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الدور االجتماعي للبنـوك
2013

�رشكاء على اخلري

- حصة قطاع غزة من الودائع والتسهيالت تشكل 10 % من اإلجمالي
- فرعًا بنكيًا لكل 19 ألف مواطن وصرافًا آليًا لكل 10 آالف

- عدد موظفـي القطاع المصرفي يتجاوز الخمسة آالف موظف

اختتام فعاليات االسبوع المصرفي الثالث لألطفال والشباب للعام 2014

جمعية البنوك تكرم الموظفين المتميزين في القطاع المصرفي للعام 2013

حسب بيانات 2013/12/31:

البنوك تساهم بما يقارب 5 مليون دوالر فـي مجال المسؤولية المجتمعية للعام 2013

 III & II حول بازل EURO MONEY تنفيذ برنامـج تدريبي بالتعاون مع
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جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة

بنـك القاهـرة عمـانجــوزيف ن�ســـــــنا�س 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

البنـك العــربـيجمــال احلورانـي
اأمني ال�سر

البنـك الإ�سـالمي الفل�سطينـيبيـــان قــا�ســم
اأمني ال�سندوق

البنـك الأهلـي الأردنـيمو�سى قمقـام
الأع�ساء

بنـك ال�ستثمـار الفل�سطينـيفـوزي اجلوهـري 
بنـك الإ�سـكان للتجارة والتمـويلحممد الربغوثي
بنـك فـل�سـطيـنهـا�سـم ال�سـوا 

ع�سومراقب
�سلطة النقد الفل�سطينيةريا�س اأبو�سحادة 

املدير العام
نبيل اأبودياب

الفهرس

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

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

�سلطة النقد الفل�سطينية:
تطلق فعاليات ال�سبوع امل�سرفـي 2014 لالأطفال وال�سباب فـي ال�سفة وغزة

املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني:
يحتفل بتخريج 146 من حملة الدبلوم وال�سهادات فـي برامج م�سرفـية

زاوية م�سرفـية:
الكادر الوظيفي ومميزات الرواتب فـي القطاع امل�سرفـي للعام 2013

التوزيع امل�سرفـي اجلغرافـي للقطاع امل�سرفـي للعام 2013

زاوية اقت�سادية:
اأهم املوؤ�سرات القت�سادية واملالية املحلية والعاملية 
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بــانــورامــا

يقوم  التي  التفرع  خلطة  تطبيقا 
لالنت�سار  منه  و�سعيا  بانتهاجها  البنك 
الوطنية  ال�سلطة  مناطق  كافة  فـي 
العمالء  خدمة  وبهدف  الفل�سطينية 
وجدوا  اأينما  احتياجاتهم  وتلبية 
اإليك"  "اأقرب  البنك  ل�سعار  وتر�سيخا 
الرئي�سي  اهلل  رام  فرع  بنقل  البنك  قام 
رام اهلل  فـي منطقة  اىل موقعه اجلديد 
العمالء  خلدمة  برلني  �سارع   – التحتا 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  كافة  تلبية  و 
معايري  باأعلى  وامل�سرفـية  املالية 

احلرفـية املهنية.
ال�سيد  من  كل  الفتتاح  حفل  وح�سر 
الدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  مي�سيل 
�سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  والدكتور 
ال�سفـري  و�سعادة  الفل�سطينية  النقد 
واأع�ساء  ال�سوابكة  خالد  ال�سيد  الردين 
ال�سيد  و�سعادة  البنك  اإدارة  جمل�س 
وكبار  للبنك  العام  املدير  عالوي  مهدي 
الأخرى  البنوك  ومندوبي  البنك  عمالء 
رجال  من  وعدد  التجارية  والفعاليات 

العالم وال�سحافة.
مي�سيل  ال�سيد  �سعادة  رحب  جهته  من 
باحل�سور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سايغ 
تاأتي  اخلطوة  هذه  "اإن  قائال  وعلق 
كفاءة  لرفع  البنك  �سيا�سة  مع  من�سجمة 
املعدات  باأحدث  وجتهيزها  من�ساآته 
يطبقه  الذي  ال�سامل  التطور  ملواكبة 

البنك على فروعه ومكاتبه".
هذا  عن  عالوي  مهدي  ال�سيد  وعلق 
لتقدمي  البنك  �سعي  "اإن  قائال  احلدث 
احتياجات  تلبي  م�سرفـية  خدمات 

البنك التجاري األردني ينقل فرع رام اهلل الرئيسي إلى موقعه الجديد 

بقيام  يتاأتى  ر�ساهم،  وحتقق  العمالء 
التفرع  فـي  طموحة  خطة  باتباع  البنك 
حيث  واملتو�سط  الق�سري  املدى  خالل 
ي�سعى البنك دائما اإىل زيادة النت�سار فـي 
عن  ذلك  كان  �سواء  الفل�سطيني  املجتمع 
طريق افتتاح الفروع اجلديدة اأو حتديث 

القائم منها".
ال�سيد ناجي  وفـي هذه املنا�سبة ا�ساف 
البنك  لفروع  القليمي  املدير  املرداوي 
قائال  فل�سطني  فـي  الأردين  التجاري 
للبنك  اخلام�س  الفرع  افتتاح  "ان 
التجاري الردين فـي فل�سطني هو باكورة 
الإ�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  التو�سع 
امل�سرفـية  اخلدمات  تغطية  فـي  للبنك 
ومناطق  الفل�سطينية  املحافظات  لكافة 
لهذه  املحتاجة  ال�سكانية  التجمعات 
اخلدمات علما ان مكتب املنارة �سي�ستمر 

فـي تقدمي اخلدمات امل�سرفـية".
الدكتور  معايل  قدم  اآخر  جانب  ومن 

النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير،  جهاد 
للبنك  والتهنئة  ال�سكر  الفل�سطينية 
ادائه  على  واأثنى  الأردين  التجاري 
التنموي وطاقمه وكفاءته املهنية العالية، 
"ي�سرنا  الفتتاح  مرا�سم  خالل  وقال 
الفروع  من  املزيد  بافتتاح  ن�سارك  اأن 
امل�سرفـية فـي فل�سطني، هذه الفروع التي 
�ساهمت  فرعًا م�سرفـيًا   239 اليوم  بلغت 
امل�سرفـية  اخلدمات  بتقدمي  وت�ساهم 
دورها  لتلعب  الوطن،  بقاع  خمتلف  فـي 
الوزير  حتدث  "ثم  والقت�سادي  التنموي 
�سل�سلة  لإطالق  اجلارية  التح�سريات  عن 
لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات 
وال�سباب والذي يتم تنظيمه �سنويا لتعميم 
ملا  الفئتني  هاتني  لدى  امل�سرفـي  الوعي 
م�ستقبلهم  على  ايجابي  اثر  من  لذلك 
بقية  و�سجع  والجتماعي،  القت�سادي 
البنوك على ممار�سة �سيا�سة التفريع فـي 
خمتلف املناطق احل�سرية والريفـية اأي�سا.
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- قام البنك ب�سرف راتبي مكافاأة لكافة 
املوظفـني والعاملني بالبنك فـي فل�سطني 
جلهود  تقديرا  وذلك   2013 عام  خالل 
ولئهم  وح�سن  بالبنك  العاملني  كافة 

وانتمائهم للبنك.
املوظفـني  لكافة  �سنوية  زيادات  ومنح   -
والعاملني بالبنك عن تقاييم الأداء لعام 
 % 15  -  % 8 بني  تراوحت  وبن�سبة   2013

جلهود  البنك  اإدارة  من  تقديرًا  وذلك 
وتفاين كافة املوظفـني والعاملني.

- وتر�سيح ال�سيد اأنور اأبو �سالح / م�ساعد 
متميز  كموظف  غزة  فرع  تنفيـذي  مدير 
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  عن 

بطلب من جمعية البنوك فـي فل�سطني.
"خلطة  كاملة  فح�س  عملية  واإمتام   -
البديل  املوقع  فـي  العمل"  ا�ستمرارية 
واملتطلبات  التعليمات  ح�سب  للبنك 

ال�سادرة عن �سلطة النقد الفل�سطينية.
- وتنفـيذ عملية "اإخالء" فعلية ملوظفـيه 
البرية  وفرع  القليمية  الإدارة  مبنى  من 

وذلك  املدين  الدفاع  مديرية  وباإ�سراف 
مبا يتوافق مع خطة الطوارىء وتعليمات 

�سلطة النقد الفل�سطينية.
- واإدخال جهازي �سراف اآيل اإىل قطاع 
غزة  فرع  من  كل  فـي  لرتكيبهما  غزة 
تركيب  اإمتام  مت  حيث  خانيون�س  ومكتب 
غزة،  بفرع  اخلا�س  ال�سراف  جهاز 
وجاري العمل على تركيب اجلهاز الآخر 

فـي مكتب خانيون�س.

ويرعي مؤتمر مال وأعمال فلسطين 2014
واعمال  مال  موؤمتر  برعاية  موؤخرا  الردين  التجاري  البنك  قام 
رام اهلل،  فـي  املوفـينبك  فـي فندق   2014/1/13 بتاريخ  الذي عقد 
حيث �سارك نحو مئتا رجل اعمال فل�سطيني من الداخل واخلارج 
الرئي�س  فخامة  برعاية   2014 فل�سطني  واعمال  مال  ملتقى  فـي 
القت�سادية  لل�سوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب  وح�سور  عبا�س  حممود 
ممثال عن الرئي�س د.حممد م�سطفى و وزير القت�ساد الفل�سطيني 
د.جواد ناجي و وزير ال�سكان و ال�سغال العامة ماهر غنيم و وزيرة 

ال�سياحة والثار رول معايعة.
واع�ساء  رئي�س  الردين  التجاري  البنك  جانب  من  احلفل  وح�سر 
جمل�س الدارة واملدير العام للبنك واملدير القليمي لفروع فل�سطني، 
والفر�س  فل�سطني  فـي  ال�ستثمار  امكانيات  املوؤمتر  تناول  حيث 

املتاحة.
كان  والذي  ال�سايغ  مي�سل  ال�سيد  الداره  جمل�س  رئي�س  اكد  بدوره 
الفل�سطينية  التجارة  تعزيز  �سرورة  على  امللتقى  فـي  �سرف  �سيف 
مع الردن والعامل العربي، لفتًا اىل ان حجم التبادل التجاري بني 
الذي  المر  �سنويًا  دولر  مليون  املئة  يتجاوز  ل  والردن  فل�سطني 
تعرت�س  التي  املعيقات  واإزالة  القت�سادي  التكافل  تعزيز  يتطلب 

ذلك واإقامة م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة.
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البنك التجاري الفلسطيني يعقد دورة تدريبية لموظفـيه حول التفكير االيجابي

انطالقا من روح المسؤولية المجتمعية واالنسانية
موظفو البنك يشاركون بحملة تبرعات لصالح ابناء مخيم اليرموك 

دورة  الفل�سطيني  التجاري  البنك  عقد 
تدريبية ملوظفـيه حول التفكري الإيجابي واأثره 
فـي حتقيق الأهداف والطموحات التي ي�سعى 
واملهنية،  ال�سخ�سية  حياته  فـي  الفرد  اليها 
قرطام،  اأ�سرف  املدرب  الدورة  قدم  حيث 
وح�سر الدورة جمموعة من موظفـي الفروع 
ودوائر الدارة العامة فـي البنك، وقد اأقيمت 
الدورة فـي فندق النرتكونتيننتال فـي مدينة 
الدورة �سمن �سل�سلة من  وتاأتي هذه  اأريحا، 
الدورات التي يقدمها البنك ملوظفـيه وذلك 
العملية  اخلربات  من  املزيد  ك�سب  بهدف 
الأداء  اإنتاجية  ورفع  جهة  من  والعلمية 

الوظيفـي من جهة اأخرى. 
خاللها  من  التي  الأ�ساليب  الدورة  وتناولت 
ي�ستطيع الفرد حتقيق ما ي�سبو اليه وتطبيق 
التفكري اليجابي فـي احلياة ب�سورة عملية 
موؤكدا على اأن من ينجح فـي تطبيق التفكري 

�سارك موظفو البنك التجاري الفل�سطيني 
بحملة تربعات مادية ل�سالح ابناء �سعبنا 
وتاأتي  الريموك،  خميم  فـي  املنكوبني 
الراهنة  الزمة  ظل  فـي  امل�ساهمة  هذه 
الف   20 من  اكرث  منها  يعاين  التي 
خميم  فـي  حما�سرين  فل�سطيني  لجئ 
بجزء  املوظفون  �ساهم  حيث  الريموك، 
م�ساعدات  اىل  حتويله  ليتم  راتبهم  من 

عينية ومادية للمخيم.
من ناحيته اأكد ال�سيد عزام ال�سوا، املدير 
على  الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام 
ابناء  بجانب  الوقوف  اىل  البنك  حر�س 
اأن  م�سيفا  الريموك،  خميم  فـي  �سعبنا 

اليجابي فـي اأعماله اليومية يحقق ال�سعادة 
والنجاح فـي كافة مراحل حياته.

واأ�سار ال�سيد عزام ال�سوا املدير العام للبنك 
مثل  عقد  اأهمية  اىل  الفل�سطيني  التجاري 
هذه الدورات، والتي يقدمها اأ�سحاب اخلربة 
الكادر  معرفة  من  ترثي  حيث  املدربني،  من 
الأ�سلوب  هذا  اأن  معتربا  للبنك،  الوظيفـي 
بالتايل  ويوؤثر  املوظفـني،  خربة  من  يعزز 
ال�سوا على  اأثنى  الوظيفـي، كما  ادائهم  على 

اداء املدرب الرائع فـي طرح مو�سوع التفكري 
املعلومة  اي�سال  ا�ستطاع  حيث  اليجابي، 

بطريقة �سهلة وجذابة و واقعية.
فـي  امل�ساركون  املوظفون  اأعرب  جهتهم  من 
متوجهني  بالتدريب،  اعجابهم  عن  الدورة 
تقوم  ملا  البنك  اإدارة  اإىل  والتقدير  بال�سكر 
به من جهود م�سنية فـي �سبيل الرتقاء بهم 
فـي  ولدائهم  لهم  املهمة  الدورات  وتقدمي 

العمل. 
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هذا الت�سامن امنا يعرب عن اأخوة وحلمة 
الوطن  فـي  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 
التجاري  البنك  اأ�سرة  وان  وال�ستات، 
الفل�سطيني جزء ل يتجزاأ من هذا الوطن، 

وان من واجبنا تقدمي يد العون لهم.

من منطلق التكافل الذي يعي�سه ال�سعب 
من  تالحمه  اثبت  والذي  الفل�سطيني 
ال�سعب  بها  مر  التي  الحداث  خالل 

الفل�سطيني على مر التاريخ.



ويرعى اعادة بناء وتأهيل دوار الشهداء فـي الرام

ضمن استراتيجيته فـي التوعية المصرفـية للجمهور
البنك التجاري الفلسطيني يستقبل مدرسة بنات مخماس الثانوية

ا�ستمرارًا جلهود البنك التجاري الفل�سطيني 
دعم  على  منه  وحر�سا  املجتمع  خدمة  فـي 
فـي  واملدن  للقرى  التحتية  البنية  وتطوير 
رعايته  البنك  قدم  الوطن،  اأنحاء  كافة 
فـي  الرئي�سي  الدوار  وتاأهيل  بناء  لعادة 
هذه  وتاأتي  ال�سهداء"،  "دوار  الرام  بلدة 
اخلطوة �سمن خمطط بلدية الرام الهادف 
اىل اعادة العمل على اعمار وا�سالح بع�س 
املناطق احليوية فـي البلدة ملا فـيه م�سلحة 

املواطنني.
للبنك  العام  املدير  قال  ال�سياق  هذا  وفـي 
التجاري  البنك  فـي  "اننا  ال�سوا  عزام 
الفل�سطيني نحر�س على تقدمي كافة اأوجه 
للفعاليات املجتمعية، وان  الدعم والرعاية 
هذا الدوار الذي ي�سكل معلما ا�سا�سيا فـي 
املنطقة،  وعراقة  ح�سارة  يعك�س  الرام 

ومن واجبنا كموؤ�س�سات وطنية فـي القطاع 
اخلا�س التكاتف والتعاون فـي كافة املجالت 
من اجل امل�ساهمة فـي تطوير املدن والقرى 
املحيطة بالقد�س واعتبارها جزء ل يتجزاأ 
تقع  والتي  املدن  هذه  تعاين  حيث  منها، 
بالقرب من اجلدار من �سغوطات �سديدة 

تفر�سها �سيا�سة الحتالل".
التي  احلثيثة  باجلهود  ال�سوا  اأ�ساد  كما 

بالبلدة  للنهو�س  الرام  بلدية  تبذلها 
على  والعمل  العامة  مرافقها  وحت�سني 
تطويرها، وبدوره قدم جمل�س حملي الرام 
التجاري  للبنك  والعميق  الكبري  �سكره 
الفل�سطيني على هذا الدعم، وثمن اجلهود 
�سبيل  فـي  البنك  يبذلها  التي  الكبرية 
كافة  فـي  الزدهار  وحتقيق  املجتمع  تنمية 

الأ�سعدة.

5 البنـوك فـي فل�ســــــطني

الفل�سطيني  التجاري  البنك  ا�ستقبل 
مقر  فـي  الثانوية  خمما�س  بنات  مدر�سة 
فرع املا�سيون، وتاأتي هذه الزيارة بهدف 
اآلية عمل  اطالع الطالبات عن قرب على 

البنوك وا�سلوب عمل اداراته املختلفة.
وقام مدير الفرع با�ستقبال املدر�سة وقدم 
عمل  اأ�س�س  اهم  عن  وافـيا  �سرحا  لهم 
ال�سيكات،  احل�ساب،  فتح  طريقة  البنك، 
املوا�سيع  من  والعديد  الودائع  القرو�س، 
بالعمل  ال�سلة  ذات  الهامة  الخرى 

امل�سرفـي.
من ناحيته اأكد ال�سيد عزام ال�سوا، املدير 
على  الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام 

الزيارات  هذه  تنظيم  على  البنك  حر�س 
امام  املجال  لتاحة  املدار�س  وا�ستقبال 
العمل  ان�سطة  على  للتعرف  الطلبة 
التعاون  اهمية  على  وموؤكدا  امل�سرفـي، 
مع  والتوا�سل  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع 

على  كثب  عن  للتعرف  ال�سباب  جيل 
املجتمع  من  ال�سريحة  هذه  احتياجات 
تواكب  التي  امل�سرفـية  وتطوير اخلدمات 

احتياجاتهم.
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البنك األهلي األردني وجامعة بيت لحم
يوقعان مذكرة تفاهم فـي مجال تدريب الخريجين

البنك  لفروع  الإقليمي  املدير  اأكد 
فل�سطني،  فـي  الأردين  الأهلي 
البنك  اإدارة  حر�س  قمقام،  مو�سى 
وقدرات  مهارات  تطوير  على 
جمال  فـي  اخلريجني  الطلبة 
تنفـيذ  خالل  من  امل�سرفـي،  العمل 
املجال  فتح  ي�ستهدف  نوعي  برنامج 
فـي  للعمل  اخلريجني  الطلبة  اأمام 
عملية  خربات  واإك�سابهم  البنك 
الذي  الربنامج  هذا  خالل  من 
اأ�سهر. اإىل �ستة   ي�ستمر ما بني ثالثة 
واأفاد بان "هذا الربنامج يهدف اإىل 
الطلبة  لتدريب  اكرب  فر�سة  اإعطاء 
الكفاءات  اأن  حني  فـي  اخلريجني 
للعمل  ا�ستيعابها  يتم  قد  املميزة 
الأ�سا�س  اأن  مو�سحا  البنك"،  فـي 
تطوير  اإىل  يرمي  التوجه  هذا  فـي 
وتوظيفهم  الطلبة اخلريجني  قدرات 
الفل�سطيني. العمل  �سوق   فـي 
توقيع  اإىل  الإطار  هذا  فـي  واأ�سار 
اإدارة  بني  م�سرتكة  تفاهم  اتفاقية 
مب�ساركة  حلم  بيت  وجامعة  البنك 
التنفيـذي  النائب  �سن�سور  مي�سيل 
وا�سحق  حلم،  بيت  جامعة  لرئي�س 
الرئي�س  نائب  م�ساعد  �سحار 
م�سوؤول  ر�سماوي  وجورج  للتطوير 
و�ساهر  والإعالم  العامة  العالقات 
والإر�ساد  الت�سغيل  مكتب  مدير  خري 
الأعمى  خالد  وال�سيد  الوظيفـي، 
مدير فرع بيت حلم وطارق اخلطيب 
الإقليمية. الت�سهيالت  دائرة   مدير 

بــانــورامــا

واأكد ال�سيد قمقام على اأهمية التعاون 
مع جامعة بيت حلم وبقية اجلامعات 
فـيه  ملا  املجال  هذا  فـي  الفل�سطينية 
تنعك�س  والتي  للخريجني  خدمة  من 
ككل. املجتمع  على  تلقائي   ب�سكل 
واأكد د. �سن�سور على اأهمية العالقات 
تعليم  كموؤ�س�سة  اجلامعة  تربط  التي 
الذي  املحلي  اخلا�س  بالقطاع  عايل 
ا�ستيعاب  فـي  مهما  دورا  يلعب 
وت�سغيلهم. اجلدد   اخلريجني 
البنك  يقوم  التفاقية  ومبوجب 
اجلامعة  خريجي  من  عدد  بتدريب 
ال�سفة  فـي  املختلفة  فروعه  فـي 
اأن  ممكن  لوظائف  توؤهلهم  الغربية 
 تكون فـي اأي من فروع البنك اأو غريه.
جهود  �سمن  املبادرة  هذه  وجاءت 
خريجيها،  لت�سغيل  احلثيثة  اجلامعة 

حيث اأ�س�ست اجلامعة قبل عدة �سهور 
الوظيفـي  والإر�ساد  الت�سغيل  مكتب 
والذي يهدف ب�سكل اأ�سا�سي مل�ساعدة 
على  املقبلني  والطلبة  اخلريجني 
وظائف  على  احل�سول  فـي  التخرج 
العمل  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
 الفل�سطينية وموؤ�س�سة الروؤيا العاملية.
نحو  �سنويا  حلم  بيت  جامعة  تخرج 
جمالت  فـي  وطالبة  طالب   700

والعلوم  والتمري�س  والآداب  العلوم 
الأعمال  واإدارة  والرتبية  ال�سحية 

واإدارة الفنادق وال�سياح.
نطاق  �سمن  الربنامج  هذا  وياأتي 
قبل  من  الجتماعية  امل�سوؤولية 
املجتمع  جتاه  الأهلي  البنك  اإدارة 
فـي  فروعه  خالل  من  الفل�سطيني 

فل�سطني.
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وفـي إطار تدريب وتطوير الكادر الوظيفـي

منحت جائزة لفرع البنك األهلي األردني نابلس تقديرا ألدائهم المتميز فـي إطار
برنامج الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض خالل عام 2013

املعهد  مع  وبالتعاون  الأهلي  البنك  نظم 
امل�سرفـي الفل�سطيني دورة بعنوان متطلبات 
الأمريكي ال�سريبي  المتثال  قانون  تطبيق 
خالل  من  تنفـيذها  مت  والتي   FATCA

املعهد امل�سرفـي، حيث �سملت جمموعة من 
الإدارية  امل�ستويات  خمتلف  من  املوظفـني 
متطلبات  يخ�س  فـيما  مهاراتهم  لتعزيز 

.FATCA تطبيق
مت  عمل  ور�سة  فـي  البنك  موظفو  و�سارك 
فندق  فـي   2014/1/25-24 بتاريخ  عقدها 
قبل  من  اأريحا  مدينة  فـي  النرتكونتيننتال 
 )MEII( مبادرة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار
وقد مت نقا�س عدة موا�سيع تتعلق بامل�ستجدات 
ال�سغرية  امل�ساريع  متويل  برنامج  فـي 

واملتو�سطة SMEs فـي فل�سطني.

بح�سور  ال�سندوق  ادارة  �سلمت  لقد 
القليمي  املدير  قمقام  مو�سى  ال�سيد 
التقدير  �سهادات  الردين  الهلي  للبنك 
�سامر  ال�سيد  نابل�س  فرع  مدير  من  لكل 
�سابط  دراو�سة  حممد  وال�سيد  خوري 
قرو�س  عن  امل�سوؤول   SME ائتمان 
عينية  جوائز  اي�سا  و�سلمتهم  الربنامج. 
اأف�سل  على  بح�سولهم  جلهودهم  تقديرا 
اكرب  منح  فـي  واحد"  رقم  "الفرع  اأداء 
املتو�سطة  و  ال�سغرية  القرو�س  من  عدد 
�سحار  حنا  ال�سيد  واثنى   .2013 عام 
املحفظة  جودة  على  ال�سندوق  مدير 
القرو�س  بلغت  حيث  التح�سيل  وكفاءة 
فرع  لدى  املحفظة  �سمن  العاملة  غري 

 .2013 نابل�س ن�سبة �سفر مع نهاية 

جائزة  بت�سليم  ال�سندوق  قام  كما 
متويل  برنامج  ملن�سق  تقدير  و�سهادة 
املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة فـي الدارة 
ال�سيد  الردين  الهلي  للبنك  القليمية 

و�سام �سالح تقديرا جلهوده.

احلوافز  خطة  من  جزءا  اجلوائز  كانت 
عام  �سبتمرب  فـي  ال�سندوق  بداأها  التي 
الرتكيز  من  املزيد  لت�سجيع   2013

للم�ساريع  الإقرا�س  البنوك على  وحتفـيز 
واملتو�سطة.  ال�سغرية 



     

بــانــورامــا

ويقدم معدات طوارىء لبلدية حلحول لمواجهة االحوال الجوية

بنك اإلسكان يرعى اليوم المفتوح لمدرسة الفرير الثانوية بيت لحم

والإبداع، كما وتقدم بال�سكر لبنك ال�سكان 
للم�سرية  املتوا�سل  ودعمهم  تربعهم  على 
اخلا�سة  موؤ�س�ساتنا  داعيا  التعليمية، 
لرفع  القادم  اجليل  على  دعمها  لت�سليط 

امل�ستوى التعليمي والثقافـي.
وقد تخلل احلفل عدد من الفقرات املنوعة 
ودبكات  ثقافـية  وفعاليات  م�سرحيات  من 
�ساركت فـيها طالب وطالبات املدر�سة من 

من  عدد  حلحول  لبلدية  الإ�سكان  بنك  قدم 
الحوال  مواجهة  على  ت�ساعد  التي  املعدات 
البنك  ادارة  قامت  حيث  ال�سعبة،  اجلوية 
و�سمن  الجتماعية  امل�سوؤولية  واقع  ومن 
وبلدية  البنك  بني  امل�سرتك  التعاون  �سيا�سة 
ظل  فـي  وخا�سة  املدينة،  وموؤ�س�سات  حلحول 
الخرية  املناخية  والظروف  اجلوية  الحوال 
التي �سادت املنطقة والتي كان ملدينة حلحول 
الن�سيب الوفر منها، بتقدمي م�سخات ل�سحب 
املياه وعدة معدات متنوعة، والتي مت حتديدها 
من قبل بلدية حلول اعتمادًا على الحتياجات 

الواجب توفرها وتفتقدها البلدية.
رئي�س  ملحم  وجدي  ال�سيد  اأكد  وبدوره 
جميع  بني  الأدوار  تكامل  على  حلحول  بلدية 

اخلا�س  القطاع  فـيها  مبا  القطاعات 
انطالقا من امل�سوؤولية الجتماعية والوطنية 
جتاه اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، �ساكرا بنك 
الإ�سكان للتجارة والتمويل على هذه املبادرة. 
هذا ومت ت�سليم املعدات بح�سور ال�سيد ن�سيم 
حلحول  فرع   / الإ�سكان  بنك  مدير  م�سعل 
املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد  عن  ممثال 

فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك  لفروع  الإقليمي 
وبع�س  املياه  ل�سفط  م�سخات  قدمت  بحيث 
العدد املنوعة والتي تلبي جزء من احتياجات 
هذه  وتاأتي  حلحول.  بلدية  طوارئ  غرفة 
املبادرة �سمن دور بنك الإ�سكان لتعزيز روؤية 
تنموية منبثقة من مفهوم التنمية امل�ستدامة 

وروح امل�سوؤولية فـي عدة جمالت.

والتي  الرابع،  حتى  الرو�سة  �سفوف  كافة 
وطالب  وامل�سوؤولني،  احل�سور  اإعجاب  نالت 
املدر�سة، وقدمت الدروع والهدايا لالطفال، 
الفرحة  اجواء من  و�سط  انتهى احلفل  وقد 

بني اأولياء الأمور واحل�سور.
ال�سكان  بنك  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
دعم  على  دائمًا  يحر�س  والتمويل  للتجارة 
الن�ساطات التعليمية فـي كافة اأرجاء الوطن.

والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  برعاية 
احتفلت مدر�سة الفرير الثانوية فـي بيت حلم 
امليالد  بعيد  الحتفالت  �سمن  املفتوح  باليوم 
املجيد، وبح�سور كل من الخ رفائيل غونزال�س 
املقد�سة  فـي الرا�سي  الفرير  من�سق مدار�س 
ولفـيف من الخوة وال�ستاذ جورج النرب مدير 
فرع  مدير  املدهون  �سليمان  وال�سيد  املدر�سة 
البنك فـي بيت حلم ممثال عن ال�سيد حممد 
املعلمني  وكافة  القليمي،  املدير  الربغوثي 
من  غفـري  وجمع  املدر�سة،  فـي  وامل�سرفـني 

الأهايل.
هذا وقد رحب مدير املدر�سة الأ�ستاذ جورج 
النرب باحل�سور واأكد فـي كلمته على �سرورة 
دعم العلم واملدار�س، وت�سجيع املتفوقني من 
الطلبة،  بني  التناف�س  من  نوع  وخلق  الطلبة 
التفوق  على  لهم  ت�سجيع  من  ذلك  فـي  ملا 
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ويعلن عن حملة جوائز حسابات التوفـير للعام 2014

ويعقد لقاء تدريبيا حول غسل االموال والممارسات الفضلى فـي مجال الحواالت المالية

حملــة  اإطالق  عــــن  الإ�سكان  بنك  اأعلــن 
العـام  خالل  التوفـري  ح�سابات  جلوائز 
"ح�سابك التوفـري طريقك  2014 با�ســـم 

لت�سجيع  اخلطوة  هذه  وتاأتي  للتغيري"، 
القائمني  البنك  عمالء  لدى  الدخار 
واملحتملني ومنح جميع هوؤلء من اأ�سحاب 
الرواتب ورّبات البيوت واأ�سحاب الأعمال 
واحلرفـيني  واملهني  العايل  والتعليم 
بجوائز  للفوز  جديدة  فر�س  والأطفال 

جمزية.
ولتو�سيح اأبعاد "احلمّلة اجلديدة" بنّي م�سوؤول 

البنك من  اأّن احلملة متنح عمالء  البنك  فـي 
املّدخرين فر�س الفـــوز "بجائزة كربى �سهرية 
اإىل جانب جوائز  هذا  دينار،  الف   50 بقيمة 
تر�سية �سهرية بقيمة 5,000 اآلف دينار يفوز 
حيث  البنك،  فروع  كافة  لدى  مدّخر   50 بها 

يتم الإعالن عن هذه اجلوائز �سهريًا.
وما جتدر الإ�سارة اإليه اأّن حملة "ح�سابات 
الإطار  وفـي  للتغري"  طريقك  التوفـري 
مدى  على  ت�ستمر  �سوف  اأعاله  عنه  املنّوه 
جميع  يكون  و�سوف  باأكمله،   2014 عام 
اأ�سحاب ح�سابات التوفـري التي يزيد ادنى 

ر�سيدهم عن 200 دينار موؤهلون للدخول 
بال�سحوبات اخلا�سة بجوائز هذه احلملة. 
وياأتي اإطالق احلملة ان�سجامًا مع �سيا�سة 
البنك التي ت�ستهدف ت�سجيع عادة الدخار 
لدى اجلمهور الكرمي، اإىل جانب م�ساعدة 
اأحالمهم  حتقيق  على  املدخرين  هوؤلء 
جمزية  نقدية  مببالغ  بالفوز  وطموحاتهم 
ّكنهم من اإحداث تغيري فـي حياتهم  ومبا يمُ

وحياة عائالتهم.
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لقاًء  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  نظم 
تدريبيًا فـي مركز التدريب فـي مقر الدارة 
القليمية، للوكالء الفرعيني وموظفـي الفروع 
لتقدمي  الآمنة  الطرق  حول  للبنك،  التابعة 
 Western" ال�سريعة  احلوالت  خدمة 
Union"، واجراءات مكافحة جرائم غ�سل 

جمال  فـي  الف�سلى  واملمار�سات  الموال 
تنفـيذ احلوالت املالية اخلارجية.

والمتثال  املخاطر  مدير  ال�سيد  قام  وقد 
الور�سة  بادارة  حمدان  راغب  ال�سيد 
فروع  موظفـي  من  لعدد  التدريب  وتقدمي 
وكالة  املمنوحة  البنوك  وموظفـي  البنك 
فرعية لتقدمي اخلدمة، بال�سافه مل�ساركة 
ال�سيد  والت�سويق  العامة  العالقات  مدير 
جوين غنامي الذي تعر�س لبع�س املوا�سيع 

الجرائية والت�سويقية اخلا�سة باملنتج.
اللقاء  هذا  بان  حمدان  ال�سيد  واكد  هذا 
�سيا�سة  تنفـيذ  اطار  فـي  ياأتي  التدريبي 
والهادفة  البنك،  لدى  املعتمدة  التدريب 

التعامل  على  املوظفـني  قدرات  تعزيز  اىل 
من  امل�ستفـيدين  العمالء  طلبات  مع 
اخر  على  واطالعهم  ناحية،  من  اخلدمة 
الرقابية  باملعايري  املتعلقه  امل�ستجدات 

املعتمدة حمليا ودوليا من ناحية ثانية.
وا�ساف اأن بنك ال�سكان للتجاره والتمويل 
الوكالء  تزويد  على  با�ستمرار  يعمل 
ب�سالمة  تتعلق  التي  امل�ستجدات  باآخر 
بنك  ان  مو�سحا  اخلدمة  وا�ستمرارية 
تقدمي  فـي  الرائده  البنوك  من  ال�سكان 
باقة متكاملة من اخلدمات امل�سرفـيه مبا 

فـيها احلوالت ال�سريعة. 

عن  امل�ساركون  اعرب  اللقاء  نهاية  وفـي 
هذا  فـي  عليه  ح�سلوا  ملا  ارتياحهم 
على  ي�ساعدهم  مبا  معلومات  من  اللقاء 
ا�سول  وفق  للزبائن  اخلدمة  هذه  تقدمي 
ال�سراكة  اوا�سر  ويوطد  اآمنة  واإجراءات 
اىل  احل�سور  واكد  البنك،  مع  املهنيه 
فـي  البنك  يلعبه  الذي  الدور  اهمية 
توجيههم ودعم اخلدمه ب�سكل مميز وفـي 
امل�سلحة  يحقق  مبا  املعرفه  تبادل  اطار 
امل�سرتكة للجميع وي�سهم فـي تاأدية اخلدمة 

باأف�سل معايري اجلودة النوعية.
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و يسلم الجائزة الكبرى على حساب التوفـير الممتاز

بنك االستثمار الفلسطيني يجري تجربة إخالء لمبنى اإلدارة العامة
والفرع الرئيسي فـي مدينة البيرة

بــانــورامــا

و يستمر بحملة جوائز التوفـير الممتاز خالل العام 2014
ي�ستمر البنك بحملة جوائز ح�ساب التوفـري املمتاز خالل العام اجلاري 
و�سهرية  واأ�سبوعية  يومية  جوائز  منها  عديدة  جوائز  ب�سحب  ويتميز 
بالإ�سافة جلائزة كربى فـي نهاية العام �سيارة ميت�سوبي�سي لن�سر كاملة 

الإ�سافات وجممركة.
املتداولة  العمالت  بكافة  يفتح  انه  املمتاز  التوفـري  ح�ساب  مزايا  ومن 
اأو ما يعادلها  فـي فل�سطني، واحلد الأدنى لفتح احل�ساب 200 دولر 

اإجراء  مت  الفل�سطيني  ال�ستثمار  لبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي   
ال�سحب على اجلائزة الكربى حل�ساب التوفـري املمتاز وقام القائم 
اجلائزة  بت�سليم  اجلوهري  فوزي  ال�سيد  العام  املدير  باأعمال 
لن�سر  ميت�سوبي�سي  �سيارة  املمتاز  التوفـري  ح�ساب  على  الكربى 

والتي فاز بها ال�سيد اأنور علي اإبراهيم فريحات من فرع جنني. 

الهادفة  اجلهود  �سياق  وفـي  والإخالء،  ال�سالمة  خلطط  تطبيقًا 
اأعلن  معه،  واملتعاملني  موظفـيه  كافة  �سالمة  على  احلفاظ  اإىل 
الدارة  ملبنى  اإخالء  لتجربة  تنفـيذه  عن  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك 
جهاز  مع  بالتعاون  البرية،  مدينة  فـي  الرئي�سي  والفرع  العامة 
من  فريق  وبح�سور   ،2014/2/19 بتاريخ  وذلك  املدين،  الدفاع 
البنك. واإدارة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  من  وممثل  املدين   الدفاع 
ومت هذا الإجراء للتاأكد من مدى فاعلية خطط الطوارئ  والإخالء املتبعة 
فـي بنك ال�ستثمار الفل�سطيني، اإ�سافة اإىل التعرف على مدى اجلاهزية 
الفعلية للبنك من ناحية التقنية فـي مثل هذه الظروف الطارئة، مع الرتكيز 
على تدريب كافة املوظفـني العاملني فـي البنك على الت�سرف ال�سحيح 
 وال�سريع خالل الطوارئ، فـيما ي�سمن الأمن وال�سالمة العامة لكافة العاملني.
التدريب  هذا  على  العام  املدير  باأعمال  القائم  اجلوهري  فوزي  ونوه 
قائاًل: "نحن فـي بنك ال�ستثمار الفل�سطيني ن�سع موظفنا �سمن قائمة 
للبناء  اإليها  ن�ستند  التي  والركيزة  اأ�سا�س جناحاتنا،  باعتباره  اأولوياتنا 
على اإجنازاتنا، ومن واجبنا كاإدارة اأن نوفر كافة �سبل الأمن وال�سالمة 
ي�سعرهم  فـيما  البنك،  مع  واملتعاملني  املوظفـني  لكافة  العمل  فـي مكان 

بالطمئنان، وي�ساهم فـي تعزيز قدرة املوظفـني على العمل والعطاء".
بذلها  التي  جهوده  املدين  الدفاع  جهاز  "ن�سكر  اجلوهري:  واأ�ساف 
وبدون  املو�سوعة  الإجراءات  �سمن  التدريب  هذا  اإجناح  �سبيل  فـي 

وال�سعف  القوة  نقاط  حتديد  فـي  فعال  ب�سكل  �ساهمت  والتي  معيقات،  اأية 
التي  التدريبية  الدورة  اإىل  ا�سافة  الإخالء  عملية  خالل  وت�سحيحها 
املوظفـني" من  الإخالء  فرق  لعنا�سر  اأيام  اأربعة  مدى  على   قدموها 
البنك ب�سدد  اأن  قال اجلوهري  ال�سدد،  فـي هذا  امل�ستقبلية  وعن اخلطط 
خالل  املتبعة  الإجراءات  دقة  على  تركز  متكاملة،  اإخالء  عمليات  تنفـيذ 
احلالت. هذه  خالل  الزمن  عامل  على  الرتكيز  مع  الطارئة،   احلالت 
ومن جهته اأ�ساد فريق الدفاع املدين بعملية الإخالء التي قام بها بنك ال�ستثمار 
لعمليات  والدقيقة  ال�سحيحة  الإجراءات  اإتباع  اإىل  والهادفة  الفل�سطيني، 
التي  الإجراءات  اأهم  من  اعتربها  والتي  الطارئة،  احلالت  خالل  الإخالء 
يتوجب على كافة املوظفـني الطالع عليها، وقد اأبدى الفريق مبدى اجلدية 
واللتزام التي متثل بها موظفـي البنك فـي اإجناح هذه التجربة والتي من �ساأنها 
التقليل من اخل�سائر املحتملة لدى حدوث اأي طارئ، وامل�ساهمة فـي احلفاظ 

على �سالمة املوظفـني.

بالعمالت الأخرى املتداولة بالإ�سافة اأن لكل اإيداع بقيمة 50 دولر باحل�ساب 
يزيد من فر�س الربح بجائزة اأو رمبا اأكرث من اجلوائز التي يقدمها البنك. 
اجلوائز  لتعدد  بالإ�سافة  هذا  قيود.  بدون  احل�ساب  من  وال�سحب  والإيداع 
املقدمة وهي �سيارة فـي نهاية العام وخم�سة ع�سرة األف �سيكل كل �سهر و�سا�سة 
42 بو�سة اأ�سبوعيا بالإ�سافة جلائزة 500 دولر يومية يتم ال�سحب عليها 

خالل اأربعة �سهور من ال�سنة.
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ضمن حملة »جوائزنا بالماليين« لبرنامج حسابات التوفـير
بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم الجائزة الشهرية الكبرى
لشهر كانون الثاني وشهر شباط وقيمتها ربع مليون شيقل 

احتفل بنك القاهرة عمان بت�سليم اجلائزة ال�سهرية الكربى ل�سهر كانون ثاين �سمن حملة "جوائزنا 
باملاليني" حل�سابات التوفـري وقيمتها 250,000 �سيقل للطالب حممد اجمد ربايعه املدخر لدى فرع 
�ساحة املهد، كما قام البنك بت�سليم اجلائزة ال�سهرية الكربى لل�سيد ح�سن علي عبد اهلل عودة املدخر 
لدى فرع �سارع فـي�سل، وقد تلقى الفائزين خرب الفوز باجلائزة الكربى ب�سعادة غامرة حيث قال الطالب 
حممد "اإنني �سعيد جدا بهذه اجلائزة لأنها �سمنت يل تكاليف تعليمي اجلامعي وكل ال�سكر لبنك القاهرة 
عمان "وقد اأو�سح ال�سيد ح�سن عودة عند ت�سلمه اجلائزة "مل ا�سدق فـي البداية اأنني فزت فعال بهذا 
املبلغ وعندما تاأكدت �سعرت بالمتنان الكبري لبنك القاهرة عمان لن هذه اجلائزة �ست�ساعدين فـي تعليم 
اأبنائي".  ومن املفـيد ذكره اأن بنك القاهرة عمان قد اأطلق حملة "جوائزنا باملاليني" لربنامج ح�سابات 
التوفـري فـي �سهر اأيلول من العام 2013 وت�ستمر حتى �سهر اآب من العام 2014، �سمن اإ�سرتاتيجيته 
الهادفة اإىل التمّيز فـي تقدمي اخلدمات واملنتجات امل�سرفـية، وتقديرا لثقة عمالئه وتلبية لحتياجاتهم 
وتطلعاتهم؛ وقد مت طرح احلملة حتت �سعار "جوائزنا باملاليني" حيث �سيتم ال�سحب �سهريًا على اجلائزة 

الكربى وقيمتها ربع مليون �سيقل، بالإ�سافة اإىل جائزة يومية قيمتها 5,000 �سيقل.

تزامنا مع إطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 
بنك القاهرة عمان يطلق حملة »خزنتي« على حسابات توفـير األطفال

بالتزامن مع اإطالق فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب، قام بنك القاهرة عمان 
باإطالق حملة جديدة لربنامج جوائز ح�سابات توفـري الأطفال بعنوان "خزنتي"، والتي متكن 
18 عاما من احل�سول على هدية فورية عند فتح  الـ  البنك دون �سن  كل طفل من عمالء 
تغذية ح�سابه  اأو  الأخرى،  بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  فاأكرث  دينار   500 بقيمة  توفـري  ح�ساب 
احلايل بنف�س القيمة، وهذه الهدية هي عبارة عن ح�سالة "خزنتي"، وذلك لتكري�س مفهوم 
"خزنتي" هي عبارة عن  النقود.  مع  اليجابي  التعامل  فكرة  وتعزيز  ال�سغر،  منذ  الدخار 
ح�سالة على �سكل خزنة متّكن الطفل من حفظ مدخراته ب�سكل اآمن وممتع وم�سلي، حيث 
املعدنية  النقود  حفظ  من  يكنه  به  خا�س  �سري  رقم  على  اخلزنة  برجمة  الطفل  باإمكان 
"خزنتي" من خالل فتح ح�ساب توفـري للطفل  اإن ال�سرتاك بحملة  والورقية ب�سكل منظم. 
احلالية  احلملة  �سمن  ال�سحب  فـي  للدخول  تلقائيا  العميل  يوؤهل  القائم  ح�سابه  تغذية  اأو 

ويشارك فـي العشاء الخيري لجمعية إنعاش األسرة

ويقدم جوائز حسابات توفـير لمركز تراسنطا الراعوي ولنادي االتحاد األرثوذكسي العربي بالقدس

الع�ساء  حفل  عمان  القاهرة  بنك  �سارك 
اإنعا�س  جمعية  اأقامته  الذي  الأول  اخلريي 
وذلك  بارك،  اجلراند  فندق  فـي  الأ�سرة 

دعما منه جلهود هذه اجلمعية العريقة، التي 
تعنى برفع م�ستوى املراأة فـي جميع املجالت 
التي  الجتماعية  املوؤ�س�سات  اإحدى  ب�سفتها 

الفل�سطينية  باملراأة  الهتمام  هدف  تبنت 
تثقيفًا وتاأهياًل.

قام بنك القاهرة عمان بتقدمي جوائز على �سكل 
ح�سابات توفـري �سمن احلفل ال�سنوي الذي اأقامه 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  الراعوي  ترا�سنطا  مركز 
اأي�سا جوائز توفـري  العاملي وعيد الأم، كما قدم 

مبنا�سبة احلفل الذي اأقامه الحتاد الأرثوذك�سي 
العربي بالقد�س مبنا�سبة راأ�س ال�سنة ال�سرقية.

"جوائزنا  التوفـري  لربنامج جوائز ح�سابات 
باملاليني".



بــانــورامــا
تعيين المصرفـي سميح صبيح مديرا عاما لبنك القدس

عن  القد�س  بنك  ادارة  جمل�س  اعلن 
مهام  �سبيح  �سميح  امل�سرفـي  ت�سلم 
للبنك،  عاما  مديرا  اجلديد  من�سبه 
نبيل حمدان  ال�سابق  العام  للمدير  خلفا 
�سبيح  وكان  من�سبه،  مهام  انهى  الذي 
ادارية  منا�سب  عدة  فـي  تدرج  قد 
مرموقة فـي بنوك اقليمية عرب ال�سنني، 
قبل ان يت�سلم من�سب نائب املدير العام 
مديرا  لتعيينه  و�سول  القد�س،  بنك  فـي 

عاما للبنك.
الكفاءات  اهم  من  �سبيح  ويعترب 

اخلربة  ذات  الفل�سطينية  امل�سرفـية 
بخربة  يتمتع  حيث  واملتميزة،  الوا�سعة 
عاما،  الع�سرين  تقارب  املجال  هذا  فـي 
وهو حا�سل على �سهادتي حما�سب عربي 
العربي  واملجمع   ،)ACPA( قانوين 
 ،)ASCA( القانونيني  للمحا�سبني 
فل�سطينيا،  الوا�سعة  لعالقاته  بال�سافة 
درجة  يحمل  وهو  ودوليا،  عربيا 
اجلامعة  من  املحا�سبة  فـي  املاج�ستري 
فـي  البنك  �سبيح  ويثل  كما  الردنيه، 

عدد من ال�سركات احلليفة .
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ويعقد دورة تدريبية فـي غسل االموال فـي غزة 
كما قام البنك بعقد دورة تدريبية داخلية 
فندق  فـي  الموال  غ�سيل  فـي  ملوظفـيه 
الركميد   فـي غزة حتت عنوان " المتثال 
قاعدة  وتطبيق  الموال  غ�سل  ومكافحة 
اعرف عميلك " �سارك فـيها 36 موظف 
تناولت  الفروع،  خمتلف  من  وموظفة 
وفق  الدولية  المتثال  متطلبات  الدورة 
املوظفـني  وتوعية  بازل،  جلنة  مقررات 
عميلك،  اعرف  قاعدة  بتطبيق  لاللتزام 
وما هو دور دائرة المتثال فـي البنك وما 
هي املتطلبات الواجبة من دائرة المتثال، 
المتثال  قواعد  لتطبيق  النجاح  مقومات 

ال�سليمة، ا�سافة اىل اهم ا�ساليب مكافحة 
عمليات غ�سل الموال، و اجراءات الفروع 
العمالء،  ن�ساط  طبيعة  من  التثبت  فـي 
حددته  ما  وفق  ال�ستباه  وموؤ�سرات 

مبتطلبات  والتزاما  الدولية  املنظمات 
�سلطة النقد الفل�سطينية، وقانون مكافحة 

غ�سل الموال الفل�سطيني. 

ويطلق حملة التوفـير للعام 2014 »توفـيرنا صح«
بنك  �سح" اطلق  "توفـرينا  عنوان  حتت 
للعام  اجلديدة  التوفـري  حملة  القد�س 
2014 التي تت�سمن ال�سحب على �سيارة 

مدفوعة   Hyundai Accent  2014

 Jeep Compass اجلمارك كل اأ�سبوع
اجلمارك  مدفوع  �سهور  ثالثة  كل   2014

-9/30-6/30 فـي  عليها  ال�سحب  يتم 

 50,000 لـ  بال�سافة   2014/12/31

�سيقل نهاية كل �سهر توزع على 5 فائزين.
توفـري  ح�ساب  فتح  املدخر  بامكان  حيث 
من  يعادلها  ما  اأو  دولر   200 بـقيمة 
تغِذية  اأو  اليورو(  الدينار،  )ال�سيقل، 
ت�سمل  احلملة   – احلايل  ح�سابه 
ليدخل   - واجلديدة  القائمة  احل�سابات 

هذا  الفوز،  فـي  فر�سته  وتزيد  ال�سحب 
املجانية  املزايا  من  للعديد  بال�سافة 
بطاقات  مثل  التوفـري  ب�سمان  الخرى 
ما�سرتكارد الئتمانية، القرتا�س ب�سمان 

التوفـري واخلدمات الإلكرتونية املجانية.
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وجهاز حاسوب للدفاع المدني فـي سلفـيت
من جانب اخر كان بنك القد�س قد قدم 
الفل�سطيني  املدين  للدفاع  حا�سوب  جهاز 
انطالقا  وذلك  �سلفـيت،  حمافظة  فـي 
املجتمع  جتاة  الجتماعية  م�سوؤوليتة  من 
بالتنمية  اهتمامه  منطلق  ومن  املحلي 
ب�سكل خا�س، حيث قام مدير فرع �سلفـيت 

اجلهاز  بت�سليم  اخلطيب  ب�سمان  ال�سيد 
اىل مدير الدفاع املدين فـي مدينة �سلفـيت 
املقدم املهند�س مالك عالية، الذي بدوره 
للدفاع  املتوا�سل  دعمه  على  البنك  �سكر 
املدين الفل�سطيني فـي خمتلف املحافظات 

واملنا�سبات .

يرعى حفل تعارف وتكريم لنقابة المهندسين فـي طولكرم
 فـي اطار م�سوؤوليته الجتماعية، قام بنك 
القد�س برعاية حفل تعارف وتكرمي لنقابة 
املهند�سني فـي مدينة طولكرم وذلك فـي 
قاعة رمي البوادي فـي املحافظة، وبح�سور 
احمد  املهند�س  املهند�سني  نقيب  من  كل 
فـي  القد�س  بنك  فرع  مدير  اعديلي، 

رئي�س  خ�سر،  الرحمن  عبد  د.  طولكرم 
خليل  املهند�س  طولكرم  فرع  جلنة 
ونائب حمافظ حمافظة طولكرم  عطري، 
الكرمي  احل�سور  من  وعدد  �سعيد،  جمال 

واملحتفى بهم واملدعوين.

ويقدم حقائب مدرسية لالطفال االيتام

 60 لـ  مدر�سية  حقائب  بتقدمي  البنك  قام 
طفل يتيم من اطفال جمعية ن�سائم الرحمة 
الجتماعية  م�سوؤوليته  اطار  فـي  لاليتام 
جتاه الطفال ب�سكل عام والطفال اليتام 
مقر  فـي  اقيم  حفل  فـي  خا�س،  ب�سكل 

املدير  وبح�سور  حلم،  بيت  فـي  اجلمعية 
العام ال�سيد �سميح �سبيح ومدير اجلمعية 
ال�سيد عماد ابراهيم وعدد من املن�سقني 
التنفيـذية  الدارة  من  لوفد  بال�سافة 

للبنك.
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املالية  البيانات  نتائج  اأظهرت 
جتاوز   2013 للعام  الوطني  للبنك 
وذلك  دولر  مليار  الن�سف  موجوداته 
لت�سجل  ن�ساأته،  منذ  الأوىل  للمرة 
كانت  اأن  بعد  دولر   529,598,977

 2012 للعام  دولر   350,890,034

 ولتحقق بذلك ن�سبة منو بلغت 50.9 %. 
اإىل  كذلك،  املالية  النتائج  واأ�سارت 
قبل    % 69.5 بن�سبة  البنك  اأرباح  منو 
من  اكرث  اىل  لت�سل  ال�سريبة،  احت�ساب 
5 مليون دولر مقارنة مبا يقارب 3 مليون 
فقد  الودائع  اأما   .2012 للعام  دولر 
ارتفعت لت�سجل ما يقارب 302.6 مليون 
مليون   216 حوايل  بلغت  اأن  بعد  دولر 
دولر للعام 2012 اأي بن�سبة منو و�سلت 
منو  حتقيق  البنك  وا�سل  كما   .% 39.9

الئتمانية  الت�سهيالت  ن�سبة  فـي  ملحوظ 
ما  لتبلغ   % 59.8 ن�سبته  بلغت  املبا�سرة 
مقارنة  دولر  مليون   228.2 يقارب 
 بـ 142.7 مليون دولر فـي العام 2012.
قال  املالية،  البيانات  نتائج  على  وتعليقًا 
للبنك،  العام  املدير  ح�سن  احلاج  اأحمد 
الأداء  وترية  تباطوؤ  من  الرغم  على  انه 
 2013 للعام  الفل�سطيني  القت�سادي 
حتقيق  ا�ستطاع  الوطني  البنك  اأن  اإل 
من  انه  واأثبت  مميزة،  مالية  نتائج 
الالعبني البارزين فـي ال�سوق امل�سرفـي 
خري  النتائج  هذه  اأن  لفتا  الفل�سطيني، 
من  الوطني  البنك  متكن  على  دليل 
اكت�ساب ثقة اجلمهور الفل�سطيني خالل 
اىل  البنك  �سعي  موؤكدا  ق�سرية،  فرتة 

وخدمة  الإجنازات  من  املزيد  حتقيق 
واأجود  باأف�سل  الفل�سطينيني  املواطنني 
 الو�سائل البنكية واأكرثها حداثة وتطورا.
واأ�سار احلاج ح�سن ان العام 2013 �سهد 
واخلدمات  املنتجات  �سعيد  على  تطورا 
اذ  البنك،  يقدمها  التي  امل�سرفـية 
ا�ستطاع البنك الوطني اأن يقدم منتجات 
عمالئه  لتطلعات  تلبية  تقليدية  غري 
كافة  خدمة  على  البنك  من  وحر�سا 
ت�سكل  باتت  التي  اجلديدة  القطاعات 
اجلديدة. هويتنا  من  رئي�سيا   جزءا 
قيام  كذلك،  ح�سن  احلاج  وا�ستطرد 
مع  اتفاقيات  باإبرام  الوطني  البنك 
حملية  واأخرى  وعربية  دولية  جهات 
امل�ساهمة  بهدف   ،2013 العام  خالل 
فـي تنمية القت�ساد الوطني الفل�سطيني، 
لي�سبح  قطاعاته،  بكافة  املجتمع  وتنمية 
متخ�س�سة  متويل  برامج  البنك  لدى 
وتطوير  الفل�سطينية  املراأة  بتمكني  تعنى 
هذا  وال�سناعي  الزراعي  القطاع 

الوطني  البنك  انفراد  اىل  بالإ�سافة 
الحتياجات  لذوي  التمويل  بتقدمي 
لإيان  املحررين،  والأ�سرى  اخلا�سة 
القطاعات  كافة  خدمة  ب�سرورة  البنك 
منها. اي  اهمال  دون   املجتمعية 
الوطني  البنك  ان  احلاج ح�سن  واأ�ساف 
اجلغرافـي  تواجده  تو�سيع  من  متكن 
بافتتاح فرع جديد  املا�سي،  العام  خالل 
عدد  لي�سبح  حلم   بيت  مدينة  فـي  له 
فـي  ممتدة  فروع   7 بذلك  البنك  فروع 
من  واجلنوبية  ال�سمالية  املحافظات 
ت�سغيل  اإىل  بالإ�سافة  الغربية،  ال�سفة 
7 �سرافات الية جديدة لي�سبح جمموع 

فـي  منت�سرا  �سرافا   21 الآلية  �سرافاته 
البنك  ان  اىل  م�سريا  الوطن.  ارجاء 
خطته  ا�ستكمال  على  �سيعمل  الوطني 
هذا العام فـي التو�سع والنت�سار للو�سول 
اىل كافة املحافظات الرئي�سية قبل نهاية 

العام 2014.

موجودات البنك الوطني تتجاوز النصف مليار دوالر
وأرباحه تسجل 5 مليون دوالر للعام 2013



   

ّكن  اأطلق البنك الوطني برناجما جديدا يمُ
احل�سول  من  ال�سريف  القد�س  فـي  اأهلنا 
على التمويل الالزم ل�سراء وحدات �سكنية، 
بناء  اأو  قائم،  بناء  وتو�سعة  ت�سطيب  اأو 
الربنامج  يتميز  جديدة.  �سكنية  وحدات 
ال�سريعة  لأحكام  وفقًا  متويل  بتقدمي 
الإ�سالمية ت�سل ن�سبته اإىل 85 % من قيمة 
�سنوية  وحت�سيل  متابعة  بر�سوم  العقار، 

ويطلق برنامجا لتمويل قروض سكنية ألهل القدس الشريف
التاأمني  وت�سمل  3.5 % متناق�سة  مقدارها 
بفرتات  الربنامج  يتمتع  كما  احلياة،  على 
لت�سهيل  20 عاما،  اإىل  �سداد مريحة ت�سل 
 متلك املقد�سيني فـي املدينة وتثبيتهم فـيها. 
نا�سر  طالل  قال  الربنامج،  على  وتعليقًا 
هذا  اإن  البنك،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدين 
القد�س  مدينة  اأهمية  من  ينبع  الربنامج 
ومكانتها فـي الق�سية الوطنية الفل�سطينية، 

وياأتي من منطلق متكني اأهلنا املقد�سيني فـي 
والتكثيف  عروبتها  على  للمحافظة  املدينة 

من التواجد الفل�سطيني فـيها.
م�سريا اىل ان البنك الوطني يفتخر باإطالق 
القد�س  اىل  يلتفت  الذي  الربنامج  هذا 
التهويد  من  حلمايتها  حماولة  فـي  واأهلها 

ار�س بحقها.  امل�ستمر الذي يمُ

ويطلق حملة جوائز لمستخدمي الويسترن يونيون بمناسبة تفعيل الخدمة

ويدخل البهجة الى قلوب مرضى قسم سرطان األطفال فـي مستشفى بيت جاال الحكومي

خا�سة  جوائز  حملة  الوطني  البنك  اطلق 
مب�ستخدمي خدمة وي�سرتن يونيون مبنا�سبة 
منذ  البنك  فروع  جميع  فـي  اخلدمة  تفعيل 
اأواخر �سهر كانون الأول من العام املا�سي. 
وتقوم احلملة على مبداأ �سحب �سهري على 
احلوالت  اأ�سحاب  من  الفائزين  اأ�سماء 
بوا�سطة هذه اخلدمة خالل فرتة  تتم  التي 
احلملة. �سيكون هنالك 10 فائزين فـي اأول 

�سهرين باأجهزة جالك�سي نوت 3 وجالك�سي 
تمنح فـي اآخر  S4، اأما اجلائزة الكربى ف�سمُ

تلفزيون  عن  عبارة  وهي  احلملة  من  �سهر 
 ذكي ثالثي الأبعاد بنظام ال�سينما املنزلية. 
اأحمد  قال  اخلدمة،  اإطالق  على  وتعليقا 
البنك  اإن  البنك،  عام  مدير  ح�سن  احلاج 
تطوير  موا�سلة  اىل  دائما  ي�سعى  الوطني 
اأحدث  مع  وموائمتها  امل�سرفـية  خدماته 

واأف�سل الو�سائل على م�ستوى العامل، وذلك 
البنك  عمالء  قاعدة  لحتياجات  تلبية 
م�سرفـية  بحلول  تزويدهم  على  واحلر�س 
مما  انه  م�سيفا  تطلعاتهم،  تنا�سب  �ساملة 
يونيون  وي�سرتن  خدمة  اأن  فـيه  �سك  ل 
الأموال  لتحويل  الأ�سرع  الو�سيلة  هي 
بالإ�سافة  العامل  فـي  مكان  اأي  واىل  من 
الأمان. من  عالية  بدرجة  متتعها   اىل 
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البنك  من  طاقم  قام  نويل  بابا  برفقة 
بزيارة  جال،  بيت  �سرطة  ومركز  الوطني 
لأورام  امل�سري  هدى  ق�سم  مر�سى  اأطفال 
الأطفال فـي م�ست�سفى بيت جال احلكومي، 
لالطمئنان عليهم ومعايدتهم مبنا�سبة حلول 

عيد امليالد املجيد وراأ�س ال�سنة امليالدية. 
البيع  دائرة  مدير  مو�سى،  جمال  واأعرب 
املبا�سر للبنك، عن �سعادته لإدخال الفرحة 
اىل هذه القلوب ال�سغرية وم�ساهدة لهفتهم 
عند فتح الهدايا، وموؤكدا اأن البنك الوطني 
وانطالقا من هويته الوطنية ي�سعى فـي كافة 
الجتماعية  م�سوؤوليته  حتقيق  اىل  اأعماله 
مكوناته. بكافة  الفل�سطيني  املجتمع   جتاه 
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رعايته  العربي  الإ�سالمي  البنك  قدم 
لفعاليات حفل التكرمي الذي اأقامته نقابة 
العاملني ملوظفـي اجلامعة من الأكادييني 
والإداريني، وبح�سور وفد البنك الإ�سالمي 
�سامي  ال�سيد  العام  املدير  يراأ�سه  العربي 
والفروع  املطلوبات  تنمية  ومدير  �سعيدي 
ال�سيد بالل اأبو را�سي ومدير دائرة تنمية 
اأعمال الأفراد ال�سيد حممد �سرور ومدير 
ومدير  الزامل  نظام  ال�سيد  نابل�س  فرع 
دائرة التخطيط والدرا�سات ال�سيد اأحمد 
من   420 من  اأكرث  وبح�سور  �سرطاوي 

موظفـي اجلامعة و�سيوف ال�سرف.
رئي�س  نائب  حنون  حممد  د.  وقام  هذا 
لإدارة  ال�سكر  جزيل  بتقدمي  اجلامعة 
دعمه  على  العربي  الإ�سالمي  البنك 
املتوا�سل للجامعة، واأثنى على الدور املميز 
للبنك بدعم ن�ساطات الطالب واجلامعة 

واملجتمع الفل�سطيني ب�سكل عام.

البنك اإلسالمي العربي يرعى احتفال تكريم الموظفـين فـي جامعة النجاح الوطنية

كلمته  فـي  �سعيدي  ال�سيد  حتدث  وقد 
البنك  جتمع  التي  املميزة  العالقة  عن 
املتوا�سل  والتعاون  زمن  منذ  واجلامعة 
الفعاليات  بع�س  رعاية  اإىل  بالإ�سافة 
واأن  اجلامعة،  تنفذها  التي  واملوؤمترات 
امل�ساهمة  ل�سرورة  تاأتي  الرعاية  هذه 
من  التعليمية،  امل�سرية  دعم  فـي  الفعالة 
الثقافـية  الن�ساطات  وتعزيز  دعم  خالل 
�سرور  ال�سيد  وقدم  والتعليمية.  والرتبوية 
عر�سًا تف�سيليًا عن برامج التمويل والتي 

مبوظفـي  خا�سًا  عر�سًا  خاللها  من  قدم 
مناف�س،  ب�سكل  منها  لال�ستفادة  اجلامعة 
عر�سًا  الزامل  نظام  ال�سيد  قدم  كما 
على  جوائز  تقدم  والتي  التوفـري  لربامج 

مدار العام.
وفـي نهاية الحتفال ت�سلم ال�سيد �سعيدي 
اجلامعة  اإدارة  من  مقدمًا  تقديريًا  درعًا 
على جهود البنك والدعم املتوا�سل �سواء 

للطلبة اأو للجامعة.
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برعاية  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 
الثالث  الدويل  الفل�سطيني  املوؤمتر 
الذي  والتنا�سلية  اجللدية  لالأمرا�س 
يزيد  ما  بح�سور  الأطباء،  نقابة  نظمته 
فل�سطني  فـي  الأطباء  من   500 على 
اجللدية  الأمرا�س  اأطباء  وخا�سة 
من  كبري  عدد  وبا�ست�سافة  والتنا�سلية، 

كبار اأ�ساتذة طب اجللد فـي العامل.
البنك  رعاية  اأن  �سعيدي  ال�سيد  واأ�سار 
املميزة  العالقة  عن  تعبريًا  تاأتي  للموؤمتر 
التي جتمع البنك ونقابة الأطباء وتعزيزًا 
م�ساهمة  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  لها، 
تنمية  فـي  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات 
لتحقيق  فل�سطني  فـي  ال�سحي  القطاع 

ويرعى المؤتمر الفلسطيني الدولي الثالث لألمراض الجلدية والتناسلية

تقدم حقيقي فـي م�ستوى الطب ب�سكل عام 
ومتكينه من جماراة التطورات العاملية.

اخلا�س  اجلناح  فـي  البنك  ممثلو  وقدم 
به على مدار الثالثة اأيام �سروحًا مف�سلة 
البنك  يقدمها  التي  امل�سرفـية  للخدمات 

عام  ب�سكل  لعمالئه  العربي  الإ�سالمي 
اإ�سافة  خا�س،  ب�سكل  الأطباء  ول�سريحة 
لكافة  التقديرية  الهدايا  تقدمي  اإىل 

احل�سور.



ويرعى حفل تعارف نقابة المهندسين فـي جنين
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البنك  من  امل�ستوى  رفـيع  وفد  �سارك 
ال�سنوية  القمة  فـي  العربي  الإ�سالمي 
الثالثة ع�سر للتمويل الإ�سالمي الذي نظمته 
موؤ�س�سة يوروماين فـي لندن، بح�سور كبار 
بالتمويل  وامل�ست�سارين  ال�سرعيني  العلماء 
الإ�سالمي، لبحث الفر�س والتحديات التي 
للتمويل  اأوروبية  كمحطة  لندن  تواجهها 
الإ�سالمي والتقدم الذي اأحرزته املبادرات 
للتمويل  موحدة  معايري  لإيجاد  املتعددة 

ويشارك فـي القمة السنوية الثالثة عشر للتمويل اإلسالمي فـي لندن
وفـي المؤتمر العالمي العشرين للمصارف اإلسالمية فـي البحرين

اتباعها  الواجب  واخلطوات  الإ�سالمي، 
الإ�سالمية  بال�سكوك  الإعرتاف  لزيادة 

كبديل ا�ستثماري عاملي.
فعاليات  فـي  اأي�سًا  الوفد  و�سارك  كما 
للم�سارف  الع�سرين  العاملي  املوؤمتر 
عقد  الذي   "WIBC 2013" الإ�سالمية 
حتت  املنامة،  البحرينية  العا�سمة  فـي 
التناف�سية  لتح�سني  القطاع  "حتول  عنوان 
العاملية للمالية الإ�سالمية"، بح�سور 1,300 

قطاع  اأقطاب  من  الهامة  ال�سخ�سيات  من 
التمويل والبنوك الإ�سالمية فـي العامل.

م�ساركة  اأن  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
لأهمية  تاأتي  الفعاليات  تلك  فـي  البنك 
ومناق�ستها  طرحها  مت  التي  الق�سايا 
مع  والتوا�سل  الت�سال  ول�سرورة 
من  العلماء  وكبار  العتبارية  ال�سخ�سيات 
ذوي اخلربات امل�سرفـية الإ�سالمية عامليًا.

مؤسسة دار الطفل العربي تكرم البنك اإلسالمي العربي
العربي ممثلة  الطفل  دار  موؤ�س�سة  كرمت 
بع�سو جمل�س الأمناء ال�سيدة عال عفـيفـي 
خالل  من  العربي  الإ�سالمي  البنك 
الدعم  على  وتقدير  �سكر  درع  تقدمي 
الإ�سالمي  البنك  ويقدمه  قدمه  الذي 
العربي للموؤ�س�سة، ملا فـيه من دعم مل�سرية 
املجتمعية  لن�ساطاتها  وتعزيزًا  املوؤ�س�سة 
وذوي  الأطفال  باأمور  العتناء  �سبيل  فـي 
الحتياجات اخلا�سة والأيتام منهم ب�سكل 

خا�س.
العام  املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
اأولوياته  �سلم  على  ي�سع  البنك  اأن  للبنك 
تعميق  خالل  من  الطفولة  دعم  مو�سوع 

بالطفل  تعنى  التي  املوؤ�س�سات  مع  عالقته 
على  البنك  واأن  فل�سطني،  فـي  وتنميته 
ا�ستعداد ملوا�سلة تقدمي الدعم للموؤ�س�سات 

اخلريية كموؤ�س�سة الطفل العربي وغريها 
ممن تعتني ب�سوؤون التنمية املجتمعية فـي 

فل�سطني.

رعايته  العربي  الإ�سالمي  البنك  قدم 
نظمته  الذي  ال�سنوي  التعارف  حلفل 
بتاريخ  جنني  مدينة  فـي  املهند�سني  نقابة 
 100 2014/2/22، بح�سور ما يزيد عن 

من اأع�ساء النقابة فـي حمافظة جنني، وقد 
مثل البنك فـي حفل التعارف ال�سيد حممد 
زكارنة مدير فرع البنك فـي جنني وعدد من 

موظفـي الفرع.
جنني  فرع  مدير  لل�سيد  كلمة  احلفل  وتخلل 

وال�سراكة  الوثيقة  العالقة  عن  فـيها  حتدث 
نقابة  مع  البنك  جتمع  التي  ال�سرتاتيجية 
التمويل  م�سوؤول  وقدم  كما  املهند�سني، 
عر�سًا  دياك  اأبو  فادي  ال�سيد  الفرع  فـي 
لربامج وخدمات البنك والعرو�س اخلا�سة 
متت  مفتوح  نقا�س  ذلك  وتال  باملهند�سني 
من  وجهت  التي  الأ�سئلة  على  الإجابة  فـيه 

احل�سور ملمثلي البنك.
العام  املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 

�سمن  تاأتي  الرعاية  هذه  اأن  للبنك 
مع  عالقته  بتوثيق  البنك  ا�سرتاتيجية 
النقابات واملوؤ�س�سات املحلية التي من �ساأنها 
امل�ساهمة  فـي  للبنك  الريادي  الدور  تعزيز 
وليكون  والجتماعية  القت�سادية  بالتنمية 
البنك على توا�سل مبا�سر ودائم مع ممثلي 
قدر  اأكرب  وتوفـري  املجتمع  �سرائح  كافة 
م�ستويات  باأعلى  امل�سرفـية  اخلدمات  من 

اجلودة والتطور.
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بــانــورامــا
حقق أعلى نتائج شهرية فـي تاريخه فـي بداية العام الحالي

البنك االسالمي الفلسطيني يفصح عن بياناته المالية للعام 2013 

ويقدم رعايته لـ ملتقى مال وأعمال فلسطين 2014

جمموع  اأن  املالية  البيانات  واأ�سارت 
 501,959,570 بلغ  ال�سركة  موجودات 
مقابل   2013/12/31 فـي  اأمريكي  دولر 
فـي  اأمريكي  دولر   434,109,279

ن�سبته  بلغت  بارتفاع   2012/12/31

املطلوبات  جمموع  وبلغ   .% 18.6

فـي  املطلقة  ال�ستثمار  اأ�سحاب  وحقوق 
2013/12/31 ما مقداره 438,677,576 

 365,202,787 مقابل  اأمريكي  دولر 
 2012/12/31 فـي  اأمريكي  دولر 
وبلغ   .% 20.1 ن�سبته  بلغت  بارتفاع 
جمموع حقوق امللكية فـي نهاية عام 2013 
اأمريكي  63,281,994 دولر  ما جمموعه 

اأمريكي  دولر   57,906,492 مقابل 
فـي 2012/12/31 بارتفاع بلغت ن�سبته 
9.3 %. وقال القائم باأعمال املدير العام 

للبنك الإ�سالمي الفل�سطيني بيان قا�سم اأن 
البنك جنح فـي حتقيق موازنته خالل عام 
امل�ساريع  لكافة  تنفـيذه  خالل  من   2013

البنك  اأن  اىل  لفتًا  خطته،  ت�سمنتها  التي 
على   2014 عام  خالل  تركيزه  �سي�سب 
التو�سع والنت�سار باإن�ساء املزيد من الفروع 
للو�سول بخدماته لأكرب �سريحة من العمالء 
وحتقيق ح�سة اأكرب فـي ال�سوق وخا�سة فـي 

الريف الفل�سطيني. 

البنـوك فـي فل�ســــــطني18

الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  حقق 
 ،2013 للعام  اأرباحه  فـي  ملحوظًا  منوًا 
لل�سنة  الأولية  اخلتامية  بياناته  واأ�سارت 
بور�سة  املف�سح عنها عرب   2013 املالية 
فل�سطني اىل اأن �سافـي اأرباح الفرتة بعد 
ال�سريبة بلغ 6,345,205 دولر اأمريكي 
ال�سريبة  بعد  اأرباح  �سافـي  مع  مقارنة 
فـي  اأمريكي  دولر   5,825,988 مبقدار 
بارتفاع   2012 لعام  املدققة  البيانات 
جناحه  وتوا�سل   .% 8.9 ن�سبته  بلغت 
�سهر  فـي  2014، حيث حقق  عام  خالل 
يناير من العام احلايل اأعلى نتائج �سهرية 

بتاريخه.

الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  قدم 
فل�سطني  واأعمال  مال  مللتقى  رعايته 
اهلل  رام  فـي  عقد  والذي   ،2014

لتنظيم  املتحدة  ال�سركة  من  بتنظيم 
حوايل  ومب�ساركة  واملوؤمترات  املعار�س 
دول  من  فل�سطيني  اأعمال  رجل  مئة 
 150 حوايل  جانب  اإىل  ال�ستات، 
ومن  الغربية  ال�سفة  من  اأعمال  رجل 

فل�سطينيي الداخل.
وقال القائم باأعمال املدير العام للبنك 
اأن  قا�سم  بيان  الفل�سطيني  ال�سالمي 
القت�سادي  امللتقى  لهذا  البنك  رعاية 
الروؤية  اطار  فـي  تندرج  الهام، 
البنك  يتبناها  التي  ال�سرتاتيجية 
امل�ساهمة  فـي  الفل�سطيني  ال�سالمي 
الإجتماعية  التنمية  فـي  الفعالة 
والقت�سادية امل�ستدامة، و�سعيه الدائم 

الراغبني  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  اإىل 
بالدخول اإىل �سوق امل�سرفـية ال�سالمية 
ال�سناعة  هذه  على  بالنفع  يعود  مبا 

ويزيد من مكانتها وامكانياتها.
عدة  على  امللتقى  فعاليات  وتوزعت 
فـي  ال�ستثمارية  البيئة  حماور، 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  ودور  فل�سطني، 
فـي جذب ال�ستثمار، وتطلعات جتمعات 
املهجر  فـي  الفل�سطينية  الأعمال 
املالية  املوؤ�س�سات  ودور  لال�ستثمار، 

وامل�سرفـية فـي هذا املجال.



 

ويحتفل بإطالق برنامج تمويل السيارات

ويطلق برنامج تأهيل القيادة المستقبلية

ويقدم مساعدات لمتضرري المنخفض الجوي فـي خان يونس ورفح
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منا"،  عنا...�سيارتك  "راتبك  �سعار  حتت 
برنامج  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  اطلق 
فندق  فـي  اأقيم  حفل  فـي  ال�سيارات  متويل 
بح�سور  اهلل،  رام  مبدينة  بارك  جراند 
وكالء وممثلني �سركات ال�سيارات واملعار�س 

امل�ساركة فـي الربنامج.
لفت  احلفل،  خالل  األقاها  التي  كلمته  وفـي 
القائم باأعمال املدير العام للبنك الإ�سالمي 
الفل�سطيني بيان قا�سم اىل اأن الربنامج يتيح 
مبوا�سفات  �سيارة  امتالك  البنك  لعمالء 
بنظام  وذلك  وي�سر،  �سهولة  وبكل  مميزة 

برنامج  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
تاأهيل القيادة امل�ستقبلية لفروعه فـي ال�سفة 
روؤ�ساء  وتدريب  تاأهيل  اىل  ويهدف  الغربية، 
الفروع  ومراقبي  والودائع  التمويل  اأق�سام 
ليكونوا نواة قادة للم�ستقبل بربنامج تدريبي 
�ستكمل على مدار  ملدة 84 �ساعة تدريبية، ويمُ
جمال  فـي  لكٍل  متخ�س�سة  بدورات  العام 
امل�ساركني  تقدمي  على  والعمل  عمله احلايل، 

لمتحان "امل�سرفـي الإ�سالمي املعتمد" نهاية 
العام 2014.

والإ�سراف  والتدريب  التاأهيل  م�سوؤولية  وتقع 
املدير  على  الربنامج  فـي  امل�ساركني  على 
الإقليمي لفروع ال�سفة وبالتن�سيق الكامل مع 

مدراء الفروع وجهات الإخت�سا�س املطلوبة.
الإ�سالمي  للبنك  الإقليمي  املدير  واأو�سح 
اأن برنامج تاأهيل  الفل�سطيني عماد ال�سعدي 

القيادة امل�ستقبلية ي�سعى اىل خلق فريق عمل 
متفاهم وملم بالثقافة امل�سرفـية الإ�سالمية 
امل�ستقبل،  لقادة  نواة  ليكون  مهنيًا  وموؤهل 
موظفـي  وقوة  �سعف  نقاط  على  والوقوف 
من  النتماء  روح  تعزيز  جانب  اىل  البنك، 
للموظفـني  وا�سح  مفهوم  غر�س  خالل 

بالإعتماد عليهم ل�سد اأي �ساغر م�ستقباًل.

عرب  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قدم 
موؤ�س�سة الغاثة ال�سالمية، م�ساعدات اإغاثية 
املنخف�س  من  املت�سررة  الأ�سر  لع�سرات 
اجلوي جنوب قطاع غزة، حيث �سلم البنك 
لكل اأ�سرة مت�سررة م�ساعدات عينية �سملت 
اأدوات منزلية واأجهزة كهربائية وم�ستلزمات 

�سحية واأدوات تنظيف.
�سمور  �سائب  البنك  عام  مدير  نائب  واأكد 
ما يوليه جمل�س الدارة من اهتمام وحر�س 
�سديدين على تعظيم وتطوير دوره املجتمعي 
تعظيم  جتاه  اهتمامه  عن  يقل  ل  بقدر 
اىل  م�سريًا  البنك،  فـي  امل�ساهمني  ايرادات 

مبادئ  مع  املتوافقة  وامل�ساومة  املرابحة 
هيئة  من  واملعتمدة  ال�سالمية  ال�سريعة 

الرقابة ال�سرعية فـي البنك.
واأ�سار اأن الربنامج يتميز باأن العميل بامكانه 
وفق  م�ستعملة  اأو  جديدة  �سيارة  اأي  �سراء 
ال�سداد على  ويتم  له،  املتاح  الئتماين  احلد 
اأق�ساط مي�سرة ت�سل لغاية 72 �سهرًا، ومتويل 
عمليات ال�سراء لغاية 70 األف دولر مع ن�سبة 

اأرباح مناف�سة.
ما  مع  بالتزامن  ياأتي  الربنامج  اأن  وقال 
ي�سهده البنك من تطور ملحوظ بدء ينعك�س 

على بياناته املالية، حيث حقق منوًا ملحوظًا 
فـي اأرباحه للعام 2013 مقارنة مع ال�سنوات 
فـي  �سهرية  نتائج  اأعلى  حقق  كما  ال�سابقة، 

تاريخه خالل �سهر يناير عام 2014.
و�سكر قا�سم مدراء ووكالء واأ�سحاب �سركات 
ال�سيارات واملعار�س على تعاونهم مع البنك 
الربنامج،  هذا  فـي  الفل�سطيني  ال�سالمي 

اآماًل اأن تعود الفائدة على اجلميع.
وفـي اخلتام ، قام القائم باأعمال مدير عام 
البنك بيان قا�سم بتوقيع التفاقيات مع مدراء 

وممثلي ال�سركات امل�ساركة.
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والعمل  املجتمع  جانب  اىل  البنك  وقوف  اأن 
على تخفـيف املعاناة التي يتعر�س لها خا�سة 
الطبيعية  والكوارث  الطارئة  الأو�ساع  خالل 

وم�سوؤوليته  البنك  �سيا�سة  من  جزءًا  يعد 
الجتماعية جتاه املواطنني.
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بــانــورامــا
EMEA Finance بنك فلسطين يحصد ثالثة جوائز من مجلة

جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية وأفضل بنك فـي فلسطين وأفضل وسيط مالي لشركة الوساطة 

ويطلق أكبر حملة جوائز على برنامج حسابات التوفـير
بجائزة يومية قيمتها 5,000 دوالر أميركي لكل فرد من أفراد العائلة 

العاملية   EMEA Finance جملة  منحت 
جائزة  هي  جوائز،  ثالثة  فل�سطني"  "بنك 
اأف�سل برنامج م�سوؤولية اجتماعية للبنك على 
م�سروع  عن  وذلك  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى 
مرة  ولأول  البنك  لينفرد  البيارة"،  "حدائق 
املجلة  من  اجلائزة  هذه  على  باحل�سول 
العاملية املذكورة. ا�سافة اىل جائزة "اأف�سل 
بنك فـي فل�سطني" التي حافظ البنك عليها 
منذ ثالث �سنوات، فـيما منحت املجلة ذاتها 
�سركة الو�ساطة التابعة للبنك جائزة اأف�سل 
ت�سنيفها  �سمن  فل�سطني  فـي  مايل  و�سيط 
ل�سنة  التوايل  على  الثالث  للعام  ال�سنوي 
حفل  خالل  اجلوائز  ت�سليم  وجرى   .2013

العاملية   EMEA Finance جملة  اأقامته 

مدينة  اأبراج  بفندق   2014/02/26 بتاريخ 
الإمارات  دولة  فـي  دبي  اجلمريا/باإمارة 
رواد  من  عدد  مب�ساركة  املتحدة،  العربية 
والبنوك  العامل  حول  امل�سرفـي  القطاع 
واملوؤ�س�سات املالية العاملة فـي ال�سرق الأو�سط. 

حيث ت�سلم اجلائزة خالل احلفل طاقم من 
البنك من بينهم؛ هاين نا�سر، م�ساعد املدير 
العام لفروع ال�سفة الغربية، و�سادق فروانة، 
طنط�س  وهبة  الو�ساطة،  �سركة  عام  مدير 

م�سوؤول ق�سم امل�سوؤولية الجتماعية. 

اأكرب حملة  اإنطالق  اأعلن بنك فل�سطني عن 
فـي  التوفـري  ح�سابات  برنامج  على  جوائز 
بتجمعنا"،  "العيلة  عنوان  حتت  فل�سطني 
قيمتها  يومية  جائزة  مرة  لأول  لت�سمل 
جميع  بها  يفوز  اأمريكي  دولر   5,000

فل�سطني  بنك  لدى  املدخرين  العائلة  اأفراد 
ب�سكل يومي. من جانبه، اأ�سار ها�سم ال�سوا، 
لبنك  العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
فل�سطني اىل ان هذه احلملة تعك�س اهتمام 

املجتمع  لدى  الدخار  ثقافة  بتعزيز  البنك 
الفل�سطيني، وت�سجيعه على التوفـري وحت�سني 
حملة  باأن  م�سيفا  له.  املالية  الظروف 
اجلوائز على برنامج ح�سابات التوفـري لهذا 
ال�سوق  العام جاء نتيجة درا�سة لحتياجات 
املالية  وتطلعاتهم  رغباتهم  وتلبية  والعمالء 
يطمح  البنك  باأن  ال�سوا  واأكد  البنك.  من 
احل�سابات  من  ممكن  عدد  اأكرب  فتح  اىل 
الفل�سطينية  والأ�سر  للعائالت  اجلديدة 

اإتاحة  خالل  من  عمالئه،  عدد  وزيادة 
املجال لكل املدخرين لزيادة فر�سهم بالفوز 

باجلائزة اليومية. 
دائرة  رئي�س  حمايل  ثائر  اأكد  جهته،  من 
بنك  فـي  والت�سويق  العامة  العالقات 
�ستمكن  اجلديدة  احلملة  اأن  اىل  فل�سطني، 
املدخرين لدى بنك فل�سطني من ربح جائزة 
يومية قيمتها 5,000 دولر مبجرد فوز اأحد 
اأفراد العائلة باجلائزة، فمجرد فوز الأب اأو 

القت�سادية  بانكر  ذي  جملة  منحت 
العام  "بنك  لقب  فل�سطني  بنك  الدولية 
وذلك   "2013 ل�سنة  فل�سطني  فـي 
التي  ال�سنوية  اجلوائز  برنامج  �سمن 

جلنة  خالل  من  العاملية،  املجلة  متنحها 
البنوك  ت�سنيف  على  تعمل  متخ�س�سة 
والرتويج  مكافاأتها  بهدف  العامل،  حول 
حول  اجلودة  عالية  املالية  للمنتجات 

العامل. حيث اأنها املرة الأوىل التي ت�سمل 
اجلوائز  ت�سنيفات  �سمن  فل�سطني  فـيها 

التي متنحها ب�سكل �سنوي.

والحصول على لقب بنك العام فـي فلسطين لسنة 2013
من مجلة The Banker Magazine العالمية
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ويحتفل بافتتاح فرعين جديدين فـي بديا وبني سهيال ليصل عدد فروع البنك الى 50 فرعا ومكتب

ويقدم مساعدات انسانية حيوية ألهالي مخيم اليرموك عبر وكالة الغوث الدولية-األونروا

البن اأو البنت اأو الزوجة باجلائزة اليومية، 
على  �سيح�سلون  العائلة  اأفراد  جميع  فاإن 
جائزة بقيمة 5,000 دولر لكل فرد منهم. 
الأ�سرة  اأفراد  جميع  البنك  ي�سجع  حيث 
البنك  لدى  ح�ساب  لفتح  الفل�سطينية 
عدد  وزيادة  احلملة  ميزات  من  لال�ستفادة 

الفائزين فـي العائلة الواحدة. 
جميع  باأن  حمايل  بني  احلملة  �سروط  ومن 

التي  واجلديدة،  احلالية  التوفـري  ح�سابات 
ما  اأو  دولر،   200 عن  ادخارها  مبلغ  يزيد 
ال�سحب  �ستدخل  الأخرى  بالعمالت  يعادلها 
�ستت�ساعف  التي  اليومية  اجلائزة  على 
فر�س  تزداد  حيث  العائلة،  اأفراد  بعدد 
ازداد مبلغ  للفوز باجلائزة، كلما  املدخرين 
البنك  م�سي  موؤكدا  البنك.  لدى  ادخارهم 
لتقدمي اأف�سل الربامج واأكرثها تطورا ورقيا 

يرغبون  ممن  عمالئه  تطلعات  اإىل  ونظرة 
فـي ادخار اأموالهم لدى بنك فل�سطني. كما 
اأفراد  من  الرابحني  على  احلملة  ت�سرتط 
ح�ساب  منهم  واحد  لكل  يكون  باأن  العائلة 
ما  اأو  دولر   200 عن  يقل  ل  مببلغ  توفـري 

يعادلها بالعمالت الأخرى. 

بافتتاح  موؤخرا  فل�سطني  بنك  احتفل 
ق�ساء  بديا  مدينة  فـي  جديدين  فرعني 
اآخر فـي بلدة بني  حمافظة �سلفـيت، وفرعا 
غزة.  بقطاع  يون�س  خان  مبحافظة  �سهيال 
مقرات  فـي  الحتفالت  هذه  اأقيمت  حيث 
واملجال�س  البلديات  روؤ�ساء  بح�سور  الفروع 
القروية، ومب�ساركة ح�سد من رجال الأعمال 
القطاع  وموؤ�س�سات  الر�سمية  والفعاليات 

اخلا�س، وم�سوؤولني فـي البنك. 
يرتفع عدد فروع  وبافتتاح فروعه اجلديدة، 
فـي  منت�سرة  ومكتبا  فرعا   50 اىل  البنك 
كافة املدن والقرى واملناطق الفل�سطينية من 
جنني �سماًل وحتى رفح جنوبًا، مزودة بكامل 

اخلدمات املالية وامل�سرفـية، بهدف اإي�سالها 
واأداء  جلمهور زبائنه وعمالئه بجودة عالية 
تاأكيدا  الفتتاحات  هذه  تاأتي  حيث  متميز. 
على اأهمية ال�ستثمار والتو�سع فـي فل�سطني، 

التي  والتجارية  اجلغرافـية  الهمية  وعلى 
املوؤ�س�سات  جميع  من  كبريا  اهتماما  تتطلب 
الوطنية وما حتتاجه من ا�ستثمارات وخدمات 

فـي كافة مرافق احلياة.

قدم بنك فل�سطني من خالل منظمة الأمم 
املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني - الونروا 
م�ساعدات اإن�سانية تقدر بحوايل 100 األف 
دولر اأمريكي لالأهايل فـي خميم الريموك، 
من  اللف  بتوزيع  الونروا  قامت  حيث 
املحا�سرة  العائالت  على  الغذائية  ال�سالل 
فـي  للم�ساعدة  وذلك  الريموك،  خميم  فـي 
تخفـيف حدة الأزمة الن�سانية القائمة جراء 
اأ�سهر  �ستة  من  اأكرث  منذ  املخيم  ح�سار 

مواجهة  اىل  الأطفال  مئات  عر�س  الذي 
الغذاء،  ونق�سِ  نتيجة اجلفاف  املوت  خطر 
مع نق�س كبري لالأدوية وم�ستلزمات احلياة 

ال�سرورية.
البنك  م�ساعي  التطورات �سمن  وتاأتي هذه 
لعمليات  امل�ستمرة  ومتابعته  املتوا�سلة، 
فـي  �سعبنا  اأبناء  لإنقاذ  التي جتري  الإغاثة 
خميم الريموك، والوقوف على احتياجاتهم 
غذائية  مواد  الطرود،  �سملت  حيث  امللحة، 

ظل  فـي  والأطفال،  للعائالت  اأ�سا�سية 
واخل�سروات  الفواكه  من  كاملة  �سبه  ندرة 
مع  وبالتعاون  البنك  عمل  كما  الطازجة، 
املتعددة  الفـيتامينات  لتوفـري  الأونروا 
الغذائية  واملكمالت  الر�سع،  لالأطفال 
وم�ستلزمات الأمومة. حيث تبني باأن اأعداد 
الريموك  فـي  الفل�سطينيني  الأطفال  من 
التغذية  ب�سوء  مرتبطة  اأمرا�س  من  يعانون 

احلاد، ونق�س الربوتينات.
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البنك العربي يشارك فـي فعاليات مؤتمر اكسبوتك العاشر برعاية »البنك اإللكتروني«

مشاركة فاعلة فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2014

التكنولوجيا  موؤمتر  فـي  العربي  البنك  �سارك 
الإلكرتوين  البنك  برعاية   "10 "اك�سبوتيك 
)E – Banking Sponsor( وذلك كاأحد 
اخلدمات  تقدمي  فـي  واملتميزة  الرائدة  البنوك 
ال�سناعة  وحتديث  احلديثة  الإلكرتونية  امل�سرفـية 
املتقدمة.  التكنولوجية  بالأ�ساليب  امل�سرفـية 
واملحافل  املوؤمترات  دعم  فـي  الكبري  واهتمامه 
القت�ساد  وتطور  نهو�س  فـي  ت�ساهم  التي  املميزة 

املحلي.
خا�سة  جل�سة  املوؤمتر  فعاليات  �سملت  وقد  هذا 
العامل  فـي  تطوراتها  الإلكرتونية  "ال�سريفة  بعنوان 
ال�سيد حوراين  وو�سعها فـي فل�سطني"، �سارك فـيها 
ادخال  فـي  العربي  البنك  جناح  ق�سة  مقدما 
وم�ساهمته  املحلي  ال�سوق  اىل  اللكرتونية  ال�سريفة 
جمال  ال�سيد  ح  �سرَّ ال�سياق  هذا  وفـي  تطورها.  فـي 
العربي:  البنك  فـي  فل�سطني  منطقة  مدير  حوراين 

"يتميز البنك العربي فـي تقدمي خدمات ال�سريفة اللكرتونية ومب�ستوى عاملي، فخدمة 
عربي اون لين تقدم حلول م�سرفـية �ساملة حل�سابات الفراد، بينما ا�ستحدث البنك 
متكامل  م�سرفـي  بنظام  ال�سركات  قطاع  خلدمة   Cash management نظام 
ومتطور جدا، ا�سافة اىل نظام اخلدمات التجارية Trade finance portal والذي 
والكفالت وغريها عرب النرتنت ومن  البنك من ا�سدار العتمادات  يكن معتمدي 
مكاتبهم، كما يقدم البنك خدمة هال عربي كخدمة م�سرفـية متطورة عرب الهاتف 
وخدمات ال�سريفة عرب املوبايل من خالل توفـري تطبيق حديث ومتطور واأنظمة الر�سائل 
الق�سرية وال�سراف الآيل حيث يحر�س البنك على جماراة التطور العاملي فـي ادخال 

النظمة والربجميات املتطورة على اعماله.

كما �سارك البنك العربي للعام الثالث على التوايل 
وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  فـي 
2014 الذي تطلقه �سلطة النقد الفل�سطينية كل عام 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وجمعية البنوك 
وكافة البنوك العاملة فـي فل�سطني. حيث قام ممثلو 
البنك العربي بزيارة ما يقارب 165 مدر�سة موزعة 
فـي كافة اأنحاء فل�سطني وحتقيق ال�ستفادة والتوعية 
مقاعد  على  وهم  وطالبة  طالب   7,000 يقارب  ملا 
وتثقيفـية  توعوية  حما�سرات  واإعطائهم  الدرا�سة 
اخلا�سة  الهدايا  توزيع  وكذلك  امل�سرفـية  بالأمور 
البنك  فروع  كافة  ا�ستقبلت  اآخر  من جانب  عليهم. 
وكذلك  واأطفالهم  الأهايل  فل�سطني  فـي  العربي 
عدد كبري من طلبة املدار�س لالإطالع عن كثب على 
طبيعة عمل البنوك حيث مت تخ�سي�س �ساعة يوميا 
الأ�سبوع  فعاليات  فـي  للم�ساركة  الفروع  دوام  من 

امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب باهتمام مميز من كوادر البنك العربي وم�ساركة فاعلة 
من كافة الفروع.



23 البنـوك فـي فل�ســــــطني

ويطلق حملة ترويجية مع جوائز لحضور نهائيات كأس العالم بالتعاون مع فـيزا

ويعيد إطالق برنامج جيل العربي بمزايا جديدة

ويخرج دفعة جديدة من برنامج »أصول«

و يوقيع اتفاقية تأمين لقروض السكن مع شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري
لتمويل  فل�سطني  و�سركة  العربي  البنك  وقع 
القرو�س  لتاأمني  اتفاقية  العقاري  الرهن 
العقارية، فـي اطار توثيق التعاون فـي جمال 
منح التمويل العقاري ملعتمدي البنك وتقدمي 

ميزات ا�سافـية للمعتمدين.
منطقة  مدير  حوراين  جمال  ال�سيد  وعلق 
اهمية  على  العربي  البنك  فـي  فل�سطني 

م�ساعي  �سمن  تاأتي  حيث  التفاقية  توقيع 
البنك اىل تقدمي ميزات اكرب ملعتمديه فـي 
ال�سكن  قرو�س  على  املتزايد  الطلب  �سوء 
املعتمدين  من  اكرب  قطاعات  وا�ستهداف 
ن�سبة  بتخفـي�س  خا�سة  حمفزات  وتقدمي 
الدفعة الوىل مما ي�سهل اتخاذ قرار متلك 
امل�سكن ا�سافة اىل خيارات التمويل املتعددة 

�سمن اهتمامه بتقدمي العرو�س املميزة 
ملعتمديه  الق�سوى  ال�ستفادة  وحتقيق 
اإطالق  اإعادة  عن  العربي  البنك  اأعلن 
جديدة  مبزايا  العربي  جيل  برنامج 
ال�سدد  وبهذا  عديدة.  �سهرية  وجوائز 
�سرح ال�سيد اأحمد عنبتاوي مدير دائرة 
للبنك  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 

برعاية  العربي  البنك  اهتمام  �سمن 
موؤخرًا  البنك  احتفل  والطالب،  التعليم 
"اأ�سول"  برنامج  من  جديدة  دفعة  بتخريج 
الثقافة  وتطوير  تاأهيل  اإىل  الهادف 
امل�ساركني  الطلبة  من   45 لدى  امل�سرفـية 
بريزيت  جامعة  من  التدريبية  الدورات  فـي 
ا�ستمل  وقد  هذا  عليهم.  ال�سهادات  وتوزيع 
�سلطت  تدريبية  دورة   13 على  الربنامج 
متيز  مثل:  خمتلفة  جمالت  على  ال�سوء 
اخلدمة وك�سف التزييف والتزوير ومكافحة 
فـيها  �سارك  بحيث  الموال وغريها،  غ�سيل 

العربي فل�سطني ان برنامج جيل العربي 
اخلا�س بالأطفال حقق نتائج مبهرة منذ 
اإقبال متميزا  اإطالقه قبل عامني و�سهد 
وفوائد  مزايا  من  الربنامج  به  يتمتع  ملا 
بتاأمني  وذويهم  الأطفال  من  للمدخرين 
اإطالق  نعيد  واليوم  اأطفالهم،  م�ستقبل 
وجوائز  مزايا  باإ�سافة  الربنامج  هذا 

كلية  من  التخ�س�سات  خمتلف  من  طالب 
بريزيت.  جامعة  فـي  والقت�ساد   الأعمال 
الربنامج  هو  هذا  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 

اأجهزة   3 �سمنها  من  عديدة  �سهرية 
IPAD III �سهريا بدل من كل ربع �سنة، 

كما قمنا باإ�سافة 4 جوائز نقدية بقيمة 
100 دولر لكل جائزة لكافة احل�سابات 

الدوري  التحويل  اأوامر  �سمن  امل�سرتكة 
جيل  ح�ساب  اإىل  الأهل  ح�ساب  من 

العربي.

اأ�سول والتي مت  ال�ساد�س من �سل�سلة برامج 
بالتعاون  وذلك   ،2013 �سنة  عقدها خالل 

مع خمتلف اجلامعات الفل�سطينية. 

ترويجية  حملة  اإطالقه  العربي  البنك  اأعلن 
ت�سمنت  الئتمانية  فـيزا  ببطاقات  خا�سة 
اإ�سداره وب�سكل ح�سري لبطاقة فـيزا ائتمانية 
بت�سميم خا�س بنهائيات كاأ�س العامل 2014 
فـي الربازيل، اعتبارًا من 2014/3/1 وحتى 

 .2014/4/30

وتتيح هذه احلملة املميزة لع�ساق كرة القدم 
من حاملي بطاقات فـيزا من البنك العربي 
)�سواء بطاقات الفـيزا اإلكرتون اأو البطاقات 
ي�ستخدمون  والذين  احلاليني  الئتمانية( 
بطاقاتهم لدفع قيمة م�سرتياتهم خالل فرتة 
احلملة فر�سة الفوز برحالت جمانية حل�سور 

الربازيل  فـي  العامل  كاأ�س  مباريات  نهائيات 
بالإ�سافة   )16 الـ  ودور  املجموعات  )اأدوار 
اجلوائز  من  مبجموعة  الفوز  فر�س  اإىل 
احلملة  هذه  و�ستمنح  كما  العديدة،  النقدية 
كل من معتمدي برناجمي "اإيليت" و"عربي 

برييوم" فر�س م�ساعفة للفوز.
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التي توفرها قرو�س البنك العربي العقارية.
ن�سبة  رفع  من  البنك  التفاقية  ومتكن 
�سيمكن  مما   % 90 اىل  العقاري  التمويل 
متلك  من  املعتمدين  من  اكرب  �سريحة 
امل�سكن �سمن �سروط متويل مي�سرة ولفرتة 
على  يذكر  تاأثري  ودون  �سنة   25 اىل  ت�سل 

ن�سبة فائدة التمويل.
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رقم  اجتماعه  فل�سطني  فـي  البنوك  اإدارة جمعية  عقد جمل�س 
ومت  اجلمعية،  مقر  فـي   2014/01/29 بتاريخ   )2014/1(
خالل الجتماع مناق�سة م�سودة النظام الداخلي للجنة الت�سال 
على  واملالحظات  للجمعية،  القانوين  امل�ست�سار  اأعدها  التي 
اإجراءات �سلطة النقد الرقابية، اإ�سافة اإىل عددًا من املوا�سيع 
مالحظات  على  والطالع  اجلمعية،  بعمل  اخلا�سة  التنظيمية 
خالل  وتقرر  ال�سريبي  الزدواج  باتفاقية  يتعلق  فـيما  البنوك 
الجتماع تكليف الإدارة التنفيـذية با�ستدراج عرو�س اأ�سعار من 
�سركات التدقيق لو�سع املالحظات على التفاقية مبا يتما�سى 

مع م�سلحة القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك فـي فل�سطني اجتماعه رقم 
)2014/2( بتاريخ 2014/03/06 فـي مقر اجلمعية، ومت 
البيانات  م�سودة  من  كل  الأع�ساء  اعتماد  الجتماع  خالل 
املالية والتقرير الإداري 2013 وخطة عمل 2014 واملوازنة 
التقديرية 2014، بالإ�سافة اإىل اعتماد براي�س ووتر هاو�س 
ال�سريبي،  الزدواج  اتفاقية  على  املالحظات  لو�سع  كوبرز 
البنوك  من  للجمعية  الواردة  املالحظات  على  اطلعوا  كما 
اإجراءات  وبالتحديد  الرقابية  النقد  �سلطة  اإجراءات  حول 
التفرع، وبحث الأع�ساء مو�سوع م�ساهمة القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني فـي �سندوق ووقفـية القد�س حيث مت التفاق على 

عر�س املو�سوع على الهيئة العامة ليتم البت فـيه.

ناق�س اأع�ساء جلنة الت�سال املنبثقة عن جمل�س اإدارة 
جهاد  الدكتور  معايل  مع  اجتماعهم  خالل  اجلمعية 
 2014/01/09 بتاريخ  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير 
املتعلقة  الق�سايا  من  جمموعة  النقد  �سلطة  مقر  فـي 
بالقطاع امل�سرفـي ومنها متابعة تاأثري جمموعة القوانني 

 فـي اجتماعه األول لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يطلع على مالحظات البنوك حول تبسيط إجراءات سلطة النقد الرقابية 

 فـي اجتماعه الثاني لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث مساهمة القطاع المصرفـي الفلسطيني

 فـي صندوق ووقفـية القدس

خالل اجتماعها مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية
لجنة االتصال تناقش موضوع تبسيط وتوحيد بعض إجراءات سلطة النقد الرقابية

ناق�سوا  كما  امل�سرفـي،  القطاع  اإعمال  نتائج  على  والتعليمات  والأنظمة 
للح�سابات  ال�سريبي  المتثال  قانون  تطبيق  يخ�س  مبا  البنوك  جاهزية 
�سلطة  اإجراءات  بع�س  وتوحيد  تب�سيط  ومو�سوع   ،FATCA اخلارجية 

النقد الرقابية.
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املرداوي  ناجي  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  كرمت 
بتاريخ  وذلك  الأردين  التجاري  للبنك  الإقليمي  املدير 
2014/01/14 خالل حفل افتتاح الفرع اجلديد للبنك 

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  من  كل  ح�سره  والذي 
ورئي�س جمل�س اإدارة البنك التجاري الأردين ومدير عام 
اجلمعية ومدير عام البنك التجاري الفل�سطيني، حيث 
قدم له درع �سكر وتقدير على دوره الفاعل فـي احلفاظ 
على اجلمعية وم�ساهمته فـي النهو�س بها خدمة للقطاع 

امل�سرفـي الفل�سطيني. 

فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام  باملدير  ممثلة  اجلمعية  �ساركت 
املتحدة  نظمته  والذي   2014 فل�سطني  واأعمال  مال  ملتقى 
رجال  جمعيات  اإحتاد  مع  بالتعاون  واملوؤمترات  للمعار�س 
وعقد   ،2014/01/13 بتاريخ  وذلك  الفل�سطينيني  الأعمال 
فـي  ال�ستثمارية  البيئة  حوارية:  جل�سات  اأربعة  امللتقى  خالل 
ال�ستثمار،  جذب  فـي  القت�سادية  املوؤ�س�سات  دور  فل�سطني، 
تطلعات جتمعات الأعمال الفل�سطينية فـي املهجر لال�ستثمار، 
دور املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفـية فـي ت�سجيع ال�ستثمار. وكانت 
م�ساركة اجلمعية فـي اجلل�سة الرابعة من امللتقى بتقدمي املدير 

العام كلمة حتليلية عن واقع القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.

خالل حفل افتتاح فرع جديد للبنك التجاري األردني
جمعية البنوك تكرم ناجي المرداوي

جمعية البنوك تشارك فـي ملتقى مال وأعمال فلسطين 2014

�ساركت جمعية البنوك فـي املوؤمتر الرابع للحوار بني القطاع 
العام والقطاع اخلا�س والذي نظمه وزارة القت�ساد الوطني 
واملجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س وذلك بتاريخ 
2014/02/05 فـي فندق املوفنبيق، وقد تو�سل املوؤمترون 

فـي  التفاهمات  من  جمموعة  اإىل  احلوار  جل�سات  خالل 
املجالت املختلفة والتي مت مناق�ستها فـي املوؤمتر والتي متثلت 
وال�سريبية،  املالية  وال�سيا�سات  القت�سادية،  ال�سيا�سات  بـ 
التي  الوطني  الطابع  ذات  والق�سايا  ال�ستثمار،  وت�سجيع 
تتطلب اهتماما خا�سا، والآليات املنا�سبة لإدارة احلوار ما 
بني القطاعني. واأو�سى املوؤمترون ب�سرورة حتقيق ا�ستمرارية 

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر الرابع للحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص 

احلوار بني القطاعني العام واخلا�س بالإ�سافة اإىل بذل املزيد من اجلهود فـي 
حتمل كل منهم م�سوؤولياته اجتاه التنمية القت�سادية والجتماعية. 
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جمعية البنوك تضع مالحظاتها على دليل المنظومة األمنية المادية
»مشـروع تطويـر ورقـة الشيـك فـي فلسطيـن« 

والمتثال  العمليات  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
لدى البنوك وممثلي �سلطة النقد بتاريخ 2014/02/19 فـي 
ال�سيـك  ورقـة  تطويـر  م�سـروع  ملناق�سة  وذلك  اجلمعية،  مقر 
عملية  من  املتوقعة  النتائج  طرح  مت  "حيث  فل�سطيـن  فـي 
التطوير كتعزيز جودة الورق، والعالمات الأمنية، والطباعة، 
والر�سومات، كما اتفقوا على املتطلبات الأ�سا�سية لنجاح امل�سروع 
والتي متثلت بتوفر البنية التحتية لدى امل�سارف و�سلطة النقد 
وقيام �سلطة النقد بتدريب املعنيني من امل�سارف حول املنظومة 

املادية لل�سيكات ومهارات احلد من التزوير والتزييف.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد الفلسطينية
بخصوص تنظيم قروض اإلسكان وتمويل العقارات

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا بني مدراء الت�سهيالت لدى 
2014/02/03 فـي  بتاريخ  النقد  البنوك وممثلي �سلطة 
مقر اجلمعية، وذلك ملناق�سة م�سودة تعليمات �سلطة النقد 
ومتويل  الإ�سكان  قرو�س  تنظيم  بخ�سو�س  الفل�سطينية 
املالحظات  مناق�سة  الجتماع  خالل  مت  حيث  العقارات 
على بنود امل�سودة، وبتاريخ 2014/02/26 مت عقد اجتماع 
اأخر ملدراء الت�سهيالت ملناق�سة امل�سودة بعد التعديل والأخذ 
ب�سكلها  واإ�سدارها  اعتمادها  ليتم  ال�سابقة  باملالحظات 

النهائي وتعميمها على البنوك . 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودتي تعليمات سلطة النقد الفلسطينية:
»اختبـارات التحمـل« و »طوارئ األحـوال الجويـة«

عقدت جمعية البنوك اجتماعا ملدراء املخاطر فـي البنوك 
على  املالحظات  ملناق�سة   2014/02/11 بتاريخ  وذلك 
"اختبـارات  بخ�سو�س  النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودتي 
التحمـل" و "طوارئ الأحـوال اجلويـة"، ومل يكن لدى احل�سور 
اجلوية"،  الأحوال  "طوارئ  م�سودة  على  مالحظات  اأية 
"اختبـارات  م�سودة  حول  موحدة  مبالحظات  اخلروج  ومت 
التحمـل" وت�سكيل جلنة من اأربعة ممثلني للبنوك للعمل على 
مناق�سة املالحظات مع اجلهة ذات العالقة فـي �سلطة النقد 

حيث مت تزويدهم بالن�سخة املوحدة من هذه املالحظات . 
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جمعية البنوك تناقش المالحظات على إجراءات سلطة النقد الرقابية المتعلقة بإجراءات التفرع 
عقدت جمعية البنوك اجتماعا ملمثلي البنوك وبح�سور رئي�س 
املجل�س جوزيف ن�سنا�س ومدير دائرة الرقابة والتفتي�س فـي 
�سلطة النقد ريا�س اأبو �سحادة وذلك بتاريخ 2014/03/20 
النقد  �سلطة  اإجراءات  على  البنوك  مالحظات  ملناق�سة 
الرقابية واملتعلقة باإجراءات التفرع والتي مت و�سعها م�سبقا، 
وعقد الجتماع بناءا على جل�سة جمل�س الإدارة رقم 2014/2 
اإجراءات  ملناق�سة  لجتماع  البنوك  ممثلي  دعوة  يتم  بان 
التفرع، واتفقوا خالل الجتماع على درا�سة هذه املالحظات 

والأخذ بها فـي حال عدم تعار�سها مع القانون.

جمعية البنوك تتابع جاهزية المصارف
FATCA لتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية

البنوك  لدى  المتثال  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
وممثلي �سلطة النقد بتاريخ 2014/01/15 فـي مقر اجلمعية، 
ال�سريبي  المتثال  قانون  لتطبيق  البنوك  ملتابعة جاهزية  وذلك 
للح�سابات اخلارجية FATCA وذلك بالتزامن مع توجه وزارة 
خمرجات  وتلخ�ست   ،IRS مع  حكومية  اتفاقية  لتوقيع  املالية 
اللكرتوين على  الت�سجيل  البنوك من  اإعفاء  فـي عدم  الجتماع 
موقع FATCA " الت�سجيل الأويل "، وجوب ا�ستكمال ا�ستعدادات 
املتابعة  وحدة  اخت�سا�س  و�سيكون   .FATCA لتطبيق  البنوك 
 IRS املالية احل�سول على التقارير الالزمة من البنوك وتزويد

.FATCA بامللف اللكرتوين الالزم و اإن�ساء ق�سم خا�س بـ

بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال
جمعية البنوك تنظـم لقاًء حول برنامج الشهادات المهنية للقطاع المالي والمصرفـي 

الب�سرية  املوارد  مدراء  بني  لقاًء  البنوك  جمعية  نظمت 
هيئة  وممثلي  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى  والتدريب 
فـي مقر اجلمعية،   2014/01/22 بتاريخ  املال  راأ�س  �سوق 
وذلك لالطالع على برنامج ال�سهادات املهنية للقطاع املايل 
وامل�سرفـي والذي مت اإطالقه موؤخرًا من قبل هيئة �سوق راأ�س 
 Chartered Institute for معهد  مع  بالتعاون  املال 
مت  حيث   Securities and Investments - CISI

خالل اللقاء طرح مميزات الربنامج واأهميته. 
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جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني

على  اخلام�س  وللعام  فل�سطني،  فـي  البنوك  جمعية  نظمت 
التوايل، حفل تكرمي املوظفـني املتميزين فـي البنوك العاملة 
فـي فل�سطني بتاريخ 2014/03/19 وذلك فـي فندق جراند 
بارك مبدينة رام اهلل وقد ح�سر احلفل اإىل جانب املوظفـني 

املتميزين مدراء دوائر املوارد الب�سرية فـي البنوك.
املنا�سبة  هذه  اجلمعية  عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  واعترب 
ن�ساطًا متميزًا يخ�س املوظف املتميز و�سّدد على اأهمية هذه 
التجربة للبنوك وللموظفـني على حٍد �سواء، كما ونّوه اإىل اأن 
هذا احلدث ياأتي ا�ستكماًل للمبادرة التي اأطلقتها اجلمعية 
فـي الأعوام ال�سابقة، واأكد على اأهمية العن�سر الب�سري فـي 
املال  براأ�س  الهتمام  و�سرورة  وتطوره،  امل�سرفـي  العمل 
اأحد  الب�سرية  املوارد  مو�سوع  يعترب  حيث  للبنوك،  الذكي 
اأهم جمالت عمل اجلمعية، لفتًا اإىل قيام اجلمعية باإجراء 
العديد من الدرا�سات ذات العالقة بهذا املجال، كدرا�سة �سلم 
الرواتب، ومميزات الرواتب، بالإ�سافة اإىل درا�سة العاملني 
املتعلقة  العمل  القطاع امل�سرفـي، وعقد عدد من ور�س  فـي 

باملوارد الب�سرية.
مت  الذين   2013 للعام  املتميزين  املوظفـني  قائمة  و�سملت 
لينا  وال�سادة:  ال�سيدات  البنوك  اإدارات  قبل  من  انتخابهم 
قرنفلة - البنك الإ�سالمي العربي، اأحمد ذياب ربيع - البنك 

الإ�سالمي الفل�سطيني، ربيع غازي الزاغه - البنك التجاري الأردين، نذير اأحمد 
يعقوب عي�سى - البنك التجاري الفل�سطيني، رامي عبد الغني – البنك العربي، 
�سامل  اإ�سالم رزق  العربي،  امل�سري  العقاري  – البنك  اأبو �سالح  ا�سحق  اأنور 
اأبو زنيد - البنك الوطني، رائد عبد الروؤوف �سبانه - بنك الأردن، بنان عبد 
الهادي بعريات - بنك ال�ستثمار الفل�سطيني، عالء خليل اإبراهيم �سافـي – بنك 
الإ�سكان للتجارة والتمويل، حممد ب�سري احمد �سبابات - بنك القاهرة عمان، 

حممود �سعبان م�سعود عبد مو�سى - بنك القد�س.
وفـي نهاية احلفل �سلم اأبو دياب املوظفـني املتميزين �سهادة تقدير، كما مت توزيع 
الهدايا الرمزية عليهم، و�سكر امل�ساركني اإدارة اجلمعية على هذه املبادرة التي 
هي مبثابة تقدير جلهودهم، و �سكروا اأي�سًا اإداراتهم على تر�سيحهم لهذا اللقب، 
موؤكدين اأن مثل هذه املبادرات ت�سعر املوظف باهتمام املوؤ�س�سة به، وحتفزه على 

العمل.

حسب نشرة »الدور االجتماعي للبنوك 2013« الصادرة عن جمعية البنوك:
البنوك تساهم فـي مجال المسؤولية المجتمعية بما يقارب 5 مليون دوالر 

اأظهرت ن�سرة "الدور الجتماعي للبنوك 2013" ال�سادرة عن جمعية البنوك فـي فل�سطني اأن م�ساهمة البنوك 
فـي فـي جمال امل�سوؤولية املجتمعية خالل عام 2013 بلغت 4,666,805 دولر، حيث جتاوزت هذه امل�ساهمة 
ن�سبة 3.2 % من اأرباح القطاع امل�سرفـي للعام ذاته، متت من خالل 550 �سراكة مع املوؤ�س�سات الأهلية. ت�سري 
الن�سرة اإىل اأن م�ساهمات البنوك بلغت مليون دولر فـي جمال التنمية لدعم بال�سراكة مع 66 موؤ�س�سة، بينما 
�ساهمت بـ 876 األف دولر فـي جمال ال�سحة بال�سراكة مع 57 موؤ�س�سة، وفـي جمال التعليم بلغت امل�ساهمة بـ 
770 األف دولر بال�سراكة مع 137 موؤ�س�سة، اأما فـي جمال الثقافة فقد بلغ اإجمايل م�ساهمات البنوك 644 

اآلف دولر توزعت على 69 موؤ�س�سة، وفـي جمال الطفولة فقد �ساركت البنوك 64 موؤ�س�سة ثقافـية بواقع 342 
األف دولر. ياأتي ذلك فـي �سياق خ�سو�سية الو�سع الفل�سطيني، ملا ير به من ظروف �سيا�سية واقت�سادية 
�سعبة، والتي تتطلب من موؤ�س�سات القطاع اخلا�س م�ساهمة م�ساعفة فـي جمال امل�سوؤولية املجتمعية، ولأهمية 
الدور املحوري للقطاع امل�سرفـي الذي يعد مبثابة العمود الفقري لالقت�سادي الفل�سطيني. فقد داأبت جمعية 
البنوك على ن�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية فـي و�سط القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني للقيام بدوره فـي امل�ساهمة 

املجتمعية، والذي انعك�س اأثره فـي حمتوى هذه الن�سرة. 

الدور االجتماعي للبنـوك
2013

�رشكاء على اخلري
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بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لالطالع على آخر التطورات على قانون الضمان االجتماعي

العمل  منظمة  مع  بالتعاون  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  نظمت 
الدولية ور�سة عمل ملدراء املوارد الب�سرية لالطالع اآخر التطورات 
على قانون ال�سمان الجتماعي بح�سور منري قليبو ممثل منظمة 
العمل الدولية فـي القد�س واور�سول كولكيه اخلبرية الدوليـة فـي 
فـي  القانونيـة  امل�ست�سـارة  �سامل  وبثينة  الدوليـة  العمـل  منظمـة 
فـي   2014/03/11 بتاريخ  وذلك  الفل�سطينيـة  العمـل  وزارة 
مقر اجلمعية. ومت خالل الور�سة التعريف مبنظمة العمل الدولية 
نظام  بني  ما  الفرق  تو�سيح  ثم  ومن  عليها  العاملة  والربامج 
التقاعد غري احلكومي وموؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي، ومناق�سة 
حاجة فل�سطني اإىل مثل هذه الأنظمة والقوانني، ومن املتوقع اإقرار 

قانون ال�سمان الجتماعي خالل العام احلايل، ومن اجلدير بالذكر اإن جمعية البنوك 
هي ع�سوفـي الفريق الوطني لل�سمان الجتماعي حيث حقق هذا الفريق اجنازات 

مهمة لإن�ساء �سندوق �سمان اجتماعي فـي فل�سطني وفق املبادئ واملعايري الدولية.

جمعية البنوك والمعهد المصرفـي الفلسطيني
ينظمان برنامـج تدريبي حول أنظمة بازل III & II وإدارة المخاطر 

امل�سرفـي  املعهد  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  نظمت 
ل�سمـان  الفل�سطينـي  الأوروبـي  وال�سنـدوق  الفل�سطيني 
 III & II بازل  اأنظمة  بعنوان  تدريبيًا  برنامـجًا  القـرو�س 
واإدارة املخاطر بدعـم مـن منتدى فل�سطني الدويل لالإعمال 
خالل  وذلك   Euro Money موؤ�س�سة  وتنفـيذ   )PIBF(
التدريبية  الدورة  وافتتحت   ،2014/03/20-17 الفرتة 
جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  بح�سور 
ومدير  دياب  ابو  نبيل  البنوك  جمعية  عام  ومدير  الوزير 
�سحار  وحنا  طة  با�سل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عام 
مدير عام ال�سندوق الوروبي الفل�سطيني ل�سمان القرو�س 
نابوت  اماين  لالعمال  الدويل  فل�سطني  منتدى  ومن�سقة 

الربنامج  فـي  Euro Money، و�سارك  ايوجن من موؤ�س�سة  واملدرب موري�س 
التدريبي ع�سرون م�ساركا من ثمانية بنوك، بالإ�سافة اإىل ممثل �سلطة النقد 
رئي�س  وقام  القرو�س،  ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  ال�سندوق  عام  ومدير 
للدورة  ميدانية  بزيارة  لحق  بوقت  ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

التدريبية وذلك لالإطالع على �سري عملية التدريب .

جمعية البنوك فـي فلسطين تساهم فـي مجال المسؤولية االجتماعية
بدعم القطاع الصحي فـي غزة 

امل�سوؤولية  جمال  فـي  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساهمت 
فـي  واحلنجرة  والأذن  الأنف  ق�سم  تطوير  بتمويل  الجتماعية 
م�ست�سفى اخلدمة العامة فـي قطاع غزة باأجهزة مناظري حديثة 
اأ�سرف  ومتطورة والأوىل من نوعها على م�ستوى القطاع، حيث 
الق�سم،  اأن مت تطوير  وبعد  التعاون. هذا  موؤ�س�سة  التنفـيذ  على 
عددا  اإجراء  من  امل�ست�سفى  فـي  متخ�س�س  طبي  طاقم  متكن 
من العمليات املتطورة فـي طب وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة 

تعترب الأوىل من نوعها على م�ستوى القطاع.
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جمعية البنوك تخاطب مجلـس مهنـة تدقيـق الحسابـات

جمعية البنوك تخاطب مدير عام ضريبة األمالك بخصوص رخص المهن للصرافات اآللية الخارجية 

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
احل�سابـات  تدقيـق  مهنـة  جملـ�س 
املحا�سبيـن  باأ�سمـاء  قائمـة  لعتمـاد 
والعمل  امل�سرفـي  العمـل  فـي  اخلبـراء 
جمل�س  رئي�س  معايل  خماطبة  على 
القائمة  هذه  باعتماد  الأعلى  الق�ساء 
الق�ساة  ومتكني  املحاكم  على  وتعميمها 
املحا�سبني  اخلرباء  من  اإي  اختيار  من 
فـي  الالزمة  التقارير  لإعداد  املعتمدين 

امل�سارف  بني  املتكونة  املحا�سبة  دعاوى 
على  بناًء  وذلك  اأخرى،  اأطراف  واأي 
مالحظة عدد من امل�ست�سارين القانونيني 
فـي البنوك باأن معظم دعاوى املطالبات 
املالية املقامة من العمالء املتعرثين اأمام 
بناًء  اإحالتها  يتم  فل�سطني  فـي  املحاكم 
اأحد  اإىل  عليه  املدين/املدعى  على طلب 
احل�ساب  ك�سوفات  لتدقيق  املحا�سبني 
فـيها  الواردة  القيود  �سحة  من  والتحقق 

بع�س  اأن  الفوائد، حيث  ن�سبة  واحت�ساب 
قبل  من  تعيينهم  يتم  الذين  املحا�سبني 
فـية  الكا  اخلربة  اإىل  يفتقرون  املحكمة 
فـي طبيعة العمليات امل�سرفـية والقوانني 
الأمر  لها  الناظمة  والتعليمات  والأنظمة 
الذي من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على النتائج 
يلحق  نحو  على  اإليها  التو�سل  يتم  التي 

ال�سرر بحقوق البنوك. 

بيت البنوك

جمعية البنوك تخاطب وزير الحكم المحلي بخصوص رسوم استخدام الصراف اآللي 
خاطبت جمعية البنوك فـي فل�سطني وزير 
احلكم املحلي معايل الدكتور �سائد الكوين 
ال�سرافات  ا�ستخدام  ر�سوم  بخ�سو�س 
املالية  املطالبات  على  ردا  وذلك  الإلية 
البلديـات  حق  ب�سان  للبنوك  املوجهة 

ر�سـوم  بفـر�س  الأمـالك  ودائـرة �سريبـة 
رخـ�س املهـن و/اأو احلـرف وال�سناعـات 
مبينه  للبنـوك  الآليـة  ال�سرافـات  علـى 
والعمل  للقرار  القانوين  الراأي  فـيه 
على  بناًء  وذلك  فـيه،  النظر  اإعادة  على 

للبنوك  القانونيني  امل�ست�سارين  اجتماع 
توجيه  ملناق�سة  فل�سطني  فـي  العاملة 
مطالبات مالية لبع�س البنوك بخ�سو�س 
الآلية  لل�سرافات  املهن  رخ�س  ر�سوم 

اخلارجية.

امل�سارف  البنوك  جمعية  خاطبت 
اأهلنا  العاملة فـي فل�سطني للتربع لإغاثة 
حملة  خالل  من  الريموك  خميم  فـي 

جمعية البنوك تخاطب المصارف للتبرع إلغاثة أهلنا فـي مخيم اليرموك 
على  بناء  اأطلقت  التي  )اأغيثوهم( 
حممود  الدولة  رئي�س  �سيادة  توجيهات 
عبا�س للم�ساهمة والتربع ماديا اأو عينيا 

والتعاون ل�سالح املعذبني وامل�سردين فـي 
خميم الريموك. 

عام  مدير  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
حق  ب�سان  نوفل  حممود  ال�سيد  الأمالك  �سريبة 
بفـر�س  الأمـالك  �سريبـة  ودائـرة  البلديـات 
وال�سناعـات  احلـرف  و/اأو  املهـن  رخـ�س  ر�سـوم 
الراأي  فـيه  مبينه  للبنـوك  الآليـة  ال�سرافـات  علـى 
فـيه،  النظر  اإعادة  على  والعمل  للقرار  القانوين 
القانونيني  امل�ست�سارين  اجتماع  على  بناًء  وذلك 
 2014/01/22 بتاريخ  العاملة فـي فل�سطني  للبنوك 
والذي مت فـيه مناق�سة توجيه مطالبات مالية لبع�س 
لل�سرافات  املهن  رخ�س  ر�سوم  بخ�سو�س  البنوك 
مت  حيث  رجعي،  وباأثر  لها  التابعة  اخلارجية  الآلية 

الأمالك  �سريبة  عام  ملدير  توجيهه  مت  الذي  الكتاب  ن�س  �سياغة 
بالإ�سافة اإىل ن�س كتاب اآخر يتم توجيهه لوزير احلكم املحلي �سائد 

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

خالل  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
ع�سوًا  ب�سفتها  احلايل  العام  من  الأول  الربع 
فـي عدد من املجال�س واللجان فـي جمموعة من 
الجتماعات ممثلة للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني 
وبح�سور مدير عام اجلمعية، حيث �ساركت فـي 
درء  �سنـدوق  اإدارة  - جل�سة جمل�س   1 من:  كل 
بتاريخ  الأوىل  الزراعيـة  والتاأمينـات  املخاطـر 

بتاريخ  الثانية  واجلل�سة   2014/01/26

2014/03/31 فـي مقر وزارة الزراعة.

خلدمات  الوطنية  للجنة  الأول  الجتماع   -  2

ال�سغر  املتناهية  املن�ساآت  اأعمال  تطوير 
 2014/02/03 بتاريخ  واملتو�سطة  وال�سغرية 

فـي مقر وزارة القت�ساد الوطني.
مل�سروع  التنفيـذية  للجنة  الثالث  الجتماع   -  3

العنقودية  التجمعات   - اخلا�س  القطاع  تطوير 
الغرف  2014/02/13 فـي مقر احتاد  بتاريخ 

التجارية ال�سناعية الزراعية الفل�سطينية.
 4 - الجتماع الثالث للجنة الفنية امل�سوؤولة عن 
متابعة تو�سيات املوؤمتر امل�سرفـي لتعزيز وتطوير 
وذلك  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 

بتاريخ 2014/03/05 فـي مقر �سلطة النقد.

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية » المؤشر المصرفـي « و بطاقة » بيانات مصرفـية« 
ال�سهرية  الن�سرة  من  اإعداد  ثالثة   2014 العام  بداية  منذ  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
اإىل  تهدف  والتي  و2014/1"   2013/12-11 بالأ�سهر  واخلا�سة  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر 
توفـري املعرفة عن واقع القطاع امل�سرفـي من خالل حتليل لأهم بنود امليزانية املجمعة 
ما ي�سكل مرجعا للباحثني واملهتمني و�سناع القرار، ويرافق هذا الإ�سدار بطاقة " بيانات 
ت�سكل ملخ�سا �سهل  م�سرفـية والتي تخ�س ال�سهر 11-2013/12 و 2014/1" والتي 

ال�ستخدام لأهم ما ورد فـي ن�سرة املوؤ�سر امل�سرفـي.
 2013 العام  من  ال�سابق  ال�سهر  مع  باملقارنة  الثاين2014  كانون  �سهر  نتائج  وتظهر 
ارتفاعا فـي موؤ�سرات �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة بـ )1%(، و�سافـي الأرباح ال�سهرية بـ 
)832%(، كما �سهد انخفا�سًا فـي موؤ�سرات �سافـي املوجودات بـ )0.4%(، واملوجودات 
ال�سائلة بـ )2%(، وودائع العمالء بـ )0.4%(، وودائع البنوك و�سلطة النقد بـ )%10(، 
�سافـي  موؤ�سرات  فـي  ارتفاعا  نالحظ  ال�سابق  العام  من  نف�سه  ال�سهر  مع  وباملقارنة 
املبا�سرة  الت�سهيالت  و�سافـي  بـ )%12(،  ال�سائلة  واملوجودات  بـ )%12(،  املوجودات 
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 �ساركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام نبيل 
ابو دياب فـي اللقاء الت�ساوري ب�سان خطة التنمية 
2014-2016 وذلك بتاريخ  الوطنية لالأعوام 

جمعية البنوك تشارك فـي اللقاء التشاوري بشان خطة التنمية الوطنية لألعوام 2016-2014
التخطيط  وزارة  مقر  فـي   2014/03/05

مت  حيث  اهلل  رام  مدينة  فـي  الإدارية  والتنمية 
خالل اللقاء تقدمي املالحظات والقرتاحات على 

جمعية البنوك تشارك فـي عضوية مجلـس إدارة صنـدوق التنميـة الثقافـية 
وفـي اللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

ر�سحت جمعية البنوك فـي فل�سطني مديرها 
العام نبيل اأبو دياب فـي ع�سويـة كل من جملـ�س 
واللجنة  الثقافـية  التنميـة  �سنـدوق  اإدارة 

املن�ساآت  اأعمال  تطوير  خلدمات  الوطنية 
املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، وذلك 
وزارتي  من  الوارد  الرت�سيح  طلب  على  بناًء 

الثقافة والقت�ساد الوطني وحر�س اجلمعية 
على التن�سيق والتعاون مع اجلهات احلكومية 

والقطاعني اخلا�س والأكاديي. 

بيـانات مصـرفـية
2013/12

�ص.ب: 4117 رام اهلل - 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
2014/1

�ص.ب: 4117 رام اهلل - 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

خطة التنمية الوطنية لالأعوام الثالثة لالأخذ بها 
قبل م�سادقة احلكومة الفل�سطينية عليها .
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سلطة النقد الفلسطينية

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد لسلطة النقد الفلسطينية

بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج التعليم فـي وكالة الغوث: 
سلطة النقد الفلسطينية تطلق فعاليات االسبوع المصرفـي 2014 لألطفال والشباب فـي الضفة وغزة

النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية  حتت 
الوزير،  خليل  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية، 
اأطلقت �سلطة النقد الفل�سطينية بالتعاون مع 
جمعية البنوك فـي فل�سطني ووزارة الرتبية 
والتعليم العايل وبرنامج التعليم لدى وكالة 
امل�سرفـي  ال�سبوع  فعاليات  الدولية  الغوث 
لالأطفال وال�سباب 2014 فـي ال�سفة وغزة 
بتاريخ  وذلك  التوايل  على  الثالث  للعام 
الثقافـي  اهلل  رام  ق�سر  فـي   2014/3/16

برام اهلل وقاعة فندق املتحف بغزة، وبح�سور 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز  اإدارات 
و�سخ�سيات اقت�سادية واأكاديية، واأطفال 
ال�سبوع  ويهدف  اأمورهم.  واأولياء  املدار�س 
امل�سرفـي الذي مُيعقد بالتزامن مع فعاليات 
الحتفال ال�سنوي العاملي بالأ�سبوع امل�سرفـي 
الثقافة  متكني  اىل  وال�سباب،  لالأطفال 
لدى  انت�سارها  وتعزيز  واملالية  امل�سرفـية 
اأو�سع �سرائح املجتمع خا�سة جيل الطفال 
التح�سري  على  وم�ساعدتهم  وال�سباب، 
املايل  م�ستقبلهم  ل�سناعة  وال�ستعداد 

والقت�سادي بحكمة. 
خليل  جهاد  الدكتور  الإطالق  حفل  وافتتح 
وال�ستاذ  النقد،  �سلطة  حمافظ  الوزير، 
حممد ابو زيد، وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
نائب  احلوراين،  جمال  وال�سيد  العايل، 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك، وال�سيد 
التعليم  برنامج  رئي�س  نائب  جربان،  وحيد 
تقدمي  مت  كما  الدولية،  الغوث  وكالة  فـي 
"التاأمني  بعنوان  هادف  م�سرحي  عر�س 
اأطفال  الحالم" قدمته جمموعة من  على 
لتعريف  وذلك  الثانوية  يعبد  مدر�سة  بنات 
الدخار  اأهمية  على  وال�سباب  الطفال 
وفوائدة وعواقب ال�سراف بالنفاق، كما مت 
الرتكيز خالل امل�سرحية على موؤ�س�سة �سمان 
الودائع واهميتها املجتمعية فـي احلفاظ على 

مدخرات املواطنني.
 كما متيز احلفل بعر�س اأن�سطة قدمها طلبة 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  املدار�س 
الكفـيف  اأ�سدقاء  اأطفال جمعية  حيث قدم 
فني  عر�س  تاله  ال�سعبية،  للدبكة  عر�سًا 
لل�سم  اخلريية  المل  جمعية  لأطفال  اآخر 

نالت  مميزة  عرو�سًا  قدموا  والذين 
ت�سجيع  اأجل  ومن  اجلمهور.  اإ�ستح�سان 
الطفال على التعرف على املزيد من المور 
النقد  �سلطة  اأطلقت  وامل�سرفـية،  املالية 
برنامج  بوا�سطة  الكرتونية  تعليمية  لعبة 
الفـي�س بوك لت�سجيع الطفال وال�سباب على 
املايل  البعدين  ذات  بال�سطلحات  الملام 

وامل�سرفـي. 
من جهة اخرى، مت تنظيم حفل مواز بقطاع 
غزة يوم اخلمي�س 2014/03/13 وبح�سور 
حمافظ  الوزير،  خليل  جهاد  الدكتور 
ممثل  رم�سان،  ابو  وحازم  النقد،  �سلطة 
جمعية البنوك فـي غزة، وفريد ابو عاذرة، 
الغوث  بوكالة  التعليمي  الربنامج  رئي�س 
الدولية، وت�سمن احلفل عرو�سًا فنية لذوي 

الحتياجات اخلا�سة من الطفال. 

موقعها  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
العربية  باللغتني  اجلديد  الإلكرتوين 
املعلومات  لتوفـري  وذلك  والإجنليزية، 
والإح�سائيات والبيانات املالية وامل�سرفـية 

واطالعه  اجلمهور  مع  التوا�سل  وتعزيز 
على ما يحدث من تطورات اقت�سادية فـي 
فل�سطني مع التحليل الهادف لرفع م�ستوى 
املواطنني  لدى  وامل�سرفـية  املالية  املعرفة 

الجتماعية  �سرائحهم  اختالف  على 
اأهمية  من  لذلك  ملا  العمرية  وم�ستوياتهم 
كبرية على اأدائهم وتخطيطهم حلا�سرهم 

وم�ستقبلهم. 
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 توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البنك المركزي الجزائري وسلطة النقد الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية وشركة اكرم سبيتاني توقعان مذكرة تفاهم

توقيع وثيقة تفاهم بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال
حول االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي

ا�ستمرارًا للتعاون املثمر بني بنك اجلزائر 
"البنك املركزي اجلزائري" و�سلطة النقد 
امل�سرتكة  للقاءات  ولحقًا  الفل�سطينية، 
الطرفـني،  بني  موؤخرًا  عقدها  مت  التي 
حمافظ  لك�سا�سي،  حممد  ال�سيد  وقع 
الوزير،  جهاد  والدكتور  اجلزائر،  بنك 
حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية، اإتفاقية 
تعاون لتوثيق العالقات الثنائية وتوطيدها 
مبختلف  اخلربات  وتبادل  وتعزيزها 
امل�سرتك.  الهتمام  ذات  العمل  جمالت 
اىل  الطرفان  يهدف  التفاقية،  وبتوقيع 
حتقيق املزيد من التعاون وتبادل اخلربات 
وخا�سة  امل�سرفـي،  العمل  جمالت  فـي 
والنظم  امل�سرفـية  بالرقابة  يتعلق  ما 
العمل  وتطوير  دعم  يحقق  ومبا  الئتمانية 

الوزير، حمافظ  الدكتور جهاد خليل  وقع 
عبري  وال�سيدة  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
املال  راأ�س  �سوق  هيئة  عام  مدير  عودة 
الفل�سطينية، وثيقة تفاهم بني املوؤ�س�ستني 
لن�ساء  التعاون  جمال  فـي  املاليتني 

اجلمهورية  من  كل  فـي  واملايل  امل�سرفـي 
و�سيتم  كما  فل�سطني.  ودولة  اجلزائرية 
الفنية  العالقة  توطيد  التفاقية  مبوجب 
بني املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني واملدر�سة 
اجلزائر  لبنك  التابعة  للم�سرفة  العليا 
بني  اخلربات  تبادل  خالل  من  وذلك 

املعهدين امل�سرفـيني.

املايل،  لال�ستمال  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
العاملي  التحالف  موؤ�س�سة  من  وبدعم 
لال�ستمال املايل "AFI" والتي تهدف اىل 
تعزيز  تكفل  التي  ال�سليمة  الأ�س�س  و�سع 
و�سول وا�ستخدام كافة فئات املجتمع، مبا 

والوفد  الوزير  د.  زيارة  ت�سمنت  كما 
املرافق له جولة فـي دار نقود بنك اجلزائر 
والتي  اجلزائري،  املركزي  للبنك  التابعة 
يزيد  ما  منذ  اجلزائري  الدينار  ت�سدر 
على خم�سني عامًا، حيث اإجتمع الوزير مع 
املدير العام للدار وطاقمها الداري والفني 

الذي قدم �سرحا وافـيا عن عمل الدار. 

الدخل،  وحمدودة  املهم�سة  الفئات  ي�سمل 
تتنا�سب  التي  املالية  واملنتجات  للخدمات 
ب�سكل  لهم  تقدم  بحيث  احتياجاتهم  مع 

عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة. 

الوزير، حمافظ  الدكتور جهاد خليل  وقع 
�سبيتاين،  اكرم  ومازن  النقد،  �سلطة 
�سبيتاين،  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�ستفادة  لالخرية  تتيح  تفاهم  مذكرة 
الئتمانية  املعلومات  مكتب  خدمات  من 
املتمثلة با�ستخدام نظام ال�ستعالم املوحد 
البيانات  قاعدة  اإثراء  وكذلك  لل�سيكات، 

الئتمانية،  املعلومات  بنظام  اخلا�سة 
الأمر الذي �سيحقق منفعة عامة �ستنعك�س 

ايجابًا على ال�سوق املحلي. 
اجلهود  �سمن  املذكرة  هذه  توقيع  ياأتي 
وتنظيم  لإدارة  النقد  �سلطة  تبذلها  التي 
الئتمانية  املعلومات  مكتب  عمل 
الفل�سطيني  ال�سوق  ل�سالح  وا�ستثماره 

قاعدة  ي�سم  الذي  النظام  هذا  و�سبطه، 
الئتمانية  املعلومات  توفر  �ساملة  بيانات 
والديوغرافـيه ذات العالقة بالأ�سخا�س 
على  وت�سنيفهم  وكفالئهم  املقرت�سني 
كانوا  �سواء  الآيل،  املعادة  ال�سيكات  نظام 

افرادًا اأو موؤ�س�سات. 



المعهد المصرفـي الفلسطيني

المعهد المصرفـي الفلسطيني يحتفل بتخريج 146
من حملة الدبلوم والشهادات فـي برامج مصرفـية

اخل�سو�س، التي يقدمها املعهد.
وحدها  فل�سطني  اأن  الوزير  د.  واأو�سح 
هذه  متنح  التي  العربية  الدول  بني  من 
للو�سع  �ست  خ�سّ والتي  ال�سهادة، 
مت  خاللها  ومن  اخلا�س،  الفل�سطيني 
م�ستوى  على  امل�سرفـي  اجلهاز  تعزيز 
معايري  �سمن  يعمل  بات  حيث  العامل، 
هذه  خريجي  عدد  اأن  جانب  اإىل  دولية، 
كثريًا  يناف�س  فل�سطني  فـي  ال�سهادة 
اأحيانًا. عليها  ويتفوق  بل  الدول،   من 
عام  مدير  طه،  با�سل  ال�سيد  اأكد  كما 
حافاًل  كان   2013 العام  اأن  على  املعهد 
الحرتافـية  وال�سهادات  بالدبلومات 

الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  احتفل 
 146 بتخريج   2014/2/11 بتاريخ 
املهنية،  وال�سهادات  الدبلوم  حملة  من 
�ساعة   976 بواقع  تدريبًا  تلقوا  الذين 
.2013  تدريبية على مدار العام املا�سي 
الوزير،  جهاد  الدكتور  اأكد  كلمته  وفـي 
جمل�س  رئي�س  النقد/  �سلطة  حمافظ 
يكت�سبها  التي  اخلربات  اإن  املعهد  اإدارة 
التدريب،  هذا  خالل  من  اخلريجون، 
والنهو�س  مهنيتهم،  تعزيز  فـي  ت�سهم 
لفتًا  فـيها،  يعملون  التي  باملوؤ�س�سات 
فل�سطيني  متخ�س�س  �سهادة  اأهمية  اإىل 
وجه  على  الأموال،  غ�سيل  مكافحة  فـي 

املّميزة، واعترب اأن تخريج هذا العدد من 
اآثارا  �سيرتك  خريجًا،   146 اخلريجني، 
 اإيجابية فـي دفع القطاع امل�سرفـي لالأمام.
العام  جعل  من  متكن  املعهد  اأن  طه  وبني 
من  طالب  بوجود  مميزًا  عامًا  املا�سي 
�سمن  اجلامعات  فـي  اجلدد  اخلريجني 
امل�ستفـيدين من برامج املعهد، واأو�سح اأن 
املعهد �سيتعاون مع �سّتى اجلامعات، خالل 
من  اخلريجني  لتمكني  اجلاري،  العام 
التدريبية،  املعهد  اأن�سطة  من  ال�ستفادة 
املعهد  برامج  من  امل�ستفـيدين  اأن  مبينا 
التدريبية و�سل اإىل )18,500( م�سارك 

منذ عام 1999.
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ويستعد إلطالق مجلته المالية والمصرفـية العلمية المحكمة
�سهر  خالل  امل�سرفـي  املعهد  ي�ستعد 
لإطالق  احلايل  العام  من  اآذار 
العلمية  وامل�سرفـية  املالية  جملته 
الأبحاث  "جملة  ا�سم  حتت  املحكمة 

جملة  وهي  وامل�سرفـية"،  املالية 
نخبة  حتريرها  فـي  ي�سارك  دورية 
م�ستوى  على  اجلامعات  اأ�ساتذة  من 
اأهم  والتي تعترب من  العربي،  الوطن 

اخلطوات التي ي�سري بها املعهد لن�سر 
الثقافة امل�سرفـية فـي الوطن العربي 
الدرا�سات  اأهم  طرح  خالل  من 

والأبحاث امل�سرفـية املتخ�س�سة.
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ويوّقع اتفاقيتي تعاون مع مؤسسات عريقة
مع  تعاون  اتفاقية  امل�سرفـي  املعهد  وّقع 
امل�سرفـية  للدرا�سات  البحرين  معهد 
اأحمد  الدكتور  مع  الأردن  فـي  واملالية 
بني  التعاون  اأ�س�س  تعميق  بهدف  ال�سيخ 
اخلربات  تبادل  جمال  فـي  الطرفـني 
والربامج التدريبية واملدربني ملا له من اأثر 
ال�سرتاتيجية  املعهد  اأهداف  حتقيق  فـي 
املجالت  فـي  الب�سرية  الكوادر  لتطوير 
فـي  املتوقع  من  حيث  وامل�سرفـية،  املالية 
نوعية  برامج  تنظيم  القريب  امل�ستقبل 
متخ�س�سة  احرتافـية  و�سهادات  م�سرتكة 

فـي الأمور املالية وامل�سرفـية.
الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  وّقع  كما 
مذكرة تفاهم وتعاون م�سرتكة مع موؤ�س�سة 
مع  الأردن  فـي  لال�ست�سارات  الباترو�س 
املدير التنفيـذي للموؤ�س�سة / ال�سيدة �سمر 
�سمارة، وتهدف املذكرة اإىل تنظيم برامج 

نوعية ذات جودة عالية ت�ستند اإىل معايري 
اأف�سل  �سمن  وا�سعة  خربات  على  تعتمد 
املالية  الأمور  فـي  الدولية  املمار�سات 
وتبادل  وفل�سطني  الأردن  فـي  وامل�سرفـية 
واملدربني،  التدريبية  والربامج  اخلربات 

واأية ان�سطة اأخرى فـي هذا املجال وخا�سًة 
فـي جمال اإدارة املخاطر امل�سرفـية، وفـي 
تطبيقات  على  العملي  التدريب  جمال 

تو�سيات جلنة بازل الثانية والثالثة.

الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  ا�ستهل 
من  نخبٍة  بتنفـيذ   2014 اجلديد  العام 
عقد  حيث  املميزة،  التدريبية  الربامج 
"ال�سيكات ونظام التقا�س" برنامج  فـي 
اهلل،  رام  فـي  وبرناجمني  غزة  فـي 
اإ�سافًة لعقد برامج تدريبية متخ�س�سة 
ومكافحة  "المتثال  فـي  اهلل  رام  فـي 
العمليات  "مبادئ  و  الموال"  غ�سل 
التجارة اخلارجية"  امل�سرفـية/عمليات 
التزييف  "ك�سف  فـي  وبرناجمني 
والوثائق"  وال�سيكات  للعمالت  والتزوير 
و"ت�سويق اخلدمات املالية وامل�سرفـية"، 

الإ�سارة" بالتعاون  "لغة  فـي  وبرناجمني 
م لكل من  مع جمعية الأمل اخلريية لل�سّ

بنك فل�سطني وبنك ال�ستثمار.
عقد  فتم  املحافظات  باقي  فـي  اأما 
برناجمًا فـي بيت حلم بعنوان "اإدارة 
غزة  وفـي   "  CRM العمالء  عالقات 
برنامج "مدخل فني وعملي حول جودة 
المنية"  والأوراق  النقد  واأ�سولية 
�سل�سلة  �سمن  تنفـيذه  ياأتي  والذي 
وممنهجة  مرتابطة  تدريبية  دورات 
للمخت�سني  موجهة  وعمليًا  فنيًا 
بنوك  من  امل�سرفـي  باجلهاز 

وموؤ�س�سات مالية و�سرا فـني، و تنتهي 
امل�سرفـي  املعهد  من  معتمد  بدبلوم 
فـي  "التميز  وبرنامج  الفل�سطيني، 
خدمة العمالء وفن املحافظة عليهم".
املوظفـني  قدرات  تنمية  اإطار  وفـي 
العاملني فـي املعهد امل�سرفـي واإيانًا 
عقد  التدريب،  باأهمية  املعهد  من 
ملوظفـيه  تدريبيًا  برناجمًا  املعهد 
اأريحا. بعنوان "بناء فريق العمل" فـي 
وبذلك يكون املعهد امل�سرفـي قد نفذ 
حتى تاريخ 2014/3/11 )19( برناجمًا 

تدريبيًا فـي كافة املحافظات.

 العدد 57، اآذار 2014
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زاوية مصرفـية
مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطين للعام 2013 - عدد البنوك

تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفـين

نعم

نعم نعم

نعم نعم

نعم نعم

ل

ل ل

ل ل

ل ل
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تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحيالزيادة الدورية السنوية

نظام إقراض خاص بالموظفـيننظام صندوق االدخار

مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـي فلسطين للعام 2013 - نسبة الموظفـين

عالوة غالء المعيشة

نعم

نعم نعم

نعم نعم

نعم نعم

ل

ل ل

ل ل

ل ل
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زاوية مصرفـية

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

املجموعالعددالت�صنيف

87اإدارة علياامل�صتوى الوظيفـي

778اإدارة و�سطى

3,736كادر تنفيـذي 

7785,379امل�ستخدمني

4دكتوراهاملوؤهالت العلمية *

269ماج�ستري

3,516بكالوريو�س

625دبلوم معهد

1874,601توجيهي

172اأكرث من 20 �سنة�صنوات اخلربة *

749من 15 اإىل 20 �سنة

485من 10 اإىل 15 �سنة

1,259من 5 اإىل 10 �سنوات

1,9364,601اأقل من 5 �سنوات

117اأكرثمن 55 �سنةالعمر *

520من 45 اإىل 54 �سنة

1,072من 35 اإىل 44 �سنة

2,263من 25 اإىل 34 �سنة

6294,601اأقل من 25 �سنة

877�سمال ال�سفة التوزيع اجلغرافـي *

2,427و�سط ال�سفة

542جنوب ال�سفة 

7554,601قطاع غزة

3,119الذكورالنوع االجتماعي *

1,4824,601الإناث

4,601م�سنفـنيالت�صنيف

7785,379غري م�سنفـني

517التوظيفالدوران الوظيفـي *

305ال�ستقالت والإقالت

توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2013
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توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2013

المستوى الوظيفـي

العمر سنوات الخبرة

المؤهالت العلمية

النوع االجتماعي

اأقل من 25 �سنة
 % 14 

من 25 - 34 �سنة
% 49

من 35 - 44 �سنة
% 23 

من 45 - 54 �سنة
% 11

اأكرث من 55 �سنة
% 3

م�ستخدمني
% 14

اإدارة عليا
% 2 اإدارة و�سطى

% 15

كادر تنفيـذي
% 69

من 15 - 20 �سنة
% 16 

اأقل من 5 �سنوات
 % 42

من 5 - 10 �سنوات
% 27 

من 10 - 15 �سنة 
% 11 

اأكرث من 20 �سنة 
% 4

و�سط ال�سفة
% 53

�سمال ال�سفة
 % 19

جنوب ال�سفة
% 12

قطاع غزة
% 16

اإناث
% 32 

ذكور
% 68 

توجيهي
% 4

دكتوراه
% 0.1

ماج�ستري
% 6

بكالوريو�س
% 76

دبلوم معهد
% 14

التوزيع الجغرافـي
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زاوية مصرفـية
صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر - 2013

التوزيع الجغرافـي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال
جلغرافـية

املـنـطـقة ا
ال�سكان

 الفروع
ال�سراف الآيل

ودائع العمالء
الئتمان املبا�سر

�سكان / فرع
�سكان / �سراف اآيل

ودائع العمالء / فرع
ائتمان / فرع

نابل�س
368,477

30
66

1,007,335,509
335,646,532

12,283
5,583

33,577,850
11,188,218

جنني 
299,775

21
39

492,736,795
140,062,696

14,275
7,687

23,463,657
6,669,652

طولكرم 
177,134

12
25

348,307,578
96,521,408

14,761
7,085

29,025,632
8,043,451

قلقيلية 
106,690

7
14

136,164,486
53,003,224

15,241
7,621

19,452,069
7,571,889

طوبا�س 
61,605

4
7

50,901,591
10,897,801

15,401
8,801

12,725,398
2,724,450

�سلفـيت 
68,410

6
8

65,087,709
22,436,733

11,402
8,551

10,847,952
3,739,456

�سمال ال�سفة 
1,082,091

80
159

2,100,533,668
658,568,394

13,526
6,806

26,256,671
8,232,105

هلل والبرية
رام ا

333,597
46

142
3,307,269,118

2,639,382,170
7,252

2,349
71,897,155

57,377,873

القد�س
407,902

10
13

654,491,648
151,384,498

40,790
31,377

65,449,165
15,138,450

اأريحا
50,076

8
11

93,991,620
68,912,272

6,260
4,552

11,748,953
8,614,034

و�سط ال�سفة
791,575

64
166

4,055,752,387
2,859,678,940

12,368
4,769

63,371,131
44,682,483

خلليل 
ا

673,349
30

60
683,531,837

204,163,086
22,445

11,222
22,784,395

6,805,436

حلم 
بيت 

207,707
19

41
609,807,160

263,207,388
10,932

5,066
32,095,114

13,853,020

جنوب ال�سفة
881,056

49
101

1,293,338,997
467,370,474

17,981
8,723

26,394,673
9,538,173

ال�سفة الغربية 
2,754,722

193
426

7,449,625,052
3,985,617,809

14,273
6,466

38,599,094
20,650,869

غزة وبيت لهيا
597,391

23
36

633,181,422
339,097,496

25,974
16,594

27,529,627
14,743,369

خانيون�س
325,926

8
8

89,732,080
41,023,245

40,741
40,741

11,216,510
5,127,906

�سمال غزة
342,030

4
8

63,437,704
56,370,781

85,508
42,754

15,859,426
14,092,695

رفح 
213,962

5
6

42,257,610
31,281,680

42,792
35,660

8,451,522
6,256,336

دير البلح 
251,428

4
4

28,013,288
26,895,170

62,857
62,857

7,003,322
6,723,792

قــطـاع غــزة
1,730,737

44
62

856,622,104
494,668,372

39,335
27,915

19,468,684
11,242,463

يل
الإجما

4,485,459
237

488
8,306,247,156

4,480,286,180
18,926

9,192
35,047,456

18,904,161
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صراف اآللي - 2013

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

يل
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

يل
ف الآ

ال�سرا
يل

حل�سة من الإجما
ا

عدد الفروع

هلل والبرية
رام ا

46
%

 19.4

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

هلل والبرية
رام ا

142
%

 29.1
نابل�س

30
%

 12.7
نابل�س

66
%

 13.5
خلليل 

ا
30

%
 12.7

خلليل 
ا

60
%

 12.3
غزة وبيت لهيا

23
%

 9.7
حلم 

بيت 
41

%
 8.4

جنني 
21

%
 8.9

جنني 
39

%
 8.0

حلم 
بيت 

19
%

 8.0
غزة وبيت لهيا

36
%

 7.4
طولكرم 

12
%

 5.1
طولكرم 

25
%

 5.1
القد�س

10
%

 4.2
قلقيلية 

14
%

 2.9
اأريحا

8
%

 3.4
القد�س

13
%

 2.7
خانيون�س

8
%

 3.4
اأريحا

11
%

 2.3
قلقيلية 

7
%

 3.0
�سلفـيت 

8
%

 1.6
�سلفـيت 

6
%

 2.5
خانيون�س

8
%

 1.6
رفح 

5
%

 2.1
�سمال غزة

8
%

 1.6
طوبا�س 

4
%

 1.7
طوبا�س 

7
%

 1.4
�سمال غزة

4
%

 1.7
رفح 

6
%

 1.2
دير البلح 

4
%

 1.7
دير البلح 

4
%

 0.8

املحافظة
ودائع العمالء

يل 
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

الئتمان املبا�سر
يل

حل�سة من الإجما
ا

حجم ودائع العمالء

هلل والبرية
رام ا

 3,307,269,118
%

 39.8

حجم الئتمان

هلل والبرية
رام ا

 2,639,382,170
%

 58.9
نابل�س

 1,007,335,509
%

 12.1
غزة وبيت لهيا

 339,097,496
%

 7.6
خلليل

ا
 683,531,837

%
 8.2

نابل�س
 335,646,532

%
 7.5

القد�س
 654,491,648

%
 7.9

حلم
بيت 

 263,207,388
%

 5.9
غزة وبيت لهيا 

 633,181,422
%

 7.6
خلليل 

ا
 204,163,086

%
 4.6

حلم
بيت 

 609,807,160
%

 7.3
القد�س

 151,384,498
%

 3.4
جنني 

 492,736,795
%

 5.9
جنني 

 140,062,696
%

 3.1
طولكرم 

 348,307,578
%

 4.2
طولكرم 

 96,521,408
%

 2.2
قلقيلية 

 136,164,486
%

 1.6
اأريحا

 68,912,272
%

 1.5
اأريحا

 93,991,620
%

 1.1
�سمال غزة

56,370,781
%

 1.3
خانيون�س

89,732,080
%

 1.1
قلقيلية

 53,003,224
%

 1.2
�سلفـيت

 65,087,709
%

 0.8
خانيون�س

41,023,245
%

 0.9
�سمال غزة

63,437,704
%

 0.8
رفح

31,281,680
%

 0.7
طوبا�س

 50,901,591
%

 0.6
دير البلح

26,895,170
%

 0.6
رفح

42,257,610
%

 0.5
�سلفـيت 

 22,436,733
%

 0.5
دير البلح

28,013,288
%

 0.3
طوبا�س 

 10,897,801
%

 0.2



البنـوك فـي فل�ســــــطني42

لر
 دو

يون
مل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

ويةقطاع غزة
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى

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

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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لر
 دو

يون
مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

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

طة
نق

طة
نق

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس
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لر

 دو
يون

مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

فقة
 �س

لف
اأ

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
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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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االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية
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إلى اللقاء

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب للعام 2014
مع  وبالتعاون  فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
وزارة الرتبية والتعليم العايل، وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث 
فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب 2014 فـي ال�سفة 
وغزة للعام الثالث على التوايل وذلك 2014/3/16 فـي ق�سر رام 
اهلل الثقا فـي برام اهلل وقاعة فندق املتحف بغزة، وبح�سور اإدارات 
واأكاديية،  اقت�سادية  و�سخ�سيات  الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز 
حمافظ  الإطالق  حفل  وافتتح  اأمورهم.  واأولياء  املدار�س  واأطفال 
�سلطة النقد د. جهاد الوزير، ووزير الرتبية والتعليم اأ.د. علي اأبو 
حوراين  جمال  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  زهري، 

وممثل برنامج التعليم / وكالة الغوث الدولية وحيد جربان.
قال الوزير اإن جهود �سلطة النقد و�سركائها لتعزيز و�سول اخلدمات 
وثيقة  بتوقيع  موؤخرًا  تعززت  قد  املجتمع  �سرائح  لأو�سع  امل�سرفـية 
تفاهم لبناء الإ�سرتاتيجية الوطنية لال�ستمال املايل مع هيئة �سوق 
راأ�س املال، واأ�ساف الوزير اأن حتقيق هذا الهدف يحتاج اإىل املزيد 
من اجلهود فـي جمال رفع م�ستوى التوعية والثقافة املالية لدى فئات 
املجتمع كافة حتى ي�سبح مبقدورهم ال�ستفادة اأكرث من اخلدمات 

املالية وامل�سرفـية. 
بدوره حتدث نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك جمال حوراين 
عن دور جمعية البنوك فـي متكني الثقافة امل�سرفـية واملالية وتعزيز 
انت�سارها لدى اأو�سع �سرائح املجتمع خا�سة جيل الأطفال وال�سباب، 
وم�ساعدتهم على التح�سري وال�ستعداد ل�سناعة م�ستقبلهم املايل 
بن�سر  البنوك  كافة  جهود  بت�سافر  وذلك  بحكمة،  والقت�سادي 
باإتباع  الوعي املايل وامل�سرفـي لدى فئة الأطفال وال�سباب، وذلك 
اأ�سلوب ال�سرح املبا�سر للمفاهيم امل�سرفـية الأ�سا�سية، وتعزيز ثقافة 
الدخار اأثناء الزيارات التي تقوم بها البنوك للمدار�س، اإ�سافة اإىل 
الأ�سبوع  فعاليات  خالل  البنوك،  قبل  من  يوميًا  �ساعة  تخ�سي�س 
البنوك  فروع  فـي  وذويهم  وال�سباب  الأطفال  امل�سرفـي، ل�ستقبال 
وامل�سرفـية،  املالية  املفاهيم  على  عمليًا  لتعريفهم  وذلك  املختلفة 
عملية  عالقة  باإقامة  للبدء  توفـري  ح�سابات  فتح  على  وت�سجيعهم 

بامل�سارف والتعامل املايل.
البنوك فـي فل�سطني قد نظمت اجتماعا حت�سرييا  وكانت جمعية 
ملدراء الت�سويق فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد 
الفل�سطينية، ملناق�سة الرتتيبات الالزمة لإطالق فعاليات الأ�سبوع 
امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب، وذلك بتاريخ 2014/01/20 فـي مقر 

اجلمعية.






