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البنك التجاري األردني يحتفـي بفائز الجائزة الكبرى
بسحب »تجاري توفـيري« لمنتصف شهر 2014/4

قام البنك التجاري الأردين برعاية مو�سم 
 "Quiz Night" الربيع للقاءات الثقافـية
اأ�سهر  ثالث  مدار  على  ا�ستمرت  التي 
والف�سية  الذهبية  املا�سية  للمجموعات 
الجتماعية  امل�سوؤولية  منطلق  من  وذلك 
التي ي�ساهم فـيها البنك التجاري الأردين 
ب�سكل بارز ومن منطلق حر�سه على ن�سر 
املجتمع  فئات  جميع  بني  والثقافة  الوعي 
الفئات  كافة  اللقاءات  هذه  جتمع  حيث 
بتقدمي  البنك  وقام  والجتماعية  العمرية 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  من  جمموعة 
توزيع  ومت  الأخري  اللقاء  فـي  للرابحني 
ال�سيد  الإقليمي  املدير  بح�سور  اجلوائز 

الدارة  اقامتها  بهيجة  احتفالية  فـي 
فـي  الأردين  التجاري  للبنك  الإقليمية 
البنك  عمالء  من  عدد  وبح�سور  فل�سطني 
اأيوب  فـي�سل  ال�سيد  ا�ستلم  وموظفـيه 
ح�سونة/ فرع رام اهلل رابح اجلائزة الكربى 
والبالغة  ني�سان  �سهر  منت�سف  ل�سحب 
"جتاري  برنامج  �سمن  دينار   25,000

كما  التوفـري  بح�سابات  اخلا�س  توفـريي" 
املتو�سطة  اجلوائز  نتائج  عن  الإعالن  مت 
500 دينار لكل جائزة وال�سغرى  والبالغة 

والبالغة 100 دينار لكل جائزة.
اأطلق  الأردين  التجاري  البنك  اأن  ويذكر 
برنامج ح�سابات "جتاري توفـريي" اجلديد 
الربنامج  هذا  ينفرد  اإذ  املا�سي  العام  فـي 
عمل  �ساعات   3 كل  نقدية  جائزة  بتقدمي 
ومتو�سطة  كربى  جوائز  اإىل  بال�سافة 
لفرع  عميل  وهو  ح�سونة  وعرب  و�سغرى. 

عن   1997 عام  منذ  اهلل  رام  فـي  البنك 
املميزة  باخلدمة  وا�ساد  باجلائزة  �سعادته 

ملوظفـي البنك.
من جهته �سرح منت�سر ال�س�سرتي، م�ساعد 
البنك  فـي  فل�سطني  لفروع  القليمي  املدير 
تاأتي  الحتفالية  هذه  "اأن  الأردين  التجاري 

حيث  الفرع  وعمالء  الفائز  للعميل  تكرميًا 
يقيم البنك التجاري الأردين وب�سكل �سهري 
اقرب  �سعاره  مع  متا�سيا  الحتفالية  هذه 
عمالء  مع  التعاون  اطر  ولرت�سيخ  اإليك 
لهم  ال�سكر  وتقدمي  املحلي  واملجتمع  البنك 

على تعامالتهم مع البنك".
»Quiz Night« ويرعى اللقاءات الثقافـية لموسم الربيع

ال�سيد  �سكر  جهته  ومن  املرداوي  ناجي 
اللقاءات  لهذه  املنظم  م�سطفى  ريا�س 

على  الأردين  التجاري  البنك  الثقافـية 
دعمه املتميز لهذا املو�سم.
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ويرعى احتفال بيوم الطفل بالتعاون مع مركز إبداع المعلم

بالتعاون  الأردين  التجاري  البنك  قام 
خا�سًا  احتفال  املعلم  اإبداع  مركز  مع 
الفل�سطيني  الطفل  يوم  مبنا�سبة 
للبنات  الثانوية  برقة  مدر�سة  فـي 
كل  بح�سور  اهلل  رام  مدينة  �سمال 
مديرة  حمدان  انت�سار  ال�سيدة  من 
ال�سيدة  و  الإن�سان،  حقوق  برنامج 
عمالة  م�سروع  من�سقة  ال�سمودي  عبري 
الأطفال واأع�ساء جمل�س اأولياء الأمور 
للمدر�سة واأع�ساء من املجل�س القروي 
الأردين  التجاري  البنك  عن  وممثلني 

املدير  نائب  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد 
م�سوؤولة  حمدان  نور  والآن�سة  الإقليمي 

الت�سويق.
منت�سر  ال�سيد  األقى  املنا�سبة  وبهذه 
اأجمل  بان  موؤكدًا  خا�سة  كلمة  ال�س�سرتي 
الفل�سطيني  الطفل  بيوم  الحتفال  هو  �سيء 
من خالل التفاعل والقيام باأن�سطة ترفـيهية 
منهم،  املبدعات  وتكرمي  معهم  وتفاعلية 
واأ�ساف بان التفوق والإبداع ياأتي من خالل 
لالإن�سان  التحرر  اأدوات  احد  وهو  التعليم 
والقت�سادي  الجتماعي  امل�ستوى  على 

بان  اإميانًا  لالأوطان  وال�سيا�سي  والثقافـي 
واملجتمعات. يبني احل�سارات  التعليم 

الرعاية  هذه  بان  اأخريًا  واأ�ساف 
التي  وامل�سوؤولية  ال�سيا�سة  �سمن  تاأتي 
ينتهجها البنك التجاري الأردين الذي 
واأ�ساليبه  للتعليم  كبريا  اهتماما  يويل 
اإىل  الرامية  البنك  خلطة  وتطبيقا 
فـي  الأن�سطة  دعم  فـي  امل�ساهمة 

املحلية. املجتمعات 
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بنك األردن يقدم دعم مالي للجمعية الخيرية لرعاية اليتيم

قام وفد من اإدارة بنك الأردن بت�سليم مبلغ 
مايل كتربع للجمعية اخلريية لرعاية الأيتام 
والتي تعمل فـي نطاق حمافظة جنني، وياأتي 
جتاه  الجتماعية  امل�سوؤولية  بند  حتت  ذلك 
الإ�سرتاتيجية  واخلطة  الإن�سانية،  الق�سايا 

لبنك الأردن فـي فل�سطني.
ما  دعم  على  اجلمعية  هذه  تعمل  حيث 
 300 وتكفل  اأيتام،  اأ�سرة   800 يقارب 
خالل  من  وذلك  مبا�سر،  ب�سكل  يتيم 
الكربى  ال�سركات  تقدمها  التي  التربعات 
فـي فل�سطني، اأو جتار مدينة جنني، اأو من 
لهم  تقدم  التي  العينية  التربعات  خالل 
بع�س  تقوم  كما  الدينية،  املنا�سبات  فـي 
ترفـيهية  اأيام  بعمل  الأفراد  اأو  ال�سركات 
لالأيتام، بالتن�سيق مع اجلمعية، وذلك لدمج 
وجود  على  وتاأكيدًا  املجتمع،  فـي  الأيتام 
بالإ�سافة  فل�سطني.  فـي  جمتمعي  تكاتف 
اإىل اأن اجلمعية تقوم بتاأمني رعاية �سحية 
مدتها  عليهم  توزع  بطاقات  عرب  لالأيتام، 

�سنتني، ت�سمل عدد من الأطباء واملختربات 
وال�سيدليات وامل�ست�سفـيات، وذلك ل�سمان 

حياة كرمية لليتيم.
فقد �سكر ال�سيد عبد الرحيم حناي�سة/ رئي�س 
الأردن،  بنك  من  املبادرة  هذه  اجلمعية، 
وطلب اأن ي�ستمر هذا العطاء للجمعية وذلك 
لدعم �سريحة الأيتام دومًا، تاأكيدًا على اأننا 
اأجل  من  التكاتف  علينا  واحد،  �سعب  اأبناء 
اجلمعية  تطمح  كما  جمتمعنا.  فـي  النهو�س 
الآن اإىل اإن�ساء خمترب حا�سوب لي�ستفـيد منه 
الأيتام، وبالأخ�س الأطفال فـي فرتة العطلة 

ال�سيفـية.
اأهمية  على  هنا  الأردن  بنك  اإدارة  وتوؤكد 
تعمل  التي  اجلمعيات  هذه  مثل  م�ساعدة 
الفئات  مع  مبا�سر  وب�سكل  ب�سفافـية، 
الرقي  فـي  �سويا  ن�ساهم  كي  املحتاجة، 

مبجتمعنا والتفوق على جميع الأ�سعدة.
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و يساهم فـي دعم أقساط طالب فـي جمعية الياسمين الخيرية

ويسلم الجائزة الرابعة والخامسة من جوائز حملة تحديث البيانات

فـي اإطار اخلطة الإ�سرتاتيجية لبنك الأردن، 
وحتت بند امل�سوؤولية الجتماعية جتاه الق�سايا 
الن�سانية، قدم البنك تربع مادي للم�ساهمة 
يا�سمني  جمعية  اأطفال  اأق�ساط  دعم  فـي 
الحتياجات  ذوي  الأطفال  لرعاية  اخلريية 
الأطفال  اأق�ساط  لدفع  وبالأخ�س  اخلا�سة. 

املحتاجني ومن اأ�سر فقرية من ذات الفئة.
يقارب  ما  ال�سهرية  الطفل  تكلفة  تبلغ  حيث 
1٫500 �سيكل �سهري ت�سمل كافة اخلدمات 

تقدمي  ومنها  العاقة  ذوي  بتاأهيل  املتعلقة 
والوظيفـي  الطبيعي  العالج  جل�سات 
والنطق، وتقدمي برامج تاأهيلية جماعية فـي 
بربامج  كذلك  اجلمعية  وتهتم  ال�سفوف، 
م�ستوى  من  ترفع  اأن  �ساأنها  من  لمنهجية 
فـي  لالندماج  وتدفعه  الطفل  لدى  املهارات 
اخلارجية  الرحالت  تنظيم  مثل  املجتمع، 
الربامج  ومن  واملدار�س  املوؤ�س�سات  وزيارة 
والدراما  اخليل  ركوب  تعليم  الرئي�سية 

والر�سم واملو�سيقى والزراعة والريا�سة.

فل�سطني  لفروع  الأردن  بنك  اإدارة  قامت 
جائزة  وخام�س  رابع  على  ال�سحب  باإجراء 
مت  وقد  البيانات،  حتديث  حملة  جوائز  من 
�سهر  عن  للفائزة  الرابعة  اجلائزة  ت�سليم 
ني�سان، ال�سيدة منى حممد اأبو جنمة/ملنفعة 
ابنها ب�سار، من فرع رام اهلل، وكانت اجلائزة 

عبارة عن كامريا ديجيتال.
ن�سيب  من  فكانت  اخلام�سة  اجلائزة  اأما 
من  خطيب،  الكرمي  عبد  ال�سيدة/عزّية 
ال�ساوية ق�ساء مدينة نابل�س، عن �سهر اأيار، 
ومت ت�سليم اجلائزة للفائزة من فرع نابل�س، 

."LG LED 32" وهي عبارة عن جهاز
بهذه  �سعادتهما  عن  الفائزتان  اأعربن  وقد 
الأردن  بنك  عمالء  كافة  ودعوا  اجلوائز، 

اأن اجلمعية تعمل على اعفاء الأطفال  علمًا 
ال�سهري،  الق�سط  دفع  على  مقتدرين  الغري 
تكاليف  لتغطية  متربعني  عن  وتبحث 
م�سوؤولة  اأبدت  وقد  ال�سهرية.  الأطفال 
العالقات العامة والت�سويق لفروع البنك فـي 
فل�سطني رميا احل�سن اعجابها فـي اخلدمة 
التي تقدمها اجلمعية واأن اجلمعية تعمل على 
الذهنية  العاقة  ذوي  فئة  من  مهمة  خدمة 
رفع  اأجل  من  التعاون  على  العمل  ويجب 
فل�سطني  فـي  الفئة  لهذه  اخلدمات  م�ستوى 
من  تعاون  هناك  �سيكون  املنطلق  هذا  ومن 
باجلمعية  النهو�س  اأجل  من  البنك  قبل 

وحتقيق روؤيتها ور�سالتها الن�سانية.
بنك  لإدارة  ال�سكر  اجلمعية  ادارة  وقدمت 
الجتماعية  م�سوؤوليتها  ولتحمله  الأردن 
جتاه ق�سايا ذوي العاقة، متمنني من جميع 
املوؤ�س�سات وال�سركات ان حتذو بنف�س النهج 

خلدمة جميع املوؤ�س�سات اخلريية.

لتحديث بياناتهم لدى فروع بنك الأردن، كي 
املميزة،  ال�سحب على هذه اجلوائز  يدخلوا 
والتي هي مكافاأة عن عملية حتديث بيانات 
والتي  املختلفة،  البنك  فروع  لدى  العميل 
فـي  موزعني  فرعا   15 اإىل  عددها  ي�سل 
الغربية وقطاع غزة. مع  ال�سفة  حمافظات 
ال�سحب  باإجراء  الأردن يقوم  اأن بنك  العلم 
ويدخل  احلملة،  هذه  جلوائز  �سهري  ب�سكل 
بنك  فـي  ح�ساب  لديه  مواطن  كل  ال�سحب 
لدى  موؤخرا  بياناته  بتحديث  وقام  الأردن 
احلملة  هذه  تهدف  حيث  لديه.  فرع  اأقرب 
وذلك  الزبائن،  مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل 
بجودة  م�سرفـية  خدمات  اأف�سل  لتقدمي 

وكفاءة عالية لهم.
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بنك اإلسكان يفتتح مبنى اإلدارة اإلقليمية الجديد وفرع الماصيون فـي رام اهلل

ويساهم فـي إعادة ترميم وإصالح قسم اإلطفاء فـي مركز الدفاع المدني جنين

�سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  الدكتور  افتتح 
الإقليمية  الإدارة  مبنى  الفل�سطينية  النقد 
اجلديد وفرع املا�سيون فـي مدينة رام اهلل، 
وقد ح�سر الحتفال  بهذه املنا�سبة اإىل جانب 
امل�سوؤولني فـي الإدارة الإقليمية الدكتورة ليلى 
غنام حمافظ البرية ورام اهلل، وح�سد كبري 
الر�سمية  وال�سخ�سيات  الأعمال  رجال  من 

وال�سعبية.
وتاأتي هذه اخلطوة فـي اإطار �سعي البنك 
فل�سطني،  فـي  للتو�سع  واملتوا�سل  الدوؤوب 
وامل�سرفـي  املايل  املركز  يعزز  ومبا 
ان�سجامًا  وذلك  املنطقة،  فـي  للبنك 
املزيد  بتقدمي  البنك  ا�سرتاتيجية  مع 
امل�سرفـية  واملنتجات  اخلدمات  من 
يلبي  ومبا  واملحتملني  القائمني  لعمالئه 

احتياجاتهم وطموحاتهم.
الإقليمي  املدير  الربغوثي  حممد  واأ�سار 
املنا�سبة  البنك فـي فل�سطني بهذه  لفروع 
وفرع  الإقليمية  الإدارة  افتتاح  "اأن 
املا�سيون هو قطاف لثمرة تعاون م�سرتك، 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  الهرم  لراأ�س  كان 
الفل�سطينية"   النقد  �سلطة  "حمافظ 

نوه  كما  والتوجيه،  الرعاية  دور  فـيها 
جديدة  فروع  افتتاح  اأن  اإىل  الربغوثي 
فـي فل�سطني يج�سد توّجهات اإدارة البنك 
فـي تقدمي خدمات  النت�سار  اإىل  الرامية 
ومبا  فل�سطني  فـي  املواقع  ملختلف  البنك 
يخدم القت�ساد الفل�سطيني، ويوؤكد �سعي 
كافة  فـي  تواجده  لتعزيز  الدوؤوب  البنك 
حمافظات وبلدات فل�سطني لتوفـري منافذ 

اخلدمة امل�سرفـية فـي هذه املواقع.
هو  املا�سيون  فرع  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
فـي  ال�سكان  لبنك  ع�سر  الثالث  الفرع 

من  عدد  افتتاح  �سبقه  حيث  فل�سطني، 
الفروع فـي عدة مدن " رام اهلل، نابل�س، 
جنني،  حلحول،  بريزيت،  غزة،  اخلليل، 
يطا  الظاهريـة،  يون�س،  خان  حلم،  بيت 
وترم�سعيا " ومبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية 
البنك التي ت�ستهدف الو�سول اإىل العمالء 
وتقدمي  تواجدهم  اأماكن  خمتلف  فـي 
امل�سرفـية  واملنتجات  اخلدمات  خمتلف 
لهم بكفاءة عالية، ومبا يلبي احتياجاتهم 

ويرقى مل�ستوى توقعاتهم .

امل�سوؤولية  واقع  ومن  الإ�سكان  بنك  قام 
التعاون  �سيا�سة  و�سمن  الجتماعية 
املجتمع  وموؤ�س�سات  البنك  بني  امل�سرتك 
بهدف  مالية  م�ساهمة  بتقدمي  املحلي، 
فـي  الإطفاء  ق�سم  واإ�سالح  ترميم  اإعادة 

مركز الدفاع املدين جنني.
العامة  العالقات  لدارة  تقرير  وذكر   
هذه  ان  املدين،  الدفاع  فـي  والعالم 

ال�سالح  لعادة  خ�س�ست  امل�ساهمة 
الدفاع  خطة  �سمن  وذلك  والرتميم، 
املدين فـي تطوير مراكز ذات جودة بيئية 

عالية للطواقم.
بنك  دور  �سمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 
من  منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز  الإ�سكان 
امل�سوؤولية  وروح  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم 

فـي عدة جمالت.
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ويساهم برعاية اليوم المفتوح فـي كلية اآلداب بـ جامعة بيرزيت
مع  وبالتعاون  الإ�سكان  بنك  �ساهم 
بريزيت،  جامعة  فـي  الآداب  كلية 
املفتوح  اليوم  اأن�سطة  بع�س  برعاية 
لذوي  واملوجه  الكلية  اأقامته  الذي 
وبح�سور  اخلا�سة،  الحتياجات 
واملدر�سني  الطلبة  من  كبري  عدد 
املفتوح  اليوم  تت�سمن  وقد  والزوار، 
التي  والأن�سطة  الفعاليات  من  عددًا 
لذوي  موجه  جليلة  ر�سالة  حملت 
واظهرت  اخلا�سة،  الحتياجات 
بامل�ساركة  العظيمة  امكانياتهم 

والنتاج فـي خمتلف املجالت.
ال�سكان  بنك  وتاأتي  م�ساهمه  هذا 
حر�س  واقع  من  املفتوح  اليوم  فـي 
التعليمية  امل�سرية  امتام  على  البنك 

كان،  ظرف  اأي  حتت  الطلبة  لكافة 
عناية  يوجه  ال�سكان  بنك  اأن  كما 
ذوي  ن�ساطات  دعم  فـي  كبرية 
بهدف  وذلك  اخلا�سة،  الحتياجات 

قدراتهم  ابراز  فـي  م�ساعدتهم 
ومواجهة التحديات وال�سعوبات التي 

تواجههم.

ويرعى مشروع جولة فـي ربوع الوطن لمدرسة هواري بو مدين 
فـي اإطار اخلطة ال�سرتاتيجية لبنك 
دعم  على  منه  وحر�سًا  ال�سكان، 
قام  الالمنهجية،  الطلبة  ن�ساطات 
م�سروع  رعاية  فـي  بامل�ساهمة  البنك 
والذي  الوطن،  ربوع  فـي  جولة 
مدر�سة  من  طالبات  فـيه  �ساركت 

هواري بو مدين فـي رام اهلل.
ويهدف م�سروع جولة فـي ربوع الوطن 
بالأماكن  الطالبات  تعريف  اإىل 
الربية  واحلياة  وال�سناعات  الأثرية 
خالل  من  وذلك  فل�سطني،  فـي 
التاريخ  وم�ساهدة  الواقع  مالم�سة 

عرب املباين والآثار القدمية.
بنك  دور  �سمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 

منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز  الإ�سكان 
امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم  من 
التي  الن�ساطات  من  �سل�سلة  و�سمن 

يقوم البنك برعايتها �سنويا مبختلف 
املجالت، من �سحة، وتنمية، وتعليم.

7 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 58، حزيران 2014



البنـوك فـي فل�ســــــطني8

البنك العقاري المصري العربي يرعى ندوة علمية
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
بجامعة  اأقيمت  علمية  ندوة  برعاية 
الأق�سى فـي مدينة غزة بعنوان اإدارة 
"واقع...واآفاق"  ال�ساملة  اجلودة 
الدكتور/ �سعادة  من  كل  بح�سور 
الأق�سى  جامعة  رئي�س  الآغا  �سالم 
نائب  �سبح  الدكتور/اأمين  و�سعادة 
الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س 
الناعوق  الدكتور/فايق  و�سعادة 
نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية 
ال�سادق  والأ�ستاذة/منى  واملالية 
بوزارة  واجلودة  العتماد  هيئة  ممثلة 
عن  وح�سر  العايل  والتعليم  الرتبية 
العربي  امل�سري  العقاري  البنك 
فرع  مدير  �سالح  اأبو  الأ�ستاذ/اأنور 

بتد�سني  العقاري  البنك  قام 
عمل  مناطق  فـي  اآلية  �سرافات 
مدينة  من  بكل  غزة  بقطاع  فروعه 
اأن  بعد  خانيون�س  ومدينة  غزة 
�سراف  جهازي  اإدخال  من  متكن 
لتعليمات  امتثاًل  وذلك  للقطاع  اآيل 
�سمن  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
والنت�سار  التو�سع  فـي  البنك  خطة 
امل�سرفـية  اخلدمات  وتقدمي 
قطاعات  لكافة  واملتنوعة  ال�ساملة 

املجتمع.
فـي  الأول  اجلهاز  تركيب  مت  حيث 

اإىل  بالإ�سافة  الفرع  وموظفـي  غزة 
الكليات  وطلبة  حما�سري  من  لفـيف 

فـي جامعة الأق�سى.
ليوم  العلمية  الندوة  امتدت  وقد 

مفهوم  مناق�سة  خالله  مت  كامل 
ادارة اجلودة وجمال تطبيقها و�سبل 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  فـي  تطويرها 

الفل�سطينية.
ويدشن صرافات آلية جديدة

مقر فرع غزة - �سارع عمر املختار 
موقع  فـي  الآخر  اجلهاز  وتركيب 

القريب  خانيون�س  بلدية  ملقر  مقابل 
خانيون�س. مكتب  من 

بــانــورامــا
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ضمن حملة »جوائزنا بالماليين« لبرنامج حسابات التوفـير
بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم الجائزة الشهرية الكبرى لشهر آذار ونيسان وأيار

وقيمتها ربع مليون شيقل 

ويرعى مهرجان تربية طولكرم لتكريم الفائزين فـي المسابقات والبطوالت الرياضية

ويسهم فـي تجهيز المركز الصحي التابع لبلدية مرج ابن عامر

ويدعم االتحاد الفلسطيني للتايكوندو

اجلائزة  بت�سليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
ال�سهرية الكربى ل�سهر اآذار �سمن حملة "جوائزنا 
باملاليني" حل�سابات التوفـري وقيمتها 250,000 
�سيقل لل�سيدة مي�سون مو�سى �سعيد عليان املدخرة 
بت�سليم  البنك  قام  كما  الهلية،  الكلية  فرع  لدى 
لل�سيد  ني�سان  ل�سهر  الكربى  ال�سهرية  اجلائزة 
�سعد ر�سيد راغب طبنجة املدخر لدى فرع نابل�س، 
ل�سهر  الكربى  ال�سهرية  باجلائزة  فاز  وقد  هذا 
حفـيظة  ابو  ح�سني  م�سطفى  ماأمون  ال�سيد  اآيار 
املدخر لدى فرع طولكرم، وقد تلقى الفائزين خرب 
الفوز باجلائزة الكربى ب�سعادة غامرة حيث قالت 
ال�سيدة مي�سون" كل ال�سكر لبنك القاهرة عمان 

لكمال  ا�ستغلها  �سوف  التي  اجلائزة  هذه  على 
جزءا  �ساخ�س�س  كما  لبنائي  اجلامعي  التعليم 
منها مل�ساعدة القل حظا فـي هذا املجتمع خا�سة 
اليتام" وقد عرب ال�سيد �سعد طبنجة عن �سعادته 
زلت  ما  "انني  قال  اذ  الكربى  باجلائزة  بالفوز 
مربك باخلرب املفرح وهناك العديد من اخلطط 
بالت�ساور بخ�سو�سها مع الهل وكل  �ساقوم  التي 
من  الفائز  اما  عمان"،  القاهرة  لبنك  ال�سكر 
بالفوز  كثريا  �سعدت  " لقد  او�سح  فقد  طولكرم 
تعليم  �سمان  من  �ستمكنني  التي  اجلائزة  بهذه 
والذين  درا�ستهم  فـي  املتفوقني  الربعة  ابنائي 
ي�ستحقون فر�س تعليمية جيدة �سمنها لهم بهذه 

اجلائزة بنك القاهرة عمان".
قد  عمان  القاهرة  بنك  اأن  ذكره  املفـيد  ومن 
اأطلق لت�ساور حملة "جوائزنا باملاليني" لربنامج 
ح�سابات التوفـري فـي �سهر اأيلول من العام 2013 
وت�ستمر حتى �سهر اآب من العام 2014، �سمن 
تقدمي  فـي  التمّيز  اإىل  الهادفة  اإ�سرتاتيجيته 
لثقة  وتقديرا  امل�سرفـية،  واملنتجات  اخلدمات 
مت  وقد  وتطلعاتهم؛  لحتياجاتهم  وتلبية  عمالئه 
باملاليني"  "جوائزنا  �سعار  حتت  احلملة  طرح 
حيث �سيتم ال�سحب �سهريًا على اجلائزة الكربى 
جائزة  اإىل  بالإ�سافة  �سيقل،  مليون  ربع  وقيمتها 

يومية قيمتها 5,000 �سيقل.

مديريات  لدى  التعليم  م�سرية  بدعم  منه  اميانا 
الرتبية، قام بنك القاهرة عمان برعاية مهرجان 
اقامته مديرية الرتبية والتعليم فـي طولكرم لتكرمي 

الفائزين فـي امل�سابقات والبطولت الريا�سية، وقد 
مت تنظيم املهرجان فـي قاعة مدر�سة بنات العدوية 
الثانوية بح�سور مدير الرتبية والتعليم نائلة عودة 

طولكرم  فـي  عمان  القاهرة  بنك  فرع  ومدير 
والعتبارية،  الرتبوية  ال�سخ�سيات  من  والعديد 

وبا�سراف ق�سم الن�ساطات فـي املديرية.

تابعة  قرى  ع�سر  �سمن  وا�سعة  ل�سريحة  خدمة 
القاهرة  بنك  قام  فقد  عامر،  ابن  مرج  لبلدية 
عمان بامل�ساهمة فـي جتهيز مركز �سحي اقامته 

البلدية على قطعة ار�س تربعت بها لهذه الغاية، 
كاملة،  البلديات  �سندوق  منحة  اإىل  وبال�سافة 
لتاأمني  وذلك  البلدية،  من  ذاتية  وا�سهامات 

خدمات �سحية متكاملة للمواطنني الذين هم فـي 
ام�س احلاجة اليها.

من اجل دعم امل�ساريع الريا�سية الفل�سطينية، 
قام بنك القاهرة عمان بامل�ساركة فـي تكاليف 
فـي  للتايكوندو  الفل�سطيني  الحتاد  م�ساركة 
بطولة اآ�سيا والتي اقيمت فـي ط�سقند اوزباك�ستان 

فـي 25 اأيار من العام احلايل وملدة ع�سرة ايام، 
الر�سمية  البطولت  اأهم  البطولة من  كون هذه 
والتي  والدويل  ال�سيوي  الحتاد  ينظمها  التي 
�سيكون لوجود فل�سطني كع�سو م�سارك له �ساأنه 

على  ذلك  �سينعك�س  كما  البطولة،  فـي  وتاثريه 
فل�سطني  ومتثيل  املنتخب  لعبي  قدرات  تعزيز 
بطريقة لئقة وم�سرفة وال�سعي لتحقيق النتائج. 
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تقيمه  الذي  ال�سنوي  الحتفال  خالل 
 CPI Financial/Banker Middle

East العاملية فـي دبي لتكرمي اجنازات 

ح�سل  الأو�سط،  ال�سرق  فـي  البنوك 
البنك  جائزة  على  الوطني  البنك 
الأ�سرع منوًا فـي فل�سطني، ا�ستنادًا اإىل 
حتليالت وبحوث مالية اأجرتها املوؤ�س�سة 
ال�سرق  فـي  للبنوك  املالية  للبيانات 

الأو�سط. 
العام  املدير  ح�سن  احلاج  اأحمد  اعرب 
للبنك، عن �سعادته وفخره بهذه اجلائزة 
املهمة التي تعد دلياًل على �سرعة وترية 

عقد جمل�س اإدارة البنك الوطني بت�سكيلته 
النتخابات  بعد  جل�ساته،  اأوىل  اجلديدة 
العامة  هيئته  اجتماع  خالل  جرت  التي 
اعادة  وجرى  املن�سرم.  ال�سهر  مطلع 
لرئا�سة  الدين  نا�سر  طالل  انتخاب 
لأربعة  له  نائبا  امل�سري  وعمر  املجل�س 

عقد البنك الوطني اجتماع هيئته العامة 
فـي  املوفنبيك  فندق  فـي  العادي  ال�سنوي 
مراقب  باإعالن  الجتماع  وبدء  اهلل.  رام 
القانوين  الن�ساب  اكتمال  عن  ال�سركات 
تقرير  واعتماد  تقدمي  ثم  ومن  للجل�سة، 
املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  الإدارة  جمل�س 
احل�سابات  مدقق  تقرير  وتقدمي   ،2013

عن �سركة ارن�ست اآند يونغ للعام 2013، 
الإدارة  جمل�س  ذمة  اإبراء  وجرى  كما 

تطور اأداء البنك، عازيا ذلك اإىل الثقة 
تكللت  والتي  بامل�سرف  للعمالء  العالية 

اإىل  ي�ساف  الذي  الهام  الإجناز  بهذا 
قائمة اجنازات البنك.

Banker Middle East البنك الوطني يحصد جائزة البنك األسرع نموًا فـي فلسطين من

خالل أولى جلسات مجلس إدارة البنك الوطني بتشكيلته الجديدة
إعادة انتخاب طالل ناصر الدين رئيسًا للمجلس وعمر المصري نائبًا له

ويعقد االجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك الوطني

انتخاب  اإىل  بالإ�سافة  جديدة،  اأعوام 
اع�ساء اللجان املنبثقة عن املجل�س.

عدد  زيادة  الإدارة  جمل�س  قرر  كما 
ع�سوا،  ع�سر  اأحد  لي�سبحوا  اأع�ساءه 
لع�سوية  م�ستقلني  ع�سوين  اإ�سافة  وليتم 
املجل�س. وقرر املجل�س التوا�سل مع �سلطة 

املنتهية وليته حتى نهاية العام 2013.
جديد  ادارة  جمل�س  انتخاب  ومت  كما 
املقبلة،  �سنوات  لالأربعة  الوطني  للبنك 
الت�سالت  �سركة  حت�سل  اأن  على 
و�سركة  مقعدين  على  الفل�سطينية 
مقعدين،  على  لال�ستثمار  العاملية  م�سار 
على  الهند�سية  الإعمار  وجمموعة 
للتنمية  امل�سارق  و�سركة  واحد،  مقعد 
فل�سطني  و�سركة  مقعد،  على  وال�ستثمار 

التنظيمية  واجلهات  الفل�سطينية  النقد 
الأخرى للح�سول على املوافقات الالزمة 
جمل�س  قرار  ان  علما  ذلك.  لتحقيق 
درجات  اأعلى  حتقيق  اإىل  يهدف  الإدارة 
احلوكمة  مبعايري  الوطني  البنك  التزام 

فـي الإدارة.

مقعد  على  "باديكو"  وال�ستثمار  للتنمية 
للتاأمني  العاملية  تر�ست  و�سركة  واحد، 
نا�سر  طالل  وال�سيد  واحد،  مقعد  على 
الهيئة  وقررت  اأي�سا.  واحد  مقعد  على 
العامة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطبيق 
النقد  �سلطة  وتعليمات  احلوكمة  اأنظمة 
الفل�سطينية بخ�سو�س الأع�ساء امل�ستقلني 

ومتثيل �سغار امل�ساهمني.
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حتت عنوان "حقوقي فـي قطاع الت�سالت 
حقوق  حماية  جمعية  نظمت  والإنرتنت" 
امل�ستهلك موؤمترها الثاين برعاية رئي�سية 

من البنك الوطني.
حقوق  ملف  طرح  اإن  الدين  نا�سر  وقال 
امل�ستهلك فـي قطاع الت�سالت والإنرتنت 
التي  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  ظل  فـي 

فرعه  بافتتاح  الوطني  البنك  احتفل 
بح�سور  الرام،  مدينة  فـي  اجلديد 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
وحمافظ  الوزير،  جهاد  الدكتور  معايل 
ورئي�س  احل�سيني،  عدنان  ال�سيد  القد�س 
الأرثودوك�س  للروم  �سب�سطية  اأ�ساقفة 
ونائب مدير  املطران عطاهلل حنا،  نيافة 
مركز �سرطة الرام الرائد جميل بركات، 
بالإ�سافة  البنك،  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

الوطني  البنك  من  رئي�سية  برعاية 
الأ�سنان  اأطباء  نقابة  من  وبتنظيم 
الدويل  املوؤمتر  اأنهى  الفل�سطينيني، 
الفل�سطيني الثامن لطب الأ�سنان اأعماله، 
بعد اأن ا�ستمر ملدة ثالثة اأيام بهدف رفد 
اأطباء الأ�سنان الفل�سطينيني بالتطورات 
باملهنة، عن طريق  املتعلقة  وامل�ستجدات 
الوفود  اأطباء  مع  واملعرفة  العلوم  تبادل 
فـي  امل�ساركة  والدولية  العربية  الطبية 
اأعماله. �سارك فـي املوؤمتر جمموعة من 

والراعي الرئيسي لمؤتمر المستهلك الفلسطيني الثاني
ملحة  �سرورة  هو  امنا  العامل  ي�سهدها 
وتهم امل�ستهلك الفل�سطيني، بعد اأن جرت 
هذه  مثل  فـي  احلديث  يقت�سر  ان  العادة 
املوؤمترات حول املنتجات الغذائية والأدوية 
التطرق  يتم  مل  لكن  الفا�سدة،  والب�سائع 
اأهمية  اأن  م�سريًا  الهام،  امللف  هذا  اإىل 
هذا الطرح ونوعيته دفعت البنك الوطني 

ولفـيف  ال�سخ�سيات  كبار  من  عدد  اإىل 
من ال�سحفـيني. 

رئي�س  رحب  احل�سور،  اأمام  كلمته  وفـي 
جمل�س ادارة البنك الوطني ال�سيد طالل 
نا�سر الدين باملدعوين م�سريا اإىل ان فرع 
الرام هو الفرع الأول للبنك فـي حمافظة 
القد�س والذي ياأتي حتقيقا لوعود البنك 
خم�س�سا  �سيكون   2014 العام  ان 
اإىل  بالإ�سافة  هذا  واأهلها،  للقد�س 

اأهم املحا�سرين واملحا�سرات من بلدان 
خمتلفة، بالإ�سافة اإىل م�ساركة وفد من 
اطباء الأ�سنان من الداخل الفل�سطيني. 
علمية  حما�سرات  املوؤمتر  تخلل 
ملنتجات  عر�س  جانب  اإىل  متخ�س�سة 
الأ�سنان  طب  مبهنة  خا�سة  واأجهزة 

ل�سركات حملية عديدة م�ساركة.
رئي�س  الدين،  نا�سر  طالل  ثمن  وبدوره 
التي  اجلهود  على  البنك  اإدارة  جمل�س 
الأطباء  لرفد  الأ�سنان  نقابة  تبذلها 

وحتقيق  املوؤمتر  اجناح  فـي  امل�ساهمة  اإىل 
الأهداف املرجوة منه. كما وتطرق نا�سر 
التكنولوجية  اإىل احللول  الدين فـي كلمته 
ال�سوق  اإىل  الوطني  البنك  يدخلها  التي 
حلقوق  وذلك  الفل�سطيني،  امل�سرفـي 
عمالء البنك بالتمتع ومواكبة التكنولوجيا 

العاملية فـي معامالتهم امل�سرفـية.

اهتمام البنك بتعزيز تواجده فـي مدينة 
الرام لدفع احلركة القت�سادية والتنموية 
فـي املدينة على حد �سواء وتقدمي احللول 
نا�سر  و�سرد  ل�سكانها.  الأمثل  امل�سرفـية 
حققها  التي  املتتالية  الإجنازات  الدين 
على  الق�سرية  الفرتة  رغم  البنك 
انطالقته بهويته وحلته اجلديدتني، �سواء 
املنتجات  اأو  املايل،  الأداء  �سعيد  على 

واخلدمات التي يقدمها.

و�سلته  ما  باأحدث  الفل�سطينيني 
منها  حر�سا  العلمية  التكنولوجيا 
الفل�سطينية  الطب  مهنة  تطوير  على 
للمواطن  الأمثل  اخلدمة  تقدمي  بهدف 
القطاع  ان  اإىل  واأ�سار  كما  الفل�سطيني. 
برنامج  من  مهمًا  جزءًا  ي�سكل  ال�سحي 
الوطني  للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية 
التنمية  اإىل  للو�سول  مهم  مطلب  وهو 

امل�ستدامة. 

ويحتفل بافتتاح فرعه الثامن فـي مدينة الرام
وينظم لقاء فـي القدس بمناسبة افتتاح فرعه األول فـي المحافظة

والراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي الفلسطيني الثامن ألطباء األسنان
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بنك القدس يفتتح فرعين جديدين فـي راس الجورة وسيلة الظهر
اجلديدين  فرعيه  القد�س  بنك  افتتح 
فـي  اجلورة  را�س  من  كل  فـي 
فـي  الظهر  و�سيلة  اخلليل  حمافظة 
النقد  �سلطة  حمافظ  بح�سور  جنني، 
الوزير،  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية 
اكرم  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العام  واملدير  جراب  اللطيف  عبد 
ال�سخ�سيات  من  وعدد  �سبيح،  �سميح 
فـي  الأعمال  ورجال  العتبارية 
الإدارة  من  لوفد  بالإ�سافة  املحافظتني 

للبنك. التنفـيذية 
�سيا�سية  �سمن  الفتتاح  هذا  ياتي 
البنك  يعمل  التي  والتفرع  النت�سار 
املناطق  خمتلف  فـي  تطبيقها  على 

فروع  عدد  و�سل  حيث  واملحافظات، 
 26 اإىل  الفرعني  افتتاح  بعد  البنك 
البنك  �سيقوم  كما  ومكتبًا،  فرعًا 

ويسلم الدفاع المدني مركبة انقاذ وتدخل سريع

امل�سري  خالد  املقدم  املتطوعني 
وعدد من كبار ال�سباط من الدفاع 

للبنك  التنفـيذية  والإدارة  املدين، 
اعتبارية. ل�سخ�سيات  بال�سافة 

خالل  حلم  بيت  فـي  جديد  فرع  بافتتاح 
القد�س  لبنك  فـي�سبح  احلايل،  ال�سهر 

اجلمهور. خدمة  فـي  ومكتبًا  فرعا   27

املجتمعية  م�سوؤوليته  اطار  فـي 
بنك  �سلم  احلايل،  العام  خالل 
العام  باملدير  ممثال  القد�س 
"اإنقاذ  مركبة  �سبيح  �سميح 
املدين  للدفاع  �سريع"  وتدخل 
ورعاية  بح�سور  الفل�سطيني 
حمافظ رام اهلل والبرية الدكتورة 
املدين  الدفاع  ومدير  غنام  ليلى 

رزق. خمي�س  املقدم 
مقر  فـي  اأقيم  حفل  فـي  وذلك 
القد�س  لبنك  العامة  الإدارة 
من  كل  وبح�سور  اهلل،  رام  فـي 
الطويل،  زياد  البرية  بلدية  مدير 
املدين  الدفاع  فـي  الإدارة  مدير 
اإدارة  مدير  يون�س،  عودة  املقدم 

البنـوك فـي فل�ســــــطني12



ويتبرع بأجهزة حاسوب لجامعة القدس المفتوحة – سلفـيت 

اجمعني ونقل لهم حتيات الأ�ستاذ الدكتور 
يون�س عمرو الذي بدوره �سكر بنك القد�س 
لتربعه ال�سخي باأجهزة حا�سوب لتجهيز 
فـي  اجلامعة  فرع  فـي  النرتنت  خمترب 
�سلفـيت، وقال �سل�س: "انه يوم مميز من 
اأيام جامعة القد�س املفتوحة التي و�سفها 

فـي  وطن  باأنها  �سفـينتها  وربان  قائدها 
�سل�س  واأكد  وطن"  فـي  وجامعة  جامعة 
بني  ما  القائمة  احلقيقية  ال�سراكة  على 
وبلدية  �سلفـيت  وحمافظة  �سلفـيت  فرع 
اجلامعة  لفرع  الرئي�س  ال�سريك  �سلفـيت 

فـي �سلفـيت. 

ويوقع اتفاقية تعاون مشترك مع Commerz Bank األلماني 
وقع بنك القد�س اتفاقية تعاون م�سرتك 
يتم  الأملاين   commerz bank مع 
الطرفـني  بني  العالقات  تعزيز  مبوجبها 
فـي  متخ�س�سة  جمالت  فـي  والتو�سع 
كما  والدولية،  القليمية  املالية  الأ�سواق 
بهدف  الطرفـني  بني  التفاق  ي�سمل 
وتو�سيع  امل�سرفـية  العمليات  تطوير 

التجارة اخلارجية.
القد�س  بنك  عن  التفاق  وقع  حيث 
املدير العام �سميح �سبيح وبح�سور عدد 
بنك  فـي  التنفـيذية  الإدارة  كوادر  من 
 Commerz Bank وعن   القد�س، 
من  وعدد  لوردي�س  دي  ماريا  ال�سيدة 

امل�سوؤولني التنفـيذيني.
بنك  من  اهتمامًا  التفاق  هذا  ياأتي 

القد�س بال�سراكة مع بنك عريق من اكرب 
البنوك العاملة فـي اأوروبا، ويذكر اأن اثر 
البنك  على  ايجابًا  �سينعك�س  التفاقية 
اإ�سافة  ا�ستثماراته،  تنويع  خالل  من 

الئتماين  الرتكز  خماطر  تخفـي�س  اإىل 
ان  �سانها  من  التي  الربحية  وزيادة 
تنعك�س ايجابيًا على املركز املايل للبنك 

وم�ساهميه.

�سلفـيت  حمافظة  حمافظ  رعاية  حتت 
القد�س  اأبو بكر قدم بنك  ال�سيد ع�سام 
ع�سر  �سبيح  �سميح  العام  باملدير  ممثاًل 
فـي  النرتنت  ملخترب  حا�سوب  اأجهزة 
�سلفـيت،  فرع  املفتوحة  القد�س  جامعة 
اجلامعة  مقر  فـي  اأقيم  حفل  فـي  وذلك 
حمافظ  بكر  ابو  ع�سام  ال�سيد  بح�سور 
رئي�س  ا�ستية  �ساهر  والدكتور  �سلفـيت 
مدير  اخلطيب  وب�سمان  �سلفـيت  بلدية 
�سلفـيت  مدينة  فـي  القد�س  بنك  فرع 
اعتبارية، وفد  اإىل �سخ�سيات  بالإ�سافة 
البنك ورئي�س  التنفـيذية من  من الإدارة 

واأع�ساء جمل�س الطلبة فـي �سلفـيت.
با�سم  للدكتور  بكلمة  احلفل  بدا  حيث 
الكرمي  باحل�سور  فـيها  رحب  �سل�س 
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بــانــورامــا

العربي  الإ�سالمي  البنك  احتفل 
مدينة  فـي  اجلديد  فرعه  بافتتاح 
النقد  �سلطة  حمافظ  بح�سور  يطا 
وال�سيد  الوزير  د.جهاد  الفل�سطينية 
للتخطيط  العام  املدير  اعمر  فريد 
كبري  ح�سد  اإىل  بالإ�سافة  والتطوير 

والأهلية.  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
فـي البداية رحب ال�سيد �سامي �سعيدي 
اأن  واأكد  باحل�سور  للبنك  العام  املدير 
�سمن  هو  يطا  فـي  جديد  فرع  افتتاح 
ينتهجها  تو�سعية تطويرية  ا�سرتاتيجية 
اأف�سل  تقدمي  له  ليت�سنى  البنك 
عليهم،  واملحافظة  لعمالئه  اخلدمات 
من  خا�سة  اأهمية  ذات  يطا  اأن  وبني 
وتطلعات  ال�سكان  وعدد  امل�ساحة  حيث 

الإ�سرتاتيجي. وموقعها  اأهلها 

البنك اإلسالمي العربي يفتتح فرعه الجديد فـي يطا 

البنك  لفرع  الفتتاحية  كلمته  وخالل 
الوزير  د.  حتدث  بيطا،  العربي  الإ�سالمي 
اإىل  الهادفة  النقد  �سلطة  �سيا�سة  عن 
مبختلف  التفرع  على  البنوك  ت�سجيع 
الفل�سطيني،  الريف  فـي  املناطق، خا�سة 
اإىل  الو�سول  بت�سهيل  �سي�ساهم  مما 

امل�ساريع  وتنمية  التمويل  م�سادر 
ثم  منها،  الزراعية  خا�سة  ال�سغرية، 
الإ�سالمي  البنك  على  الوزير  اأثنى 
القت�سادية  بالتنمية  ودوره  العربي 

ينتهجها. التي  التفرع  و�سيا�سة 

املوؤمتر  العربي  الإ�سالمي  البنك  رعى 
الدويل الأول للتعلم والتعليم فـي العامل 
الرقمي فـي جامعة النجاح الوطنية فـي 
 2014/03/30 بتاريخ  وذلك  نابل�س 
املوؤ�س�سات  من  العديد  ومب�ساركة 
عربية  م�ساركة  وكذلك  وال�سركات 
الطلبة  من  كبري  وح�سد  وا�سعة  ودولية 

والعاملني باجلامعة.
واأكد ال�سيد �سامي �سعيدي "اأن التعليم 
�سالحنا  وهو  وم�ستقبلها  الأمة  اأ�سا�س 
التي  التحديات  مواجهة  فـي  الأ�سا�سي 
كما  فـيه،  نعي�س  الذي  بواقعنا  تع�سف 
الوطنية  النجاح  جامعة  بريادة  اأ�ساد 

ويرعى مؤتمر التعلم والتعليم فـي العالم الرقمي فـي جامعة النجاح الوطنية

الرقمي  التعليم  بتطوير  ومبادرتها 
فـي  اأننا  واأ�ساف  اخلا�سة،  لأهميته 
و�سمن  العربي  الإ�سالمي  البنك 

بدعم هذا  قمنا  الجتماعية  م�سوؤوليتنا 
لدخول  خطوة  يكون  اأن  اآملني  املوؤمتر 

فل�سطني للعامل الرقمي".
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ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
اخلام�س على �سقة العمر فـي برنامج وفّر 
برامج  حملة  �سمن  اأطلقه  الذي  ومتلك 
عن  عبارة  هي  والتي  ال�سخمة،  التوفـري 
�سقة �سكنية بقيمة 100 األف دولر اأمريكي 
من ن�سيب املواطن "يو�سف حممد ح�سني 
فـي فرع  البنك  فار�س" املدخر لدى فرع 
غزة، وقد مت ت�سليم اجلائزة للفائز الذي 
اجلزيل  و�سكره  البالغة  �سعادته  عن  عرب 
من  يقدمه  ملا  العربي  الإ�سالمي  للبنك 
جوائز عديدة وخدمات م�سرفـية متميزة 

لكافة عمالئه.
واأكد ال�سيد �سامي �سعيدي املدير العام 
التوفـري  جوائز  فـي  التنوع  اأن  للبنك 

ويسلم الفائز الخامس شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر

ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  املقدمة 
التوفـري  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  البنك 
ممكن  عدد  باأكرب  العمالء  ومكافاأة 
على  والقيمة  املتنوعة  اجلوائز  من 

مدار العام مع ال�سعي املتوا�سل لتقدمي 
باأعلى  امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل 
ر�سى  اإىل  تهدف  التي  امل�ستويات 

العمالء وك�سب ثقتهم بالبنك.

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس
البنك اإلسالمي العربي الراعي الرئيسي لمؤتمر بيت المقدس الخامس

العربي  الإ�سالمي  البنك  قدم 
املقد�س  بيت  ملوؤمتر  الرئي�سية  رعايته 
الأوقاف  وزارة  اأقامته  الذي  اخلام�س 
التمويل  حول  وكان  الفل�سطينية، 
"ماهيته و�سيغه وم�ستقبله"،  الإ�سالمي 
فخامة  بح�سور  املوؤمتر  افتتاح  ومت 
الأوقاف  ووزير  عبا�س  حممود  الرئي�س 
للبنك  العام  واملدير  الهبا�س  د.حممود 
ومب�ساركة  �سعيدي  �سامي  ال�سيد 
الوطن  فـي  الباحثني  من  كبري  عدد 
من  وعدد  والإ�سالمي  العربي  والعامل 

الإقت�سادية. و  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
�سعيدي  �سامي  ال�سيد  �سرح  جانبه  من 
التمويل  اأن  املوؤمتر  فـي  كلمته  خالل 
وقدم  مهمة  خطوات  خطا  الإ�سالمي 
ال�سريعة  مع  من�سجمة  متويلية  حلوًل 

ال�سريفة  اأن  مو�سحًا  الإ�سالمية 
الأربعة  العقود  مدى  على  الإ�سالمية 
ال�سابقة حققت اجنازات هامة فـي وقت 
ما  موجوداتها  بلغت  حيث  ن�سبيًا  ق�سري 

فـي  وانت�سرت  دولر  تريليون   2 يزيد عن 
�سرورة  اإىل  ودعى  الأر�س،  بقاع  كافة 
قدمت  والتي  ال�سناعة  هذه  تطوير 

ناجحة. اإ�سالمية  منتجات 
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البنك التجاري الفلسطيني يحتفل بإطالق أول سند إقراض بنكي فـي فلسطين

ويعقد اجتماع الهيئة العامة العادي

الفل�سطيني  التجاري  البنك  احتفل 
فـي  بنكي  اإقرا�س  �سند  اأول  باإطالق 
املوفـينبيك  فندق  فـي  وذلك  فل�سطني، 
ملح�س  ال�سيد حممود  بح�سور  اهلل،  برام 
اأع�ساء  وعددًا من  الإدارة،  رئي�س جمل�س 
جمل�س الإدارة، واملدير العام للبنك ونائبه 
ال�سخ�سيات  من  كبري  وعدد  وم�ساعده، 
فـي  الأعمال  ورجال  الهامة  العتبارية 
ملح�س  حممود  ال�سيد  واأكد  فل�سطني. 
بهذه  له  كلمة  فـي  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  بال�سيوف على  الرتحيب  بعد  املنا�سبة 
تعزيز القاعدة الراأ�سمالية للبنك من اأهم 
اأولوياتنا حيث �سيوؤثر ذلك ب�سكل ايجابي 
للبنك.  املايل  املركز  و�سالبة  قوة  على 
واأ�ساف ملح�س اأن خطة التو�سع والنت�سار 
والتطور الإ�سرتاتيجية التي و�سعها البنك 

امل�سرفـية  اخلدمات  مب�ستوى  للنهو�س 
تتطلب زيادة راأ�س املال.

العام  املدير  ال�سوا  عزام  ال�سيد  وا�ستعر�س 
وراء  الأهداف  اأهم  احل�سور  اأمام  للبنك 
الفوائد  اإىل  اإ�سافة  ال�سند،  هذا  اإطالق 
اأجاب  كما  ال�سند،  حامل  يجنيها  التي 
بهذا  املختلفة  احل�سور  ا�ستف�سارات  على 

اجلزيل  �سكره  ال�سوا  وقدم  اخل�سو�س. 
الر�سمية  وغري  الر�سمية  اجلهات  جلميع 
�سند  اأول  لإطالق  ودعمها  جهودها  على 
اإقرا�س بنكي فـي فل�سطني، م�سيفا اأن هذا 
وا�سرتاتيجيًا  مهمًا  عائدًا  له  �سيكون  ال�سند 
فـيه،  وامل�ستثمرين  وم�ساهميه  البنك  على 

و�سيحقق امل�سلحة العامة للوطن.

واإقراره،  الإدارة  جمل�س  تقرير  مناق�سة 
ال�سنة  عن  احل�سابات  مدققي  وتقرير 
 ،2013/12/31 بتاريخ  املنتهية  املالية 
واإقرارها،  العمومية  امليزانية  ومناق�سة 
الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ذمة  واإبراء 
ال�سركة  ح�سابات  مدققي  انتخاب  مت  كما 
لل�سنة املالية احلالية 2014، بالإ�سافة اإىل 

مناق�سة العديد من الأمور الأخرى.

يذكر اأن البنك التجاري الفل�سطيني تاأ�س�س 
عهد  فـي  حملي  بنك  كاأول   1992 عام 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وتغطي �سبكة 
فروعه احلالية كل من مدينة رام اهلل، نابل�س 
باقة  البنك  ويقدم  وغزة،  ،الرام  ،العيزرية 
لعمالئه،  املتميزة  امل�سرفـية  اخلدمات  من 
�سبكته امل�سرفـية خالل  تو�سعة  اإىل  وي�سعى 
املرحلة القادمة لتغطية كافة اأرجاء الوطن. 

اجتماع  الفل�سطيني،  التجاري  البنك  عقد 
فـي  وذلك  ال�سنوي،  العادي  العامة  الهيئة 
اهلل،  رام  مدينة  فـي  املوفـينبيك  فندق 
مع  كونفـريان�س"  "الفـيديو  عرب  بالتوا�سل 
عمان،  فـي  التجارية  املحمودية  �سركة 
ملح�س  حممود  ال�سيد  الجتماع  وح�سر 
رئي�س جمل�س  ونائب  الإدارة،  رئي�س جمل�س 
العام  واملدير  املجل�س،  واأع�ساء  الإدارة 
اإ�سافة  للبنك،  القانوين  وامل�ست�سار  للبنك 
اإىل كل من مراقب ال�سركات و ممثلني عن 
راأ�س  �سوق  هيئة  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
احل�سابات  ومدقق  فل�سطني،  بور�سة  املال، 

اخلارجي.
العادي  فـي اجتماعها  العامة  الهيئة  واأقرت 
حم�سر اجتماع الهيئة العامة ال�سابق للبنك 
ومت   ،2013/05/16 بتاريخ  عقد  الذي 
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تقدمي  اإىل  الهادفة  اإ�سرتاتيجيته  �سمن 
لعمالئه،  امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل 
وحر�سا منه على التميز والعطاء الدائم، 
اأطلق البنك التجاري الفل�سطيني برنامج 
بتتمنى"،  "�سو  اجلديد  التوفـري  ح�سابات 
حيث  اجلديدة  بفكرته  الربنامج  ويتميز 
كل  الفائز  اأمنية  حتقيق  الربنامج  يطرح 
�سهرين ب�سقف حمدد، اإ�سافة اإىل ال�سحب 
على �سيارة �سكودا فابيا 2014 مرخ�سة 
ويت�سمن  �سهور،  ثالثة  كل  وجممركة 
للعمالء  املميزات  من  جمموعة  الربنامج 
والتوفـري  الدخار  على  ت�سجيعهم  بهدف 
الربنامج  وي�ستهدف  ولعائالتهم،  لهم 
كافة احل�سابات القائمة واجلديدة وي�سمل 

كافة فروع البنك.
هدى  الفا�سلة  الأوىل  بالأمنية  وفازت 
داوود �سبيح واملدخرة لدى فرع العيزرية، 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  قام  حيث 
بتحقيق اأمنيتها واملتمثلة فـي اأداء منا�سك 

احلج، وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني.
الفل�سطيني  التجاري  البنك  قام  كما 
عبد  جمال  و�سام  العميل  اأمنية  بتحقيق 
الرام،  فرع  لدى  واملدخر  زاهدة  النا�سر 
واملتمثلة فـي تاأمني م�ستقبل اأبنائه وبناته 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  اأجرى  كما 
 2014 فابيا  �سكودا  �سيارة  ال�سحب على 
برنامج  �سمن  وجممركة  مرخ�سة 
فازت  بتتمّنى"،  "�سو  التوفـري  ح�سابات 
طالب  اإبراهيم  توفـيق  فداء  ال�سيدة  بها 

واملدخرة لدى فرع رام اهلل.

ضمن خطته االستراتيجية للتوسع واالنتشار
يحصل البنك على موافقة سلطة النقد الفتتاح ثالثة فروع جديدة

للتو�سع  املعامل  وا�سحة  خطة  باإعداد 
تقدمي  منها  الهدف  الوطن  اأرجاء  فـي 
خدماتنا فـي مناطق جديدة والتفرع بها، 
ل�سد احتياجات العمالء املتزايدة والعمل 
اأينما  الفل�سطيني  املواطن  خدمة  على 
على  العمل  يجري  اأنه  م�سيفا  تواجد، 
الفعلي  العمل  بدء  اأجل  من  و�ساق  قدم 
العام  خالل  الفروع  هذه  افتتاح  على 
مناطق  فـي  بالتواجد  والنت�سار  احلايل، 
فـي  يون�س  خان  من  كل  فـي  اإ�سرتاتيجية 
حلم  وبيت  الرحمن  وخليل  الأبية،  غزة 

وال�سياحة. الثقافة  مركز 
ي�سار اإىل اأن البنك التجاري الفل�سطيني 
حملي  بنك  كاأول   1992 عام  تاأ�س�س 
الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  عهد  فـي 
من  كل  احلالية  فروعه  �سبكة  وتغطي 
مدينة رام اهلل، نابل�س، العيزرية، الرام 
اخلدمات  من  باقة  البنك  ويقدم  وغزة، 
وي�سعى  لعمالئه،  املتميزة  امل�سرفـية 
امل�سرفـية  �سبكته  تو�سعة  اإىل  البنك 
كافة  لتغطية  القادمة  املرحلة  خالل 

اأرجاء الوطن. 

ويطلق برنامج حسابات التوفـير الجديد »شو بتتمنى«
ويجري السحب على تحقيق أمنيتين وسيارة سكودا فابيا 2014

الفل�سطيني  التجاري  البنك  اأعلن 
�سلطة  موافقة  على  ح�سوله  عن 
ثالثة  لفتتاح  الفل�سطينية  النقد 
يون�س  خان  من  كل  فـي  جديدة  فروع 
بغزة، وحمافظة بيت حلم، وحمافظة 
وياأتي   ،2014 العام  خالل  اخلليل 
اإدارة  مع خطة جمل�س  ان�سجامًا  ذلك 
مناطق  فـي  والنت�سار  للتو�سع  البنك 

جديدة فـي حمافظات الوطن.
ال�سيد  قال  الهام  املو�سوع  هذا  وحول 
"قمنا  للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام 
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ويستمر بحملة جوائز حسابات التوفـير الممتاز خالل العام 2014

بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
ويوزع أرباح نقدية وأسهم منحة بنسبة 6.5 % من رأس المال

بــانــورامــا

عقدت الهيئة العامة ل�سركة بنك ال�ستثمار 
العادي  ال�سنوي  اجتماعها  الفل�سطيني 
 2014/06/12 بتاريخ  ع�سر  التا�سع 
اهلل  رام  املوفـينبيك،  فندق  قاعات  فـي 
جمل�س  رئي�س  نائب  ن�سر  خليل  برئا�سة 
عام  مراقب  من  كل  وبح�سور  الإدارة 
الوطني  القت�ساد  بوزارة  ال�سركات 
د. حامت �سرحان وممثلني عن كل من 
م�سطفى  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
وهيئة  نعريات  وفوؤاد  �سالح  اأبو 
براق  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق 
حممد  فل�سطني  وبور�سة  النابل�سي، 
ال�سركة  ح�سابات  ومدقق  حجاز 
ارن�ست اند يونغ �سائد عبداهلل وذلك 
على  املدرجة  البنود  واإقرار  ملناق�سة 
جدول الأعمال املوزع على امل�ساهمني، 
امل�ساهمني  اأي من  لعدم وجود  ونظرًا 
حا�سرين فـي قطاع غزة فاإنه مل يتم 

كونفرن�س. بالفـيديو  الربط 
الدكتور  ال�سركات  مراقب  واأعلن 
الن�ساب  اكتمال  �سرحان  حامت 

ح�ساب  جوائز  بحملة  البنك  ي�ستمر 
ب�سحب  احلملة  وتتميز  املمتاز  التوفـري 
جوائز عديدة منها جوائز يومية واأ�سبوعية 
و�سهرية بالإ�سافة جلائزة كربى فـي نهاية 
كاملة  لن�سر  ميت�سوبي�سي  �سيارة  العام 

الإ�سافات وجممركة.
ومن مزايا ح�ساب التوفـري املمتاز انه يفتح 

فل�سطني،  فـي  املتداولة  العمالت  بكافة 
دولر   200 احل�ساب  لفتح  الأدنى  واحلد 
املتداولة  الأخرى  بالعمالت  يعادلها  ما  اأو 
دولر   50 بقيمة  اإيداع  لكل  اأن  بالإ�سافة 
بجائزة  الربح  فر�س  من  تزيد  باحل�ساب 
يقدمها  التي  اجلوائز  من  اأكرث  رمبا  اأو 
احل�ساب  من  وال�سحب  والإيداع  البنك. 

بدون قيود. هذا بالإ�سافة لتعدد اجلوائز 
و  العام  نهاية  فـي  �سيارة  وهي  املقدمة 
 42 و�سا�سة  �سهر  كل  �سيكل   15٫000

 500 جلائزة  بالإ�سافة  اأ�سبوعيا  بو�سة 
دولر يومية يتم ال�سحب عليها خالل اأربعة 

�سهور من ال�سنة .

بح�سور  العامة  للهيئة  القانوين 
بالإ�سالة  اأ�سهمًا  يحملون  م�ساهمني 
راأ�س  من   % 80.95 بن�سبة  والوكالة 
 53 والبالغ  املدفوع  ال�سركة  مال 
اأقرت  وقد  هذا  �سهم،  دولر/  مليون 
الأعمال  جدول  بنود  العامة  الهيئة 
وذلك بامل�سادقة على البيانات املالية 
 2013/12/31 فـي  كما  لل�سركة، 
وعلى تقريري جمل�س الإدارة واملدقق 

ذمة  لإبراء  بالإ�سافة  اخلارجي 
العام  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
على  اأرباح  توزيع  و   2013 املايل 
 % 3.77"  % 6.50 امل�ساهمني بن�سبة 
اأ�سهم منحة و2.73 % نقدًا"، واإعادة 
اخلارجي  احل�سابات  مدقق  انتخاب 
حل�سابات  مدققًا  يونغ  اند  ارن�ست 

ال�سركة للعام املايل 2014.
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فـي مجال المسؤولية المجتمعية 

تجديد فرع البنك بمدينة الخليل 

لفرع  بعملية جتديد  البنك  اإدارة  قامت 
يقع  والذي  اخلليل  مدينة  فـي  البنك 
على دوار املنارة و�سملت عملية التجديد 
التحديثات  ومتت  الفرع  مرافق  كافة 
على اأف�سل امل�ستويات وذلك لال�ستمرار 
بتقدمي اأف�سل خدمة جلمهور املتعاملني 
مع البنك ومواكبة احلداثة فـي ال�سناعة 
امل�سرفـية. وقد متت اإعادة افتتاح الفرع  
رعاية  حتت   2014/06/07 بتاريخ 
حمافظة  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 

مبادئ  برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  �سعيًا 
امل�سوؤولية الجتماعية وانطالقًا من ال�سيا�سة 
املتبعة فـي دعم الأن�سطة ال�سحية والريا�سية 
عديدة  رعايات  البنك  قدم  فقد  والتعليمية 
منها رعاية دوري النكبة الذي نظمه الحتاد 
اآخر  مايل  ودعم  القدم،  لكرة  الفل�سطيني 
تطوير  �سبيل  فـي  نعيم  بني  �سباب  لنادي 
اأي�سا  البنك  و�ساهم  الريا�سية.  الأن�سطة 
وذلك  القرع  دورا  قروي  ملجل�س  بتربع مايل 
من اأجل توفـري ملعب ريا�سي فـي القرية، كما 
قدم البنك اأي�سا الدعم املايل جلمعية �سيلة 

احلارثية كونها تقوم باأن�سطة متعددة تخ�س 
الأطفال وال�سيدات وال�سباب با�ستمرار علمًا 
�سيلة  بلدية  اإدارة  حتت  تعمل  اجلمعية  اأن 
احلارثية، كما مت رعاية حفل الأوائل ملدر�سة 
الأ�سا�سية املختلطة وذلك فـي �سبيل  العوجا 
ورفع  والجتماعية  التعليمية  امل�سرية  دعم 
امل�ستوى التعليمي فـي املنطقة، وتربع البنك 
اأي�سًا ملركز م�سقط ال�سحي فـي بلدة عارورة 
عالج  �سبيل  فـي  وذلك  البلغم  �سفط  بجهاز 

الكثري من احلالت وخا�سة لكبار ال�سن. 

اخلليل املهند�س حممد غازي احلرباوي 
مدينة  فـي  ال�سخ�سيات  من  والعديد 
جمل�س  رئي�س  ممثل  وبح�سور  اخلليل 
الإدارة معايل ال�سيد حممد كمال ح�سونة 
للبنك  العام  املدير  باأعمال  والقائم 
ال�سيد فوزي اجلوهري واأع�ساء الإدارة 
احل�سور  واأكد  البنك،  فـي  التنفـيذية 
على ثقتهم ببنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
وعلى اخلطوات التطويرية التي يقوم بها 

البنك با�ستمرار. 
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بــانــورامــا
الجمعية العمومية لـ »بنك فلسطين« توافق على توزيع أرباح

بقيمة 22.5 مليون دوالر على المساهمين خالل اجتماعها السنوي 
فل�سطني  لبنك  العمومية  اجلمعية  عقدت 
املركز  مبقر  العادي  ال�سنوي  اجتماعها 
العامة، مبدينة رام اهلل،  الرئي�سي لالإدارة 
بالتوا�سل عرب "الفـيديو كنفرن�س" مع مقر 
الإدارة العامة بغزة. حيث بداأت اجلل�سة بعد 
اكتمال الن�ساب القانوين لالجتماع باأغلبية 

م�ساهمي البنك وبن�سبة 58.85 %.
وفـي ال�سياق، وافقت اجلمعية العمومية على 
22.5 مليون  تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع 
تلك  من  امل�ساهمني،  على  اأمريكي  دولر 
الأرباح املتحققة خالل العام املا�سي 2013، 
اأي ما يعادل 14.99 % من القيمة الإ�سمية 
اإىل  توزيعه  املقرر  املبلغ  ق�سم  حيث  لل�سهم. 
ق�سمني: الأول على �سكل اأ�سهم جمانية وهو ما 
يعادل 10 مليون دولر، بن�سبة بلغت 6.66 % 
من القيمة الإ�سمية، لريتفع راأ�س املال البنك 
اأن كان  بعد  160 مليون دولر،  اإىل  املدفوع 
الآخر،  والق�سم  اأمريكي.  دولر  مليون   150

مت اعتماده ليكون اأرباحا نقدية بقيمة 12.5 
 % 8.33 اأي ما يعادل  اأمريكي  مليون دولر 

توزيع  ي�ستحق  حيث  ال�سمية،  القيمة  من 
هذه الأرباح على امل�ساهمني امل�سجلني لدى 
بور�سة فل�سطني بتاريخ 24/04/2014 كل 
بقدر ن�سيبه فـي راأ�س مال البنك. حيث قام 
البنك بتوزيع الأرباح النقدية فـي كافة فروع 

البنك.
فـي  العمومية  اجلمعية  �سادقت  كما 
الإدارة  جمل�س  تقريري  على  اجتماعها 
ارن�ست  اخلارجيني  احل�سابات  ومدققي 
الأرباح  توزيعات  على  واملوافقة  يونغ،  اند 
جديد  اإدارة  جمل�س  وانتخاب  املقرتحة، 

ها�سم  ال�سيد  اأ�سماوؤهم:  التالية  من  مكون 
فرح،  وماهر  �سهال،  اأبو  ماأمون  ال�سوا، 
وهاين جنم، وفـي�سل ال�سوا، وحممد نافذ 
خوري،  وجون  ال�سكعة،  وطارق  احلرباوي، 
اهلل  وعبد  حجلة،  اأبو  ولنا  العقاد،  وطارق 
العمومية  اجلمعية  فو�ست  كما  الغامن. 
مدقق  مع  التعاقد  بتحديد  الإدارة  جمل�س 
ابراأت  كما   ،2014 للعام  احل�سابات 
اجلمعية ذمة رئي�س واأع�ساء جمل�س الدارة 

عن العام 2013.

ارتفعت اليرادات الت�سغيلية لبنك فل�سطني 
الأول  للربع  دولر   28,268,335 اإىل 
�سجلت  اأن  بعد   2014 اجلاري  العام  من 
من  الفرتة  لنف�س  دولر   26,477,664

 .%  6.76 ن�سبتها  بزيادة  املا�سي  العام 
قبل  �سافـية  اأرباحا  البنك  حقق  فـيما 
 12,543,622 قيمتها  بلغت  ال�سريبة 
دولر اأمريكي للربع الأول من العام اجلاري.
حققها  التي  املالية  املوؤ�سرات  �سمن  ومن 
 ،2014 العام  هذا  من  الأول  للربع  البنك 
1.7 % لت�سل  فقد منت املوجودات بن�سبة 

�سجلت  اأن  بعد  دولر  مليار   2.388 اإىل 
 .2013 العام  نهاية  دولر  مليار   2.348

اأما حقوق امل�ساهمني، فقد بلغت نهاية الربع 
حوايل  جمموعه  ما   2014 العام  من  الأول 
دولر   252 كان  اأن  بعد  دولر  مليون   266

ن�سبته  بلغت  بارتفاع   2013 العام  نهاية 
للربع  املالية  البيانات  اأ�سارت  كما   .% 5.5

فـي موؤ�سرات  العام اجلاري منوا  الول من 
الئتمانية. فقد �سرح  والت�سهيالت  الودائع 
ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س الإدارة واملدير 
البنك  ودائع  اأن  اإىل  فل�سطني  لبنك  العام 

ارتفعت بن�سبة 2.62 % لت�سل اإىل حوايل 
1.8 مليار دولر بعد اأن كانت 1.745 مليار 

الت�سهيالت  البنك من حجم  دولر، كما رفع 
الربع  نهاية  مع  منحها  مت  التي  الئتمانية 
الول لتبلغ 1.147 مليار دولر، بعد اأن كانت 
1.103 مليار دولر بن�سبة زيادة بلغت حوايل 

4 %، م�سددا على �سعي البنك لزيادة حجم 

حمفظة الت�سهيالت لتقدمي التمويل الالزم 
والقطاعات  الجتماعية  ال�سرائح  جلميع 
فـي  ت�ساهم  التي  وامل�ساريع  القت�سادية 

حتفـيز القت�ساد الوطني. 

12.5 مليون دوالر أرباح البنك للربع األول وااليرادات التشغيلية تصعد لـ 28 مليون دوالر



21 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  58، حزيران 2014

ويحصل على جائزة »أفضل بنك فـي فلسطين«
ضمن تصنيف مجلة المال العالمية البارزة Euromoney 2014 للعام الرابع على التوالي 

ويوقع على مذكرة تفاهم لدعم أكاديمية بالتر لكرة القدم الخاصة بالبراعم
لدعم  تفاهم  مذكرة  فل�سطني  بنك  وقع 
اأكادميية جوزيف بالتر للرباعم.  وجرى توقيع 
اأكادميية  مقر  فـي  اأقيم  املذكرة خالل حفل 
عدد  بح�سور  البريه،  مبدينة  بالتر  جوزيف 
من امل�سوؤولني الريا�سيني، اإ�سافة حل�سد من 
املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  ممثلي 
وال�سحفـيني  العالميني  من  وعدد  املدين، 

وموظفـني فـي البنك. 
بتقدمي  البنك  �سيقوم  التفاقية،  ومبوجب 
الأكادميية  اأن�سطة  لرعاية  مايل  دعم 
وهي  بالرباعم،  املتخ�س�سة  اجلديدة 

حاز "بنك فل�سطني" للعام الرابع على التوايل 
على جائزة "اأف�سل بنك فـي فل�سطني" �سمن 
الت�سنيف ال�سنوي ملجلة املال العاملية البارزة 
Euromoney للعام 2014، وذلك �سمن 

بينها  من  ونوعية  كمية  ت�سنيف  معايري 
تتبعها   KPI الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات 
املجلة �سنويًا، لتتمخ�س عن فوز احلائزين 
على اأف�سل الت�سنيفات باجلائزة فـي دول 
افريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
دولة  اجلوائز فـي  توزيع  حفل  وجرى 
عدد  مب�ساركة  املتحدة،  العربية  الإمارات 
من رواد القطاع امل�سرفـي العاملي، وت�سلمها 
كل من ال�سيد ر�سدي الغالييني، نائب املدير 

لالحتاد  تابعة  جديدة  ريا�سية  موؤ�س�سة 
الفل�سطيني لكرة القدم.

القدم  لكرة  الفل�سطيني  الحتاد  يقوم  حيث 
باإدارة املوؤ�س�سة من خالل كادر موؤهل لذلك، 

العام، وال�سيدة رندة مو�سى، م�ساعد رئي�س 
بنك  فـي  الب�سرية  واملوارد  التدريب  دائرة 

فل�سطني. 
وتقيم جملة Euromoney حفلها جلوائز 
لقطاع  اجلودة  معيار  يعترب  الذي  التميز، 
العامل،  حول  وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات 

ذوي  من  الطفال  اختيار  �سيجري  كما 
الإمكانيات واملهارات الريا�سية ليتم تدريبهم 
جيدا، للم�ساركة فـي املباريات الدولية ومتثيل 

فل�سطني املحافل الدولية. 

للعام الثالث والع�سرين على التوايل، وتعترب 
التي  العاملية  اجلوائز  اأرفع  من  اجلائزة 
حت�سل عليها البنوك املتميزة حول العامل، 
احلائزة  البنوك  لتطور  معيارا  متثل  كما 
املعايري  ملختلف  وتبنيها  ورفعتها  عليها 

العاملية فـي تقدمي اخلدمات. 

لدعم  تفاهم  مذكرة  فل�سطني  بنك  وقع 
م�ست�سفى جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سالمية 
فـي مدينة القد�س، متثل فـي �سراء كارافانات 
املدينة.  خارج  من  املر�سى  مرافقي  ملبيت 
وجرى توقيع مذكرة تفاهم لهذا الدعم فـي مقر 
امل�ست�سفى بح�سور ال�سيد ها�سم ال�سوا، رئي�س 
فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير  الإدارة  جمل�س 
امل�ست�سفى،  عام  مدير  احل�سيني،  رفـيق  د.  و 

ومب�ساركة عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني. 
من ناحيته، اأكد ال�سوا، باأن الدعم الذي يقدمه 
انطالقا من  ياأتي  املقا�سد،  مل�ست�سفى  البنك 
الظروف  مع  وتزامنا  الجتماعية،  م�سوؤوليته 
القت�سادية التي تعي�سها م�ست�سفـيات القد�س، 
وتعزيز دورها وكفاءتها لإنقاذ اأرواح املواطنني 
املر�سى من كافة حمافظات فل�سطني. لي�سهم 
هذا الدعم وب�سكل فاعل فـي احلد من معاناة 

املر�سى القادمني من خارج مدينة القد�س، من 
خالل اإن�سائه كرافانات، ملبيتهم وعدم البحث 
عن ماأوى خارج امل�ست�سفى قد تكلفهم اأثمانا 
عالية. موؤكدا على مواقف البنك امل�ستمرة جتاه 
جميع موؤ�س�سات الوطن فـي الوقات الع�سيبة 
اأنه البنك  واجليدة، ليكون معهم ويوؤكد على 

الوطني الأول. 

ويقدم دعم لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية فـي مدينة القدس بقيمة 40 ألف دوالر
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البنك العربي يرعى بطولة مسابقة اللياقة البدنية
فـي مدرسة ذكور أبو فالح األساسية 

ويساهم فـي تحسين البيئة المدرسية
لمدرسة »ذكور قلقيلية األساسية الثانية« التابعة لوكالة الغوث

ح�سرية  برعاية  العربي  البنك  �سارك 
فـي  البدنية  اللياقة  م�سابقة  لبطولة 
والتي  الأ�سا�سية  فالح  اأبو  ذكور  مدر�سة 
نظمتها مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة 
رام اهلل والبرية / ق�سم الإ�سراف الرتبوي 
فالح  اأبو  قروي  جمل�س  مع  وبالتعاون 
وجمل�س اولياء الأمور فـي املدر�سة. حيث 
نوعها  من  الوىل  امل�سابقة  هذه  تعترب 
على م�ستوى الوطن بعنا�سرها ال�سا�سية 
اخلم�سة " �سرعة / ر�ساقة / توازن / قوة 

وحتمل / توافق ع�سلي ع�سبي ".
تاأتي م�ساركة البنك العربي بهذه الرعاية 
املميزين  الطلبة  مع  التوا�سل  بهدف 
وتنمية طموحاتهم واإبداعاتهم كجزء من 
خا�س  ب�سكل  الفئة  هذه  جتاه  م�سوؤوليته 
واملجتمع ب�سكل عام. كما يتطلع للم�ساهمة 
فـي بناء م�ستقبل واعد ومتميز جليل الغد 

والفعاليات  الن�ساطات  من  املزيد  ودعم 
التي تهتم باإبداعاتهم.

العادي  فوق  التنظيم  م�ستوى  كان  وقد 
له  ي�سبق  مل  رائع  واإخراج  مميز  وح�سور 
�سعلة  باإنارة  البطولة  بداأت  حيث  مثيل 

املهرجان،  فعاليات  ثم  ومن  البطولة 
ملحوظ  متيز  امل�ساركني  الطلبة  واأبدى 
مت  البطولة  ختام  وفـي  احل�سور.  اأبهر 

تكرمي الفرق الفائزة بجو حما�سي رائع.

ا�ستمرارًا مل�ساهماته املجتمعية الفاعلة 
الجتماعّية  للم�سوؤولّية  برناجمه  �سمن 
ن�ساطًا  العربي  البنك  اأقام  "معًا"، 
قلقيلية  ذكور  مدر�سة  فـي  تطوعيًا 
الأ�سا�سية الثانية التابعة لوكالة الغوث، 
حت�سني  فـي  امل�ساهمة  بهدف  وذلك 
تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  املدر�سية،  البيئة 
من  املدر�سة  وم�ستلزمات  احتياجات 
اخلارجية  ال�ساحة  فـي  انتظار  مقاعد 

وم�ستلزمات للحديقة املدر�سية. 
البنك  موظفـي  من  عدد  �سارك  كما   

اأقيم  والذي  التطوعي  الن�ساط  فـي 
العديد  على  وا�ستمل  املدر�سة  فـي 
من  عدد  زراعة  مثل  الفعاليات  من 

للجدران  اأعمال دهان  وتنفـيذ  الأ�ستال 
اإىل  بالإ�سافة  للمدر�سة  اخلارجية 

تخطيط مالعب املدر�سة. 
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موظفـي  من  ومتطوعة  متطوع   15 �سارك 
البنك العربي فـي ن�ساطًا تطوعيًا ملوظفـيه 
فـي حممية جنة الطبيعية الواقعة على جبل 
مرير فـي مدينة بيت حلم والتابعة ملجموعة 
على  الن�ساط  هذا  ا�ستمل  حيث  ديار. 
العديد من الفعاليات البيئية الهادفة منها: 
تنظيف املحمية وزراعة الأ�سجار بالإ�سافة 
اإىل تهيئة الرتبة وقلع النباتات ال�سارة من 
املحمية  دور  ويتمثل  هذا  املحمية.  اأر�س 
كاأداة تعليمية للطالب والكليات الزراعية، 
يق�سده  مميز  مكان  كونها  اإىل  اإ�سافة 

النا�س والزوار للراحة وال�سرتخاء. 
حوراين–مدير  جمال  ال�سيد  علق  وبدوره 
على  العربي  البنك  فـي  فل�سطني  منطقة 
م�ساهمة  "تاأتي  الن�ساط:  هذا  مثل  اإقامة 
الهادف  امل�سروع  هذا  فـي  العربي  البنك 
الطبيعية،  جنة  حممية  تاأهيل  اإعادة  اإىل 
دعم  على  البنك  حر�س  على  تاأكيدًا 

ويساهم فـي إعادة تأهيل محمية جنة الطبيعية التابعة لمجموعة ديار

ويشارك فـي رعاية أولمبياد الرياضيات الفلسطيني للعام 2014
كما �سارك البنك العربي برعاية ح�سرية 
للعام  الفل�سطيني  الريا�سيات  لأوملبياد 
جامعة  من  بتنظيم  يقام  الذي   2014

فل�سطني التقنية – خ�سوري والذي ي�سمل 
للفرع  ع�سر  احلادي  �سفوف  طلبة  كافة 
حمافظات  مدار�س  خمتلف  من  العلمي 
الريا�سيات  اأوملبياد  يعترب  حيث  الوطن. 
ت�سعى  التي  التعليمية  الن�ساطات  اأهم  من 
بالريا�سيات،  الهتمام  م�ستوى  رفع  اإىل 
املدار�س  طالب  م�ساركة  على  والعمل 
اإيجاد  اإىل  اإ�سافة  العاملية،  الأحداث  فـي 
الريا�سيات  جمال  فـي  مميزة  مواهب 
املوهوبني  الأ�سخا�س  وحتفـيز  والعلوم، 

معينة  م�سابقات  �سل�سة  فـي  لو�سعهم 
�سيتم  كما  منهم.  النخبة  نخبة  واختيار 
منح  الأوملبياد  فـي  الفائزين  الطلبة  منح 
جامعية فـي خمتلف التخ�س�سات بجامعة 
فل�سطني التقنية – خ�سوري بالإ�سافة اإىل 
�ستنظمه  مميز  حفل  خالل  قيمة  جوائز 

اجلامعة بعد النتائج النهائية.
الريا�سيات  لأوملبياد  البنك  رعاية  وتاأتي 
البنك  واهتمام  حر�س  على  تاأكيدًا 
امل�ستمرين فـي دعم برامج هادفة تخ�س 
تنمية  على  وتعمل  ال�سباب  الطالب  فئة 
والذين  ومهاراتهم  مواهبهم  و�سقل 

يعتربهم البنك اأحد اأولوياته.

الربامج جمتمعية فـي جمال حماية البيئة، 
والتي تعد اإحدى الركائز التي يقوم عليها 
الجتماعية  للم�سوؤولية  البنك  برنامج 
حوراين:  ال�سيد  واأ�ساف  كما  "معاً". 
جنبًا  بالعمل  جمددًا  البنك  "يلتزم 
املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  جنب  اإىل 
للم�ساهمة بتنفـيذ م�ساريع حيوية ذات اأثر 
م�ستدام تنعك�س خمرجاتها ب�سكل اإيجابي 

على املجتمع واأفراده." 

العربي  البنك  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 
ديار  جمموعة  مع  اتفاقية  وقع  قد 
هذه  تهدف  حيث   2013 العام  خالل 
جنة  حممية  اإن�ساء  اإىل  التفاقية 
مدينة  فـي  مرير  جبل  على  الطبيعية 
�سيتم  التي  امل�ساحة  وتبلغ  حلم،  بيت 
تنفـيذ امل�سروع عليها �سبعة دومنات من 
اأجل زيادة امل�ساحات اخل�سراء وتعزيز 

البيئة ال�سحية فـي املنطقة.
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم لالستثمار العقاري
بين البنك وشركة بيدر لإلعمار والتطوير

ويخرج الدفعة األولى من برنامج القيادة المستقبلية للبنك 

البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  ال�سيد  وّقع 
كمال  نا�سر  وال�سيد  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
لالإعمار  بيدر  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
م�ساربة  لعقد  تفاهم  مذكرة  والتطوير، 
ي�سمل  ع�سري،  �سكني  حي  لإن�ساء  عقارية 
اإن�ساء فلل ووحدات �سكنية م�سطبة بت�سميم 

ع�سري مميز. 
وبنّي قا�سم اأن البنك �سيعمل على ال�ستثمار 
لإن�ساء  بيدر  �سركة  مع  العقاري  املجال  فـي 
املعروف  امل�ساربة  عقد  وفق  امل�سروع  هذا 
التمويل  �سيغ  اإحدى  هي  وامل�ساربة  �سرعًا. 
ال�سريكني  اأحد  فـيها  يقدم  التي  الإ�سالمي 

املال والآخر اجلهد واخلربة.
باأ�سلوب  البنك  عمل  اأهمية  على  واأكد 

مقا�سد  تراعي  اأنها  مو�سحًا  امل�ساربة، 
وتي�سري  العقود  فـي  الإ�سالمية  ال�سريعة 
بالقت�ساد  والنهو�س  النا�س  م�سالح 

الفل�سطيني، وتعمل على فتح جمالت وا�سعة 
ال�ستثمار  فر�س  زيادة  جانب  اإىل  للتمويل، 

وارتفاع عوائد البنك املالية.

على اأدائهم فـي العمل. 
واأو�سح املدير الإقليمي للبنك الإ�سالمي 
برنامج  اأن  ال�سعدي  عماد  الفل�سطيني 
اإىل  ي�سعى  امل�ستقبلية  القيادة  تاأهيل 
بالثقافة  وملم  خلق فريق عمل متفاهم 
مهنيًا  وموؤهل  الإ�سالمية  امل�سرفـية 

والوقوف  امل�ستقبل،  لقادة  نواة  ليكون 
على نقاط �سعف وقوة موظفـي البنك، 
اإىل جانب تعزيز روح النتماء للبنك من 
للموظفـني  وا�سح  مفهوم  غر�س  خالل 
�ساغر  اأي  ل�سد  عليهم  بالعتماد 

م�ستقباًل.

الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  احتفل 
موظفـيه  من  الأوىل  الدفعة  بتخريج 
القيادة  تاأهيل  برنامج  فـي  امل�ساركني 
والذي  ال�سفة،  فـي  لفروعه  امل�ستقبلية 
من  عدد  وتدريب  تاأهيل  اإىل  يهدف 
روؤ�ساء اأق�سام التمويل والودائع ومراقبي 
الفروع ليكونوا نواة قادة للم�ستقبل من 
خالل انخراطهم بربنامج تدريبي ملدة 
84 �ساعة تدريبية،  3 �سهور، مبجموع 
من  وخرباء  حما�سرين  وباإ�سراف 

داخل البنك وخارجه.
البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وقال 
فـي  املتبعة  التدريب  اأ�ساليب  اأحد  اإن 
البنك هو اإ�سراك املوظفـني فـي برامج 
التدريب والتعليم، لإك�سابهم املهارات 
اإيجابًا  وال�سلوكيات املطلوبة، لينعك�س 
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ويفتتح فرعه الجديد بمدينة طولكرم

ويرعى مشروع مواءمة المتنزهات العامة لألطفال ذوي اإلعاقة

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  افتتح 
طولكرم  حمافظة  فـي  جديدًا  فرعًا 
زكارنة  حممد  الدكتور  بح�سور 
الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
النقد  �سلطة  وحمافظ  الفل�سطيني، 
وحمافظ  الوزير  خليل  جهاد  د. 
وبيان  كميل  اهلل  عبد  اللواء  طولكرم 
الإ�سالمي  البنك  عام  مدير  قا�سم 
العراي�س  اأبو  الكرمي  وعبد  الفل�سطيني 

طولكرم. فرع  مدير 
طولكرم  فرع  افتتاح  اأن  زكارنة  وقال   
وحت�سني  تطوير  فـي  لي�ساهم  جاء 
املحافظة  فـي  القت�سادي  القطاع 

الإ�سرائيلي  احل�سار  من  تعاين  التي 
الذي اقتطع اأجزاء كبرية من اأرا�سيها 
�سيوفر  البنك  اأن  موؤكدًا  اجلدار  خلف 

ال�سغرية  وال�سركات  للتجار  خدمات 
اإنتاجية. متويالت  وتقدمي 

خماطبة  فـي  بذلناه  الذي  الدور  يعزز 
وتقدمي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
لغة  اإدخال  خالل  من  لهم  اخلدمة 
معامالت  اإىل  الإ�سارة  ولغة  بريل 

امل�ساريع  من  العديد  وتطبيق  البنك 
من  الفئة  لهذه  اخلدمة  تقدمي  لت�سهيل 
اأفراد  كافة  مع  ودجمها  �سعبنا  اأبناء 

املجتمع".

الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقًا 
املحلي  للمجتمع  املتوا�سل  ودعمه 
الحتياجات  وذوي  املهم�سة  والفئات 
الإ�سالمي  البنك  قدم  اخلا�سة، 
مواءمة  مل�سروع  رعايته  الفل�سطيني 
ذوي  لالأطفال  العامة  املتنزهات 
ع�سكر  بنات  مدر�سة  فـي  الإعاقة 
ع�سكر  خميم  فـي  الأوىل  الأ�سا�سية 
املواطنة  م�سروع  �سمن  وذلك  بنابل�س، 

.2014-2013 لعام 
بيان  ال�سيد  البنك  عام  مدير  وقال 
عظيم  جهد  امل�سروع  "هذا  قا�سم 
جمتمعنا  من  فئة  مل�ساعدة  ومبارك 
اخلدمات  فـي  النق�س  من  ت�سكو 
التوجه  هذا  اإن  وتابع  والت�سهيالت، 
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بيت البنوك

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك فـي فل�سطني اجتماعها ال�سنوي 
العادي وذلك بتاريخ 2014/04/28 فـي مقر اجلمعية حيث مت خالل 
لعام  اجلمعية  اأعمال  عن  الإداري  التقرير  على  امل�سادقة  الجتماع 
2013 والبيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات عن العام 2013 كما 

جرى اإقرار خطة العمل واملوازنة التقديرية لعام 2014. وكانت الهيئة 
ملناق�سة  الجتماع  هذا  �سبق  عادي  غري  اجتماعا  عقدت  قد  العامة 
القطاع  م�ساهمة  ومو�سوع  الت�سال  للجنة  الداخلي  النظام  مقرتح 
العامة  الهيئة  القد�س، حيث مل تعتمد  امل�سرفـي فـي �سندوق ووقفـية 
باتخاذ  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  فو�ست  بينما  للجنة،  املقرتح  النظام 
القرار املنا�سب ب�سان م�ساهمة اجلمعية فـي �سندوق ووقفـية القد�س. 

رقم  اجتماعه  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
)2014/3( بتاريخ 2014/05/06 فـي مقر اجلمعية، ومت خالل 
على  والعمولت  الر�سوم  رفع  تعليمات  تاأثري  مناق�سة  الجتماع 
نتائج  على  موؤخرًا  �سدرت  التي  الئتمان  وال�ستعالم  براق  نظام 
ال�سيكل  تكد�س  اأزمة  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرفـي،  القطاع  اأعمال 
الإ�سرائيلي  اجلانب  مع  العالقة  وم�ساكل  البنوك  لدى  النقدي 
الأزمة،  هذه  مع  التعامل  فـي  اجلهود  وتوحيد  التن�سيق  و�سرورة 
باقت�سار  القد�س  ووقفـية  �سندوق  مو�سوع  فـي  البت  مت  كما 

امل�ساهمة فـيه على البنوك فقط. 

خالل االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لجمعية البنوك
المصادقة على التقرير اإلداري والبيانات المالية عن العام 2013

وإقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2014 

فـي اجتماعه الثالث لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث موضوعي الرسوم والعموالت ووضع الشيكل

جمعية البنوك وسلطة النقد تتبادل الخطابات
بخصوص أزمـة الشيكـل اإلسرائيلـي ورسوم استخدام نظامي براق واالستعالم االئتماني

اجلمعيـة  اإدارة  جملـ�س  اجتمـاع  اإثر  على 
جمعية  خاطبت   2014/05/06 بتاريـخ 
النقد  �سلطة  فل�سطني  فـي  البنوك 

ال�سيكـل  اأزمـة  الفل�سطينية بخ�سو�س حل 
بخ�سو�س  خاطبتها  كما  الإ�سرائيلـي، 
براق  نظامي  ا�ستخدام  ر�سوم  مناق�سة 

تلقت  وقد  هذا  الئتماين،  وال�ستعالم 
هذين  على  النقد  �سلطة  رد  اجلمعية 

اخلطابني.

مع  وبالتن�سيق  البنوك  جمعية  زودت 
النقد  �سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
مالحظـات القطاع امل�سرفـي على حمتوى 

نظام  من  امل�ستخرجة  الإدارية  التقارير 
�سوء  فـي  وذلك  الئتماين  ال�ستعالم 
عملية تطوير لنظام ال�ستعالم الئتماين، 

باملالحظات  النقد  �سلطة  تزويد  مت  حيث 
لأخذهـا بعني العتبار.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على محتوى تقارير نظام االستعالم االئتماني 
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نظمت جمعية البنوك اجتماعًا بني ممثلي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
مقر  فـي   2014/03/26 بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وممثلي 
والعمولت"ومت  "الر�سـوم  تعليمـات  م�سـودة  ملناق�سة  وذلك  اجلمعية، 
وو�سع  ومناق�ستها  امل�سودة  بنود  على  الطالع  الجتماع  خالل 
النقد  �سلطة  من  البنوك  بع�سها حيث طالب ممثلي  على  املالحظات 
العمل على تعديل 33 بند من بنود التعليمات، فـي حني مت املوافقة على 

تعديل 26 بند.
الت�سال وممثلي  لأع�ساء جلنة  اجتماعا لحقا  نظمت اجلمعية  هذا 
�سلطة النقد بتاريخ 2014/5/21 فـي مقر اجلمعية للبت فـي م�سودة 

تعليمـات الر�سوم والعمولت املعدلة واعتماد امل�سودة ب�سكلها النهائي.

خالل  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
الربع الثاين من العام احلايل ب�سفتها ع�سوًا 
فـي عدد من املجال�س واللجان فـي جمموعة من 
الجتماعات بح�سور مدير عام اجلمعية، حيث 
املدفوعات  جمل�س  اجتماع   - 1 فـي:  �ساركت 
�سلطة  مقر  فـي   2014 لعام  الأول  الوطني 
النقد، 2 - اجتماعات اللجنة الوطنية خلدمات 
ال�سغر  املتناهية  املن�ساآت  اأعمال  تطوير 
وال�سغرية واملتو�سطة فـي مقر وزارة القت�ساد 

التنفـيذية  للجنة  الرابع  3 - الجتماع  الوطني، 
لتجمعات   _ اخلا�س  القطاع  تطوير  مل�سروع 
التجارية  الغرف  احتاد  مقر  فـي  العنقودية 
ال�سناعية الزراعية الفل�سطينية، 4 - الجتماع 
قدرات  وتطوير  لتعزيز  الفنية  للجنة  الرابع 
�سلطة  مقر  فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
النقد، 5 - اللجنة الفنية لالإ�سرتاتيجية الوطنية 
هيئة  مقر  فـي  فل�سطني  فـي  املايل  لال�ستمال 

�سوق راأ�س املال الفل�سطينية.

التنميـة  �سنـدوق  اإدارة  جملـ�س  جل�سات   - 6

الثقافـية فـي مقر وزارة الثقافة.
كما مثلت القطاع امل�سرفـي بح�سور الجتماع 
القد�س،  ووقفـية  �سندوق  لإطالق  التاأ�سي�سي 
اللقاء  وح�سور  احلوار  جلنة  اجتماع  وح�سور 
الوطنية  التنمية  خطة  ب�سان  الت�ساوري 
القت�ساد  لتنمية  القطاعية  الإ�سرتاتيجية 

الوطني 2014 - 2016.

وزارة  ممثلي  مع  اجتماعا  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عقد 
مو�سوع  ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي   2014/03/31 بتاريخ  املالية 
ال�سريبة على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل املخ�س�سة لتحفـيز 

ال�سركات ال�سغرية.
حيث طالب ممثلو القطاع امل�سرفـي باإ�سدار تعليمات تو�سيحية حول 
تعريف ال�سركات ال�سغرية امل�سار اإليها فـي القانون من حيث احلجم، 
راأ�س املال، عدد العمال، طبيعة الن�ساط وحجم الت�سهيالت، وتعريف 
برامج  عن  والناجمة  املتحققة  الإيرادات  جميع  اإنها  على  الفوائد 
الفوائد  ت�سمل  حيث  ال�سغرية  ال�سركات  لتحفـيز  املخ�س�سة  التمويل 

والعمولت واأرباح فرق القطع واأية اإيرادات اأخرى.
جمعية البنوك تنظم اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة مسـودة تعليمـات »الرسـوم والعموالت«

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

خالل اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة مع ممثلي وزارة المالية
مناقشة بخصوص الضريبة على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل

المخصصة لتحفـيز الشركات الصغيرة 
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بيت البنوك
PwC بالتعاون مع برايس ووتر هـاوس كوبرز

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل حول المالحظات على اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
بالتعاون مع براي�س ووتر هاو�س كوبرز PwC عقدت جمعية البنوك فـي 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  املاليني  للمدراء  عمل  ور�سة  فل�سطني 
بتاريخ 2014/04/28 فـي مقر اجلمعية حول اتفاقية "جتنـب الزدواج 
على  بال�سرائـب  يتعلـق  فـيمـا  ال�سرائـب  مـن  التهـرب  ومنـع  ال�سريبـي 
الدخل" املوقعة بني حكومة اململكة الأردنية وحكومة فل�سطني، حيث قدم 
PwC خالل الور�سة �سرحا لالتفاقية وذلك بالن�سبة للبنود التي  خبري 
مبالغ  على  وتاأثريها  وفل�سطني  الأردن  فـي  العاملة  البنوك  عمل  تخ�س 
اإذا كان هناك  اأرباح البنوك، وبيان فـيما  �سريبة الدخل امل�ستحقة على 

اإجحاف للبنوك العاملة فـي فل�سطني نتيجة هذه التفاقية.
جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمستشارين القانونيين

لمراجعة دليل »قرارات المحاكم« الصادر عن الجمعية
عقدت جمعية البنوك اجتماعا للم�ست�سارين القانونيني فـي البنوك العاملة فـي 
ومراجعة  ملناق�سة  وذلك  فـي مقر اجلمعية   2014/04/14 بتاريخ  فل�سطني 
الجتماع بحث عدة  ال�سادر عن اجلمعية، ومت خالل  املحاكم  قرارات  دليل 
بع�س  واإبداء  املحاكم  قرارات  دليل  على  الطالع  فـي  متثلت  والتي  موا�سيع 
اأو  املالحظات عليه لتداركها فـي العدد القادم والتفاق على تزويد اجلمعية 
مكتب اإتقان بالقرارات اخلا�سة بكل بنك ليتم اإ�سافتها على الدليل، كما اثني 
املجتمعون على فكرة عقد لقاءات ت�ساوريه مع الق�ساة ولقاءات ت�ساوريه دورية 
قانونية  اإ�سكالت  اأي  وبحث  مناق�سة  بهدف   للبنوك  القانونيني  للم�ست�سارين 

وم�سرفـية تواجهها البنوك و�سبل اإيجاد احللول لها.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمستشارين القانونيين
لمناقشــة موضــوع المدد القانونية لالحتفاظ بالمستندات المصرفـية قبل إتالفها

البنوك  فـي  القانونيني  للم�ست�سارين  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
2014/06/16 فـي مقر اجلمعية  العاملة فـي فل�سطني وذلك بتاريخ 
ملناق�سة مو�ســوع املدد القانونية لالحتفاظ بامل�ستندات امل�سرفـية قبل 
اإتالفها ومت خالل الجتماع تو�سيح اإ�سكالية امل�سارف فـي حفظ وخزن 
امل�ستندات امل�سرفـية و�سرب مثاًل بع�س امل�سارف الذي ميلك خمازن 
كبرية من امل�ستندات، واأن الحتفاظ بامل�ستندات لفرتات طويلة اأ�سحى 
امل�ستندات،بالإ�سافة  هذه  وكرثة  حجم  من  للم�سارف  ومرهقًا  مكلفًا 
اإىل تبيني باأن هناك حاجة باإ�سدار تعليمات جديدة من �سلطة النقد 

بهذا اخل�سو�س.
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جمعية البنوك تعقد عدة اجتماعات لمدراء الموارد البشرية
لمناقشـة مسـودة قانـون الضمـان االجتماعـي ووضـع المالحظـات عليهـا

فـي  الب�سرية  املوارد  ملدراء  اجتماعات  عدة  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك العاملة فـي فل�سطني فـي مقر اجلمعية وذلك ملناق�سة وو�سع املالحظات على 
م�سـودة قانـون ال�سمـان الجتماعـي الواردة من املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س واملعدة من قبل الفريق الوطني لل�سمان الجتماعي حيث عقد اجتماع بتاريخ 
2014/04/13 مت فـيه مناق�سة بنود امل�سودة وو�سـع بع�س املالحظـات عليهـا وتزويد 

املجل�س التن�سيقي بها ليتم عر�سها خالل الجتماعات التي �ستعقد بخ�سو�س املو�سوع 
للخروج مبوقف موحد حيال هذا القانون. واجتماعا اأخر عقد بتاريخ 2014/05/08 
ملناق�سـة املالحظـات علـى م�سـودة قانـون ال�سمـان الجتماعـي املعدلـة امل�سودة حيث مت 

مناق�ستها وو�سع بع�س املالحظات عليها وتزويد املجل�س التن�سيقي بها.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء الموارد البشرية
لمناقشة الدراسات التي أعدتها جمعية البنوك عن العاملين فـي القطاع المصرفـي

عقدت جمعية البنوك اجتماعا ملمثلي دوائر املوارد الب�سرية فـي البنوك العاملة 
فـي فل�سطني وذلك بتاريخ 2014/04/07 ملناق�سة منوذج تقييم اأداء املوظف 
امل�سرفـي  القطاع  فـي  العاملني  عن  اجلمعية  اأعدتها  التي  والدرا�سات  املتميز 
فـيما يتعلق مبميزات الرواتب، واجمع املجتمعون على ت�سمني البنود واملوؤ�سرات 
من  العديد  العتبار  بعني  اآخذين  م�ستقبال  تبنيه  يتم  بحيث  املقرتح  للنموذج 
بع�س  يتم مناق�سة  باأن  اقرتحوا  اأثناء الجتماع، كما  نقا�سها  التي مت  الق�سايا 
املمار�سات الفعلية املتعلقة بحقوق املوظفـني بحيث يتم التطرق اإىل قانون العمل 
والتاأمينات ب�سكل عام )التاأمني ال�سحي ب�سكل خا�س( والعمل الإ�سافـي، وذلك 

من خالل الجتماعات القادمة التي اجمعوا على عقدها ب�سكل �سهري .

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء االمتثال
FATCA لإلطالع على أخر التطورات المحلية المتعلقة بتطبيق قانون

عقدت جمعية البنوك فـي فل�سطني اجتماعا ملدراء المتثال فـي البنوك العاملة 
فـي فل�سطني بتاريخ 2014/05/04 فـي مقر اجلمعية وذلك لالطالع على 
نتائج الجتماع الت�ساوري الذي عقد �سابقا بني اجلهات املعنية فـي ما يخ�س 
للح�سابات  ال�سريبي  املتعلقة بتطبيق قانون المتثال  التطورات املحلية  اأخر 
اخلارجية FATCA، واطالع  ممثلي البنوك على اأخر امل�ستجدات املتعلقة 
ومت   FATCA الـ  اتفاقية  على  للتوقيع  الفل�سطينية  احلكومة  توجه  برغبة 
التاأكيد على اأهمية ت�سجيل البنوك على موقع FATCA فـي املوعد املحدد 

2014/05/05 بغ�س النظر اإذا وقعت احلكومة على التفاقية اأو مل توقع.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء العالقات العامة

لمناقشة الحملة اإلعالمية المتزامنة مع إطالق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 
العامة  العالقات  ملدراء  اجتماعا  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك العاملة فـي فل�سطني بتاريخ 2014/05/05 فـي مقر اجلمعية 
وبح�سور مدير موؤ�س�سة �سمان الودائع وممثلي دائرة العالقات العامة 
والت�سال فـي �سلطة النقد وذلك ملناق�سة احلملة الإعالمية املتزامنة مع 
اإطالق املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع حيث مت الطالع على املادة 
الإعالنية التي �سيتم توزيعها على البنوك بخ�سو�س املوؤ�س�سة والتعريف 

عنها واخلدمات التي �ستقدم من خاللها.

العاملة  البنوك  فـي  الئتمان  ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  ال�سندوق  ممثل  وبح�سور  فل�سطني  فـي 
تواجه  التي  املعوقات  ملناق�سة   2014/04/08 بتاريخ  وذلك  القرو�س 
من   بعدد  املجتمعون  وخرج  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  متويل 
املعوقات التي اجمع عليها احل�سور حيث مت تزويد اللجنة الفنية لتعزيز 
يتم  لكي  املعوقات  بهذه  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات  وتطوير 

العمل على تذليلها.

جمعية البنوك تنظم اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة حملة توعية الجمهور بالفوائد المصرفـية
نظمت جمعية البنوك اجتماعًا بني ممثلي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
مقر  فـي   2014/05/04 بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وممثلي 
بالفوائد  توعية خا�سة  اإطالق حملة  ترتيبات  ملناق�سة  وذلك  اجلمعية، 
اأنواع  عن  �سرح  يت�سمن  برو�سور  اإعداد  خالل  من  وذلك  امل�سرفـية 
الفوائد والفروقات بينها وطرق احت�سابها مع اأمثلة على طرق الحت�ساب 
للمقرت�سني بخ�سو�س احل�سول  ون�سائح م�سرفـية  اإر�سادات  وتقدمي 

على الئتمان والتعامل

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء االئتمان 
لمناقشة المعوقات التي تواجه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قـرارات المحـاكـم
قرارات محكمة النقض ذات العالقة بالعمل المصرفـي وموظفـي المصارف

اأ�سدرت جمعية البنوك يف فل�سطني دليل "قرارات املحاكم" وذلك بالتعاون مع مكتب اإتقان للخدمات 
ال�ست�سارية )امل�ست�سار القانوين للجمعية( الـذي تـم فيـه جتميـع بعـ�س الأحكـام الق�سائيـة ال�سـادرة 

عـن حمكمـة النقـ�س والتـي متـ�س امل�سائـل ذات العالقـة بالعمـل امل�سرفـي وبالعامليـن فـي امل�سـارف.
هذا وكانت اجلمعية قد خاطبت البنوك لكي يتم التن�سيق مع امل�ست�سارين القانونني للبنوك من اجل 
تزويد اجلمعية باأية اأحكـام ق�سائيـة مل ترد يف الدليل من اأجل العمل على حتديث الدليل ب�سكل م�ستمر.

جمعية البنوك تصدر دليل »قرارات المحاكم« 
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جمعية البنوك تصدر تقريرها السنوي 2013
حجم  مبينًا  الإداري  التقرير  على  يحتوي  والذي   2013 ال�سنوي  تقريرها  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 

الأعمال والجنازات التي حققتها اجلمعية خالل العام 2013 والبيانات املالية املدققة ل�سنة 2013.
وكان جمل�س الإدارة اعتمد م�سودة التقرير الإداري وم�سودة البيانات املالية املدققة ل�سنة 2013 فـي 
جل�سته املنعقدة بتاريخ 2014/03/06، فـي حني مت امل�سادقة على التقرير الإداري واملايل من الهيئة 

العامة خالل اجتماعها ال�سنوي العادي بتاريخ 2014/04/28 .
الـتـقـرير الســنوي
2013

جمعية البنوك تتلقى ردا على مخاطبة وزارة الحكم المحلي بخصوص رسوم استخدام الصراف اآللي 

جمعية البنوك تتلقى ردا على مخاطبة اإلدارة العامة لضريبة األمالك
بخصوص رخص المهن للصرافات اآللية الخارجية

جمعية البنوك تتلقى ردا على مخاطبة مجلس مهنة تدقيق الحسابات 

لوزير  املوجه  كتابها  على  ردا  اجلمعية  تلقت 
فـي  النظر  اإعادة  بخ�سو�س  املحلي  احلكم 
ب�سان  للبنوك  املوجهة  املالية  املطالبات 
الأمـالك  �سريبـة  ودائـرة  البلديـات  حق 
احلـرف  و/اأو  املهـن  رخـ�س  ر�سـوم  بفـر�س 
وال�سناعـات علـى ال�سرافـات الآليـة للبنـوك، 

وقد ت�سلمت اجلمعية كتابا من الوزارة مو�سح 
فـيه بان ال�سرافات الآلية وحتديدا املنف�سلة 
هي  وخدمات  م�سرفـية  باأعمال  تقوم  منها 
من �سلب عمل البنوك واأنها ل تعدو اأن تكون 
خلدمات  مكتبا  اأو  البنك  فروع  من  فرعا 
التكيف  هذا  فان  احلالتني  بكال  و  اجلمهور 

املكاتب  اأو  البنوك  م�سطلح  علية  يندرج 
احلرف  رخ�س  قانون  اأحكام  �سمن  الواردة 
الوارد  الكتاب  تعميم  مت  حيث  وال�سناعات، 
لتخاذ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  على 

الإجراءات الالزمة.

الأمالك  ل�سريبة  العامة  الإدارة  ا�ستجابت 
اإعادة  بخ�سو�س  البنوك  جمعية  لطلب 
ودائـرة  البلديـات  حق  قرار  فـي  النظر 
رخـ�س  ر�سـوم  بفـر�س  الأمـالك  �سريبـة 
علـى  وال�سناعـات  احلـرف  و/اأو  املهـن 

بعد  وذلك  للبنـوك،  الآليـة  ال�سرافـات 
الأمالك  �سريبة  عام  مدير  خماطبة 
املو�سوع،  بخ�سو�س  نوفل  حممود  ال�سيد 
عام  مدير  من  كتابا  اجلمعية  ت�سلمت  وقد 
مراجعة  بعد  انه  يو�سح  الأمالك  �سريبة 

تبني  املالية  وزارة  فـي  القانونية  الدائرة 
الآلية غري خا�سعة  ال�سرافات  اأجهزة  بان 
لأحكام ر�سوم رخ�س املهن، حيث مت تعميم 
فـي  العاملة  البنوك  على  الوارد  الكتاب 

فل�سطني لتخاذ الإجراءات الالزمة.

تلقت اجلمعية ردا على كتابها املوجه ملجل�س 
اعتماد  بخ�سو�س  احل�سابات   تدقيق  مهنة 
فـي  اخلرباء  املحا�سبني  باأ�سماء  قائمة 
من  لكل  يحق  باأنه  يفـيد  امل�سرفـي  العمل 

يحمل رخ�سة مزاولة مهنة تدقيق احل�سابات 
فـي  اأ�سكاله  بكافة  التدقيق  باأعمال  القيام 
يحدد  ومل  ا�ستثناء  بدون  املجالت  جميع 
القانون اقت�سار عمل املدقق فـي جمال دون 

بقائمة  اجلمعية  تزويد  مت  عليه  وبناءا  اأخر 
املدققني املرخ�سون واملزاولني للعام 2014 

املعتمد من قبل املجل�س.

جمعية البنوك تجتمع مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 
فـي سياق متابعتها لموضوع اعتماد قائمة بأسماء المحاسبين الخبراء فـي العمل المصرفـي

مع جمعية مدققي احل�سابات  اجتماع  البنوك  عقدت جمعية 
ملتابعة   2014/04/08 بتاريخ  الفل�سطينية  القانونيني 
فـي  اخلرباء  املحا�سبني  باأ�سماء  قائمة  اعتماد  مو�سوع 
الق�ساة من  املحاكم ومتكني  وتعميمها على  امل�سرفـي  العمل 
اختيار اأي من اخلرباء املحا�سبني املعتمدين لإعداد التقارير 
واأي  امل�سارف  بني  املتكونة  املحا�سبة  دعاوي  فـي  الالزمة 

اأطراف اأخرى.
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سلطة النقد الفلسطينية
سلطة النقد تصدر دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة البنوك

وتطلق حملة التوعية بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع فـي الضفة الغربية وقطاع غزة

وتصدر تعليماتها الجديدة لتنظيم قروض اإلسكان والرهن العقاري
»Dynamic LTV« وفقًا للمعيار المرن

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأعلنت 
بتاريخ 2014/05/04، اأنها اأ�سدرت 
الف�سلى  واملمار�سات  القواعد  دليل 
مبا  فل�سطني  فـي  البنوك  حلوكمة 
بازل  جلنة  اإ�سدارات  مع  يتوافق 
اعتمده  وما  امل�سرفـية  للرقابة 

نهاية  فـي  العرب  املحافظني  جمل�س 
النقد  �سندوق  فـي  املا�سي  العام 
توفـري  اإىل  الدليل  ويهدف  العربي، 
اإدارة  ل�سمان  ال�سليمة  الأ�س�س 
حتر�س  الأمثل.  بال�سكل  املوؤ�س�سة 
وتعزيز هذه  اإر�ساء  النقد على  �سلطة 

العامل  الأ�س�س فـي اجلهاز امل�سرفـي 
حتقيق  من  لذلك  ملا  فل�سطني  فـي 

الر�سيد.  واحلكم  لل�سفافـية 
دليل  النقد  �سلطة  ن�سرت  وقد 
الإلكرتوين  موقعها  على  احلوكمة 

.www.pma.ps

 2014/06/01 بتاريخ  انطلقت 
الفل�سطينية  باملوؤ�س�سة  التوعية  حملة 
الغربية  ال�سفة  فـي  الودائع  ل�سمان 
اجلمهور  لإطالع  وذلك  غزة،  وقطاع 
وفئاته  �سرائحه  بكافة  الفل�سطيني 
فـي  ودورها  املوؤ�س�سة  اأهمية  على 
على  واحلفاظ  املواطنني  ودائع  حماية 

ال�ستقرار املايل.
اأهم  وت�سمل احلملة و�سع يافطات فـي 
حمافظات  كافة  فـي  والطرق  ال�سوارع 
فـي  تو�سيحية  ويافطات  الوطن، 
جميع  فـي  واإعالنات  البنوك،  مقرات 
وامل�سموعة  املقروءة  الإعالم  و�سائل 
�سعار  وحتمل  والإلكرتونية،  واملرئية 
ال�سمان"  احنا  باأمان.  بالبنك  "اأموالك 
الوزير  خليل  جهاد  الدكتور  واعترب 

جمل�س  ورئي�س  النقد،  �سلطة  حمافظ 
ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
الودائع، اأن هذه احلملة تاأتي ا�ستكماًل 
اإجنازها  مت  التي  املهمة  للخطوات 
املوؤ�س�سة،  وبناء  ت�سكيل  بخ�سو�س 
ما  املوؤ�س�سة  هذه  اإن�ساء  اأن  اإىل  م�سريًا 
كان ليتم لول اأن جميع البنوك فـي و�سع 

فـي  التعرث  ن�سبة  اإن  وجيد، حيث  �سليم 
 % 2.9 الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز 
اأقل ن�سبة بني الأجهزة امل�سرفـية  وهي 
اأن  يعني  وهذا  العربي،  العامل  فـي 
املوؤ�س�سة  هذه  خالل  ومن  البنوك 
ال�سيا�سي  الو�سع  رغم  اأمنًا  ازدادت 

ال�سعب. والقت�سادي 

بتاريخ  النقد  �سلطة  اأعلنت 
2014/04/08 م اأنها اأ�سدرت تعليماتها 

قرو�س  تنظيم  اإىل  الهادفة  اجلديدة 
يتواءم  ب�سكل  العقاري  والرهن  الإ�سكان 
مع قدرات املقرت�سني ومالئتهم الئتمانية 
مبا ي�ساهم فـي تخفـي�س خماطر حمفظة 

�سروط  ربط  مت  حيث  العقارية،  القرو�س 
العقاري  والرهن  الإ�سكان  قرو�س  منح 
بدرجة ت�سنيف املقرت�سني الئتمانية التي 
اأهمها  العنا�سر  من  جمموعة  اإىل  ت�ستند 
�سداد  فـي  وتاريخيًا  حاليًا  التزامه  مدى 
اأق�ساط الت�سهيالت فـي مواعيدها املحددة. 

�سلطة  الوزير حمافظ  الدكتور جهاد  واأكد 
النقد باأن التعليمات اجلديدة جاءت ل�سمان 
ب�سراء  الراغبني  للمواطنني  القرو�س  منح 
احتياجاتهم  مع  يتواءم  مبا  �سكنية  �سقق 

واإمكانياتهم املادية.
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وتوقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السويدي

)III) / (II) وتبدأ بالمرحلة الثانية من مشروع تطبيق مقررات بازل

وتصدر الدليل اإلرشادي للصرافـين لمكافحة غسل األموال

وتصدر تعليمات جديدة بشأن الرسوم والعموالت البنكية

حمافظ  الوزير،  جهاد  الدكتور  وقع 
والدكتور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
حمافظ  اجنفـي�س،  �ستيفان 
بتاريخ  ال�سويدي  املركزي  البنك 
تفاهم  مذكرة  م،   2014/04/12

فر�س  تعزيز  اإىل  تهدف  م�سرتك، 
فـي  اخلربات  وتبادل  امل�سرتك  التعاون 

وال�سيا�سات  املايل  ال�ستقرار  جمال 
وعمليات  املدفوعات  ونظم  النقدية 
خالل  من  ذلك  تنفـيذ  و�سيتم  ال�سوق، 
وتقدمي  املتبادلة  الدرا�سية  الزيارات 
العمل  ور�س  وتنظيم  ال�ست�سارات 
وامل�ساعدات  التدريب  وبرامج  امل�سرتكة 
الفنية الهادفة اإىل تطوير مناهج العمل 

املعمول بها بالبنوك املركزية. مت توقيع 
التفاهم على هام�س اجتماعات  مذكرة 
الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك 
�سي  دي  وا�سنطن  مدينة  فـي  املنعقد 
ني�سان   13-09 بني  املمتدة  الفرتة  فـي 

من العام اجلاري. 

�سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  د.  اأعلن 
�سلطة  اأن  م   2014/05/18 بتاريخ  النقد 
النقد بداأت ر�سميًا فـي املرحلة الثانية من 
 ،)III(/)II( م�سروع تطبيق مقررات بازل
النقد  �سلطة  �سعي  اطار  فـي  ذلك  وياأتي 
الدوؤوب ملواكبة اأف�سل املمار�سات الدولية 
والتطورات  امل�سرفـية  الرقابة  فـي 

مقدمتها  وفـي  املعايري  تلك  فـي  امل�ستمرة 
املعايري ال�سادرة عن جلنة بازل للرقابة 

امل�سرفـية.
تعترب جلنة بازل للرقابة امل�سرفـية والتي 
الدولية  الت�سويات  بنك  فـي  مقرها  يقع 
فـي مدينة بازل - �سوي�سرا مبثابة منتدى 
الأع�ساء  الدول  فـي  امل�سارف  ملراقبي 

املجالت  فـي  الدويل  التعاون  ومتثل 
وتهدف  امل�سرفـية،  للرقابة  املختلفة 
من  امل�سرفـية  الرقابة  جودة  تعزيز  اإىل 
النقدية  وال�سلطات  املركزية  البنوك 
وتن�سيق اجلهود الرقابية الرامية لتحقيق 
الوعي بالق�سايا  ال�ستقرار املايل وزيادة 

الرقابية الهامة حول العامل.

بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  اأعلنت �سلطة 
الدليل  اأ�سدرت  اأنها   ،2014/05/05

غ�سل  ملكافحة  لل�سرافـني  الإر�سادي 
تعريف  اإىل  يهدف  والذي  الأموال، 
ال�سلبية  الآثار  على  ال�سرافـني  قطاع 
القطاعات  خمتلف  على  الأموال  لغ�سل 

وتر�سيخ  والجتماعية،  القت�سادية 
واآثاره  ال�سليم  ال�سريفـي  العمل  مبادئ 
الوطني،  القت�ساد  على  الإيجابية 
وت�سجيع خمتلف الأطراف على التعاون 
فـي  مبا  الأموال  غ�سل  جرمية  ملحاربة 
الق�سائي  واجلهاز  احلكومة  ذلك 

اأجل  من  اخلا�س  والقطاع  والأهلي 
وبناء  ونبذها  اجلرمية  هذه  حماربة 
فعال  ب�سكل  ي�ساهم  حقيقي  اقت�ساد 
وقد  امل�ستدامة.  القت�سادية  بالتنمية 
ن�سرت �سلطة النقد الدليل املذكور على 
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الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأعلنت 
اأنها  2014/06/12م  بتاريخ 
لتنظيم  اجلديدة  تعليماتها  اأ�سدرت 
تتقا�ساها  التي  والعمولت  الر�سوم 
مقابل  املواطنني  من  امل�سارف 
وذلك  لهم،  تقدم  التي  اخلدمات 
البنوك  جمعية  مع  امل�ساورات  بعد 

معتمدة  فل�سطني  فـي  العاملة 
الذي  العادل  الئتمان  مبداأ  على 
اأو  اخلدمة  مبقدار  العمولت  ربط 
امل�سرف.  يتكبدها  التي  املخاطر 
حتديثًا  التعليمات  هذه  وجاءت 
 ،2011 عام  ال�سادرة  للتعليمات 
بعني  اجلديدة  التعليمات  واأخذت 

على  احلا�سل  التطور  العتبار 
اإلغاء  مت  حيث  امل�سرفـية  ال�سناعة 
ر�سوم وعمولت واملوافقة على ر�سوم 
من  العدد  خف�س  مت  حيث  جديدة، 
تعليمات  فـي  وعمولًة  ر�سمًا   119

وعمولًة  ر�سمًا   94 اإىل   2011 عام 
التعليمات ال�سادرة حديثًا. فـي 



المعهد المصرفـي الفلسطيني
المعهد المصرفـي يطلق مجلته المالية والمصرفـية العلمية المحّكمة

ويستعد إلصدار المجلد الثاني منها
جملة دورية ي�سارك فـي حتريرها نخبة 
م�ستوى  على  اجلامعات  اأ�ساتذة  من 
ن�سخًا  توزيع  مت  حيث  العربي،  الوطن 
واملوؤ�س�سات  البنوك  على  منها  عديدة 
وغريها  واملكتبات  واجلامعات  املالية 

�سهر  خالل  امل�سرفـي  املعهد  اأطلق 
املالية  العام احلايل جملته  ني�سان من 
العدد   – املحكمة  العلمية  وامل�سرفـية 
"جملة  ا�سم  الأول حتت  املّجلد  الأول/ 
وهي  وامل�سرفـية"،  املالية  الأبحاث 

حاليًا  املعهد  يقوم  كما  املراكز،  من 
لن�سرها  املطروحة  الأبحاث  بدرا�سة 
فـي املجلد الثاين من املجلة واملتوقع اأن 

يتم اإ�سداره فـي �سهر اأيلول املقبل.

ويعقد مجموعة من ورش العمل المميزة والمتخصصة
الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عقد 
جايكا  خريجي  جمعية  مع  وبالتعاون 
القطاع  "دور  حول  عمل  ور�سة  اليابانية 
مقر  فـي  املحلية"  التنمية  فـي  امل�سرفـي 
من  عدد  بها  �سارك  والتي  بغزة  املعهد 
والنقابات  اجلمعيات  وممثلي  اخلرباء 
الغرفة  رئي�س  اإىل  بالإ�سافة  واجلامعات 
خريجي  جمعية  من  واأع�ساء  التجارية 
الور�سة  هذه  وتهدف  اليابانية  جايكا 
الربط  باأهمية  امل�ساركني  تعريف  اإىل 
والقطاع  الفل�سطيني  املحلي  املجتمع  بني 
وتطوير  تنمية  فـي  ي�ساهم  مبا  امل�سرفـي 
فـي  ذلك  واأهمية  امل�سرفـي  القطاع 
امل�ساريع  متويل  و  القت�ساد  عجلة  دفع 
م�سكلة  من  واحّلد  واملتو�سطة  ال�سغرية 

البنـوك فـي فل�ســــــطني34

فـي اإطار �سعي املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني 
لتو�سيع �سبكة عالقاته مع موؤ�س�سات تدريبية 
العام  باملدير  ممثاًل  املعهد  وّقع  مماثلة، 
اخلليج  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  طه  با�سل 
باملهند�س  ممثلة  والتدريب  لال�ست�سارات 
ملجموعة  التنفـيذي  الرئي�س  البيقاوي  بهيج 
جدارة. وتهدف املذكرة اإىل تنظيم ور�سات 
املجالت  بع�س  فـي  امل�سرفـي  للقطاع  عمل 
الأعمال  م�ستجدات  اأحدث  تواكب  التي 

ويوّقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع مؤسسات وشركات مماثلة
املوؤ�س�سات  احتياجات  تلبي  ودورات  وبرامج 
وخا�سة فـي جمال املوارد الب�سرية والربامج 
اخلدمات  الأمداد،  �سال�سل  الإدارية، 
تعاون  اتفاقية  املعهد  وّقع  ال�ست�سارية. كما 
التوثيق  مركز  مع  ح�سرية  م�سرتكة  مهني 
املمّثل  وال�ست�سارات،  للتدريب  الدويل 
لالإدارة  الأمريكية  لالأكادميية  الر�سمي 
لإدارة  الأمريكية  والأكادميية  املالية 
وّقع  حيث  عمان/الأردن،  فـي  امل�ساريع 

للمعهد،  العام  املدير  طه  با�سل  التفاقية 
والدكتور عبد الرحمن ها�سم مدير املركز.

برامج  تنظيم  اإىل  التفاقية  هذه  وتهدف 
فـي  متخ�س�سة  مهنية  و�سهادات  تدريبية 
الإدارة املالية واإدارة امل�ساريع �سمن معايري 
الدويل  املجل�س  عن  منبثقة  حمّددة  عاملية 
تّهم  والتي  العربي  الوطن  فـي  للمعايري 

القطاعني امل�سرفـي واملايل.

�سلطة  دور  عن  التحدث  مت  كما  البطالة 
فـي  رقابية  كجهة  الفل�سطينية  النقد 
احلفاظ على �سالمة اجلهاز امل�سرفـي.
"قانون  حول  عمل  ور�سة  املعهد  عقد  كما 

الفل�سطيني" بالتعاون مع جمعية  التنفـيذ 
مع  وبالتن�سيق  الفل�سطينيني  املحكمني 
بح�سور  وذلك  الأعلى،  الق�ساء  جمل�س 
رئي�س حمكمة ا�ستئناف رام اهلل/القا�سي 



وينّفذ مجموعة مميزة من البرامج التدريبية
بتنفـيذ  العام احلايل  الثاين من  الربع  متّيز 
معظم  فـي  التدريبية  الربامج  من  جمموعة 
حمافظات الوطن، ففـي رام اهلل عقد املعهد 
وتخ�س�سات  جمالت  فـي  برامج  امل�سرفـي 
المتثال  الإلكرتونية،  الأر�سفة  مثل  متنوعة 
الحالل  خطط  مهارات  البنوك،  فـي 
املالية،  القوائم  حتليل  الوظيفـي،  والتعاقب 
ك�سف التزييف والتزوير للعمالت وال�سيكات 
اأ�سول  الوقت،  اإدارة  ال�سارة،  لغة  والوثائق، 
الرقابة  الديون،  اإدارة  ومتابعة  حت�سيل 
املبنية على املخاطر، اإعداد وكتابة التقارير، 
التقارير  اإعداد  املوؤ�س�سات،  فـي  الأمن 
اإدارة  املايل،  والتنبوؤ  التحليل  الئتمانية، 
وعالقات  املحا�سر،  واإعداد  الجتماعات 

.CRM العمالء
فـي  تزامنية  تدريبية  برامج  عقد  مت  كما 
تقدمي  مهارات  وهي  وغزة  اهلل  رام  من  كل 
 English course - ،اخلدمة للمرا�سلني
 upper intermediate for business

جذب  ا�سرتاتيجيات  وبرنامج   ،sector

وا�ستثمار الودائع امل�سرفـية فـي كل من رام 
اهلل ونابل�س وغزة.

احلديثة  الأ�ساليب  فـي  برنامج  عقد  مت  كما 

لإعداد تقرير مدقق داخلي، ك�سف التزييف 
منح  لغايات  املايل  التحليل  والتزوير، 
فـي  وال�سخ�سي  الوظيفـي  التميز  الئتمان، 
نظم  برنامج  عقد  مت  نابل�س  وفـي  غزة، 
اعرف  و�سيا�سة  الأموال  غ�سل  مكافحة 
خدمة  فـي  التميز  فـي  وبرناجمني  عميلك 
العمالء وتقنية املحافظة عليهم فـي كل من 

نابل�س وبيت حلم. 
مت  فقد  املهنية  لل�سهادات  بالن�سبة  اأما 
موؤ�س�سة  مع  املخاطر  اإدارة  �سهادة  عقد 
منتدى  مع  وبالتعاون   Euromoney

 PIBFلالأعمال الدويل  فل�سطني 
الدكتور  بح�سور  وذلك  البنوك  وجمعية 
النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد 

املعهد  اإدارة  جمل�س  الفل�سطينية/رئي�س 
ونخبة من امل�ساركني فـي القطاعني املايل 
�سهادة  بربنامج  البدء  مت  كما  وامل�سرفـي. 
اإ�سافًة  معتمد،  عمالء  عالقات  �سابط 
التخمني  فـي  الف�سلى  املمار�سات  ل�سهادة 
العقاري، و�سهادة متخ�س�س فل�سطيني فـي 

.PAMLA مكافحة غ�سل الأموال
حزيران  �سهر  بداية  مع  املعهد  با�سر  كما 
مقره  فـي  العمل  ا�ستمرارية  دبلوم  بتنفـيذ 
 Certified Anti- و�سهادة  اهلل،  برام 

Counterfeiting Officer فـي غزة.

حتى  نفذ  قد  امل�سرفـي  املعهد  يكون  وبذلك 
تاريخ 2014/05/31 "48" برناجمًا تدريبيًا 

املحافظات. كافة  فـي  عمل  و "10" ور�س 

املحكمني  جمعية  واأع�ساء  �سليبي  يو�سف 
الفل�سطينيني وممثلني عن البنوك العاملة 
فـي  املتحدثون  اأكد  فل�سطني،حيث  فـي 
قا�سي  الكيالين  القا�سي/اأ�سامة  الور�سة 
ع�ساف  القا�سي/رائد  و  ال�ستئناف 
الأعلى  الق�ساء  ملجل�س  الإعالمي  الناطق 
جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  جرب  وفوؤاد 
طه  وبا�سل  الفل�سطينيني،  املحكمني 
زهدي  اأمري  واملحامي  املعهد  عام  مدير 

حمكمة  تتخذ  اأن  �سرورة  على  التميمي 
والقد�س  اهلل  رام  مبركزيها  ال�ستئناف 
دورها احلقيقي فـي اإر�ساء مبادئ قانونية 
الفل�سطيني  التنفـيذ  قانون  فـي  وا�سحة 
بعدم جواز اأو امكانية التقدم بطعون اأمام 
حمكمة النق�س الفل�سطينية كون القرارات 
فـي  ال�ستئناف  حمكمة  عن  ت�سدر  التي 
الق�سايا التنفـيذية ل تنق�س وتقدموا بعدة 

تو�سيات بناءة.

حقوق   " حول  عمل  ور�سة  لعقد  اإ�سافًة 
"مكافحة  حول  وور�سة  الفكرية"  امللكية 
و"دور  التاأمني"  قطاع  فـي  الأموال  غ�سل 
توجيه  فـي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
الئتمان" فـي رام اهلل، وفـي غزة مت عقد 
الإ�سالمية"  "ال�سكوك  حول  عمل  ور�سة 
الئتمان  منح  "اأ�سول  حول  اأخرى  وور�سة 

وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية".
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زاوية مصرفـية
سطين

مقارنة بيانات البنوك العاملة فـي فل
البنك

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

 �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة

�سافـي الربح / ا
2012

 2013
2012

 2013
2012

 2013
2012

 2013

البنك العربي 
2,990,571,749

3,120,716,667
2,558,411,346

2,730,366,530
1,270,135,776

1,203,485,673
 46,826,007 

 58,911,233 

بنك فل�سطني
2,004,494,095

2,348,045,943
1,554,493,702

1,745,563,265
976,394,928

1,103,641,018
 38,347,397 

 40,438,831 

بنك القاهرة عمان
754,114,159

796,122,429
594,576,804

621,434,773
265,708,337

268,588,680
 8,298,062 

 7,489,299 

بنك الأردن
558,669,904

592,288,315
471,090,203

499,557,434
138,564,927

163,681,408
 6,351,458 

 4,995,629 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
522,250,230

581,726,763
379,677,052

426,837,350
209,750,604

215,342,590
 4,850,706 

 6,520,038 

بنك القد�س
480,906,793

531,873,355
353,607,111

420,455,870
292,863,010

287,349,992
 3,267,925 

 4,739,649 

البنك الوطني
350,890,034

529,598,977
216,179,214

302,628,462
142,792,387

228,289,517
 2,021,100 

 3,600,243 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
423,109,279

502,251,830
335,745,977

399,044,257
209,428,454

268,801,784
 5,825,988 

 6,526,862 

البنك الإ�سالمي العربي
375,216,122

469,814,701
290,233,742

351,626,620
171,759,593

191,325,328
 648,513 

 3,500,463 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
258,689,765

288,414,977
152,194,273

182,120,791
95,120,970

99,253,325
 1,826,277 

 1,958,574 

ين
البنك الأهلي الأرد

241,444,745
264,099,724

171,189,052
180,470,753

98,752,915
111,101,147

 3,896,048 
 3,620,412 

البنك التجاري الفل�سطيني
186,169,212

237,296,000
123,118,507

156,191,939
73,857,269

99,481,179
 62,167 

 114,682 

ين
البنك التجاري الأرد

159,566,392
156,272,745

64,910,652
73,931,140

51,403,264
48,798,010

 1,018,138 
 1,394,566 

البنك العقاري امل�سري العربي
137,807,414

148,111,564
75,688,626

84,370,016
86,104,832

84,388,084
 78,612 

 32,547 

ين الكويتي
البنك الأرد

113,120,417
116,571,941

50,337,367
54,015,300

14,167,952
13,821,020

 729,282 
 1,017,819 

حتاد
بنك الإ

59,306,766
74,629,529

31,561,884
32,776,659

13,292,695
10,417,450

-1,059
 308,426 

H ال�سرق الأو�سط املحدود
SBC بنك

47,024,598
25,986,141

37,133,275
13,145,360

7,871,140
6,556,016

-501,447
-1,718,993
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سطين
سوقية للبنوك العاملة فـي فل

ص ال
ص

مقارنة الح
البنك

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة

�سافـي الربح / ا
2012

 2013
2012

 2013
2012

 2013
2012

 2013

البنك العربي 
30.95%

28.94%
34.29%

33.00%
30.84%

27.33%
37.90%

41.07%

بنك فل�سطني
20.74%

21.77%
20.84%

21.10%
23.71%

25.06%
31.04%

28.19%

بنك القاهرة عمان
7.80%

7.38%
7.97%

7.51%
6.45%

6.10%
6.72%

5.22%

بنك الأردن
5.78%

5.49%
6.31%

6.04%
3.36%

3.72%
5.14%

3.48%

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5.40%

5.39%
5.09%

5.16%
5.09%

4.89%
3.93%

4.55%

بنك القد�س
4.98%

4.93%
4.74%

5.08%
7.11%

6.52%
2.65%

3.30%

البنك الوطني
3.63%

4.91%
2.90%

3.66%
3.47%

5.18%
1.64%

2.51%

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4.38%

4.66%
4.50%

4.82%
5.09%

6.10%
4.72%

4.55%

البنك الإ�سالمي العربي
3.88%

4.36%
3.89%

4.25%
4.17%

4.34%
0.52%

2.44%

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
2.68%

2.67%
2.04%

2.20%
2.31%

2.25%
1.48%

1.37%

ين
البنك الأهلي الأرد

2.50%
2.45%

2.29%
2.18%

2.40%
2.52%

3.15%
2.52%

البنك التجاري الفل�سطيني
1.93%

2.20%
1.65%

1.89%
1.79%

2.26%
0.05%

0.08%

ين
البنك التجاري الأرد

1.65%
1.45%

0.87%
0.89%

1.25%
1.11%

0.82%
0.97%

البنك العقاري امل�سري العربي
1.43%

1.37%
1.01%

1.02%
2.09%

1.92%
0.06%

0.02%

ين الكويتي
البنك الأرد

1.17%
1.08%

0.67%
0.65%

0.34%
0.31%

0.59%
0.71%

حتاد
بنك الإ

0.61%
0.69%

0.42%
0.40%

0.32%
0.24%

-0.001%
0.22%

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

0.49%
0.24%

0.50%
0.16%

0.19%
0.15%

-0.41%
-1.20%
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زاوية مصرفـية
سب بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

الرتتيب ح�سب �سافـي املوجودات
الرتتيب ح�سب ودائع العمالء

الرتتيب ح�سب �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

2012
2013

2012
2013

2012
2013

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
1

_
1

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك القاهرة عمان
3

_
3

بنك القاهرة عمان
3

_
3

بنك القد�س
3

_
3

بنك الأردن
4

_
4

بنك الأردن
4

_
4

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

4

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5

_
5

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5

_
5

بنك القاهرة عمان
4

5

بنك القد�س
6

_
6

بنك القد�س
6

_
6

البنك الوطني
8

6

البنك الوطني
9

7
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

7
_

7
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

5
7

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
7

8
البنك الإ�سالمي العربي

8
_

8
البنك الإ�سالمي العربي

7
8

البنك الإ�سالمي العربي
8

9
البنك الوطني

9
_

9
بنك الأردن

9
_

9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

_
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11

10
ين

البنك الأهلي الأرد
10

_
10

ين
البنك الأهلي الأرد

11
_

11
ين

البنك الأهلي الأرد
10

11
البنك التجاري الفل�سطيني

13
11

البنك التجاري الفل�سطيني
12

_
12

البنك التجاري الفل�سطيني
12

_
12

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11

12

ين
البنك التجاري الأرد

13
_

13
البنك العقاري امل�سري العربي

13
_

13
البنك العقاري امل�سري العربي

12
13

البنك العقاري امل�سري العربي
14

_
14

ين
البنك التجاري الأرد

14
_

14
ين

البنك التجاري الأرد
14

_
14

ين الكويتي
البنك الأرد

15
_

15
ين الكويتي

البنك الأرد
15

_
15

ين الكويتي
البنك الأرد

15
_

15

حتاد
بنك الإ

16
_

16
حتاد

بنك الإ
17

16
حتاد

بنك الإ
16

_
16

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

17
_

17
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
16

17
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
17

_
17
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سب بياناتها ومؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

خل�سارة
الرتتيب ح�سب �سافـي الربح / ا

الرتتيب ح�سب العائد على املوجودات
الرتتيب ح�سب العائد على حقوق امللكية

2012
2013

2012
2013

2012
2013

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
3

1
البنك العربي 

1
_

1

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
1

2
بنك فل�سطني

2
_

2

بنك القاهرة عمان
3

_
3

ين
البنك الأهلي الأرد

2
3

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4

3

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
5

4
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

4
_

4
بنك القاهرة عمان

3
4

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
6

5
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

7
5

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
6

5

بنك الأردن
4

6
بنك القاهرة عمان

6
_

6
بنك القد�س

8
6

بنك القد�س
8

7
ين

البنك التجاري الأرد
11

7
بنك الأردن

5
7

ين
البنك الأهلي الأرد

7
8

بنك القد�س
9

8
البنك الوطني

9
8

البنك الوطني
9

_
9

ين الكويتي
البنك الأرد

10
9

ين
البنك الأهلي الأرد

7
9

البنك الإ�سالمي العربي
13

10
بنك الأردن

5
10

البنك الإ�سالمي العربي
13

10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

11
البنك الإ�سالمي العربي

13
11

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

11

ين
البنك التجاري الأرد

11
12

البنك الوطني
12

_
12

ين
البنك التجاري الأرد

11
12

ين الكويتي
البنك الأرد

12
13

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
8

13
ين الكويتي

البنك الأرد
12

13

حتاد
بنك الإ

16
14

حتاد
بنك الإ

16
14

حتاد
بنك الإ

16
14

البنك التجاري الفل�سطيني
15

_
15

البنك التجاري الفل�سطيني
15

_
15

البنك التجاري الفل�سطيني
14

15

البنك العقاري امل�سري العربي
14

16
البنك العقاري امل�سري العربي

14
16

البنك العقاري امل�سري العربي
15

16

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

17
_

17
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
17

_
17

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

17
_

17
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زاوية مصرفـية

�سافـي املوجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة/ فرع

البنك العربي 
120,027,564

البنك العربي 
105,014,097

البنك العربي 
46,287,910

البنك الوطني
75,656,997

البنك الوطني
43,232,637

البنك الوطني
32,612,788

حتاد
بنك الإ

74,629,529
البنك الإ�سالمي العربي

39,069,624
بنك فل�سطني

22,992,521

ين الكويتي
البنك الأرد

58,285,970
بنك فل�سطني

36,365,901
ين

البنك الأهلي الأرد
22,220,229

ين
البنك الأهلي الأرد

52,819,945
ين

البنك الأهلي الأرد
36,094,151

البنك الإ�سالمي العربي
21,258,370

البنك الإ�سالمي العربي
52,201,633

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
35,569,779

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
17,945,216

بنك فل�سطني
48,917,624

حتاد
بنك الإ

32,776,659
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

16,800,112

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
48,477,230

بنك الأردن
31,222,340

البنك التجاري الفل�سطيني
16,580,197

البنك التجاري الفل�سطيني
39,549,333

بنك القاهرة عمان
29,592,132

البنك العقاري امل�سري العربي
14,064,681

ين
البنك التجاري الأرد

39,068,186
ين الكويتي

البنك الأرد
27,007,650

بنك القد�س
13,061,363

بنك القاهرة عمان
37,910,592

البنك التجاري الفل�سطيني
26,031,990

بنك القاهرة عمان
12,789,937

بنك الأردن
37,018,020

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
24,940,266

ين
البنك التجاري الأرد

12,199,502

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
31,390,739

بنك القد�س
19,111,630

حتاد
بنك الإ

10,417,450

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

25,986,141
ين

البنك التجاري الأرد
18,482,785

بنك الأردن
10,230,088

البنك العقاري امل�سري العربي
24,685,261

البنك العقاري امل�سري العربي
14,061,669

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
7,634,871

بنك القد�س
24,176,062

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
14,009,292

ين الكويتي
البنك الأرد

6,910,510

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
22,185,767

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

13,145,360
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
6,556,016

املعدل العام
50,157,310

املعدل العام
38,486,216

املعدل العام
20,485,220

سب مؤشرات الحجم للعام 2013
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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�سافـي املوجودات / موظف
�سافـي الربح / موظف

�سافـي املوجودات / راأ�س املال املدفوع

حتاد
بنك الإ

5,330,681
البنك العربي 

69,635
البنك العربي 

31.2

البنك العربي 
3,688,790

بنك فل�سطني
33,365

بنك القاهرة عمان
15.9

ين الكويتي
البنك الأرد

3,642,873
ين الكويتي

البنك الأرد
31,807

بنك فل�سطني
15.7

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
2,413,804

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
27,054

بنك الأردن
11.8

البنك الوطني
2,144,125

ين
البنك الأهلي الأرد

27,018
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

11.6

ين
البنك التجاري الأرد

2,056,220
حتاد

بنك الإ
22,030

بنك القد�س
10.6

ين
البنك الأهلي الأرد

1,970,893
ين

البنك التجاري الأرد
18,350

البنك الوطني
10.6

بنك فل�سطني
1,937,332

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
16,440

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
10.0

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك 

1,856,153
البنك الوطني

14,576
البنك الإ�سالمي العربي

9.6

البنك الإ�سالمي العربي
1,779,601

بنك الأردن
14,480

البنك التجاري الفل�سطيني
7.9

بنك الأردن
1,716,778

البنك الإ�سالمي العربي
13,259

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
5.4

البنك التجاري الفل�سطيني
1,438,158

بنك القاهرة عمان
13,093

ين
البنك الأهلي الأرد

5.3

بنك القاهرة عمان
1,391,822

بنك القد�س
10,127

ين
البنك التجاري الأرد

3.1

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
1,323,004

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
8,984

البنك العقاري امل�سري العربي
3.0

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
1,265,118

البنك التجاري الفل�سطيني
695

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك 

2.6

بنك القد�س
1,136,482

البنك العقاري امل�سري العربي
243

ين الكويتي
البنك الأرد

2.3

البنك العقاري امل�سري العربي
1,105,310

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك 

-122,785
حتاد

بنك الإ
2.0

املعدل العام 
 2,004,800

املعدل العام 
 26,669

املعدل العام 
11.6

سب مؤشرات الكفاءة للعام 2013
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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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



43 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  58، حزيران 2014

�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.

وية
 مئ

سبة
ن�

D
JI

A
طة(

 نق
لف

)اأ

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

لف
)اأ

USA

EU

IL

E
U

IL
S

ي(
ريك

 اأم
لر

)دو

U
S

D
طة(

)نق
 

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية
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إلى اللقاء

جمعية البنوك تصدر كتبها السنوية »الوضع المالي للبنوك 2013« و »دراسات مصرفـية 2013«
و نشرتها الشهرية » المؤشر المصرفـي« و بطاقة » بيانات مصرفـية«

تف�سيلية  قراءة  توفـري  اإىل  يهدف  والذي   "2013 املايل للبنوك  "الو�سع  ال�سنوي  البنوك فـي فل�سطني كتابها  اأ�سدرت جمعية 
هيكل  ال�سيولة،  الربحية،  موؤ�سرات  واحت�ساب  املالية  والبيانات  للمعلومات  الفل�سطيني، من خالل عر�س  امل�سرفـي  القطاع  لأداء 
الت�سهيالت  �سافـي  العمالء،  ودائع  املوجودات،  �سافـي  حيث  من  البنوك  اأداء  ر�سد  اإىل  اإ�سافة  احلجم،  وموؤ�سرات  املال،  راأ�س 
اإيرادات الفوائد والعمولت، جمموع امل�ساريف، والربح )اخل�سارة( قبل ال�سرائب على �سكل ر�سوم  الئتمانية املبا�سرة، �سافـي 

بيانية ملدة خم�س �سنوات، كما ي�سمل الكتاب ترتيب للبنوك ح�سب اأهم بياناتها وموؤ�سراتها املالية لغر�س املقارنة فـيما بينها.
بيانات  اأهم  على  حتتويان  والتي   ،"2013 "حقائق م�سرفـية  وبطاقة   "2013 "�سفحة احلقائق  ن�سرة  الإ�سدار  ويرافق هذا 

امل�سرفـي الفل�سطيني. القطاع  واقع  عن  ال�ستخدام  �سهل  مرجعا  2013" لت�سكالن  كتاب "الو�سع املايل للبنوك 
يت�سمن اثنا ع�سرة درا�سة م�سرفـية حتليلية تهم القطاع امل�سرفـي،  واأ�سدرت كتابها ال�سنوي "درا�سات م�سرفـية 2013" والذي 
امل�سارف  التجارية،  امل�سارف  الوافدة،  امل�سارف  املحلية،  امل�سارف  امل�سرفـية،  ال�سناعة  اأداء:  حتليل  فـي:  متثلت  والتي 
الإ�سالمية، درا�سة مقارنة للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، ودرا�سة حتليلية عن: ودائع العمالء، والت�سهيالت املبا�سرة، والت�سهيالت 

غري املبا�سرة، وال�سريفة اللكرتونية، وال�سيكات، واحلوالت.
بالأ�سهر  واخلا�سة  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر  ال�سهرية  الن�سرة  من  اأعداد  اأربعة   2014 العام  من  الثاين  الربع  خالل  واأ�سدرت 
املجمعة  امليزانية  بنود  لأهم  حتليل  خالل  من  امل�سرفـي  القطاع  واقع  عن  املعرفة  توفـري  اإىل  تهدف  والتي   2014  /5،4،3،2

ذات  تخ�س  والتي  م�سرفـية"  "بيانات  بطاقة  الإ�سدارات  هذه  ويرافق  القرار،  و�سناع  واملهتمني  للباحثني  مرجعا  ي�سكل  ما 
الأ�سهر لت�سكل ملخ�سا �سهل ال�ستخدام لبنود امليزانية املجمعة.

جمعية البنوك تنجز عددًا من الدراسات المصرفـية

دراســات مصـرفــية
2013

الحواالتالشيكاتالصيرفة اإللكترونية

المقارنةالمصارف اإلسالمية

التسهيالت غير المباشرةالتسهيالت المباشرة

المصارف الوافدة المصارف  المحلية

المصارف التجارية

ودائع العمالء

الوضـع المالي للبنـوكالصناعة المصرفـية
2013

2013
2013 2013

2013
2013

2013
2013 2013

20132013
2013

2013 20132013

2013
2013

2013
2013

2013
2013

2013
2013

2013

20132013
20132013

2013

المؤشــر المصرفـي

2014/5
المؤشــر المصرفـي

2014/3
المؤشــر المصرفـي

2014/4
المؤشــر المصرفـي

2014/2

بيـانات مصـرفـية

2014/3
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

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

بيـانات مصـرفـية

2014/4
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

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

بيـانات مصـرفـية

2014/2
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

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

بيـانات مصـرفـية

2014/5
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني
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أموالك بالبنك بأمان

بالحفظ 
والصون

راحة

اطمئنان

اطمئنان

ادخار
أموالوديعة

أموال

بالحفظ 
ثقةوالصون

تعويضثقة اطمئنان
أموالوديعة

أموال



/PalIslamicbank

رؤيتنا ...
التميز في جودة األداء المصرفي 


