طلب  مناق�سة  اعادة  و  ال�سرتاتيجية، 
املراقب  متويل  بخ�سو�س  ما�س  معهد 
العر�س  على  والطالع  القت�سادي، 
ان�ساء  مب�سروع  اخلا�س  املقدم 

والت�سريعات  الحكام  بيانات  قاعدة 
املوا�سيع  بع�س  ا�سافة  مت  كما  املالية، 
اختيار  منها  الجندة  على  امل�ستجدة 
فـي  للم�ساركة  البنوك  عن  ممثلني 
الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر 
مطالب  اهم  على  والتفاق   ،2016

العامة  الهيئة  من  امل�سرفـي  القطاع 
خالل  طرحها  ليتم  املدنية  ل�سوؤون 
الهيئة  وزير  معايل  مع  الجتماع 

املدنية.  لل�سوؤون  العامة 

وفد جمعية البنوك يجتمع مع المستشار القانوني فـي وزارة الحكم المحلي
بخصوص موضوع الحسابات البنكية للبلديات / الهيئات المحلية

مع  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
امل�ست�سار  زيادة  اأبو  اإ�سالم  الأ�ستاذ 
القانوين فـي وزارة احلكم املحلي بتاريخ 
وزارة احلكم  فـي مقر   2016/08/17

املحلي، بح�سور كل من ال�سيد نبيل ابو 
واملحامي  اجلمعية،  عام  مدير  دياب 
واملحامية  ع�ساف  مهند  الأ�ستاذ 
الأ�ستاذة رغد عبد الهادي امل�ست�سارين 

الأ�ستاذ  واملحامي  للجمعية،  القانونيني 
البنك  فـي  القانوين  امل�ست�سار  ف�سل  نعيم 
يتم  لآلية  التو�سل  بغر�س  وذلك  العربي، 
الفرتة  خالل  البنوك  قبل  من  اعتمادها 
النتقالية فـي حال انتهاء مدة ولية املجل�س 
وت�سلم  البلدية   / املحلية  للهيئة  احلايل 
 / البلدية  ملهام  املنتخب  اجلديد  املجل�س 
اإي  مركز  �سغور  حال  وفـي  املحلية،  الهيئة 

من اأع�ساء املجل�س املفو�سني بالتوقيع عن 
املحلية، حيث مت  الهيئة   / البلدية  ح�ساب 
اإىل  بال�ستناد  وذلك  الآلية  اإىل  التو�سل 
الهيئات  جمال�س  انتخاب  قانون  اأحكام 
�ساري   2005 ل�سنة   10 رقم  املحلية 
املفعول وتعديالته، حيث مت تعميم حم�سر 
الجتماع على البنوك العاملة فـي فل�سطني 

للعلم بالآلية التي مت التو�سل اإليها. 
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جمعية البنوك تقيم غداء عمل على شرف معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية

اقامت جمعية البنوك غذاء عمل مع معايل 
رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية الوزير 
فـي   2016/09/25 بتاريخ  ال�سيخ  ح�سني 
مطعم فخر الدين بح�سور اأع�ساء جمل�س 
لبحث  العام،  واملدير  اجلمعية  ادارة 
امل�سرفـي  القطاع  تهم  التي  املطالب 

اإجراءات  بت�سهيل  واملتمثلة  الفل�سطيني 
حركة املدراء على املعابر واحلدود.

من  عدد  مناق�سة  اللقاء  خالل  مت  حيث 
 BMC املوا�سيع منها، زيادة عدد بطاقات
على  احل�سول  امكانية  البنوك،  ملوظفـي 
ل  الذين  العليا  الدارات  ملوظفـي  ت�ساريح 

يحملون بطاقات BMC، امكانية احل�سول 
على ت�ساريح زيارة ملوظفـي الدارة العامة 
احل�سول  وامكانية  الردنية،  للبنوك 
ال�سفرات  متعددة  زيارة  ت�ساريح  على 
مو�سوع  مناق�سة  مت  كما  للم�ستثمرين 

اجراءات ال�سفر على معرب الكرامة.
ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

جمعية البنوك تشارك فـي لقاء فخامة الرئيس مع القطاع الخاص

باأع�ساء  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
الهيئة العامة ومديرها العام فـي لقاء فخامة 
اخلا�س  القطاع  مع  عبا�س  حممود  الرئي�س 
ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  املجل�س  �سمن  وذلك 
فـي   2016/08/23 بتاريخ  اخلا�س  القطاع 

على  الرئي�س  فيه  اأكد  والذي  الرئا�سة،  مقر 
الفل�سطيني،  اخلا�س  للقطاع  الكامل  دعمه 
لدوره الهام فـي بناء القت�ساد الوطني ودعم 
التنمية املحلية، كما اأ�سار �سيادته اإىل �سرورة 
القطاعات:  فـي  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل 

ليكون  والزراعية،  وال�سياحية،  ال�سناعية، 
قادرا  ع�سريا  اقت�سادا  الوطني  القت�ساد 
العاملي نحو  التحول القت�سادي  على مواكبة 

العتماد ب�سكل اأكرب على القطاع اخلا�س.
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�سر  باأمني  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
اجتماع  فـي  �سبيح  �سميح  الدارة  جمل�س 
دولة رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمد اللـه 
مع القطاع اخلا�س �سمن املجل�س التن�سيقي 
بتاريخ  وذلك  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�س�سات 

الوزراء،  رئا�سة  مقر  فـي   2016/08/08

ومت خالل الجتماع بحث عددا من الق�سايا 
ال�ستثمار،  ت�سجيع  قانون  خا�سة  الهامة، 
لهذا  والإعفاءات  املتجددة  الطاقة  قانون 
كما  ال�سادرات،  ت�سجيع  وقانون  القطاع، 

تطرق الجتماع لقانون ال�سمان الجتماعي، 
حيث اأكد رئي�س الوزراء اأن القانون فـي طور 
قريبا  للو�سول  املعنية  اجلهات  مع  النقا�س 
لي�ستفـيد  اجنازه  ل�سمان  نهائي  اتفاق  اإىل 

منه ما يقارب 900 األف مواطن.

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع دولة رئيس الوزراء مع القطاع الخاص

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع معالي وزير المالية والتخطيط مع القطاع الخاص

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
جمل�س الدارة حممد الربغوثي فـي اجتماع 
الدكتور  والتخطيط  املالية  وزير  معايل 
�سمن  اخلا�س  القطاع  مع  ب�سارة  �سكري 
املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
املعهد  مقر  فـي   2016/08/25 بتاريخ 
الفل�سطيني للمالية وال�سرائب، ومت خالل 

الجتماع مناق�سة الق�سايا والتحديات التي 
تواجه القطاع اخلا�س ب�سكل عام واهمية 
تعزيز العالقات بني القطاع اخلا�س ووزارة 
والتخطيط  املالية  وزير  اأكد  حيث  املالية، 
خالل الجتماع على اأهمية القطاع اخلا�س 
فـي  القت�سادية  التنمية  حتقيق  فـي 
فل�سطني، موؤكدا على اأن الوزارة ت�سعى اىل 

تطوير ال�سراكة مع القطاع اخلا�س للو�سول 
اىل التحالف معهم، ومت التفاق على تفعيل 
العام  القطاع  بني  ما  امل�سرتكة  اللجنة 
واخلا�س وت�سكيل جلنة ملتابعة كافة الأمور 
الو�سل حلل  لتكون حلقة  بالقطاع  املتعلقة 

كافة امل�ساكل التي تواجه القطاع اخلا�س.
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مجلس إدارة جمعية البنوك يلتقي مع معالي وزيرة االقتصاد الوطني

جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  التقى 
القت�ساد  وزيرة  معايل  مع  البنوك 
بتاريخ  عودة  عبري  الوطني 
وزارة  مقر  فـي   2016/08/04

املوا�سيع  بع�س  ملناق�سـة  القت�ساد 
القطاع امل�سرفـي،  التي تهم  والق�سايا 
وم�ستجدات  تطورات  بحث  مت  حيث 
امل�سرفـي  القطاع  مع  التعاون  اآليات 
م�سروع  عن  التحدث  ومت  فل�سطني  فـي 
للقطاع  واأهميته  ال�سركات  قانون 
اكدت  حيث  الفل�سطيني،  امل�سرفـي 
القانون يخ�سع  اأن  الوزيرة على  معايل 

القطاعات  كافة  مع  والبحث  للنقا�س 
متوافق  ب�سيغة  للخروج  العالقة  ذات 
الأطراف.  كافة  م�سالح  تراعي  عليها 
قانون  اأهمية  اإىل  احل�سور  تطرق  كما 
املنقول  املال  فـي  احلقوق  �سمان 
اإنعا�س  فـي  بالغة  اأهمية  ي�سكل  والذي 
القت�ساد الوطني ودعم وتطوير قطاع 
الفر�س  واإتاحة  فل�سطني  فـي  الأعمال 
للبنوك فـي تطوير برامج قرو�س حول 
ا�ستعر�س  املنقولة، حيث  الأموال  رهن 
املالحظات  امل�سرفـي  القطاع  ممثلي 
البنوك  على  الت�سهيل  �ساأنها  من  التي 

وبع�س اجلوانب التي يجب ان يراعيها 
اخلروج  اأهمية  على  موؤكدين  القانون 
يتما�سى  وحديث  ع�سري  بقانون 
املمار�سات  واأف�سل  التطورات  مع 
القت�سادية والتجارية، ومبا ي�سهم فـي 
حت�سني بيئة الأعمال. وقد متخ�س عن 
هذا اللقاء ت�سكيل جلنة فنية من وزارة 
البنوك  وجمعية  الوطني  القت�ساد 
اآليات  لت�سهيل  النقد  �سلطة  ومب�ساركة 
القطاع  ودعم  بينهما  فـيما  التعاون 

املايل وامل�سرفـي فـي فل�سطني.

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
وامل�ست�سارين  دياب  اأبو  نبيل  العام 
القانونني ال�ستاذ مهند ع�ساف وال�ستاذ 
اللجنة  اجتماعات  فـي  الفار  ا�سرف 
 2016/08/16 بتاريخ  امل�سرتكة  الفنية 
فـي مقر وزارة القت�ساد الوطني لبحث 
امل�سرفـي  القطاع  بني  ما  التعاون  اآليات 
�سيما  ل  الوطني  القت�ساد  ووزارة 

ومت  ال�سركات،  عن  ال�ستعالم  مو�سوع 
مو�سوع  مناق�سة  الجتماعات  خالل 
لال�ستعالم  املطلوبة  البيانات  قائمة 
�سجل  من  ال�سركات  عن  اللكرتوين 
ال�سركات فـي وزارة القت�ساد، ومو�سوع 
الأموال  ت�سجيل  ر�سوم  دفع  اإجراءات 
امل�سرتكة،  املوا�سيع  من  وعدد  املنقولة، 
حيث يقوم اأع�ساء اللجنة بتحديد قائمة 

البيانات املطلوبة لال�ستعالم اللكرتوين 
فـي  ال�سركات  �سجل  من  ال�سركات  عن 
لعقد  التن�سيق  مت  كما  القت�ساد،  وزارة 
القت�ساد،  وزارة  من  كل  ي�سم  اجتماع 
وجمعية  النقد،  �سلطة  املالية،  وزارة 
البنوك لبحث اآلية ت�سهيل اإجراءات دفع 

ر�سوم ت�سجيل الأموال املنقولة. 

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة
لبحث آليات التعاون ما بين القطاع المصرفـي ووزارة االقتصاد الوطني
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جمعية البنوك وسلطة النقد تلتقي مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين 

لقاًء  النقد  و�سلطة  البنوك  جمعية  نظمت 
جمل�س  رئي�س  جمعة  مروان  املهند�س  مع 
ادارة احتاد املقاولني الفل�سطينيني بتاريخ 
اجلمعية،  مقر  فـي   2016/09/06

عام  مدير  دياب  ابو  نبيل  ال�سيد  بح�سور 
فرعون  علي  ال�سيد  من  وكل  اجلمعية، 
ان�سباط  دائرة  من  ملحم  ن�سال  وال�سيد 

ملناق�سة  وذلك  النقد،  �سلطة  فـي  ال�سوق 
امل�سرفـية  باملعامالت  املتعلقة  الق�سايا 
ل�سركات املقاولت، حيث مت مناق�سة عدد 
اذونات  منها  العالقة  ذات  املوا�سيع  من 
الجنبية  العمالت  �سرف  ال�سرف، 
فـي  اليورو  عملة  ونق�س  ال�سيكل  بعملة 
البنوك، كما مت مناق�سة مو�سوع الكفالت 

بالإ�سافة  الئتمانية  والت�سهيالت  البنكية 
فـي  ال�سيكات  حت�سيل  مدة  مو�سوع  اىل 
بحث  مت  الجتماع  نهاية  وفـي  احل�ساب، 
ت�سم  م�سرتكة  عمل  ور�سة  عقد  امكانية 
املقاولني،  "احتاد  العالقة  ذات  الطراف 
والبنوك  البنوك  جمعية  النقد،  �سلطة 

العاملة فـي فل�سطني".     
هيئة سوق راس المال الفلسطينية تتعاون مع جمعية البنوك

فـي موضوع تطوير نموذج التخمين الموحد
منوذج  تطوير  ملو�سوع  متابعتها  �سياق  فـي 
را�س  �سوق  هيئة  اعدته  الذي  املوحد  التخمني 
فـي  اجلمعية  �ساركت  الفل�سطينية،  املال 
اعداد منوذج  القائمة على  اللجنة  اجتماعات 

البنوك  مر�سحي  خالل  من  املوحد  التخمني 
امل�ساركني فـي اللجنة مع ممثلي هيئة �سوق را�س 
املال الفل�سطينية وذلك بتاريخ  2016/08/28 
فـي مقر الهيئة، حيث مت و�سع املالحظات على 

مت  كما  ومناق�ستها،  املوحد  التخمني  تقرير 
بتاريخ 2016/10/04 عقد اجتماع اخر للجنة 
ومراجعة  اإليه  التو�سل  مت  ما  لتلخي�س  وذلك 

التقرير ب�سورته النهائية ليتم اعتماده.

لبناء  الفنية  اللجنة  فـي  ع�سوًا  ب�سفتها 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
املدير  بح�سور  البنوك  جمعية  �ساركت 
املكلفة  العمل  جمموعات  لقاء  فـي  العام 
ال�سرتاتيجية  اإعداد  فـي  بامل�ساركة 
الوطنية لل�سمول املايل الذي نظمته �سلطة 
الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  وهيئة  النقد 

قاعة  فـي   2016/07/27 بتاريخ  وذلك 
نتائج  واقرار  مناق�سة  بهدف  الليدرز، 
اللقاء  خالل  مت  حيث  اللجان،  اأعمال 
عر�س النتائج النهائية ملجموعات العمل، 
العمل،  جمموعات  نتائج  واإقرار  ونقا�س 
الرباعي  التحليل  تعديالت  واإقرار  ونقا�س 
SWOT ومناق�سة اخلطوات امل�ستقبلية. 

ان�ساء  عمل  جلان  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
العالقة  ذات  القطاعات  كافة  من  �سكلت 
واخلا�س  العام  القطاع  من  باملو�سوع 
لتحقيق  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
املحلي  املجتمع  من  فاعلة  م�ساركة  اكرب 

الفل�سطيني.

جمعية البنوك تشارك فـي لقاء مجموعات العمل المكلفة
بالمشاركة فـي إعداد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 
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جمعية البنوك ترشح ممثلها فـي عضوية المجلس االستشاري للشراكة
مع القطاع الخاص المتعلق ببرنامج »التمويل من أجل التوظيف«

ر�سحت جمعية البنوك نبيل ابو دياب مدير 
ال�ست�ساري  املجل�س  لع�سوية  اجلمعية  عام 
لل�سراكة مع القطاع اخلا�س املتعلق بربنامج 
بناًء  وذلك  التوظيف"  اأجل  من  "التمويل 
البنوك  جمعية  ممثل  تر�سيح  طلب  على 

فـي ع�سوية املجل�س الوارد من وزارة املالية 
املجل�س  اهمية  فـيه  واملو�سح  والتخطيط 
ب�سفته ال�ست�سارية حيث �سيعد احد اآليات 
اأجل  من  "التمويل  برنامج  ودعم  متابعة 
التوظيف" والذي متوقع منه ان يرثي احلوار 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سيا�ساتي 
املتعلق بخلق فر�س عمل جديدة وامل�ساهمة 
فـي تقدمي امل�سورة القانونية واملالية للتاأكد 
ومنهجيته  الربنامج  اهداف  ان�سجام  من 
اجلديدة مع القوانني والنظمة املعمول بها. 

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات مؤتمر ماس االقتصادي 2016
»رؤية جديدة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني« 

فعاليات  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
"روؤية   2016 القت�سادي  ما�س  موؤمتر 
جديدة للنهو�س بالقت�ساد الفل�سطيني"، 
ال�سيا�سات  اأبحاث  معهد  نظمه  والذي 
بتاريخ  "ما�س"  الفل�سطيني  القت�سادية 
املوفنبيك  فندق  فـي   2016/08/31

رامي  الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  وافتتح 
احلمد اللـه املوؤمتر وذلك بح�سور ما ُيقارب 
القيادية  ال�سخ�سيات  �سخ�سية من   400

وممثلي  والوزراء  ال�سيا�سية  الفل�سطينية 
و�سريحة  القت�سادية،  الدولة  موؤ�س�سات 
والقت�ساديني  الأعمال  رجال  من  وا�سعة 
من ال�سفة وقطاع غزة، وممثلي املوؤ�س�سات 
والأكادميية  والأهلية  واخلا�سة  احلكومية 

اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطينيني،  واخلرباء 
ممثلي ال�سفارات والقن�سليات واملوؤ�س�سات 
الدولية واملانحة، ويهدف املوؤمتر الو�سول 
اىل مقاربة وطنية ل�سياغة روؤى و�سيا�سات 
واملتو�سط،  الق�سري  املديني  على  واآليات 
– القت�سادية  ال�سكاليات  ملعاجلة 
التخفـيف  او  للتذليل  القابلة  الجتماعية 
من وطاأتها، وتركزت فعاليات املوؤمتر على 
اربعة جل�سات: حتديات النمو القت�سادية 
الأعمال  بيئة  تطوير  والجتماعية، 
واحلوكمة القت�سادية، تطوير القطاعات 
التحتية  البنية  قطاع  تطوير  النتاجية، 
والن�ساءات، واختتم املوؤمتر مبجموعة من 

التو�سيات الهادفة.

وفـي ذات ال�سياق �ساركت اجلمعية بح�سور 
جورج  الدكتور  وحما�سرة  ع�ساء  حفل 
الفل�سطيني  القت�سادي  اخلبري  العبد 
الأ�سبق  النقد  �سلطة  وحمافظ  املعروف 
الطريق  الفل�سطيني:  "القت�ساد  بعنوان 
معهد  نظمه  والذي  اأف�سل"  م�ستقبل  اإىل 
فندق  فـي   2016/08/30 بتاريخ  ما�س 
فـي  العبد  د.  اأبرز  حيث  املوفنبيك، 
للن�ساط  املحّددات  بع�س  حما�سرته 
ال�سيا�سي  الظرف  هذا  فـي  القت�سادي 
هي  حماور  ثالثة  �سملت  والتي  ال�سعب 
ال�سيا�سي  والو�سع  وال�ستيطان،  الحتالل 
الوحدة  حتقيق  و�سرورة  الداخلي، 

الوطنية.
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بالتنسيق مع سلطة النقد
جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لمدراء التسويق 

لمناقشة مسودة تعليمات »محددات االعالنات والدعايات والحمالت التسويقية«

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
البنوك  لدى  املنتجات  وتطوير  الت�سويق 
�سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة 
مقر  فـي   2016/09/27 بتاريخ  النقد 

تعليمات  م�سودة  ملناق�سة  اجلمعية 
"حمددات العالنات والدعايات وحمالت 
واخلدمات  باملنتجات  اخلا�سة  اجلوائز 
الجتماع  خالل  ومت  وامل�سرفـية"،  املالية 

مالحظات  وو�سع  امل�سودة  بنود  مناق�سة 
البنوك عليها وذلك لالأخذ بها واعتمادها 
ب�سكلها  امل�سودة  ا�سدار  قبل  اأمكن  ان 

النهائي.

بالتنسيق مع سلطة النقد 
جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لمدراء التسهيالت

لمناقشة موضوع »كفالء القروض«

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سهيالت 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 
ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي   2016/08/15

كفالء  دخل  من  اخل�سم  ن�سبة  مو�سوع 
النقد  �سلطة  ممثلي  بني  حيث  القرو�س، 

اللقاء  هذا  عقد  من  الهدف  للح�سور 
املتعلقة  والق�سايا  المور  بع�س  وتو�سيح 
تقوم  النقد  �سلطة  ان  حيث  باملو�سوع 
بتح�سري م�سودة تعميم للم�سارف لتحديد 
العميل  دخل  اجمايل  من  اخل�سم  ن�سبة 
التزاماته املبا�سرة وغري املبا�سرة  لت�سديد 

كمقرت�س و/اأو كفـيل، وفـي نهاية الجتماع 
مقرتحات  بتقدمي  البنوك  من  الطلب  مت 
البنوك  النقد وجمعية  �سلطة  وتزويد  حول 
امكن  ان  بها  الخذ  ليتم  املقرتحات  بهذه 
والقوانني  النظمة  مع  يتعار�س  ل  ومبا 

املتبعة.
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بالتنسيق مع سلطة النقد
جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء العمليات

لبحث آلية تسهيل إجراءات دفع رسوم تسجيل األموال المنقولة

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
العمليات فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني مع 
ممثلي كل من �سلطة النقد، وزارة القت�ساد، 
فـي   2016/08/30 بتاريخ  املالية  ووزارة 
اإجراءات  ت�سهيل  اآلية  لبحث  اجلمعية  مقر 

ومت  املنقولة،  الأموال  ت�سجيل  ر�سوم  دفع 
الدفع  و�سائل  فـي  البحث  الجتماع  خالل 
املختلفة التي ت�ساعد على ت�سهيل الجراءات 
يتنا�سب  مبا  وذلك  الت�سجيل  بعملية  للقيام 
فـي عملية �سبط  املالية  وزارة  متطلبات  مع 

اليرادات ومع وزارة القت�ساد فـي اللتزام 
باملبالغ املن�سو�س عليها فـي القانون، و�سوف 
ت�ساعد  اآلية  بطرح  لحقًا  الوزارة  تقوم 
ت�سهيل  فـي  يخدم  مبا  الدفع  عملية  على 

الجراءات.

بالتنسيق مع سلطة النقد
جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لممثلي البنوك

)II( لمناقشة مسودة تعليمات تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات بازل

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فل�سطني مع ممثلي  فـي  العاملة  البنوك 
 2016/07/26 بتاريخ  النقد  �سلطة 
فـي مقر اجلمعية وذلك ملناق�سة م�سودة 
راأ�س  كفاية  متطلبات  تطبيق  تعليمات 
املال وفق مقررات بازل )II(، ومت خالل 

البنوك  مالحظات  مناق�سة  الجتماع 
على امل�سودة والتي مت تزويد �سلطة النقد 
بالإ�سافة اىل اي مالحظات  �سابقًا  بها 
بها  لالأخذ  وذلك  عليها  م�ستجدة 
واعتمادها ان امكن قبل ا�سدار امل�سودة 
ب�سكلها النهائي. علمًا بان التعليمات مت 

بتاريخ  النقد  �سلطة  قبل  من  ا�سدارها 
2016/08/29 وذلك ا�ستكماًل مل�سروع 

مطلع  فـي  النقد  �سلطة  اأطلقته  كبري 
املال  راأ�س  كفاية  ب�ساأن   2013 العام 
وفقا  امل�سارف  فـي  املخاطر  واإدارة 

 .)II( ملقررات بازل
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جمعية البنوك تشارك فـي عضوية اللجنة المشتركة الخاصة
بمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالملفات الضريبية للبنوك العاملة فـي فلسطين

ع�سوية  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
�سلطة  من  كل  مع  امل�سرتكة  اللجنة 
مبناق�سة  اخلا�سة  املالية  ووزارة  النقد 
املتعلقة  والفنية  القانونية  اجلوانب 
العاملة  للبنوك  ال�سريبية  بامللفات 
ثالثة  برت�سيح  وذلك  فل�سطني  فـي 
البنوك  ممثلني من املدراء املاليني لدى 
اجلمعية  لتمثيل  فل�سطني  فـي  العاملة 
اجتماع  عقد  مت  حيث  اللجنة،  فـي 
العاملة  البنوك  لدى  املاليني  للمدراء 
 2016/07/27 بتاريخ  فل�سطني  فـي 

ممثلي  لنتخاب  اجلمعية  مقر  فـي 
عقد  مت  كما  اللجنة،  فـي  اجلمعية 
اللجنة  لأع�ساء  متهيدي  اجتماع 
 2016/08/24 بتاريخ  اجلمعية  ممثلي 
نقاط  على  للتوافق  اجلمعية  مقر  فـي 
للقطاع  موحد  مبوقف  واخلروج  البحث 
مع  ملناق�ستها  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
باأهم  اخلروج  مت  حيث  املالية  وزارة 
خالل  ملناق�ستها  الرئي�سية  البنود 

امل�سرتكة. اللجنة  اجتماع 
اللجنة  لأع�ساء  اجتماع  عقد  مت  كما 

فـي   2016/08/28 بتاريخ  امل�سرتكة 
التوافق  خالله  ومت  املالية  وزارة  مقر 
اإىل  بالإ�سافة  اللجنة  عمل  اآليات  على 
القيمة  �سريبة  مو�سوعي:  مناق�سة 
ال�سرف  و�سعر  الرواتب  على  امل�سافة 
ال�سريبي،  التحا�سب  عند  املعتمد 
بتاريخ  للجنة  اخر  اجتماع  عقد  ومت 
النقد  �سلطة  مقر  فـي   2016/09/04

الخرى  املوا�سيع  بحث  ل�ستكمال 
للنقا�س.  املطروحة 

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الخاصة
لدراسة تعديل المادة )3( من قرار بقانون رقم )10( لسنة 2015

ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
مهند  ال�ستاذ  القانوين  بامل�ست�سار 
اخلا�سة  اللجنة  اجتماع  فـي  ع�ساف 
القرار  من   )3( املادة  تعديل  لدرا�سة 
ب�سان   2015 ل�سنة   )10( رقم  بقانون 
من  املنقولة  غري  الموال  وبيع  ايجار 
فـي   2016/07/14 بتاريخ  الجانب 
الوزراء  لرئا�سة  العامة  الأمانة  مقر 

الوزراء  جمل�س  قرار  �سوء  على  وذلك 
تقدمي  خالله  ومت  اللجنة،  بت�سكيل 
املادة  لتعديل  مقرتح  اجلمعية  ممثل 
تو�سيحية  مبذكرة  م�سفوعا  مكرر   )2(
لوجهة نظر القطاع امل�سرفـي القانونية 
التي تدعم املقرتح واملعدة بالتن�سيق مع 

النقد. ممثل �سلطة 
الذي  بالجتماع  اجلمعية  �ساركت  كما 

فـي   2016/07/28 بتاريخ  عقد 
الوزراء  لرئا�سة  العامة  الأمانة  مقر 
اعتماد  مت  حيث  اللجنة  عمل  ل�ستكمال 
اجلمعية  قبل  من  املقرتحة  التو�سية 
والتو�سيات  املقرتحات  اللجنة  وتقدمي 
الوزراء، وعليه مت قيام  النهائية ملجل�س 
جمل�س الوزراء باإ�سدار قرار بالتن�سيب 

اىل رئي�س الدولة بتعديل املادة. 
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جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل
حول سياسة المنافسة ومنع االحتكار ومراجعة مسودة قانون المنافسة الفلسطيني

امل�ست�سار  بح�سور  البنوك  جمعية  �ساركت 
ع�ساف  مهند  ال�ستاذ  للجمعية  القانوين 
املناف�سة  �سيا�سة  حول  عمل  ور�سة  فـي 
قانون  م�سودة  ومراجعة  الحتكار  ومنع 
بتاريخ  وذلك  الفل�سطيني  املناف�سة 
بارك،  جراند  فندق  فـي   2016/09/27

واملنظمة من قبل الإدارة العامة للمناف�سة 
فـي وزارة القت�ساد الوطني وبالتعاون مع 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
التعريف  اىل  تهدف  والتي   ،UNCTAD

ظل  فـي  املناف�سة  و�سيا�سة  قانون  باأهمية 
اخلطوة  الور�سة  هذه  وتعد  كما  العوملة، 

املناف�سة  وتعزيز  دعم  جمال  فـي  الوىل 
تقدمي  الور�سة  خالل  ومت  ال�سوق،  فـي 
عر�سا حول املراجعة التي قام بها خرباء 
املناف�سة  قانون  مل�سودة  بالونكتاد،  دوليني 

الفل�سطيني . 

جمعية البنوك تناقش مشروع نظام ضمان الحقوق فـي المال المنقول 

اجتماع  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
احلقوق  �سمان  نظام  م�سروع  مناق�سة 
الأمانة  قبل  املنظم من  املنقول  املال  فـي 
العامة ملجل�س الوزراء وبناًء على تعليمات 
امل�ست�سار  بح�سور  الوزراء،  رئي�س  دولة 
ع�ساف  مهند  ال�ستاذ  للجمعية  القانوين 
مقر  فـي   2016/07/11 بتاريخ  وذلك 
خالل  ومت  الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة 
الواردة  املالحظات  مناق�سة  الجتماع 
النقد  �سلطة  من  النظام  م�سروع  على 
وذلك  امل�سرفـي  والقطاع  الفل�سطينية 
املنا�سبة  الجراءات  لتخاذ  متهيدًا 

باخل�سو�س.
كما �ساركت اجلمعية فـي لقاء العمل التي 

بالتعاون  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  عقدته 
ووزارة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع 
�سمان  قانون  حول  الوطني  القت�ساد 
بتاريخ  وذلك  املنقول  املال  فـي  احلقوق 
املوفنبيك  فندق  فـي   2016/07/27

للجمعية  القانوين  امل�ست�سار  بح�سور 
البنوك  فـي  القانونيني  وامل�ست�سارين 
اللقاء  هدف  وقد  فل�سطني  فـي  العاملة 
اإىل زيادة الوعي باملعامالت ب�سمان املال 
اللقاء  خالل  ومت  فل�سطني،  فـي  املنقول 
�سرحا  الدويل  البنك  من  خرباء  تقدمي 
وافـيا ومف�سال للقانون والنظام واحلاجة 
من  بعدد  ا�سوة  فل�سطني  فـي  لتطبيقه 
خالله  وجه  وا�سع  نقا�س  ودار  الدول، 

امل�ساركني الكثري من املالحظات القانونية 
الن�سو�س  فـي  الغمو�س  حول  تركزت 
القانون  ن�سو�س  وتعار�س  و�سياغتها 
التي  ال�سعوبات  وكذلك  بينها،  فـيما 
�سوف تواجه املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفـية 
وال�سركات واملحامني والق�ساء عند البدء 
بتطبيق وتنفـيذ احكام القانون والنظام، 
ا�سافة اىل وزارة القت�ساد الوطني التي 
اللكرتوين  ال�سجل  عن  م�سوؤولة  �ستكون 
الذي �سيتم ت�سجيل احلقوق على الموال 

املنقولة ل�سالح الدائنني من خالله. 
اقراره  النظام مت  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
اجلريدة  فـي  ون�سره  الوزراء  جمل�س  من 

الر�سمية بتاريخ 2016/08/31.
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بيت البنوك

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 80

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

اأ�سدرت جمعية البنوك خالل الربع الثالث 
2016 ثالثة اأعداد من الن�سرة  من العام 
ولالأ�سهر  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر  ال�سهرية 
توفـري  اإىل  تهدف  والتي   2016/8،7،6

من  امل�سرفـي  القطاع  واقع  عن  املعرفة 
املجمعة  امليزانية  بنود  لأهم  حتليل  خالل 
ما ي�سكل مرجعا للباحثني واملهتمني و�سناع 
بطاقة  الإ�سدارات  هذه  ويرافق  القرار، 

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

لبنود امليزانية املجمعة.

المؤشــر المصرفـي
 2016/60

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 70

بيـانات مصـرفـية
2016/ 70

�ص.ب: 4117 رام الـله - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

بيـانات مصـرفـية
2016/ 80

�س.ب: 4117 رام الـله - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�س: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

بيـانات مصـرفـية
2016/60

�ص.ب: 4117 رام الـله - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

جمعية البنوك تتابع تحضيراتها لعقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016 
�سلطة  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  تتابع 
النقد واملوؤ�س�سة الدولية للتمويل وال�سندوق 
القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني  الوروبي 
امل�سرفـي  املوؤمتر  لعقد  حت�سرياتها 

عنوان   حتت   2016 الدويل  الفل�سطيني 
التمويل"،  وفر�س  املتجددة  "الطاقة 
 2016/11/21 بتاريخ  عقده  واملزمع 
من  عدد  عقد  مت  حيث  اريحا  مدينة  فـي 

على  لالتفاق  التح�سريية  الجتماعات 
وقائمة  واملتحدثني  والعناوين  الجندة 
الالزمة  اللوج�ستية  والرتتيبات  املدعوين 

لإجناح املوؤمتر. 

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

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
امل�سرفـي  القطاع  عن  ممثاًل  ب�سفتها 
من  عدد  اجتماعات  فـي  الفل�سطيني 
املجال�س واللجان خالل الربع الثالث من 
من:  كل  فـي  �ساركت  حيث  العام،  هذا 
تطوير  مل�سروع  التنفـيذية  اللجنة  اجتماع 
العنقودية  التجمعات   - اخلا�س  القطاع 
احتاد  مقر  فـي   2016/09/21 بتاريخ 
الزراعية  ال�سناعية  التجارية  الغرف 

للجنة  الول  الجتماع  الفل�سطينية، 
النقد  و�سلطة  املالية  وزارة  مع  امل�سرتكة 
اخلا�سة بتطوير قطاع املن�ساآت ال�سغرية 
فـي   2016/09/04 بتاريخ  واملتو�سطة 
اإدارة  جمل�س  اجتماع  النقد،  �سلطة  مقر 
بتاريخ  والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 
املجل�س،  مقر  فـي   2016/08/29

الإداري  للمجل�س  الجتماع احلادي ع�سر 
بتاريخ  الفل�سطيني  الثقافـي  لل�سندوق 

الثقافة،  وزارة  مقر  فـي   2016/08/22

لإعداد  الوطني  للفريق  الول  والجتماع 
بتاريخ  القطاعية  البيئة عرب  ا�سرتاتيجية 
الحمر  الهالل  مقر  فـي   2016/07/20

من  عدد  اىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني، 
وتطوير  لتعزيز  الفنية  اللجنة  اجتماعات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 
و�سلطة  البنوك  جمعية  من  كل  مقر  فـي 

النقد.



مصرف الصفا يعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية
ويفتتح الفرع الرئيسي

ويعين نضال البرغوثي مديرًا عامًا لمصرف الصفا

العامة  الهيئة  ال�سفا اجتماع  عقد م�سرف 
فـي   2016/09/22 بتاريخ  التاأ�سي�سي 
اللـه،  رام  مدينة  فـي  املوفنبيك  فندق 
بح�سور مراقب ال�سركات وممثل عن �سلطة 
�سوق  هيئة  عام  ومدير  الفل�سطينية،  النقد 
فل�سطني لالأوراق املالية، وممثل عن بور�سة 
فل�سطني ومدقق احل�سابات اخلارجي �سركة 
التاأ�سي�سية  اللجنة  ومقرر  ويانغ،  ارن�ست 

وامل�ست�سار القانوين.
ال�سركات  مراقب  باإعالن  الجتماع  اأفتتح 
للجل�سة  القانوين  الن�ساب  اكتمال  عن 
ادارة  اجلل�سة  رئي�س  وتوىل   %96 بن�سبة 
جلنة  تقرير  �سماع  مت  حيث  الجتماع 
والكتتاب  التاأ�سي�س  عمليات  عن  املوؤ�س�سني 
قبل  من  عليه  امل�سادقة  ومتت  ومناق�ستها 
العامة  الهيئة  و�سادقت  كما  العامة،  الهيئة 
ب�ساأن  احل�سابات   مدققي  تقرير  على 

العام  املدير  الربغوثي  ن�سال  ال�سيد  اأعلن 
فرع  فـي  العمل  بدء  عن   ال�سفا  مل�سرف 
باقة  تقدميه  خالل  من  الأول  امل�سرف 
التي  ال�سالمية  امل�سرفـية  اخلدمات  من 
�سعيه  حمققًا  وال�سمولية   بالتطور  تتميز 
م�سريًا  عمالءه  وتطلعات  حاجات  لتلبية 
بينت  الخرية  القت�سادية  الدرا�سات  اإن 
الفل�سطيني  املجتمع  من   %30 حوايل  اأن 
يرغبون بالتعامل مع بنوك ا�سالمية فـيما ل 
 %12 حاجة  �سوى  املوجودة  البنوك  تغطي 

منهم فقط.
هي  امل�سرف  روؤية  اأن  الربغوثي  واأ�ساف 

وابتكار  امل�سرفـي  البناء  جودة  فـي  الُرقي 
اأحكام  مع  تتوافق  التي  املالية  احللول 
وتقدمي  ال�سمحاء،  الإ�سالمية  ال�سريعة 
ال�سول  على  اإ�سالمية  م�سرفـية  خدمات 
فـي  عريقة  مالية  موؤ�س�سات  دعم  خالل  من 
طويلة  خربة  ذوي  عمل  وفريق  املجال  هذا 
وال�سعي  الإ�سالمية،  ال�سريفة  فـي  ومتاأ�سلة 
ا�سالمية  م�سرفـية  خدمات  لبتكار  الدائم 
منتجات  وطرح  وتطويرها،  الكرتونية 
ال�سوق  حاجات  تلبي  جديدة  ا�سالمية 
حمافظات  جميع  فـي  والنت�سار  امل�سرفـي، 

الوطن وتعزيز احلاكمية املوؤ�س�سية.

واأُبراأت  التاأ�سي�سية،  والنفقات  امل�ساريف 
ومت  املوؤ�س�سني،  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  ذمة 
للم�سرف  الأول  الدارة  جمل�س  انتخاب 
القاهرة  بنك  عن  اأع�ساء  �ستة  من  مكونًا 
امل�سرفـية،  املوؤ�س�سة  عن  وع�سو  عمان، 
وع�سو عن جامعة النجاح الوطنية، وع�سوًا 
م�ستقلني،  وع�سوين  امل�ساهمني،  �سغار  عن 
�سرعية  رقابة  وهيئة  انتخاب  اىل  بالإ�سافة 

ومدقق احل�سابات اخلارجي
واختتم الجتماع مراقب ال�سركات باإعالنه 
"م�سرف  �سركة  وت�سجيل  تاأ�سي�س  عن 

ال�سفا" ب�سفة نهائية.
التاأ�سي�سية  العامة  الهيئة  عقد  تزامن  كما 
مع افتتاح امل�سرف لفرعه الأول فـي مدينة 
بتقدمي  بدءه  معلنًا  املا�سيون،   – اللـه  رام 

خدمات ا�سالمية م�سرفـية متطورة.

بــانــورامــا
 العدد  67، اأيلول 2016
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بــانــورامــا
بنك اإلسكان يوقع اتفاقية المنحة الفرنسية لتطوير القطاع الخاص

فـي اإطار العمل على منظومة التمويل التي 
وال�سلطة  الفرن�سية  احلكومة  بني  وقعت 
الإ�سكان  بنك  قام  الفل�سطينية،  الوطنية 
حممد  بال�سيد  ممثال  والتمويل  للتجارة 
بتوقيع  للبنك  القليمي  املدير  الربغوثي 
مع   " الفرن�سية  املنحة  اعتماد   " اتفاقية 
القن�سلية الفرن�سية وذلك بح�سور امللحق 
الفرن�سية  القت�سادية  للبعثة  التجاري 
تقدميها  ليتم  وذلك  براهمة،  ندمي  ال�سيد 
معتمدة،  كموؤ�س�سة  البنك  خالل  من 
اخلا�س  القطاع  ل�سركات  واملوجهة 
وحتفـيز  تطويرها  بغر�س  الفل�سطيني 
اليجابية  اثارها  انعكا�س  وبالتايل  منوها 
ب�سكل  الفل�سطيني  القت�ساد  منو  على 
عدة  بعد  التفاقية  هذه  توقيع  ومت  عام. 
جل�سات منذ بداية العام مع ال�سيد براهمة 
وال�سيد فرن�سوا ك�سافـيه فالمون امل�ست�سار 
القت�سادية  للتعبئة  والتجاري  القت�سادي 
املعايري  كافة  عر�س  مت  بحيث  الفرن�سية، 
اخلا�سة باملنح والتي قام البنك بتغطيتها 

كافة مما مكنه من احل�سول عليها. 
الربغوثي  حممد  ال�سيد  �سرح  وبدوره 

توقيع  عقب  ال�سكان  لبنك  الإقليمي  املدير 
روؤية  مع  يتوافق  املنح  هذا  اأن  الإتفاقية، 
فـي خدمة  الريادي  دوره  فـي  املتمثلة  البنك 
وتطوير �ستى القطاعات القت�سادية العاملة 
حر�سه  جانب  اىل  الفل�سطيني،  بالقت�ساد 
من  خدماته  تطوير  على  وامل�ستمر  الدائم 
متويل  خدمة  اأف�سل  وتقدمي  توفـري  اأجل 
هذا  باأن  اأي�سا  واأكد  الفل�سطيني،  للمواطن 
الإتفاق ميكن �سريحة جديدة من ال�سركات 
املقدمة  التمويلية  اخلدمات  من  الإ�ستفادة 
ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  وخا�سة 
واملتو�سطة احلجم، ل �سيما فـي ظل الأو�ساع 
ال�سيا�سية والقت�سادية التي يعي�سها ال�سعب 
البنك  باأن  الربغوثي  واأ�ساف  الفل�سطيني، 

من  عدد  مع  للتعاون  تاأ�سي�سه  ومنذ  ي�سعى 
اجلهات فـي خمتلف القطاعات ملنح املواطن 
الفل�سطيني ت�سهيالت توفر له الوقت واجلهد 
احلكومة  اأن  يذكر  يتواجد.  اأينما  واملال 
الفرن�سية قدمت هذه املنحة خ�سي�سا لدعم 
مايل  كدعم  الفل�سطيني  اخلا�س  القطاع 
لتطوير املوؤ�س�سات العاملة فـي اإطاره وخا�سة 
لإن�ساء  والت�سجيع  حلم،  بيت  مدينة  فـي 
القطاعات  فـي  جديدة  وم�ساريع  �سركات 
م�ساريع  لدعم  اأو  املتنوعة  القت�سادية 
لتطوير  �سعيا  وذلك  قائمة،  فل�سطينية 
بالناجت  النمو  وحتقيق  الوطني  القت�ساد 

الإجمايل املحلي.

ويشارك فـي اسبوع التوظيف بجامعة بيرزيت 
بنك  �سارك  ال�سرتاتيجية،  روؤيته  �سمن 
عقدته  الذي  التوظيف  اأ�سبوع  فـي  ال�سكان 
طلبتها  فـيه  دعت  والتي  بريزيت،  جامعة 
تقدمي  بغاية  فـيه  للم�ساركة  اخلريجني 
للموؤ�س�سات  الذاتية  و�سريهم  انف�سهم 

والهيئات املحلية امل�ساركة.
املدير  ال�سيد حممد الربغوثي  ا�سار  وبدوره 
امل�ساركة  هذه  ان  ال�سكان  لبنك  القليمي 
موؤ�س�سات  ن�ساطات  دعم  باب  من  تاأتي 
املجتمع املحلي وخا�سة التعليمية، وامل�ساهمة 
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ويرعى مشروع »إفطار الصائم« الذي تنظمه الجمعية الفلسطينة للرعاية والتنمية 
رعى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل الإفطار 
الرم�ساين الذي اأقامته اجلمعية الفل�سطينية 
والتي  الأمعري،  والتنمية فـي خميم  للرعاية 
تتبنى عدة برامج وم�ساريع كموائد الرحمن 
واإفطار ال�سائم والطرود الغذائية، وت�سرف 
والفعاليات  الن�ساطات  من  العديد  على 

الريا�سية والثقافـية لبناء املخيم.
اخلريي  الرم�ساين  الإفطار  هذا  وياأتي 
�سمن  �سخ�س   300 من  لأكرث  قّدم  الذي 
م�سروع افطار ال�سائم املحتاج الذي تنظمه 
على  والقائم  �سنوات،  ع�سر  منذ  اجلمعية 
جهود جمموعة من املتطوعني فـي اجلمعية، 

بحيث يتم طهو الطعام على يد جمموعة من 
من  بتمويل  و  املخيم،  ن�ساء  من  املتطوعات 

املجتمع  القطاع اخلا�س وتربعات  موؤ�س�سات 
املحلي واأ�سدقاء اجلمعية.

ويساهم بتجهيز مختبر حاسوب فـي مدرسة ذكور المغير الثانوية

مدير  �سكر  وبدوره  والتعلم.  التعليم 
املدر�سة بنك ال�سكان على دعمه ال�سخي، 
ادخال  على  امل�ساهمة  هذه  عملت  بحيث 
ال�سليم  اجلو  لهم  ووفرت  للطلبة  الفرحة 
اىل  وا�سار  التعليمية،  العملية  لتطوير 

بالفائدة  �سيعود  ملا  املخترب  اأهمية جتهيز 
العلمي،  وحت�سيلهم  الطالب  على 
تطوير  على  اي�سا  �سي�ساعد  بدوره  والذي 
التكنولوجي  التطور  ومواكبة  مداركهم 

احلا�سل.
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فـي  ال�سكان  بنك  ل�سيا�سة  ا�ستمرارا 
تعزيز مفهوم التنمية امل�ستدامة، وحر�سه 
املجتمع  موؤ�س�سات  مع  التوا�سل  على 
املحلي بكافة قطاعاته، قام بنك ال�سكان 
احلا�سوب  خمترب  جتهيز  فـي  بامل�ساهمة 
املغري  ذكور  مدر�سة  فـي  الطلبة  خلدمة 

الثانوية. 
لبنك  القليمي  املدير  �سرح  جانبه  ومن 
الإ�سكان حممد الربغوثي باأن هذا التربع 
يعك�س توا�سل م�سرية البنك لن�سر ر�سالته 
ال�سامية فـي جانب التربعات خالل العام 
دعم  فـي  �سيا�سته  �سمن  وذلك   ،2016

موؤ�س�سات املجتمع املحلي وخا�سة القطاع 
ايجاد  اأهمية  اىل  اأ�سار  كما  التعليمي، 
البيئة املدر�سية ال�سليمة واملتطورة خلدمة 

توفـري  خالل  من  البطالة  ن�سبة  تقليل  فـي 
اأن  واأكد  كما  اجلدد،  للخرجني  عمل  فر�س 
التوا�سل  فـي  مهمة  فر�سة  تعترب  امل�ساركة 
ا�ستقطاب  بهدف  اجلدد  اخلريجني  مع 
احتياجات  تلبي  والتي  املنا�سبة  الكفاءات 

البنك من الكوادر الب�سرية. 
ومن جانبه اكد ال�سيد �سعد عالن مدير فرع 
من  الكبري  القبال  على  بريزيت  فـي  البنك 
والذين  البنك،  جناح  على  اخلريجني  قبل 
وتعبئة  الذاتية  �سريهم  تقدمي  على  عملوا 

كافة  درا�سة  �سيتم  بحيث  التوظيف،  طلبات 
الطلبات من قبل املوارد الب�سرية لدى البنك، 
والتي �ستعمل بدورها على فرز الكفاءات من 
املتقدمني والتوا�سل معهم حال توفر �سواغر 

تنا�سب تخ�س�س كل طالب او طالبة.
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ويعلن عن نمو صافـي األرباح البنك الوطني بنسبة 73.5% للنصف األول من العام الحالي
اأعلن البنك الوطني عن حتقيقه منوا فـي 
العام  من  الأول  للن�سف  اأرباحه  �سافـي 
لي�ستمر فـي   %73.5 ن�سبته  احلايل بلغت 
منوا  الأ�سرع  البنك  لقب  على  املحافظة 
التوايل،  للعام اخلام�س على  فل�سطني  فـي 
دولر  مليون   4,65 اأرباحه  �سافـي  ولتبلغ 
بعد اأن كانت 2,68 مليون دولر فـي نف�س 

الفرتة من العام 2015. 
البنك  قيام  بعد  الإعالن  هذا  وجاء 
بالإف�ساح عن نتائج بياناته املالية للن�سف 
الأول من العام احلايل، والتي اأ�سارت كذلك 
لتحقق   %15.7 بن�سبة  اأ�سوله  منو  اإىل 
949,75 مليون دولر مقارنة مع 820,27 

.2015 العام  نهاية  فـي  دولر   مليون 
وتعليقا على ذلك، اأعرب املدير العام للبنك 
�سعادته  عن  ح�سن  احلاج  اأحمد  الوطني 

بهذه النتائج املبهرة، م�سريا اإىل اأن النمو 
الأخرى  املالية  والبنود  الأرباح  فـي  الكبري 
هو تاأكيد جديد على متانة وح�سافة املركز 
جناح  على  وموؤ�سر  جهة  من  للبنك  املايل 
خططه وو�سوح الروؤية التي ر�سمها جمل�س 
اأن  موؤكدا  اأخرى،  جهة  من  للبنك  الإدارة 
على  قادر  البنك  اأن  اأثبتت  النتائج  هذه 
كبرية  منو  ن�سب  حتقيق  فـي  ال�ستمرارية 
جمرد  تكن  مل  منوه  وترية  ت�ساعد  وان 
طفرة. عازيا هذا النجاح كذلك اإىل زيادة 
الوطني  بالبنك  الفل�سطيني  املواطن  ثقة 
التي  وجودة اخلدمات واحللول امل�سرفـية 
تعطي  النتائج  هذه  اأن  م�سيفا  يقدمها، 
م�سرية  ملوا�سلة  الأمام  اإىل  دفعة  البنك 
جديدة. واثقة  بخطوات  وتقدمه   جناحه 
اإىل  كذلك  املالية  البيانات  واأ�سارت 

عمالئه  ودائع  فـي  منوا  البنك  حتقيق 
لتبلغ   %17 يقارب  ما  اإىل  ن�سبتها  و�سلت 
629,59 مليون دولر كما فـي 30 حزيران 

2016، مقارنة مع 538,60 مليون دولر 

فـي نهاية العام 2015، الأمر الذي انعك�س 
بن�سبة  لرتتفع  مطلوباته  جمموع  منو  على 
بعد  دولر  مليون   860 ولت�سجل    %17.7

نهاية  دولر  مليون   730,44 كانت  اأن 
الت�سهيالت  �سعيد  وعلى  املا�سي.  العام 
املحفظة  حجم  فاق  املبا�سرة،  الئتمانية 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  فـي 
 508,84 ليبلغ  دولر  مليار  الن�سف 
مليون دولر مرتفعا بن�سبة منو و�سلت اإىل 
26.6% اإذا ما قورنت بحجم املحفظة فـي 

نهاية العام 2015 حيث �سجلت 401,78 
مليون دولر.
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البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه الجديد فـي حزما
النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية  حتت 
البنك  احتفل  ال�سوا،  عزام  الفل�سطينية 
بلدة  فـي  اجلديد  فرعه  بافتتاح  الوطني 
حمافظة  حمافظ  نائب  بح�سور  حزما، 
بلدية  ورئي�س  �سيام،  اللـه  عبد  القد�س 
اأ�ساقفة  ورئي�س  اخلطيب،  موفق  حزما 
وال�سرق  القد�س  فـي  الإجنليكانية  الكني�سة 
ومدير  دواين،  �سهيل  املطران  الأو�سط 
�سرطة �سواحي القد�س عبد اللـه القيمري، 
الفل�سطينية  التقاعد  هيئة  ورئي�س 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  احللو،  د.ماجد 
واملدير  الدين،  نا�سر  طالل  الوطني  البنك 
ح�سن،  احلاج  اأحمد  الوطني  للبنك  العام 
العليا  التنفـيذية  الإدارة  اأع�ساء  من  وعدد 
ال�سخ�سيات  كبار  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سحفـيني. من  ولفـيف   املقد�سية 
وخالل الإفتتاح قال نا�سر الدين اإن البنك 
الوطني و�سع خطة خا�سة تركز على حمافظة 
انه  حيث  فـيها،  اجلغرافـي  والتمدد  القد�س 
اأقرب  فـي  جديدة  فروع  ثالثة  فتح  �سيتم 
املحافظة  فـي  اإليها  الو�سول  ميكن  نقاط 

البنك  لدى  يوجد  انه  موؤكدا  املدينة،  وحول 
الرام وان فرع حزما هو  بلدة  الآن فرع فـي 
املحافظة،  فـي  الوطني  للبنك  الثاين  الفرع 
م�سريا اإىل اأن البنك الوطني  يتطلع اأن يكون 
القد�س  فـي  م�سرفـية  �سبكة  اأكرب  �ساحب 

بني البنوك فـي فل�سطني.
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ويطلق أول برنامجًا مصرفـيًا متخصصًا
لتلبية االحتياجات المالية للعاملين فـي قطاع التعليم

الأول  الربنامج  الوطني  البنك  اأطلق 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع  فـي 
حتت  الفل�سطينيني  للمعلمني  املتخ�س�س 
ا�سم "قدوتي"، والذي يلبي الحتياج املايل 
الفعلي للمعلمني بتقدميه مزايا وت�سهيالت 
م�سممة خ�سي�سا وفقا ملتطلباتهم املالية.  
على  احل�سول  اإمكانية  الربنامج  وي�سمل 
 %200 بقيمة  مدين  جاري  ح�ساب 
فوائد،  اأي  وبدون  ال�سهري  الراتب  من 
بدون  الراتب  اأ�سعاف   10 بقيمة  وقر�س 
كفالء يتم منحه فورا عند تقدمي الطلب، 

من   %200 ب�سقف  ما�سرتكارد  وبطاقة 
اإ�سدار  ر�سوم  وبدون  جمانا  الراتب  قيمة 
�سيكات  ودفرت  �سنوات،   5 ملدة  وجتديد 
�سخ�سي  وقر�س  �سنويا،  جمانا  واحد 
خمف�سة،  بفوائد  الأبناء  تعليم  لغاية 
ال�سكن  قرو�س  على  خا�سة  وعرو�س 
من  الإعفاء  اإىل  بالإ�سافة  وال�سيارات، 
الراتب.  وحتويل  احل�ساب  اإدارة   عمولة 
وتعليقا على ذلك، قال املدير العام للبنك 
الوطني اأحمد احلاج ح�سن، اإن اإطالق هذا 
املنتج جاء بعد اأن ا�ست�سعر البنك بالأزمة 

املالية التي مير بها املعلمون الفل�سطينيون 
فارتاأينا  الأخرية،  الأحداث  بعد  خا�سة 
ال�سريحة  لهذه  املالية  احلاجة  درا�سة 
كما  م�سرفـيا  املخدومة  غري  الوا�سعة 
يجب، وت�سميم برنامج يلبي هذه احلاجة 
لدورهم،  واإجالل  املعلمني  جلهود  تقديرا 
موؤكدا اأن البنك الوطني له الفخر اأن يكون 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  فـي  ال�سباق 
لطرح منتجا خا�سا للمعلمني الفل�سطينيني 

ومتييزهم عن باقي �سرائح املجتمع.

ويكرم الفنان صابر الرباعي على هامش رعايته الرئيسية
لحفله الذي أقيم فـي روابي

برئي�س  ممثال  الوطني  البنك  كّرم 
جمل�س اإدارته ال�سيد طالل نا�سر الدين، 
الرباعي  �سابر  الكبري  التون�سي  الفنان 
الرئي�سية  الرعاية  هام�س  على  وذلك 
الذي  الفنان  حلفل  البنك  قدمها  التي 
والذي  روابي،  مدينة  مدرج  فـي  اأقيم 
الذين  الفل�سطينيني  اآلف  ح�سره 
ال�سفة  حمافظات  خمتلف  من  جتمعوا 
للقاء  الأخ�سر  واخلط  والقد�س  الغربية 
يقدم. مبا  والإ�ستمتاع  الرباعي   الفنان 
للحفل،  الرئي�سية  رعايته  على  وتعقيبا 
غر�س  اأهمية  على  الدين  نا�سر  �سدد 
الفل�سطينيني  قلوب  فـي  واحلياة  الأمل 

ال�ستثنائية  الظروف  ظل  فـي  خا�سة 
م�سيدا  يعي�سونها،  التي  اليومية  واملعاناة 
احلالة  اإنعا�س  فـي  ودورها  روابي  مبدينة 
باإح�سارها  الوطن  فـي  والفنية  الثقافـية 

لفنان عربي كبري مثل �سابر الرباعي اإىل 
وم�سرح  مدرج  لأكرب  واإن�سائها  فل�سطني 

فـي الهواء الطلق فـي ال�سرق الأو�سط.
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ويرعى مؤتمر جمعية البيرة بالواليات المتحدة األمريكية - الواليات المتحدة
الذهبية  رعايته  القد�س  بنك  قدم 
بولية  البرية  جمعية  موؤمتر  لفعاليات 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  �سيكاغو 

وحظي  اآب،   7  -  5 بني  ما  اأقيم  والذي 
املوؤمتر والذي ح�سره وفد من اإدارة البنك 
مب�ساركة ما يزيد عن 600 من املغرتبني 

من اأهايل مدينة البرية فـي اأمريكا.
وتاأتي رعاية وم�ساركة بنك القد�س مبوؤمتر 
للم�ساهمات  ا�ستكماًل  البرية  جمعية 
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بنك القدس يفتتح مكتبين جديدين فـي الظاهرية وترقوميا
أكرم عبد اللطيف: »افتتاح مكتبي الظاهرية وترقوميا هو تجسيد 

لسياسة التفرع التي يواصل البنك تنفـيذها كل عام«

مدى  على  واملتوا�سل  املمتد  بعطائه 
)21 عامًا(، ليوؤكد اأنه �سيم�سي قدما 
فـي عمله �سمن روؤية تركز على تكري�س 
وامل�ساهمة  املجتمعية،  امل�سوؤولية  مبداأ 
القت�سادي،  الن�ساط  عجلة  دفع  فـي 
�ستى  خدمة  فـي  بفعالية  والنخراط 
اإىل  دوما  نتطلع  لأننا  املجتمع،  فئات 
فـي  اأ�سا�سية  ودعائم  �سركاء  نكون  اأن 
تطلعات  وحتقيق  بالوطن،  النهو�س 

�سعبنا.
ال�سيد  معايل  هناأ  كلمته،  وفـي 
النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا  عزام 
افتتاح  على  البنك  ادارة  الفل�سطينية 
من  بالرغم  اجلديدين  املكتبني 

الأو�ساع ال�سيا�سية ال�سعبة، مما يدل 
بنك  لإدارة  احلكيمة  ال�سيا�سة  على 
م�ساركتكم  "ي�سعدين  وقال:  القد�س، 
لبنك  جديدين  مكتبني  بافتتاح  اليوم 

القد�س فـي الظاهرية وترقوميا.
"لقد  قائاًل:  املحافظ  معايل  واأ�ساف 
تاأ�سي�سه  بداية  منذ  القد�س  بنك  خطى 
اإىل  للو�سول  مميزة  ريادية  خطوات 
العاملة  امل�سارف  بني  متقدمة  مرتبة 
فـي فل�سطني، وهو ي�سهد تطورًا ملمو�سًا 
با�ستمرار، وهذا يدل على كفاءة الإدارة 
للتطورات  ومواكبته  فـيه  والعاملني 

العاملية فـي العمل امل�سرفـية".

افتتح بنك القد�س مكتبيه اجلديدين فـي 
رعاية  حتت  وترقوميا،  الظاهرية  بلدتي 
�سلطة  ال�سوا حمافظ  ال�سيد عزام  معايل 
عبد  اأكرم  وبح�سور  الفل�سطينية،  النقد 
بنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  جراب  اللطيف 
القد�س، وعطوفة حمافظ حمافظة اخلليل 
املوؤ�س�سات  عن  وممثلني  احميد  كامل 
ال�سخ�سيات  من  وعدد  الر�سمية 
العتبارية ورجال العمال بال�سافة لوفد 

من الدارة التنفـيذية للبنك.
عبد  اأكرم  بكلمة  احلفل  وافتتح 
ادارة  جمل�س  رئي�س  جراب  اللطيف 
باحل�سور  رحب  الذي  القد�س  بنك 
الكرمي قائاًل :"ها نحن نلتقي جمددا 
لنحتفل �سويًا بافتتاح مكتبني جديدين 
ترقوميا  من  كل  فـي  القد�س"،  لبنك 
"بنك  ل�سعارنا  تر�سيخًا  والظاهرية 
اإطار  فـي  وذلك  واملواطن"،  الوطن 
خدماتنا  لتقدمي  امل�ستمرة  جهودنا 
مكان  كل  فـي  الفل�سطيني  للمواطن 
ي�سكل  اأن  �سبيل  وفـي  الوطن،  فـي 
بنك القد�س عالمة فارقة فـي م�سرية 
القطاع امل�سرفـي الذي حقق اجنازات 

ل تخفى على اأحد.
واأ�سار جراب اإىل اإن البنك الذي يفخر 



ويعين المصرفـي صالح الهدمي مديرًا عامًا لبنك القدس
عن  القد�س  بنك  ادارة  جمل�س  اأعلن 
مهام  الهدمي  �سالح  امل�سرفـي  ت�سلم 
لبنك  عامًا  مديرًا  اجلديد  من�سبه 

القد�س، خلفًا للمدير العام ال�سابق.
عدة  فـي  تدرج  قد  الهدمي  وكان 
البنك  فـي  مرموقة  اإدارية  منا�سب 
كان  ال�سابقة  ال�سنوات  عرب  العربي 
اآخرها مدير دائرة الأعمال امل�سرفـية 
ان  قبل  املالية،  واملوؤ�س�سات  لل�سركات 
بنك  فـي  العام  املدير  من�سب  يت�سلم 

القد�س.
الكفاءات  اأبرز  اأحد  الهدمي  ويعترب 
اخلربة  ذات  الفل�سطينية  امل�سرفـية 
بخربة  ويتمتع  واملتميزة،  الوا�سعة 
عن  تزيد  املجال  هذا  فـي  طويلة 
الهدمي  ويحمل  عامًا،  الع�سرين 
املالية  العلوم  فـي  البكالوريو�س  درجة 
وامل�سرفـية من جامعة عّمان الأهلية.

من جانبه علق رئي�س جمل�س ادارة بنك 
القد�س اكرم عبد اللطيف جراب باأن 

املرحلة  عن  تعبريًا  ياأتي  التعيني  هذا 
ا�ستكماله  بعد  البنك  بها  مير  التي 
وتو�سع  وتطوره  الإدارية  الهياكل  بناء 
بنك  فـي  واأ�ساف:"ركزنا  ن�ساطاته، 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  القد�س 
الداخلي  الب�سري  الكادر  تطوير  على 
الكفاءات  وا�ستقطاب  قدراته  وتعزيز 
الفل�سطينية وذلك لتطوير عمل البنك 
ال�سوق  فـي  ومناف�سته  تواجده  وتعزيز 

الفل�سطيني". امل�سرفـي 
واأ�ساف عبد اللطيف قائاًل: "القت�ساد 
من  العديد  اأمامه  الفل�سطيني 
القد�س  بنك  فـي  ولكننا  التحديات، 
قادرين  اأننا  ثقة  وكلنا  يقني،  على 
التو�سع  فـي  البنك  خطة  تطبيق  على 
املقبلة،  ال�سنوات  خالل  والنت�سار 
�سن�سل اىل  العام احلايل  ففـي خالل 
فـي خمتلف  منت�سرة  ومكتبًا  فرعًا   37

رفح  اإىل  �سماًل  جنني  من  املحافظات 
جنوبًا".
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وامل�ساركات العديدة واملختلفة التي يقدمها 
البنك فـي خمتلف القطاعات، حيث يعمل 
من  ن�سبة  تخ�سي�س  على  �سنويًا  البنك 
اأرباحه ل�سالح م�سوؤوليته املجتمعية ولدعم 
العديد من املحاور منها التنمية، ال�سحة، 
وغريها. الريا�سة،  الثقافة،  التعليم، 
عر�سًا  البنك  وفد  قّدم  امل�ساركة  وخالل 
املميزة  اخلدمات  جملة  عن  فـيه  حتدث 

التي يقدمها بنك القد�س لعمالئه اأفرادًا 
احلديث  اإىل  بالإ�سافة  �سركات،  اأو  كانو 
التي  املميزة  الرتويجية  احلمالت  عن 
يطلقها البنك ب�سكل م�ستمر على خمتلف 
خا�س  جناح  للبنك  كان  كما  منتجاته، 
ا�ستف�سارات  على  لالإجابة  املوؤمتر  فـي 
لهم. امل�سورة  وتقدمي  احل�سور 
واأ�ساد القائمون على املوؤمتر ببنك القد�س 

فـي  اأ�سهمت  والتي  له  الذهبية  ورعايته 
م�سريًا  اأهدافه،  وحتقيق  املوؤمتر  اجناح 
اإقباًل مميزًا  �سهد  والذي  املوؤمتر  اأن  اإىل 
الهامة  الإجنازات  من  العديد  حقق 
مع  التعاون  اطر  تطوير  ت�سمنت  التي 
القريب. امل�ستقبل  فـي  القد�س  بنك 



بــانــورامــا

خا�سًا  فنيًا  حفاًل  العربي  البنك  اأقام 
م�سرح  على  وذلك  اإيليت  خدمة  ملعتمدي 
مدينة روابي الواقع فـي حمافظة رام اللـه 
حممد  الفنان  احلفل  اأحيا  وقد  والبرية، 
ع�ساف بح�سور عددًا كبريًا من نخبة كبار 

البنك.  فـي  املعتمدين 
وعرب احل�سور الكرمي عن تقديرهم لإدارة 
املتوا�سلة  جهودها  على  العربي  البنك 
مع  الفّعال  التوا�سل  تعزيز  فـي  والدوؤوبة 

املنا�سبات.  املعتمدين �سمن خمتلف 
داخل  ملعتمديه  العربي  البنك  يقدم 
متكاملة  جمموعة  وخارجها  فل�سطني 
امل�سرفـية  واحللول  اخلدمات  من 
وهي  اإيليت  خدمة  مقدمتها  فـي 
مت  فريدة  �سخ�سية  م�سرفـية  خدمة 
احتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  ت�سميمها 
تقدم  حيث  البنك،  معتمدي  كبار 

�سهادة  على  العربي  البنك  حاز 
فـي  العاملية   "ISO22301الآيزو"
اإدارة ا�ستمرارية العمل ال�سادرة عن 
 ،)BSI( الربيطانية  املعايري  هيئة 
تطبيق  فـي  تاأكيدا على جناحه  وذلك 
املعايري املطلوبة كافة، بجودة وكفاءة 

عالية.
 "ISO22301 "الأيزو  �سهادة  وتعد 
املوثوقة  ال�سهادات  اأكرث  من 
واملعتمدة عامليا فـي هذا املجال، وهي 

توؤكد  دوليا  عليها  متعارف  �سهادة 
للموؤ�س�سة  الت�سغيلية  الكفاءة  على 
منهجي  ب�سكل  التعامل  على  وقدرتها 
من  يعزز  ما  والأزمات،  احلوادث  مع 
اإدارة  فـي  ال�ستمرار  على  قدرتها 
وخدماتها  منتجاتها  وتقدمي  اأعمالها 

خالل الأزمات.
مدى  الإجناز  هذا  يعك�س  حيث 
على  وقدرته  العربي  البنك  جاهزية 
ال�ستمرار فـي ادارة اأعماله فـي �سوء 

اأي موؤ�س�سة،  اأّية حتديات قد تواجهها 
اأف�سل  بتطبيق  دوما  التزامه  مع 
املجالت  فـي  العاملية  املمار�سات 
كافة، خ�سو�سا فـي جمال ا�ستمرارية 
يوؤهل  الو�سع  هذا  ان  كما  العمل. 
تقدمي خدماته  فـي  لال�ستمرار  البنك 
بال�سكل  ملعتمديه  امل�سرفـية  ومنتجاته 
مع  ويتوافق  م�ساحلهم  ي�سمن  الذي 
واجلهات  املركزية  البنوك  متطلبات 

الرقابية.

ويقيم حفل فني خاص لمعتمدي إيليت

البنك العربي أول بنك يحصل على »اآليزو« فـي إدارة استمرارية العمل

ويطلق حملة »المعادلة سهلة« الخاصة بالبطاقات االئتمانية
بالبطاقات  خا�سة  حملة  اطالق  مت 
مع  بالتعاون  العربي  البنك  فـي  الئتمانية 

واولده  �سبيتاين  اأكرم  �سركة   / ال�سادة 
 2016-07-17 بتاريخ  �سهلة"،  "املعادلة 

هذه  تتيح  بحيث   2016-10-17 لغاية  و 
البنك  بطاقات  حلاملي  املميزة  احلملة 
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مت  التي  املزايا  من  العديد  لهم 
احتياجاتهم  مع  لتتنا�سب  ت�سميمها 
املزايا،  هذه  ومن  وامل�سرفـية،  املالية 
معتمدين  عالقات  مدير  تخ�سي�س 
ال�سخ�سية  تقدمي اخلدمة  يتوىل  اإيليت 
وامل�سورة للمعتمدين فـيما يتعلق بالأمور 

منطقة  توفـري  جانب  اإىل  امل�سرفـية، 
اإيليت  معتمدي  خلدمة  خم�س�سة 
املعامالت  لإجناز  البنك  فروع  داخل 
وخ�سو�سية  ب�سرعة  امل�سرفـية 

الراحة.  ومبنتهى 



وينظم يوم صحي تطوعي فـي احراش جيبيا

ويقدم عرضًا خاصًا على القروض العقارية 
توفـري  على  الدائم  حر�سه  اإطار  فـي 
ملعتمديه،  متكاملة  م�سرفـية  حلول 
عر�سًا  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
الذي  العقارية،  القرو�س  على  خا�سًا 
يتيح من خالله جمموعة من اخليارات 
لتالئم  خ�سي�سًا  ممت  �سُ التمويلية 
فـي  املعتمدين  وتطلعات  متطلبات 

جمال القرو�س العقارية. 
ميتد  والذي  العر�س  هذا  وي�ستمل 
من  العديد  على   2016/11/30 لغاية 
احتياجات  تلبي  التي  التف�سيلية  املزايا 
باحل�سول  الراغبني  البنك  معتمدي 

على متويل ل�سراء �سقق جاهزة اأو بناء 
مع  فل�سطني  فـي  اأر�س  �سراء  اأو  منزل 
نقدية  �سيولة  على  احل�سول  اإمكانية 
خمّف�س  فائدة  ب�سعر  املنزل  لتح�سني 
كفـيل،  وبدون  منح  عمولة  بدون  و 
ر�سوم  من  الإعفاء  اإىل  بالإ�سافة 
الكلي  والعجز  احلياة  على  التاأمني 
اإيليت وعربي برمييوم  والعقار ملعتمدي 

وذلك فـي ظل اإجراءات مب�سطة. 
قال  احلملة  على  تعليقه  وفـي 
ادارة  مدير  �سقر  مروان  ال�سيد 
فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 

فـي  "اننا  فل�سطني:   - العربي  البنك 
اىل  با�ستمرار  ن�سعى  العربي  البنك 
واخلدمات  املنتجات  اأف�سل  تقدمي 
اىل  بالإ�سافة  ملعتمدينا  امل�سرفـية 
تلبي  والتي  واملمّيزة  اخلا�سة  العرو�س 
تطلعاتهم".  وتواكب  احتياجاتهم 
وتتوا�سل حمالت  "كما  �سقر:  واأ�ساف 
والتي  العام  مدار  على  البنك  وعرو�س 
لرباجمنا  اإ�سافـية  قيمة  ت�سكل  بدورها 
معايري  لأعلى  وفقًا  خ�سي�سًا  امل�سممة 

امل�سرفـية."  اخلدمة 

21 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 67، اأيلول 2016

وم�ساعيه  البنك  اهتمامات  �سمن 
�سحة  على  احلفاظ  فـي  احلثيثة 
فـي  م�ساركتهم  جانب  اإىل  موظفـيه 
البنك  نظم  التطوعية،  الأعمال 
�سحيا  ن�ساطا  فل�سطني   – العربي 
جيبيا  اأحرا�س  منطقة  فـي  تطوعيا 
اأ�سدقائه  اأو  املوظف  اأقارب  دعوة  مع 

الن�ساط. بهذا  للم�ساركة 
حيث ا�ستمل الن�ساط على عدة فقرات 
طبية  فحو�سات  اإجراء  �سمنها  من 
امل�ساركني  لكافة  جمانية  خمربية 
والكولي�سرتول  وال�سكري  للدم 
ممار�سة  ثم  ومن  الثالثية،  والدهون 
كم،   1.5 مل�سافة  امل�سي  ريا�سة 
حول  �سحية  توعية  حما�سرة  وكذلك 

احلياة  فـي  ال�سليمة  املمار�سات  بع�س 
اليومية. 

ومن ثم قام املوظفـني وذويهم بن�ساط 
الأكيا�س  من  املكان  لتنظيف  تطوعي 
وغريها.  للبيئة  ال�سارة  البال�ستيكية 

بهذا  اإعجابهم  املتطوعني  اأبدى  وقد 
امل�سوؤولية  روح  يعزز  الذي  الن�ساط 
الجتماعية وي�ساهم فـي احلفاظ على 

الطبيعية. واملحميات  البيئة 

املعتمدين احلاليني  العربي الئتمانية من 
واجلدد ربح العديد من الق�سائم ال�سرائية 
البطاقة  على  امل�سرتيات  جمموع  ح�سب 

الئتمانية خالل فرتة احلملة.
بالإ�سافة اىل فر�سة احل�سول على هدية 
ح�سب   Hisense تلفاز  جهاز  ا�سافـية 

من  الئتمانية  بالبطاقة  امل�سرتيات  قيمة 
على  اولده  و  �سبيتاين  اأكرم  �سركة  فروع 

ان ل تقل عن 1,330 دولر.  



بــانــورامــا
البنك اإلسالمي العربي يسلم الفائز األول

بالسيارة من برنامج توفـير األسرة السعيدة
ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
توفـري  برنامج  فـي  ال�سيارة  على  الأول 
العامة  الإدارة  مقر  فـي  ال�سعيدة  الأ�سرة 
عن  عبارة  اجلائزة  وكانت  للبنك، 
ن�سيب  من   2016 كور�سا  اأوبل  �سيارة 
جرار(  توفـيق  نيازي  )�سائد  املواطن 
وقد  جنني،  فرع  فـي  البنك  لدى  املدخر 
�سامي  ال�سيد  للبنك  العام  املدير  �سلم 
عن  عرب  الذي  للفائز  اجلائزة  �سعيدي 
للبنك  اجلزيل  و�سكره  البالغة  �سعادته 
جوائز  من  يقدمه  ملا  العربي  الإ�سالمي 
لكافة  عديدة وخدمات م�سرفـية متميزة 

عمالئه.
التنوع  اأن  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
�سمن  ياأتي  املقدمة  التوفـري  جوائز  فـي 
ت�سجيع  اإىل  الهادفة  البنك  ا�سرتاتيجية 
عدد  باأكرب  العمالء  ومكافاأة  التوفـري 
ممكن من اجلوائز املتنوعة والقيمة على 
للمودعني  البنك  يتيح  حيث  العام  مدار 

وربع  و�سهرية  واأ�سبوعية  يومية  )جوائز 
مع  و�سنوية(،  �سنوية  ون�سف  �سنوية 
اأف�سل اخلدمات  ال�سعي املتوا�سل لتقدمي 
تهدف  التي  امل�ستويات  باأعلى  امل�سرفـية 
اإىل ر�سى العمالء وك�سب ثقتهم بالبنك. 
كما هناأ الفائز باجلائزة متمنيًا اأن حتقق 

اماله وطموحاته.
مدير  �سرطاوي  اأحمد  ال�سيد  واأو�سح 
دائرة التخطيط والدرا�سات فـي البنك اأن 

التوفـري  برنامج  فـي  الأوىل  هذه اجلائزة 
"الأ�سرة ال�سعيدة" الذي مينح جائزة ربع 
البنك  لدى  للمدخرين  "�سيارة"  �سنوية 
كل  عليها  ال�سحب  يتم  العربي  الإ�سالمي 
تدخل  حيث  عام،  كل  من  �سهور  ثالث 
ال�سحب احل�سابات التي ل تقل عن 200 
بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  اأمريكي  دولر 
للر�سيد  200 دولر ت�ساف  الأخرى وكل 

حت�سل على فر�سة جديدة للفوز.

ويدشن عالقة استراتيجية مع بنك البركة االسالمي 
 قام وفد من البنك ال�سالمي العربي 
ميثله  البحرين  الربكة  بنك  بزيارة 
العام  املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد 
اجمد  ال�سيد  من  كل  يرفقة  للبنك 
للعمليات  التنفـيذي  املدير  اجلعربي 
مدير  حمادنه  نائل  ال�سيد  والنظمة، 
ال�سيد  و  املال  وا�سواق  اخلزينة  دائرة 
ال�سرعي  املراقب  احمد  �سيد  طارق 
من  الربكة  جمموعة  وتعترب  للبنك. 
على  الإ�سالمي  امل�سرفـي  العمل  رواد 
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ويدعم مشروع تشجير إحدى شوارع مدينة الخليل 
العربي،  الإ�سالمي  البنك  بادر 
دعم  فـي  اخلليل،  بلدية  مع  وبالتن�سيق 
املدينة،  �سوارع  اإحدى  ت�سجري  م�سروع 
ال�سريف  �ساهر  ال�سيد  اأ�سرف  حيث 
فرع  العربي-  الإ�سالمي  البنك  مدير 
البلدية  مهند�س  مع  وبالتعاون  اخلليل 
�سراء  على  جماهد  �سالح  ال�سيد/ 
�سارع  اأطراف  على  الأ�سجار  وغر�س 
وادي التفاح – باب الزاوية فـي املدينة.
ال�سيد/ داوود الزعرتي  كما وقد تقدم 
اجلزيل  بال�سكر  اخلليل  بلدية  رئي�س 
مقدرا  املجتمعية،  البنك  م�ساهمة  على 
له هذه املبادرة الطيبة واللفتة الكرمية 
والتي كان لها الأثر الطيب فـي احلفاظ 
خليل  مدينة  وازدهار  البيئة  على 

الرحمن.

�ساهر  ال�سيد  �سرح  جانبه،  ومن 
هذه  غر�س  اأن  حني  "فـي  ال�سريف 
جمهودا  بذل  تطلب  قد  الأ�سجار 
من  املتاأتية  املنفعة  مقدار  اأن  اإل  كبريا 
بيئة  وحت�سني  تنمية  فـي  املبادرة  هذه 
من  درجة  على  تكون  املحلي  جمتمعنا 

الإنتماء  رابطة  تعميق  فـي  الأهمية 
الإ�ستمرار  بد من  ول  والوطن،  لالأر�س 
التي  الن�ساطات  هذه  مثل  تنفـيذ  فـي 
جمتمعنا  وتطوير  حت�سني  �ساأنها  من 
نقية  وبيئة  م�سرق  م�ستقبل  اأجل  من 

وخ�سراء".
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خدماتها  تقدم  حيث  العامل  م�ستوى 
مليار  حوايل  اإىل  املميزة  امل�سرفـية 
فـيها.  تعمل  التي  الدول  فـي  �سخ�س 
وا�سعًا  جغرافـيًا  انت�سارًا  وللمجموعة 
تابعة  م�سرفـية  وحدات  فـي  ممثاًل 
ومكاتب متثيل فـي 15 دولة، ولها اأكرث 

من 650 فرع. 
على  التفاق  الزيارة  اثناء  مت  وقد 
البنك  بني  التاريخية  العالقة  تطوير 
الربكة  وجمموعة  العربي  ال�سالمي 
من  متميزة  �سراكة  م�ستوى  اىل 
وخا�سة  امل�سرفـي  املجال  فـي  التعاون 

ال�سالمية. ال�سريفة 

حيث تناول التفاق بني البنكني التعاون 
فـي جمال متويل التجارة الدولية، وفـي 
جمالت ال�ستثمار فـي �سوق راأ�س املال 
اخلربات  تبادل  وفـي  املايل،  ال�سوق  او 
ونقل  ال�سالمية  ال�سريفة  فـي  خا�سة 
ال�سريفة  فـي  الربكة  جمموعة  خربة 

ال�سالمية.
�سامي  العام  املدير  اأكد  جهته  من 
مع  العالقة  اأهمية  على  �سعيدي 
ال�سالمية  امل�سرفـية  الربكة  جمموعة 
املباحثات  تناولت  حيث  عامليا  الأكرب 
امل�سرفـي  العمل  اأو  اخلربات  نقل 
دخول  امكانية  بحث  حتى  او  امل�سرتك 

امل�سرفـي  ال�سوق  اىل  الربكة  جمموعة 
الفل�سطيني من خالل البنك ال�سالمي 

العربي.
الرئي�س  املطاوعة  ال�سيد  وابدى 
التعاون  كل  الربكة  لبنك  التنفـيذ 
م�ستندا  املطروحة  للق�سايا  والتفهم 
البنكني  بني  التاريخية  العالقات  اىل 
ان  وافاد   ،1998 منذ  ن�سات  والتي 
للتعاون  ا�ستعداد  على  الربكة  بنك 
فـي  مبا  التدريب  جمال  فـي  التام 
يتم  ملن  اللوج�ستية  المور  ترتيب  ذلك 
انتدابه للتدريب لديهم او لدى اي من 

البحرين.  فـي  املوؤ�س�سات 
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بنك األردن يعلن عن الفائز األول فـي حملة جوائز حسابات التوفـير األضخم
فـي فلسطين بجائزة تبلغ قيمتها مليون شيكل

وينفذ حملة »كسوة العيد« خالل »يوم ترفـيهي« لألطفال تم تنظيمه فـي العيزرية  

بنك  قام  مميزة،  احتفالية  اأجواء  و�سط 
2016/07 بالإعالن  الأردن خالل �سهر 
ال�سنوي على  بال�سحب ن�سف  الفائز  عن 
التوفـري  حل�سابات  الأول  املليون  جائزة 
ال�سيدة  بها  فازت  والتي   ،2016 لعام 

�سناء �سليمان حامد حور من نابل�س. 
املدير  الفقهاء  حامت  ال�سيد  بح�سور 
�سامح  وال�سيد  الأردن،  لبنك  الإقليمي 
فـي  الأردن  بنك  فروع  مدير  اللـه  عبد 
اإىل عدد من مدراء  بالإ�سافة  فل�سطني، 
العمالء  من  وجمموعة  البنك  وموظفـي 
ت�سليم  اأثناء  متواجدين  كانوا  الذين 

اجلائزة.
كما وح�سرت موؤ�س�سات اإعالمية واإعالنية 
متعددة لتغطية احلدث الذي ن�سر اأجواء 
ال�سيدة  فـيه  واأعربت  الفرع،  فـي  الفرح 
�سناء عن فرحتها ال�سديدة بهذه اجلائزة 

التي مل تكن متوقعة.
هذا  خالل  الفقهاء  ال�سيد  واأو�سح 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  اأن  الحتفال 
ال�سخم  هي  الأردن  بنك  يقدمها  التي 
اإطار  فـي  وذلك  الوطن،  م�ستوى  على 

عمالئه  مكافئة  اإىل  الهادفة  البنك  روؤية 
اجلوائز  اأف�سل  وتقدمي  با�ستمرار، 
لفتح  اجلميع  داعيا  لهم،  واخلدمات 
ح�سابات توفـري لدى بنك الأردن اأو تغذية 
الدخول  من  ليتمكنوا  القائمة  ح�ساباتهم 
فـي ال�سحب واحل�سول على فر�سة الفوز 
من   12 �سهر  نهاية  فـي  الثاين  باملليون 

العام احلايل. 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  حملة  وتعترب 

مكملة للحمالت الأخرى التي اأطلقها بنك 
كحملة   ،2016 العام  بداية  مع  الأردن 
وانحلت"،  عقدة   " ال�سخ�سية  القرو�س 
ال�سخ�سية  القرو�س  حملة  وكذلك 
اخلا�سة بالع�سكريني، وقرو�س ال�سيارات 
لتغطية  البنك  توجه  �سمن  العمومية، 
الفل�سطيني  املجتمع  وفئات  �سرائح  كافة 
على اختالف قطاعاته، والت�سهيل عليهم 

من خالل خدماته وحمالته املتنوعة. 

بــانــورامــا

العامة  العالقات  جلنة  قامت  حيث 
بتوزيع  العيزرية  �سباب  نادي  فـي 
الأطفال  من  عدد  على  العيد  ك�سوة 
العيزرية،  بلدة  فـي  والأيتام  املحتاجني 
لتمويل  الأردن،  بنك  من  بدعم  وذلك 
بك�سوة  اخلا�سة  ال�سرائية  الكوبونات 
الأطفال،  على  توزيعها  مت  والتي  العيد 

الهدايا  اإىل توزيع جمموعة من  اإ�سافة 
نفو�س  على  البهجة  لإ�سفاء  والألعاب 

الأطفال مع عيد الفطر ال�سعيد. 
"نادي  اأقيم هذا الن�ساط فـي مقر  وقد 
�سباب العيزرية"، وتخلله عر�س خا�س 
وراق�سة  غنائية  فقرات  �سمل  باملهرج 
على  الر�سم  اإىل  بالإ�سافة  لالأطفال 

الرتفـيهية.  والألعاب  الوجوه 
بنك  من  النادي  اإدارة  تقدمت  وقد 
بال�سكر  الكرمية  واإدارته  الأردن 
والتعاون  للنادي  دعمهم  على  اجلزيل 
العيد  ك�سوة  توفـري  اجتاه  اأبدوه  الذي 

لالأطفال.
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ويقوم بتوزيع كسوة عيد وهدايا لألطفال المحتاجين واأليتام
بالتعاون مع نادي شباب رام اللـه ضمن حملة »معًا نصنع األمل«

نادي  قام  وتراثية  احتفالية  اأجواء  فـي 
على  العيد  ك�سوة  بتوزيع  اللـه  رام  �سباب 
والأيتام من  املحتاجني  الأطفال  عدد من 
بنك  من  بدعم  وقراها،  اللـه  رام  مدينة 
كوبونات  متويل  اإىل  بادر  الذي  الأردن، 
�سرائية خا�سة ل�سراء ك�سوة العيد، اإ�سافة 
اإىل جمموعة من الهدايا والألعاب التي مت 
توزيعها على الأطفال خالل احلفل لإ�سفاء 
البهجة على نفو�سهم مع حلول عيد الأ�سحى 

املبارك. 
وقد اأقيم هذا الن�ساط فـي مقر "نادي �سباب 
الرتويحي،  اللـه  رام  جممع  اللـه" فـي  رام 
وذويهم،  طفل   100 من  اأكرث  مب�ساركة 
وبح�سور ال�سيد �سامح عبد اللـه مدير فروع 
رجاء  وال�سيدة  فل�سطني،  فـي  الأردن  بنك 
والعالقات  الت�سويق  م�سوؤولة  اجلبارين 
الأردن  بنك  مدراء  من  وعدد  العامة 
وامل�ساركة  البنك  لتمثيل  ح�سروا  الذين 

ويدعم توفـير الرعاية الطبية والصحية ألطفال من غزة
بالتعاون مع »جمعية إغاثة أطفال فلسطين«

فـي فعاليات الحتفال، التي ت�سمنت اأي�سا 
عرو�سا قدمتها فرقة دبكة تراثية من اأبناء 
الوجوه  على  الر�سم  اإىل  بالإ�سافة  النادي 

والحتفال مع الأطفال. 
وقد تقدم ال�سيد حممد حمد - رئي�س نادي 

واإدارته  الأردن  بنك  من  اللـه  رام  �سباب 
الكرمية بال�سكر اجلزيل على دعمهم للنادي 
والتعاون الذي اأبدوه اجتاه توفـري ك�سوة العيد 
لالأطفال، واأبدى ا�ستح�سانه حل�سور البنك 

وم�ساركته الفعاليات مع ال�سغار. 

توفـري  ل�سالح  الدعم  بتقدمي  البنك  قام 
من  لأطفال  وال�سحية  الطبية  الرعاية 
ال�سوريني  الالجئني  من  غزة،  قطاع 
ت�ستطيع  ل  التي  املهم�سة  وال�سرائح 
وذلك  اخلدمات،  هذه  على  احل�سول 
اأطفال  اإغاثة  "جمعية  مع  بالتعاون 
تنفـيذ  ومتابعة  لالإ�سراف  فل�سطني"، 
هذه  متت  وقد  خاللها.  من  الربنامج 
الإقليمي  املدير  ال�سيد  بح�سور  املرا�سم 
وال�سيدة  الفقهاء،  حامت  الأردن  لبنك 

العامة  العالقات  مديرة  اجلبارين  رجاء 
فـي البنك، وال�سيدة �سرين م�سلح القائم 
باأعمال نائب مدير "جمعية اإغاثة اأطفال 
فل�سطني"، وال�سيدة �سرين زيدان حما�سبة 
املطروح  الربنامج  ويت�سمن  اجلمعية. 
درا�سة احلالت ال�سحية التي يعاين منها 
م�ساعدتهم  على  والعمل  الأطفال،  هوؤلء 
الدواء  �سراء  ق�سائم  توفـري  خالل  من 
بامل�ستلزمات  وتزويدهم  لهم،  ال�سهرية 
بحث  اإىل  بالإ�سافة  الرئي�سية،  ال�سحية 

احلالت التي ت�ستدعي تاأمني عالج خا�س 
ح�سب احلالة. 

الأردن  باأن بنك  الفقهاء  ال�سيد  اأفاد  وقد 
مع  التفاعل  على  احلر�س  اأ�سد  يحر�س 
�سيما  ول  املختلفة،  املجتمع  احتياجات 
باأهمية  عميقا  اإميانا  ويوؤمن  الأطفال، 
كرمية  حياة  وتاأمني  لهم،  الدعم  تقدمي 
خا�سة  منهم،  طفل  لكل  واآمنة  و�سحية 
غزة،  قطاع  فـي  لطفالنا  الو�سول 

والتخفـيف من معاناتهم. 
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بــانــورامــا
اتفاقية بين بنك فلسطين والملكية األردنية

إلصدار بطاقة »أميالي« ماستر كارد بالعالمة التجارية المشتركة 
الأردنية وبنك فل�سطني  امللكية  وقعت بني 
بطاقة  مبوجبها  اجلانبان  يطلق  اتفاقية 
التجارية  بالعالمة  كارد"  "ما�سرت 
"اأميايل"،  عنوان  حتت  امل�سرتكة 
لتعزيز  الأردنية  امللكية  من  �سعيًا  وذلك 
الفل�سطيني  ال�سوق  فـي  التجاري  وجودها 
لطائرات  امل�سافرين  من  املزيد  وجذب 
على  البنك  من  وحر�سًا  الأردنية،  امللكية 
ت�سجيع العمالء على ا�ستخدام البطاقات 
�سيتمكن  التفاقية،  ومبوجب  الئتمانية. 
"اأميايل" من  كارد  ما�سرت  بطاقة  حاملو 
برنامج  خالل  من  اأميال  على  احل�سول 

التابع   )Royal Plus( الدائم  امل�سافر 
بطاقة  ا�ستخدام  عند  الأردنية  للملكية 
اأميال  على  باحل�سول  وذلك  "اأميايل"، 

عمليات  فـي  البطاقة  ا�ستخدام  مقابل 
ال�سراء من املتاجر اأو عرب النرتنت حمليًا 

اأو دوليًا.

قفزة نوعية بالنتائج المالية لبنك فلسـطين فـي النصف األول من العام 2016 
متميزة  مالية  نتائج  فل�سطني  بنك  حقق 
للن�سف الأول من العام اجلاري 2016، 
ال�سافـية  البنك  اأرباح  ارتفعت  حيث 
لت�سل اىل 24,414,699 دولر اأمريكي، 
مقارنة مع 22,764,002 دولر، وبن�سبة 
قيمة  ارتفعت  فـيما   .%7.25 بلغت  منو 
املوجودات خالل ال�ستة �سهور الأوىل من 
لت�سل   %39.96 بن�سبة   2016 العام 
كانت  اأن  بعد  دولر،  مليار   3.89 اىل 
2.78 مليار دولر نهاية دي�سمرب 2015. 

البيانات  توحيد  بعد  الزيادة  هذه  وتاأتي 
مع  العربي  الإ�سالمي  للبنك  املالية 
البيانات املالية لبنك فل�سطني، بعد �سراء 
البنك  فـي  اإ�سافـية  فل�سطني ح�سة  بنك 
ح�سته  و�سلت  حيث  العربي  الإ�سالمي 

حوايل %52. 
ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  ك�سف  ناحيته،  من 
العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

كافة  فـي  ارتفاع  فل�سطني عن  لبنك 
حققها  التي  الأخرى  املالية  املوؤ�سرات 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل  البنك 
اجمايل  فـي  زيادة  بينت  والتي  اجلاري، 
باأن  مو�سحًا   .%19.25 بن�سبة  الدخل 
من  الأوىل  اأ�سهر  لل�ستة  الدخل  اإجمايل 
دولر،  اىل 82.4 مليون  و�سل  العام  هذا 
البنك  حققها  دولر  مقابل 69.2 مليون 
فـي الن�سف الأول من العام املا�سي. اأما 
ارتفعت  فقد  العمالء،  لودائع  بالن�سبة 
اىل 2.96 مليار  لت�سل   %32.33 بن�سبة 
دولر مقارنة مع 2.24  مليار دولر نهاية 

دي�سمرب 2015. 
حجم  ارتفع  فقد  ال�سوا،  وبح�سب 
الن�سف  نهاية  مع  الئتمانية  الت�سهيالت 
بعد  دولر،  لتبلغ 1.95 مليار  الأول 
نهاية  دولر  كانت 1.38 مليار  اأن 
بلغت  زيادة  بن�سبة  اأي   2015 دي�سمرب 

�سعي  على  م�سددًا  حوايل %40.72، 
الت�سهيالت  حمفظة  حجم  لزيادة  البنك 
ال�سرائح  جلميع  الالزم  التمويل  لتقدمي 
القت�سادية  والقطاعات  الجتماعية 
حتفـيز  فـي  ت�ساهم  التي  وامل�ساريع 
النهو�س  الوطني، ومتكينه من  القت�ساد 
فـي ظل تراجع املوؤ�سرات القت�سادية فـي 
امل�ساهمني،  حقوق  اىل  وبالنظر  الوطن. 
امل�ساهمني  حقوق  باأن  ال�سوا،  بني  فقد 
املوؤ�سرات  من  كغريها  منوها  توا�سل 
ق�سارى  يبذل  البنك  واأن  املالية، 
حقوق  على  احلفاظ  اأجل  من  جهده 
حيث  جيد،  ب�سكل  وتنميتها  امل�ساهمني 
مع  فل�سطني  بنك  م�ساهمي  حقوق  بلغت 
العام 2016 ما  من  الأول  الن�سف  نهاية 
بعد  دولر   346,223,791 جمموعه 
نهاية  كان 305,756,304 دولر  اأن 

العام 2015.
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ويوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة عمار العقارية
لتسويق وتمويل فرص استثمارية عقارية واعدة فـي الخارج

ويطلق برنامجًا تدريبًا ومسابقة »أنا ريادية« بالشراكة مع منتدى سيدات األعمال
للعام الثالث على التوالي الختيار أفضل خطة عمل للرياديات فـي فلسطين لعام 2016 

وبال�سراكة  الأعمال  �سيدات  منتدى  اأطلق 
مع بنك فل�سطني برناجمًا تدريبًا وم�سابقة 
اأف�سل  اختيار  اأجل  من  ريادية" وذلك  "اأنا 
 .2016 للعام  للرياديات  عمل  خطة 
روح  تعزيز  اىل  امل�سابقة  تهدف  حيث 
فـي  وم�ساعدتهن  الرياديات  بني  املناف�سة 
البدء  على  وت�سجيعهن  طموحاتهن  حتقيق 
مب�ساريعهن اخلا�سة اأو تطويرها. وي�ستهدف 
منتدى  خالله  من  ي�سعى  الذي  الربنامج 
ال�سابات   2011 عام  منذ  الأعمال  �سيدات 
وقدراتهن،  مهاراتهن  لرفع  الرياديات 
عمل  خطط  و�سع  من  متكينهن  اأجل  من 

بها.  والبدء  اأفكار م�ساريعهن  اأو  مل�ساريعهن 
مكثفة  تدريبات  الرياديات  تتلقى  حيث 
لكيفـية اعداد خطة عمل مل�ساريعهن اأو اأفكار 
خلق  فـي  م�ساعدتهن  بهدف  م�ساريعهن 
امل�ستهدفة.  الفئة  لدى  جديدة  عمل  فر�س 
الربامج  من  واحدًا  الربنامج  هذا  ويعترب 
ي�سب  والذي  املنتدى  عليها  يعمل  التي 
التقني  الذراع  الأعمال  تطوير  مركز  فـي 
للمنتدى، والذي يتم من خالله تقدمي كافة 
بامل�ساريع  النهو�س  بهدف  امل�ساعدة  اأ�سكال 
كما  فل�سطني.  فـي  الن�ساء  متلكها  التي 
لربنامج  مكماًل  جزء  امل�سابقة  هذه  وتعترب 

اخلدمات  برنامج  من  وجزء  "فل�سطينية"، 
البنك  التي يقدمها  املالية  ال�ست�سارية غري 
املراأة  متكني  ب�سرورة  اميانه  من  انطالقا 
جلميع  متكامل  برنامج  وهو  الفل�سطينية. 
لبنك  عمالء  كانوا  �سواء  املجتمع  افراد 
على  اخلدمات  هذه  فتاأتي  ل.  ام  فل�سطني 
�سكل حزمة متكاملة من الربامج التي تهدف 
اإىل تقدمي امل�ساعدة والدعم الالزم لتغطية 
املوا�سيع التي يحتاجونها من الأمور الدارية 
للخدمات  المثل  ا�ستخدام  وكيفـية  واملالية 
معلومات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرفـية، 
خمتلفة فـي عدة جمالت لها عالقة باأعمالهم. 

العقارية  فل�سطني وجمموعة عمار  بنك  وقع 
اخلدمات  لرتويج  م�سرتك  تعاون  مذكرة 
بالإ�سافة  عمار  جمموعة  وم�ساريع  العقارية 
املكتب  خالل  من  امل�سرفـية  اخلدمات  اىل 
التمثيلي لبنك فل�سطني فـي اخلارج. حيث وّقع 
جمل�س  رئي�س  ن�سر  حممد  الدكتور  املذكرة 
اإدارة جمموعة عمار العقارية، وال�سيد ها�سم 
العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا 
لبنك فل�سطني، بح�سور ال�سيد اأمري الدجاين 
وعدد  عمار،  ملجموعة  التنفـيذي  الرئي�س 
من ممثلي الإدارة التنفـيذية لبنك فل�سطني 
مذكرة  ومبوجب  العقارية.  عمار  وجمموعة 
بت�سويق  عمار  جمموعة  �ستقوم  التفاهم، 
م�ساريعها العقارية كفر�س واعدة لال�ستثمار 
فل�سطني من خالل  فـي  العقاري  املجال  فـي 
املكتب التمثيلي لبنك فل�سطني فـي اخلارج، 
الهادفة  ل�سرتاتيجيتها  حتقيقًا  وذلك 
وا�ستثمارات  اأموال  روؤو�س  ا�ستقطاب  اإىل 

القت�ساد  دعم  فـي  ت�سهم  وعاملية  عربية 
قنوات  اإيجاد  اإىل  اإ�سافًة  الفل�سطيني، 
خارج  الفل�سطينية  اجلاليات  مع  للتوا�سل 
ال�ستثمار  على  م�ساعدتهم  اأجل  من  الوطن 
الرتابط  اأوا�سر  وزيادة  الأم،  وطنهم  فـي 
به، وحتقيق رغبتهم فـي امل�ساهمة فـي دعم 
�سيقوم  جانبه،  من  �سعبهم.  اأبناء  �سمود 
التفاهم،  مذكرة  مبقت�سى  فل�سطني  بنك 
بفتح مكتبه اأو اأي مكاتب قد يفتتحها خارج 
كفر�س  امل�ساريع  هذه  ترويج  اأمام  الوطن 

وتقدمي  فل�سطني،  فـي  العقاري  لال�ستثمار 
خدمات م�سرفـية وت�سهيالت متويلية مميزة 
جمموعة  م�ساريع  فـي  بال�ستثمار  للراغبني 
اخلا�سة  براجمه  تقدمي  اإىل  اإ�سافًة  عمار، 
من  الذي  الأمر  الفل�سطينيني،  باملغرتبني 
م�ساريع  فـي  لال�ستثمار  جمالت  فتح  �ساأنه 
قادرة  العقاري  املجال  فـي  وجمدية  ذكية 
على النهو�س بالقت�ساد الفل�سطيني وحتقيق 
تنمية م�ستدامة، مع توفـري كافة الت�سهيالت 

املالية والفنية لذلك.
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ويساهم فـي تأسيس قاعة تدريب للمركز الفلسطيني لالرشاد

بنك القاهرة عمان يطلق حملة »خزنتـي« 
لحسابات توفـير األطفال

باطالق  عمان  القاهرة  بنك  قام 
التوفـري  حل�سابات  ترويجية  حملة 
متتاز  والتي  "خـزنتي"،  �سعار  حتت 
ح�سابات  فتح  على  العمالء  بتحفـيز 
ب�سروط  باطفالهم  خا�سة  توفـري 
العميل  يقوم  حيث  ومي�سرة،  �سهلة 
بقيمة  لطفله  خا�س  ح�ساب  بفتح 
القائم  ح�سابه  تغذية  اأو  دينار،   200

بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  القيمة  بنف�س 
على  للح�سول  اأدنى  كحد  الأخرى 
ح�سالة  عن  عبارة  وهي  فورية  هدية 
خزنة  �سكل  على  بالطفال  خا�سة 
ب�سكل  التوفـري  على  الطفل  ت�سجع 
بامكان  حيث  وم�سلي،  وممتع  اآمن 
الطفل برجمة اخلزنة على رقم �سري 
النقود  حفظ  من  ميكنه  به  خا�س 
ومن  منظم.  ب�سكل  والورقية  املعدنية 

عمان  القاهرة  بنك  اأن  ذكره  املفـيد 
لربنامج  "خزنتي"  حملة  اأطلق  قد 
ا�سرتاتيجية  �سمن  التوفـري  ح�سابات 
تقدمي  فـي  التميز  اىل  الهادفة  البنك 
امل�سرفـية،  واملنتجات  اخلدمات 
لعمالئه  الف�سل  لتقدمي  البنك  و�سعي 

لحتياجاتهم،  وتلبية  لثقتهم  تقديرا 
وهذا يعك�س حر�س البنك على تكري�س 
ولكي  الطفال  لدى  الدخار  ثقافة 
والتي  معا،  وح�ساباتهم  الطفال  ينمو 
هي اأحد اأهم القيم التي متيز العالمة 

عمان. القاهرة  لبنك  التجارية 

النف�سية  ال�سحة  خدمات  مفهوم 
فـي  النف�سي  والر�ساد  والعالج 
عمان  القاهرة  بنك  قام  فل�سطني، 
تدريب  قاعة  تاأ�سي�س  فـي  بامل�ساهمة 
بهدف  لالر�ساد  الفل�سطيني  للمركز 
والأفراد  املوؤ�س�سة  واأداء  قدرات  تطوير 
النف�سية  ال�سحة  جمال  فـيها  العاملني 
اأن  ذكره  املفـيد  ومن  والجتماعية، 
جمعية  هو  الفل�سطيني  الر�ساد  مركز 
يقدم   ،1983 عام  تاأ�س�ست  اأهلية 
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ويطرح حملة تأجيل أقساط القروض الشخصية
املبارك  الأ�سحى  عيد  حلول  مبنا�سبة 
للعمالء  الأف�سل  تقدمي  على  وحر�سنا 
القاهرة  بنك  قام  عليهم،  والت�سهيل 

الأق�ساط  تاأجيل  حملة  بطرح  عمان 
لعمالء القرو�س ال�سخ�سية ل�سهر اأيلول 
ب�سروط  وذلك  الأول  ت�سرين  و�سهر 

�سهلة ومي�سرة تعتمد على التزام العميل 
يتم  ان  على  التقاعدي  و�سنه  بالدفع، 

تقدمي الطلب فـي تواريخ حمددة.

ال�سحة  جمال  فـي  �سمولية  خدمات 
العالج  ت�سمل  اليجابية  النف�سية 
تربوية  خدمات  النف�سي،  والإر�ساد 
م�ساكل  تطوير  من  للوقاية  اجتماعية 

نف�سية للفئات الأقل حظا واأكرث تهمي�سا 
فـي  و�سباب  اأطفال،  رجال،  )ن�ساء، 
قدرات  بناء  اىل  ا�سافة  �سائقة(، 
واأفراد  ملوؤ�س�سات  ا�ست�سارات  وتقدمي 

النف�سية،  ال�سحة  جمال  فـي  عاملني 
�سيا�سات  باجتاه  والتاأثري  وال�سغط 
وت�سريعات داعمة للحق فـي الو�سول اإىل 

و�سع �سحة نف�سية �سوية فـي فل�سطني.

البنك التجاري االردني
يرعى المخيم الصيفـي لالجئين فـي محافظة نابلس تحت شعار »إحنا أحرار«

برعاية  الردين  التجاري  البنك  قام 
فـي  الالجئني  ال�سيفـي  املخيم 
اللجنة  نظمتة  الذي  نابل�س  حمافظة 
من  الفرتة  خالل  لالجئني  ال�سعبية 
يوميا   18 وملدة   2016/06/01

من  وطالبة  طالب   150 مب�ساركة 
حيث  القدمية.  والبلدة  املخيم  ابناء 
وريا�سية  ثقافـية  برامج  املخيم  تخلل 
ال�سيد  وا�ساد  لالطفال.  وترفـيهيه 
ابراهيم  وال�سيد  ال�س�سرتي  ماهر 
ال�سعبية  اللجنة  من�سقي  قد�سي 
بتميز  املخيم  ادارة  على  والقائمني 
على  وحر�سه  الردين  التجاري  البنك 
روح  زرع  على  والعمل  الفئة  هذه  دعم 
الطفال  نفو�س  فـي  والعطاء  املبادرة 
منت�سر  ال�سيد  واكد  وال�سباب. 
للبنك  القليمي  املدير  ال�س�سرتي 

فل�سطني  لفروع  الردين  التجاري 
املهم�سة  الفئات  دعم  �سرورة  على 
خا�سة  ورعاية  اأهمية  واعطاءها 
الإجتماعية  والفعاليات  لالأن�سطة 
التجاري  ومتيز  والريا�سية.  والثقافـية 

الردين بدور ريادي فـي خدمة املجتمع 
وما ينطوي على ذلك من ت�سجيع ودعم 
العديد  تنظمها  التي  لالأن�سطة  ورعاية 
الإجتماعية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  من 

للربح. الهادفة  غري 
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فعاليات  الردين  الهلي  البنك  اقام 
"توفـري  التوفـري  حل�سابات  خا�سة 
من  كل  فـي  ابنائي"  توفـري  و  جامعتي 
جامعة النجاح الوطنية فـي نابل�س وملدة 
و فـي مدر�سة �سانت جورج فـي  ايام   5
تخللها  والتي  واحد  يوم  ملدة  اللـه  رام 
الهدايا  توزيع  و  الفعاليات  من  العديد 
على الطالب و تعريفهم باأهمية التوفـري 
بالإ�سافة  واملدر�سة  اجلامعة  لطالب 
التي  اجلديدة  باحلملة  تعريفهم  اىل 
اطلقها البنك خالل عام 2016 باإ�سم 
ثالثة  �سمت  التي  و  م�ستمرة  فرحة 
حل�سابات  نوعها  من  جديدة  منتجات 
ابنائي  العمر،  "قو�سان  هي  و  التوفـري 
و جامعتي" حيث قام البنك من خالل 
اخلريجني  مب�ساركة  الفعالية  هذه 
والرق�س  ت�سويرهم  و  التخرج  فرحة 
عليهم  الهدايا  وتوزيع  والغناء  ال�سعبي 
كما �سارك البنك طالب مدر�سة �سانت 
ح�ساب  فعاليات  اىل  ا�سافة  جورج 
اليوم  فعالية  اي�سا  ابنائي  توفـري 
برعاية  املدر�سة  اقامته  الذي  املفتوح 
�سم  والذي  الردين  الهلي  البنك 
ال�سخ�سيات  و  الفعاليات  من  العديد 

البارزة فـي املنطقة.
�سمن  جامعتي  توفـري  ح�ساب  وياأتي 
فـي  ال�سرتاتيجية  البنك  خطة  اطار 
قطاع  لدى  التوفـري  ثقافة  حتفـيز 
البنك  يعتربه  والذي  اجلامعة،  طالب 
رواد  فهم  الجل  طويل  ا�ستثمارا 

البنك االهلي االردني يقيم فعاليات خاصة لحسابات التوفـير »توفـير جامعتي و توفـير ابنائي«

يعتمد  الذي  ال�سا�س  حجر  و  امل�ستقبل 
قام  حيث  الوطن،  بناء  فـي  غدا  عليه 
ح�سابات  بفتح  احلملة  خالل  البنك 

مبزايا  وتعريفهم  للطالب  توفـري 
من  والذي  جامعتي  توفـري  ح�ساب 
ال�سهري  ال�سحب  فـي  يدخلون  خالله 

بــانــورامــا
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 250 بقيمة  اجلامعي  م�سروفهم  على 
الدخول  او  عام  وملدة  �سهريا  دولر 
منح   6 من  واحدة  على  ال�سحب  فـي 
دولر   2,000 منحة  كل  قيمة  جامعية 
وهي  الكربى  اجلائزة  اىل  بالإ�سافة 
�سيارة من نوع فـيات 500 اك�س موديل 
باأن  علما  ومرخ�سة،  جممركة   2016

هذه  اختيار  عند  راعى  الهلي  البنك 
ال�سباب  طموحات  تلبي  ان  اجلوائز 
عليهم  والتخفـيف  احالمهم  حتقق  و 
خالل  من  اجلامعة  م�ساريف  اعباء 
ال�سهري وم�ساريف  توفـري م�سروفهم 
�سيارة  اىل  بالإ�سافة  اجلامعي  التعليم 
اليومية  موا�سالتهم  تخدم  اقت�سادية 

من واإىل اجلامعة.
دائرة  مدير  الفعالية  فـي  �سارك  وقد 

ال�سيد  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 
منتج  وم�سوؤول  احل�سري  ابراهيم 
التوفـري اجلديد ال�سيد حممد دحادحه 
ابو  يو�سف  ال�سيد  البيع  فريق  رئي�س  و 
حيث  نابل�س  فرع  من  موظفـني  و  ن�سر 
الفعاليات  ان  على  احل�سري  اأكد 
داخل  العمل  لت�سمل  ت�ستمر  �سوف 
الفادة  لت�سل  الوطن  جامعات  جميع 
كل  وفـي  اجلامعات  طالب  جميع  اىل 
خدمات  دائرة  بان  علما  املحافظات، 
منتجات  لتطوير  جاهدة  تعمل  الفراد 
جديدة با�ستمرار تواكب التطورات فـي 
القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني حيث يتم 
املنتجات جميع  تخدم هذه  ان  مراعاة 
ان  حيث  العمار  وخمتلف  القطاعات 
يخدم  العمر  قو�سان  توفـري  ح�ساب 

اختالف  على  املجتمع  طبقات  جميع 
الفائز  يحظى  و  واعمارهم  اعمالهم 
بجوائز  العمر  قو�سان  توفـري  بح�ساب 
ترتاوح  �سهرية  رواتب  منها  مميزة 
�سهريا  دولر   1,000 اىل   500 من 
روابي،  مدينة  فـي  �سقة  او  �سنة  ملدة 
ح�ساب  فهو  ابنائي  توفـري  ح�ساب  اما 
�سنة   18 �سن  دون  الق�سر  لالأطفال 
م�سروف  على  فـيه  ال�سحب  يجري  و 
دولر   150 بقيمة  ال�سهري  الطفل 
م�ساعفة  فر�سة  او  �سنة  ملدة  �سهريا 
دولر   1,000 لغاية  احل�ساب  ر�سيد 
ملدة  �سياحية  رحلة  الكربى  اجلائزة  او 
لأربعة  و  واحد  لرابح  ليايل   5 ايام   4
اآلف   10 بقيمة  العائلة  من  ا�سخا�س 

دولر.

البنك العقاري المصري العربي
يرعى إحتفالية العيد القومي لجمهورية مصر العربية

�سمن احتفالت جمهورية م�سر العربية 
البنك  رعى  العام  لهذا  القومي  بالعيد 
العقاري امل�سري العربي الإحتفالية التي 
اأُقيمت فـي منزل �سعادة �سفـري جمهورية 
الدين  ن�سر  وائل  ال�سيد  العربية  م�سر 
حممود  الرئي�س  ال�سيد  ومب�ساركة  عطيه 
عبا�س رئي�س دولة فل�سطني ودولة رئي�س 
الوزراء الدكتور رامي احلمد هلل ومعايل 
الرحيم  عبد  الطيب  الرئا�سة  عام  اأمني 
التنفـيذية  اللجنة  اأع�ساء  وال�سادة 
ومعايل   الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
امل�سوؤولني  وكبار  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

ومب�ساركة  الفل�سطينية  وال�سخ�سيات 
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اإدارة 
الأ�ستاذ  بال�سيد  ممثلة  الإحتفالية  راعي 

الإقليمي  العام  املدير  العّبادي  اأ�سامة 
بفل�سطني. للبنك  التنفـيذيني  واملدراء 
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بــانــورامــا

تحت رعاية محافظ سلطة النقد
اإلسالمي الفلسطيني يفتتح مكتبين جديدين فـي قطاع غزة

افتتح البنك الإ�سالمي الفل�سطيني مكتبني 
حتت  وذلك  غزة،  قطاع  فـي  جديدين 
�سلطة  حمافظ  معايل  وبح�سور  رعاية 
ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية  النقد 
ماهر  معايل  البنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
ال�سيد  الإدارة  جمل�س  وع�سو  امل�سري 
�سلطة  حمافظ  وم�ساعد  الدغمة  �سالح 
اأبو  ريا�س  ال�سيد  املايل  لال�ستقرار  النقد 
بيان  ال�سيد  للبنك  العام  واملدير  �سحادة 
البنك  اإدارة  جمل�س  عن  وممثلني  قا�سم، 
والإدارة التنفـيذية ومتثيل كبري من �سلطة 
البنوك  عن  وممثلني  الفل�سطينية  النقد 
املجتمع  �سخ�سيات  وكبار  اأعمال  ورجال 

املحلي فـي خمتلف حمافظات قطاع غزة.
فـي  اجلديدين  املكتبني  افتتاح  وي�ساهم 
فـي  لهيا  وبيت  ال�سلطان  تل  من  كل 
تو�سيع �سبكة البنك اإىل 26 فرعا ومكتبا 
الوطن،  حمافظات  خمتلف  فـي  منت�سرة 
وي�سهل  للبنك  اأو�سع  انت�سارا  يحقق  مما 
الإ�سالمية  البنكية  اخلدمات  تقدمي  من 

املميزة ل�سريحة اأكرب من العمالء.
وقامت الوفود بجولت فـي املكاتب التي مت 
افتتاحها اطلعوا من خاللها على المكانيات 
تقدمها  التي  واخلدمات  بها  املتوفرة 
على  واأثنوا  بها  اعجابهم  واأبدوا  للجمهور 
كافة اجلهود املبذولة لت�سهيل خدمة العمالء 

وتوفـري كافة املنتجات التي يتم تقدميها.
مدينة  فـي  نظم  كبري  حفل  الفتتاح  وتبع 
النقد  و�سلطة  البنك  اإدارة  جمع  غزة 
ولفـيف من ال�سخ�سيات العتبارية ورجال 
امل�سرفـية  املوؤ�س�سات  ومدراء  الأعمال 

احلفل  وتخلل  غزة،  قطاع  فـي  العاملة 
النقد  �سلطة  ملحافظ  الكلمات  من  عدد 
ورئي�س جمل�س اإدارة البنك وهيئة الرقابة 

ال�سرعية للبنك، واللوحات الفلكلورية.  
ال�سيد  رحب  األقاها  التي  كلمته  وفـي 
البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر 
عزام  بال�سيد  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا 
املوؤ�س�سات  وممثلي  التجار  من  وباحل�سور 

والهيئات املحلية والر�سمية وال�سركات.
وعرب عن �سعادته بوجوده فـي غزة قائال 
وبقوة  حا�سرين  نكون  اأن  نت�سرف  اإننا   "
اويتنا  ما  بكل  نعمل  واننا  غزة  قطاع  فـي 
من جهد لتوفـري اخلدمات التي يحتاجها 
واملعامالت  الت�سهيالت  وتقدمي  اجلمهور 
ال�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  املالية 

برقابة هيئة الرقابة ال�سرعية".
خالل  من  نعمل  اإننا   " امل�سري  وا�ساف 
اإىل  خدماتنا  اي�سال  على  �سبكتنا  تو�سيع 
كافة مناطق القطاع وهذا يخلق فر�س عمل 
دعم  فـي  متوا�سعا  ولو  عن�سرا  ويجعلنا 

وتعزيز  وتدريبهم  وت�سغيلهم  اهلنا  �سمود 
الت�سال بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة".

واكد اأن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني يعمل 
النقد  �سلطة  مظلة  وحتت  القوانني  �سمن 
الرئي�سي  العماد  ت�سكل  التي  الفل�سطينية 
احلا�سن  وهي  الفل�سطيني  لالإقت�ساد 
الهام،  القطاع  هذا  على  الأمني  واحلافظ 
�سمود  اجل  من  يعمل  البنك  اأن  اإىل  لفتا 
الهل فـي غزة وال�سفة قائال "�سنبقى نعمل 
على ذلك �سمن مفاهيمنا ومعتقداتنا حتى 

تتحقق لنا احلرية وال�ستقالل".
موؤكدا  البنك  ادارة  املحافظ  معايل  وهناأ 
الفرعني  هذين  افتتاح  ان  على  كلمته  فـي 
هو ا�ستمرار لنهج وا�سرتاتيجية �سلطة النقد 
لتغطي  امل�سارف  فروع  انت�سار  تعزيز  فـي 
حيث  جنني،  اىل  رفح  من  املناطق  كافة 
 290 اليوم  حتى  امل�سارف  فروع  عدد  بلغ 
فـي  النت�سار  هذا  �سي�ساهم  ومكتب.  فرع 
ت�سجيع ال�ستثمار فـي تلك املناطق وت�سغيل 
بامل�ساريع  النهو�س  وحتفـيز  العاملة  اليدي 
الرئي�سية  الهداف  من  وهي  ال�سغرية، 
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ويقر خطته االستراتيجية حتى العام 2020
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  عقد 
موؤخرا  اأريحا  مدينة  فـي  اجتماعا 
لل�سنوات  ال�سرتاتيجية  اخلطة  لتح�سري 
فـي  و�سارك   ،2020 العام  حتى  القادمة 
الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  الجتماع 
والتي  للبنك  العليا  التنفـيذية  والإدارة 
وم�ساعدوه  ونائبه  العام  املدير  �سمت 

ومدراء الفروع والدوائر.
اأفكار  طرح  الجتماع  خالل  ومت 
لالأعوام  للبنك  ال�سرتاتيجية  للخطة 
الأهداف  و�سياغة   2020  -  2017

الآليات  واإقرار  واخلا�سة  العامة 
الأهداف  وركزت  لها،  للو�سول  الأف�سل 
املو�سوعة على املحافظة على ن�سبة منو 
مالءمتها  اإىل  اإ�سافة  وزيادتها  البنك 

للتحديات امل�ستقبلية والتغلب عليها.
واأكد ال�سيد ماهر امل�سري رئي�س جمل�س 
اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اإدارة 
اخلطة ال�سرتاتيجية للبنك يتم اعدادها 
وفقا ملبداأ ال�سورى من اأعلى الهرم و�سول 

�سرورة  اإىل  م�سريا  املوظفـني،  جلميع 
ومراجعتها  وخارجيا  حمليا  فـيها  النظر 
من  يلزم  مبا  لتغذيتها  وتدقيقها 
م�ستجدات حملية وخارجية وذلك بهدف 

خدمة القت�ساد الفل�سطيني وتعزيزه.
باملوظفـني  نهتم  "اإننا  امل�سري  وقال 
هذه  فـي  اإ�سراكهم  على  ونعمل  كافة 
باهتمام  ونن�ست  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
�سينفذون  ب�سواعدهم  لأنهم  ملداخالتهم 

املرجوة"  الأهداف  لتحقيق  العمل  خطة 
يعترب  الإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  لفتا 
املوظفـني �سركاء فـي العمل وفـي النجاح.

ال�سيد بيان قا�سم مدير  من جهته �سكرا 
عام البنك الإ�سالمي الفل�سطيني جمل�س 
وتفاعله  اهتمامه  على  البنك  اإدارة 
اأن  على  موؤكدا  املوظفـني  مع  اليجابي 
اخلطة  لتنفـيذ  جاهدة  �ستعمل  ادارته 

واللتزام بها. 
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لال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول املايل والتي 
�سيتم اطالقها قبل نهاية هذا العام.

مبا  فخورون  "اننا   املحافظ  معايل  وقال 
حققه اجلهاز امل�سرفـي من ا�ستقرار ومتانة 
والنت�سار  التطور  فـي  و�سرعة  الداء  فـي 
التو�سع  من  امل�سارف  بع�س  متكنت  حيث 
�سافـي  بلغ  حيث  فل�سطني.  خارج  اي�سا 
ودائع  واجمايل  دولر  مليار   13.3 ا�سوله 
املحفظة  وبلغت  10.2 مليار دولر  العمالء 
ول  دولر.  مليار   6.4 يقارب  ما  الئتمانية 
�سك ان لقطاع غزة ميزة كبرية لدى اجلهاز 
امل�سرفـي مما جعله قادر على حتدي جميع 

ال�سعاب اقت�سادية كانت او �سيا�سية، كما 
اثبت انه ال�سريان ال�سا�سي ل�ستمرار عجلة 
عدد  فبلغ  والجتماعي.  القت�سادي  النمو 
فروع امل�سارف فـي غزة 56 فرعا ومكتبا، 
بلغ  كما  رفح،  حمافظة  فـي  فروع   6 منها 
اجمايل ودائع العمالء  فـي قطاع  غزة 1.1 
مليار دولر، منحت منها امل�سارف قرو�س 
مبا�سرة ملختلف القطاعات القت�سادية مبا 
اأكد  853 مليون دولر". من جانبه  يقارب 
هيئة  ع�سو  احلويل  ماهر  الدكتور  الأ�ستاذ 
الإ�سالمي  البنك  فـي  ال�سرعية  الرقابة 
فـي  األقاها  التي  كلمته  خالل  الفل�سطيني 

به  تقوم  الذي  املهم  الدور  على  الحتفال 
البنوك الإ�سالمية فـي خدمة املجتمع، داعيا 
وتطويره.  اأدائه  على  املحافظة  اإىل  البنك 
املكتبني  بافتتاح  البنك  ادارة  احلويل  وهناأ 
اجلديدين م�سريا اإىل الدعم امل�ستمر الذي 
فـي  للبنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  تقدمه 
خمتلف املجالت حر�سا على اأن تكون كافة 
املعامالت ممتثلة لل�سوابط ال�سرعية، لفتا 
اإىل اأن ال�سالم يهدف اإىل حفظ املال الذي 
املجتمعات  بناء  فـي  ا�سا�سية  ركيزة  ي�سكل 
ل  للبناء  و�سيلة  جعله  على  املحافظة  مع 

للتناحر وال�سقاق.
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سلطة النقد الفلسطينية
محافظ سلطة النقد يفتتح فـي غزة ثالث ورشات تدريبية مصرفـية

ويخرج دفعة من ضباط االئتمان
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  افتتح 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
بعنوان  تدريبية  ور�سة   2016/08/18

الأموال  غ�سل  جرمية  خماطر  "اإدارة 
فـي امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية فـي ظل 
املعهد  احلديثة" نظمها  الدولية  املعايري 
غزة  فـي  مبقره  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
فرا�س  ال�سيد  وقدمها  يومني،  مدار  على 
املالية،  املتابعة  دائرة  مدير  نائب  مرار 
بح�سور الدكتور اإياد اجليو�سي مدير عام 
والدكتور  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  املعهد 
ريا�س اأبو �سحادة م�ساعد حمافظ �سلطة 
ومديري  املايل  ال�ستقرار  ل�سوؤون  النقد 
�سلطة النقد وعدد من خرباء القت�ساد، 
موظفـي  من  جمموعة  ومب�ساركة 

امل�سارف العاملة فـي القطاع.
الت�سريعات  على  املحافظ  معايل  واأثنى 
املايل،  بالقطاع  اخلا�سة  الفل�سطينية 
الأموال  غ�سل  مكافحة  واللتزام مبعايري 
ومتويل الإرهاب، م�سريًا اإىل اأن فل�سطني 
لتطبيق  ا�سرتاتيجية  خطة  �سمن  ت�سري 
اأف�سل املعايري الدولية فـي جمال مكافحة 
الرتقاء  بنودها  اأهم  الأموال،  غ�سل 

مب�ستوى العالقة مع جهات اإنفاذ القانون 
واجلهات املبلغة عن جرمية غ�سل الأموال.
امل�سرفـي  باملعهد  املحافظ  معايل  واأ�ساد 
القطاعني  احتياجات  حتقيق  فـي  ودوره 
املايل وامل�سرفـي فـي فل�سطني من خالل 
اإيجاد  بغية  التدريبية،  الربامج  عقد 
الفهم  من  ينطلق  ومايل  م�سرفـي  كادر 
قواعد  وفق  وذلك  العمل،  لأ�سا�سيات 

واأ�سول العمل املايل وامل�سرفـي ال�سليم.
ور�ستني  ال�سوا  املحافظ  افتتح  كما 
تدريبيتني فـي املعهد امل�سرفـي مبقره فـي 
اأولهما  يومني  مدار  على  ا�ستمرتا  غزة 
الئتمانية"  املعلومات  "نظم  بعنوان 

دائرة  مدير  فرعون  علي  ال�سيد  وقدمها 
بعنوان  وثانيهما  ال�سوق،  ان�سباط 
وقدمها  التقا�س"  ونظام  "ال�سيكات 
نظم  دائرة  مدير  عواد  ريا�س  ال�سيد 

املدفوعات فـي �سلطة النقد.
ال�سوا  عزام  املحافظ  معايل  قام  ثم 
ال�سهادات  بت�سليم  اجليو�سي  والدكتور 
فـي  املتخ�س�س  املهني  الدبلوم  خلريجي 
�سابط  "�سهادة  بعنوان  الئتمان  جمال 
املعهد  نظمه  والذي  معتمد"،  ائتمان 
الكادر  تاأهيل  اإىل  وهدف  امل�سرفـي 
جمال  فـي  العاملني  واملايل  امل�سرفـي 

الئتمان.
وتشرف على تنفـيذ اتفاقية االندماج االختياري

بين شركة بنك فلسطين م.ع.م وشركة البنك التجاري الفلسطيني
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سرح 
بتاريخ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
على  الإ�سراف  مت  اأنه   ،2016/09/18

�سركة  والتزامات  حقوق  كافة  نقل 
�سركة  اإىل  الفل�سطيني  التجاري  البنك 
اتفاقية  �سوء  فـي  م.ع.م،  فل�سطني  بنك 

فل�سطني  بنك  بني  الختياري  الندماج 
الفل�سطيني  التجاري  والبنك  م.ع.م 
املوافق عليها من �سلطة النقد، وذلك من 
خالل متلك ونقل املحفظة البنكية وكافة 
للبنك  اململوكة  واملطلوبات  املوجودات 
فل�سطني  بنك  اإىل  الفل�سطيني  التجاري 

م.ع.م، وفـي هذا الإطار فاإن �سلطة النقد 
واملتعاملني  املودعني  جمهور  طماأنة  تود 
وبذلك  وحقوقهم،  ودائعهم  �سالمة  على 
الفل�سطيني  التجاري  البنك  فروع  ت�سبح 
اعتبارًا من  م.ع.م  فل�سطني  لبنك  فروعًا 
�سباح يوم الأحد املوافق 2016/09/18. 
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»GIS« وتحصل على جائزة عالمية للتميز فـي نظم المعلومات الجغرافـية
ح�سلت �سلطة النقد الفل�سطينية على 
 "SAG AWARD" العاملية  اجلائزة 
اجلغرافـية  املعلومات  نظم  فـي  للتميز 
 ESRI �سركة  من  املقدمة   "GIS"
العامل  الرائدة على م�ستوى  الأمريكية 
فـي جمال نظم املعلومات اجلغرافـية، 
من  والع�سرين  التا�سع  فـي  وذلك 
حزيران 2016 خالل املوؤمتر ال�سنوي 
�سلطة  اختيار  مت  وقد  للم�ستخدمني. 
األف   300 من  اأكرث  بني  من  النقد 
للح�سول  املوؤهلني  املر�سحني  من 
مّيز  ملا  ا�ستحقتها  وقد  اجلائزة،  على 
اجلغرافـية  املعلومات  لنظام  تطبيقها 
على  �سواء  ابتكار،  من   "GIS"
اأو  املعلومات  جمع  اأو  التقني  ال�سعيد 

ت�سوير املعلومات اجليو-مكاين، ومن 
املعلومات  نظم  جمال  فـي  قيادي  فكر 
قبل  من  امل�ستخدمة  اجلغرافـية 

املركزية.  البنوك 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وعرب 
�سعادته  عن  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
التطور  يوؤكد على  والذي  النجاح  بهذا 
النقد  �سلطة  اأنظمة  فـي  امل�ستمر 
ي�ساهم  مما  والتنظيمية،  الرقابية 
اأي�سا فـي تطور القطاع امل�سرفـي فـي 
ب�سورة  انت�ساره  من  ويعزز  فل�سطني 

وفعالة. مدرو�سة 
املعلومات  نظام  تطبيق  �ساهم  وقد 
تقدمي  عملية  �سبط  فـي  اجلغرافـي 
التفرع  ب�ساأن  خا�سة  للبنوك  امل�سورة 

فـي  املهم�سة  والبلدات  املدن  فـي 
النظام  خدمات  تدعم  حيث  البالد، 
وت�ساهم  لالأ�سواق  البنوك  ولوج 
ا�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  فـي 
تطبيق  مّكن  كما  املايل.  ال�سمول 
البنوك  اجلغرافـي  املعلومات  نظام 
ووّفر  الفروع  فـي  النقود  مراقبة  من 
توزيع  اإعادة  بخ�سو�س  التوجيه 
الرئي�سية  املقرات  اإىل  الفائ�س 
اأدى  كذلك،  اأخرى.  مالية  وموؤ�س�سات 
الوقت  اخت�سار  اإىل  النظام  تطبيق 
املكتبي  والتحليل  البحث  لعمل  الالزم 
القرارات  اتخاذ  عملية  من  ف�سّرع 
القرار  اتخاذ  من  النقد  �سلطة  ومّكن 

املنا�سب فـي الوقت املنا�سب.

بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأعلنت 
تعليمات  اأ�سدرت  اأنها   ،2016/08/29

فل�سطني  فـي  العاملة  للم�سارف  جديدة 
املخاطر  واإدارة  املال  راأ�س  كفاية  ب�ساأن 
بازل  جلنة  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 
عليها  واملتعارف  امل�سرفـية  للرقابة 
اإ�سدار  وياأتي   .)II( بازل  مبقررات 
كبري  مل�سروع  ا�ستكماًل  التعليمات  هذه 
العام  مطلع  فـي  النقد  �سلطة  اأطلقته 
واإدارة  املال  راأ�س  كفاية  ب�ساأن   2013

ملقررات  وفقا  امل�سارف  فـي  املخاطر 
بازل )II(. ويعترب تطبيق هذه التعليمات 

فـي  البدء  اجتاه  فـي  �سرورية  خطوة 
 )III( بازل  متطلبات  لتطبيق  التح�سري 
واملالءة  الكفاءة  تعزيز  �ساأنها  من  والتي 
املخاطر  وادارة  واحلوكمة  الراأ�سمالية 
فـي  ي�ساهم  مبا  امل�سرفـي  اجلهاز  فـي 

تعزيز ال�ستقرار املايل فـي فل�سطني.
حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  وقال 
�سلطة النقد، اإنه وبعد ا�ستكمال ال�سروط 
 )II( بازل  متطلبات  لتطبيق  امل�سبقة 
القانونية  بالبيئة  واملتعلقة   )III(و
يكفل  مبا  امل�سرفـي  للجهاز  والتنظيمية 
وتقنيًا  تنظيميًا  امل�سارف  جاهزية 

�سلطة  با�سرت  املتطلبات،  تلك  لتطبيق 
مع  وبالتعاون   2013 العام  فـي  النقد 
متطلبات  تطبيق  مب�سروع  الدويل  البنك 
امل�سارف  على  وتطوراتها   )II( بازل 
مع  يتالءم  مبا  فل�سطني  فـي  العاملة 
ومبا  الفل�سطيني  الواقع  خ�سو�سية 
املالية  املالءة  تعزيز  فـي  ي�ساهم 
مواجهة  على  قدرتها  وزيادة  للم�سارف 
امل�سرفـي  العمل  تكتنف  التي  املخاطر 
واملحافظة على �سالمة وا�ستقرار اجلهاز 

اأموال اجلمهور.  امل�سرفـي وحماية 

وتباشر فـي تطبيق مقررات بازل )II( بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر

�سيا�سة  الندماج من�سجمًا مع  وياأتي هذا 
واملتانة  املالءة  تعزيز  نحو  النقد  �سلطة 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  للجهاز  املالية 

ال�سدمات  مواجهة  على  قدراته  وتعزيز 
العمل  ببيئة  حتيط  التي  واملخاطر 
اأموال  �سالمة  يكفل  ومبا  امل�سرفـي، 

مع  املتعاملني  كافة  وحقوق  اجلمهور 
حتقيق  فـي  ي�ساهم  ومبا  امل�سارف 

املايل. ال�ستقرار 
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زاوية مصرفـية

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2015

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيموؤ�سرات عامة

1.3%1.1%معدل العائد على املوجودات *

10.3%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

87.3%87.7%املطلوبات / املوجودات

64.7%55.3%الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

10,969  17,526  ال�سكان / الفروع واملكاتب

6,406  8,023  ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

64.884.6املوجودات / فرع * 

54.858.5الودائع / فرع *

30.337.9الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.3الودائع / موظف *

0.91.5الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبيانات عامة

18.5%66,478  12,317 اإجمايل املوجودات *

22.7%45,978  10,419 اإجمايل الودائع *

19.3%29,765  5,758 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

21.4%4,492  961 راأ�س املال املدفوع *

18.1%8,121  1,468 حقوق امللكية *

16.2%821  133 �سافـي الأرباح *

33.7%37,570  12,677  الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

49.8%4.759.53عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة(

64.0%1625 عدد البنوك

31.2%271869عدد الفروع واملكاتب

39.8%5921,488 عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

30.5%6,13820,095عدد املوظفـني

* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2014-2015 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 
)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2015، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(
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إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية التاريخية المجمعة 

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

 صافـي األرباح

رأس المال المدفوع

حقوق الملكية
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زاوية مصرفـية

األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

مقارنة إجمالي ودائع القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة إجمالي التسهيالت المباشرة للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

القطاع المصرفـي األردني

القطاع المصرفـي األردني
األهمية النسبية حسب النوع

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

اأخرىالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

%88.1

%11.9

القرو�س بطاقات ائتمانذمم بنوك اإ�سالميةاجلاري املدين ح�سابات مك�سوفة

األهمية النسبية حسب الجهة

متويل تاأجريي وكمبيالت خم�سومة

%38.0

%55.4

%24.8

%32.5

%91.7

%8.3

%93.2

%6.8

%14.1

%4.6

%30.5

%1.1

%0.6

%1.9%22.2

%17.9

%24.9

%1.2

%10.5

%79.1

%75.1

%65.4

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة

الآجلة
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مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع إجمالي الموجودات / فرع 

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجوداتنسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

64.8
%55.3

84.6

%64.7

2015

2015

2015

2015

2015

2015

%10.8

%48.6

%2.1%3.6

%15.1

%34.6

%4.9%6.0

القطاع امل�سرفـي الأردين القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
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زاوية مصرفـية
مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

47.0%12,317 5,787 اإجمايل املوجودات 

47.3%10,419 4,925 اإجمايل الودائع 

41.4%5,758 2,386 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

42.6%961 410 راأ�س املال املدفوع

46.9%1,468 688 حقوق امللكية 

48.7%133 65 �سافـي الأرباح 

ـ1.1%1.1%معدل العائد على املوجودات 

ـ9.1%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية

ـ87.7%87.8%املطلوبات / املوجودات 

ـ55.3%48.4%الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

43.8%16 7 عدد البنوك

40.6%271 110عدد الفروع واملكاتب

41.6%592 246عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

37.7%6,138 2,311عدد املوظفـني

القطاع امل�سرفـي
الفل�سطيني

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

القطاع امل�سرفـي الفل�سطينيفروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات
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القطاع امل�سرفـي
الأردنـــي

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الأردنـــي

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

8.7%66,478 5,787 اإجمايل املوجودات 

10.7%45,978 4,925 اإجمايل الودائع 

8.0%29,765 2,386 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

9.1%4,492 410 راأ�س املال املدفوع

8.5%8,121 688 حقوق امللكية 

7.9%821 65 �سافـي الأرباح 

ـ1.3%1.1%معدل العائد على املوجودات 

ـ10.3%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية

ـ87.3%87.8%املطلوبات / املوجودات 

ـ64.7%48.4%الت�سهيالت املبا�سرة / الودائع 

28.0%25 7 عدد البنوك

12.7%110869 عدد الفروع واملكاتب

16.5%2461,488 عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

11.5%2,31120,095 عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

القطاع امل�سرفـي الأردينفروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات



ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

البنـوك فـي فل�ســــــطني42  

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثاني 2016(

�سافـي
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اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى
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زاوية اقتصادية
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مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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إلى اللقاء

للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  منظمة  قالت 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإن  "اونكتاد"،  والتنمية 
يكون  اأن  ميكن  كان  الفل�سطينية،  لالأرا�سي 
الحتالل  لول  حاليا،  عليه  هو  ما  ب�سهولة �سعف 
البطالة  معدلت  ولنخف�ست  الإ�سرائيلي، 
ميكن  ل  اإنه  التقرير  قال  كبري.  ب�سكل  والفقر 
املوت  عن  الناجمة  للمحن  نقدي  تقييم  و�سع 
واملاأوى  والثقافة  املحلي  واملجتمع  احلياة  وتدمري 
الحتالل  اإلبيان  اأ�سار  للفل�سطينيني،  والوطن 
الإ�سرائيلي ي�ستخدم عدة قنوات حلرمان ال�سعب 
التنمية  فـي  الإن�ساين  حقه  من  الفل�سطيني 
من  الفل�سطيني،  القت�ساد  دعائم  وتقوي�س 
وغريها  واملياه  الأرا�سي  على  ال�ستيالء  بينها: 
وت�سييق  الفل�سطينية؛  الطبيعية  املوارد  من 
العامة؛  ال�سيا�سات  وتنفـيذ  لختيار  املتاح  احليز 
وال�سلع؛  الأ�سخا�س  حركة  على  القيود  وفر�س 
وتو�سيع  الإنتاجية؛  والقاعدة  الأ�سول  وتدمري 
الأ�سواق  وتفتيت  الإ�سرائيلية؛  امل�ستوطنات 
املحلية؛ وعزل القت�ساد الفل�سطيني عن الأ�سواق 
الدولية وتبعيته الق�سرية لالقت�ساد الإ�سرائيلي. 
عن  نيابة  نتائجه،  عر�ست  الذي  التقرير،  وقال 
اأ�ستاذة  البطمة  �سامية  الدكتورة  "اونكتاد"، 
ا�ستمرار  اإن  بريزيت،  جامعة  فـي  القت�ساد 
الزراعي  القطاعني  دعائم  تقوي�س  عملية 
وال�سناعي، واإ�سعاف م�ساهمتهما فـي القت�ساد 
الفل�سطيني، اأدى اإىل ت�سويه بنية هذا القت�ساد، 
اإىل   1975 عام  من  الفرتة  فـي  انه  اإىل  لفتا 
قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  انخف�ست   ،2014 عام 
الزراعية  التجاري )ال�سلع  للتداول  القابلة  ال�سلع 
وال�سناعية( فـي الناجت املحلي الإجمايل مبقدار 
تراجعت  بينما   ،%18 اإىل   % 37 من  الن�سف، 

 23 اإىل   % 47 من  العمالة  فـي  م�ساهمته  ن�سبة 
الفل�سطينيني  املنتجني  اأن  التقرير  واأو�سح   .%
املنطقة  اإىل  الو�سول  اإمكانية  من  حمرومون 
على  يزيد  ما  م�ساحتها  تبلغ  التي  "ج"  امل�سماة 
الغربية، ومن  ال�سفة  اأرا�سي  60 % من م�ساحة 

اأرا�سي  م�ساحة  من   % 66 من  لأكرث  الو�سول 

احتالل  اأن  اإىل  تقديرات  ت�سري  فـيما  الرعي، 
ما  الفل�سطيني  القت�ساد  كلف  "ج"  املنطقة 
 4.4( الإجمايل  املحلي  ناجته  من   % 35 يعادل 
ُيحرم  وفـي غزة،   .)2015 فـي عام  مليار دولر 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  الفل�سطينيون من  املنتجون 
 % 85 واإىل  الزراعية،  الأرا�سي  م�ساحة  ن�سف 
تكاليف  ُتقدر  بينما  الأ�سماك،  �سيد  موارد  من 
عمليات  ثالث  �سببتها  التي  املبا�سرة  الأ�سرار 
ع�سكرية اإ�سرائيلية فـي الفرتة بني عامي 2008 
اأ�سعاف  الأقل ثالثة  ي�ساوي على  2014 مببلغ  و 
لغزة.  ال�سنوي  الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم 
امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي  الحتالل  التقرير  ويحمل 
والفقر  البطالة  من  دائمة  اأزمات  "اإحداث  عن 
وانعدام الأمن الغذائي، للفل�سطينيني، ففـي عام 
2015، بلغت ن�سبة العاطلني عن العمل 25 % من 

جمموع �سكان الأر�س الفل�سطينية املحتلة، بينما 
بلغت ن�سبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
66 %، فـي حني و�سل معدل البطالة فـي غزة اإىل 

38 %؛ وبلغت ن�سبة ال�سكان الذين يحتاجون اإىل 

اأن  اإىل  التقرير  ولفت   .% 73 اإن�سانية  م�ساعدة 
عدم  حال  فـي   % 35 اإىل  يرتفع  البطالة  معدل 
القت�ساد  فـي  للفل�سطينيني  عمل  فر�س  توفر 
اإ�سرائيل  فـي  العمل  اأن  يعني  ما  الإ�سرائيلي، 
اأمام  اإجباري  اإمنا  خيارا،  لي�س  وامل�ستوطنات 
التقرير  قال  التجارة،  وفـي جمال  الفل�سطينيني. 
الفل�سطيني  القت�ساد  على  املفرو�سة  التبعية  اإن 
لالقت�ساد الإ�سرائيلي، والعجز الهائل فـي امليزان 
مل�سلحة  الفل�سطينية  املوارد  ي�ستنزف  التجاري، 
الدولية،  امل�ساعدات  ذلك  فـي  مبا  اإ�سرائيل، 
ومداخيل  اخلارج،  فـي  الفل�سطينيني  وحتويالت 
العمال الفل�سطينيني فـي اإ�سرائيل وامل�ستوطنات. 
واأو�سح التقرير اأن التجارة متثل 77 % من الناجت 
املحلي الإجمايل الفل�سطيني، ويكاد هذا النفتاح 
 %55 بنحو  ت�ستاأثر  التي  اإ�سرائيل،  فـي  ينح�سر 
وت�سكل  الفل�سطينية.  اخلارجية  التجارة  من 
من   %70 اإ�سرائيل  من  الفل�سطينية  الواردات 
اإىل  ال�سادرات  ت�سكل  فـيما  الواردات،  اإجمايل 

فـيما  ال�سادرات،  اإجمايل  من   %85 اإ�سرائيل 
اإ�سرائيل  مع  الفل�سطيني  التجاري  العجز  ميثل 
العامل  مع  التجاري  العجز  اإجمايل  من   %54

"اونكتاد"  قدر  املايل،  ال�سعيد  على  اخلارجي. 
الت�سرب ال�سريبي يبلغ حوايل 305 ماليني دولر 
املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %3.2 ت�سكل  �سنويا، 
الإيرادات  اإجمايل  من   %17 و  الفل�سطيني 
 10 الفل�سطيني  القت�ساد  يكلف  ما  العامة، 
اآلف وظيفة �سنويا. ول ي�سمل هذا الت�سرب تلك 
العاملني  من  اإ�سرائيل  جتبيها  التي  ال�سرائب 
انه  التقرير  وقال  اقت�سادها.  فـي  الفل�سطينيني 
 %6 الفل�سطينية  املقا�سة  فـيه  ت�سكل  وقت  فـي 
فقط من عمل دائرة اجلمارك الإ�سرائيلية، فاإن 
العمولة التي جتبيها تبلغ 3%، وتغطي ثلث نفقات 
الدائرة، م�سريا اإىل اأن تنا�سب العمولة مع حجم 
العمل فـيما يخ�س املقا�سة الفل�سطينية من �ساأنه 
احليلولة دون ت�سرب 50 مليون دولر �سنويا. وفـي 

الحتالل  �سيا�سات  اإن  التقرير  قال  املح�سلة، 
للقاعدة  منظم  تدمري  اإىل  اأدت  الإ�سرائيلي 
الإنتاجية لالقت�ساد الفل�سطيني، و�سلبته الأر�س 
ال�سوق  وتفتيت  اأخرى،  طبيعية  وموارد  واملياه 
وح�سار  العاملية،  الأ�سواق  عن  وف�سلها  املحلية 
وتو�سيع   ،2007 منذ  غزة  قطاع  على  م�سدد 
واإغالق  الفا�سل  اجلدار  وبناء  امل�ستوطنات، 
ال�سفة الغربية، وعزل القد�س ال�سرقية عن بقية 
ملا  وفقا  التقرير،  ويقرتح  الفل�سطينية.  الأرا�سي 
فـي  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  به  �سّلمت 
وقوي  منهجي  اإطار  "اإن�ساء   20/69 قراريها 
امل�ستمرة  القت�سادية  التكاليف  لتقييم  و�سامل 
ويخل�س  الإ�سرائيلي،  الحتالل  على  املرتتبة 
التكاليف  هذه  درا�سة  ال�سروري  من  اأنه  اإىل 
التجارة  اأمام  القائمة  العقبات  من  وغريها 
والتنمية الفل�سطينيتني، من اأجل و�سع القت�ساد 
الفل�سطيني على م�سار ُيف�سي اإىل حتقيق التنمية 
لل�سراع  عادلة  ت�سوية  اإىل  والتو�سل  امل�ستدامة، 
الفل�سطيني- الإ�سرائيلي واإحالل �سالم دائم فـي 

ال�سرق الأو�سط".

تقرير االونكتاد: االقتصاد الفلسطيني نصف حجمه الحقيقي بسبب االحتالل
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