
جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 79، �أيلول 2019

دولة رئيس الوزراء يلتقي مجلس إدارة جمعية البنوك
جمعية البنوك: 

•   تتابع مع معالي محافظ سلطة النقد عدد من القضايا المصرفية

•   تبحث مع معالي وزير العدل أهمية موضوع تدريب القضاة مصرفيًا وتجاريًا

•   توصي لمعالي وزير العمل عدد من المالحظات المقترحة على قانون العمل

أهم المالمح المصرفية للقطاعين الفلسطيني و األردني للعام 2018

56%نسبة الودائع اآلجلة من إجمالي الودائع %29

4%نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من المقدمة للتقاص %9

5%نسبة التسهيالت المتعثرة من التسهيالت المباشرة %3

34%نسبة تركز أكبر مصرفين من إجمالي الموجودات %54

7%حصة المصارف الوافدة من إجمالي الموجودات %44

%77 62%نسبة إجمالي التسهيالت من إجمالي الودائع
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بيت البنوك

دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه يلتقي مجلس إدارة جمعية البنوك

حممد  د.  الوزراء  رئي�س  دولة  التقى 
البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  ا�صتيه 
 2019/07/14 بتاريخ  العام  ومديرها 
خالل  وجرى  الوزراء،  رئا�صة  مقر  فـي 
التي  التحديات  اأهم  اإىل  التطرق  اللقاء 
ظل  فـي  �صيما  ل  البنوك  عمل  تواجه 

�صيا�صات  جراء  املفرو�صة  املالية  الأزمة 
التعاون  تعزيز  �صبل  وبحث  الحتالل، 
للحد والتخفـيف من الأعباء التي تواجه 
التدابري  واتخاذ  امل�صرفـي،  القطاع 
فـي   القطاع  بهذا  ال�صرار  ملنع  الالزمة 
اأي حال من الأحوال. واطلع دولة رئي�س 

احلكومة  خطط  على  املجل�س  الوزراء 
املالية،  الأزمة  من  للخروج  واإجراءاتها 
والتي بداأت بالإعالن عن حالة التق�صف 
فـي  الت�صغيلية  امل�صاريف  وتخفـي�س 

املوؤ�ص�صات احلكومية.

في اجتماعه الدوري الرابع لعام 2019
مجلس إدارة جمعية البنوك يتابع عدد من المواضيع المصرفية

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 

رقم )04/2019( بتاريخ 2019/08/28 

الوطني،  للبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي 

من  عدد  مناق�صة  الجتماع  خالل  وجرى 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة  الق�صايا 

الإدارة  جمل�س  قرارات  متابعة  مت  حيث 

املتعلقة   )03/2019( رقم  جل�صته  فـي 

امل�صرفية  واملوا�صيع  الق�صايا  من  بعدد 

منها؛  النقد،  �صلطة  مع  عالقة  لها  التي 

املعيار املحا�صبي رقم 9، كفاية راأ�س املال، 

املجل�س  اأكد  حيث  الإلزامي،  والحتياطي 

�صرورة  واإىل  املوا�صيع  هذه  اأهمية  على 

التو�صل اإىل حلول ب�صاأنها مع �صلطة النقد. 

تدريب  برنامج  اأهمية  املجل�س  بحث  كما 

الق�صاة موؤكدًا على دعم اجلمعية لت�صكيل 

متخ�ص�صة،  وجتارية  م�صرفية  حماكم 

ال�صادرة  التقارير  املجل�س  ناق�س  كما 

 ،Capital Intelligence موؤ�ص�صة  عن 

.DLA PIPER بالإ�صافة اإىل تقارير
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

معالي وزير العمل د. نصري أبو جيش يلتقي جمعية البنوك
لمناقشة توصيات القطاع المصرفي المقترحة على قانون العمل

التقى معايل وزير العمل د. ن�صري اأبو جي�س 
نبيل  العام  باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية 
للجمعية  القانوين  وامل�صت�صار  دياب،  اأبو 
القطاع  ومر�صحي  ع�صاف،  مهند  الأ�صتاذ 
ال�صيا�صات  جلنة  ع�صوية  فـي  امل�صرفـي 
احلد  وجلنة  العقاد،  �صالم  العمالية 
بتاريخ  احل�صن،  رميا  لالأجور  الأدنى 
الوزارة،  مقر  فـي   2019/08/21
�صالمة،  �صامر  الوزارة  وكيل  وبح�صور 
وذلك ملناق�صة تو�صيات القطاع امل�صرفـي 
املقرتحة على قانون العمل، واأهمية وجود 
قانون  تعديل  فـي  امل�صرفـي  للقطاع  دور 

م�صرتك  تعاون  هناك  واأن  خا�صة  العمل 
بني القطاع والوزارة فـي ع�صوية عدد من 

اللجان املنبثقة عن وزارة العمل، كما جرى 
بحث اآفاق واآليات التعاون امل�صرتك.

معالي وزير العدل د. محمد الشاللدة يلتقي جمعية البنوك
لبحث أهمية موضوع تدريب القضاة مصرفيًا وتجاريًا

�صاللدة  حممد  د.  العدل  وزير  معايل  التقى 
جمل�س  برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية 
عام  ومدير  امل�صري،  ماهر  الإدارة 
وامل�صت�صار  دياب،  اأبو  نبيل  اجلمعية 
ع�صاف،  مهند  الأ�صتاذ  للجمعية  القانوين 
الوزارة،  مقر  فـي   2019/08/06 بتاريخ 
الق�صاة  تدريب  مو�صوع  لبحث  وذلك 
هذا  احل�صور  ناق�س  حيث  وجتاريًا،  م�صرفيًا 
املو�صوع نظرًا لأهميته فـي زيادة املعرفة لدى 
امل�صرفـي  والنظام  العمل  باأ�صا�صيات  الق�صاة 
اجلهازين  بني  ما  التكامل  حتقيق  اأجل  من 
بالذكر،  اجلدير  ومن  وامل�صرفـي.  الق�صائي 

فـي  امل�صاهمة  البنوك تقدمي  اأنه �صبق جلمعية 
مع  بالتعاون  نفذت  الق�صاة  لتدريب  برامج 

جمل�س الق�صاء الأعلى و�صلطة النقد وباأ�صراف 
وتنظيم من املعهد امل�صرفـي الفل�صطيني.

معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا يلتقي وفدا من مجلس إدارة جمعية البنوك
عزام  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  التقى 
ال�صوا وفدًا من جمل�س اإدارة جمعية البنوك 
برئا�صة رئي�س املجل�س ماهر امل�صري بتاريخ 

النقد،  �صلطة  مقر  فـي   2019/09/22
وذلك ملناق�صة عدد من الق�صايا واملوا�صيع 

اأبرزها:  النقد،  �صلطة  مع  عالقة  لها  التي 
املعيار املحا�صبي رقم 9، كفاية راأ�س املال، 
خالل  جرى  حيث  الإلزامي،  والحتياطي 
اللقاء عر�س وجهة نظر القطاع امل�صرفـي 
ومناق�صة هذه الق�صايا من اأجل اإيجاد حلول 

ت�صب فـي خدمة ال�صناعة امل�صرفية.
خماطبة  البنوك  جلمعية  �صبق  وقد  هذا 
مالحظات  وعر�س  املحافظ  معايل 
هذه  من  عدد  ب�صاأن  امل�صرفـي  القطاع 

الق�صايا مو�صوع النقا�س.
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بيت البنوك

برئاسة معالي وزير الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي
جمعية البنوك تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر البيئة الحاضنة للريادة

�صاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 

نبيل اأبو دياب فـي اجتماع اللجنة التوجيهية 

حول  الأول  الدويل  الفل�صطيني  للموؤمتر 

معايل  برئا�صة  للريادة  احلا�صنة  البيئة 

اأ�صامة  املهند�س  والتمكني  الريادة  وزير 

 2019/09/01 بتاريخ  وذلك  ال�صعداوي، 

فـي  الجتماع  عقد  حيث  الوزارة،  مقّر  فـي 

املوؤمتر.  لإطالق  الوزارة  ا�صتعدادات  اإطار 

وجرى خالل الجتماع مناق�صة التح�صريات 

للموؤمتر، وبحث الأفكار واملقرتحات التي من 

وحتقيق  املوؤمتر  اإجناح  فـي  الإ�صهام  �صاأنها 

ونتائج  خمرجات  اإىل  للو�صول  اأهدافه 

وت�صع  فل�صطني  فـي  الريادية  البيئة  ت�صاند 

فل�صطني على اخلارطة الدولية للريادة.

من  والتمكني  الريادة  وزارة  وت�صعى 

الفر�صة  تقدمي  اإىل  املوؤمتر؛  خالل 

برياديني  لاللتقاء  الفل�صطينيني  للرياديني 

الت�صبيك  وت�صهيل  دوليني  وم�صتثمرين 

وتبادل اخلربات معهم على اأر�س فل�صطني، 

وال�صركات  امل�صتثمرين  جلب  اإىل  اإ�صافة 

ال�صورة  واإظهار  فل�صطني  اإىل  الدولية 

احلقيقية لهم حول الريادة فـي فل�صطني.

مت  قد  املوؤمتر  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 

مدينة  فـي   2019/09/17 بتاريخ  عقده 

جمموعة  عن  ممثلني  مب�صاركة  حلم،  بيت 

الدولية  التمويل  وموؤ�ص�صة  الدويل،  البنك 

الذراع ال�صتثمارية ملجموعة البنك الدويل، 

�صركات  من  تنفـيذيني  ومدراء  وم�صوؤولني 

و�صناديق ا�صتثمارية كربى من اأوروبا، مثل، 

 ،"Youplus Inc"و ،"Dell" "Orang" و 
."Vito Ventures" و

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

�صاركت جمعية البنوك ممثلة برئي�س جمل�س 

اجتماعات  فـي  امل�صري  ماهر  الإدارة 

الفريق الوطني للتنمية القت�صادية برئا�صة 

دولة رئي�س جمل�س الوزراء د. حممد ا�صتيه، 

و2019/09/18   ،08/06 بتاريخ  وذلك 

فـي مقر رئا�صة الوزراء، حيث بحث الفريق 

والنهو�س  العتماد  �صبل  اجتماعاته  فـي 

فل�صطني،  فـي  املتجددة  الطاقة  بقطاع 

ومقاطعة املنتجات الإ�صرائيلية، وا�صتعر�س 

هذه  حول  التو�صيات  من  العديد  الفريق 

ا�صرتاتيجية  �صمن  تاأتي  التي  املوا�صيع 

احلكومة لالنفكاك عن الحتالل.

ومن اجلدير بالذكر، اأن الفريق الوطني يجمع 

الفاعلني فـي القطاع القت�صادي الفل�صطيني، 

والتنمية،  والقت�صاد،  املالية،  وزارات:  من 

�صندوق  جانب  اإىل  والزراعة،  والعمل، 

و�صلطة  والإح�صاء،  وبكدار،  ال�صتثمار، 

ممثلي  اإىل  اإ�صافة  ما�س،  ومعهد  النقد، 

القطاع اخلا�س والغرف التجارية والبنوك.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

برئاسة معالي وزير العمل د. نصري أبو جيش
جمعية البنوك تشارك في اجتماع بحث تعديل تشريعات العمل

بع�صو  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

الدين،  ن�صر  طالل  الإدارة  جمل�س 

الأ�صتاذ  للجمعية  القانوين  وامل�صت�صار 

املجل�س  ممثلي  �صمن  ع�صاف  مهند 

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

العمل  وزارة  عقدته  الذي  الجتماع  فـي 

معايل  برئا�صة  العمل  ت�صريعات  ملراجعة 

اأبو جي�س، وذلك  د. ن�صري  العمل  وزير 

بتاريخ 2019/09/18 فـي مقر الوزارة، 

�صالمة،  �صامر  الوزارة  وكيل  بح�صور 

من  ووفد  الداخلية،  اللجنة  واأع�صاء 

اأ�صحاب العمل )احتاد الغرف التجارية 

واملجل�س  والزراعية  وال�صناعية 

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

وذلك لبحث تعديل ت�صريعات العمل.

بع�س  مناق�صة  الجتماع  خالل  وجرى 

القادمة  والتوجهات  الفنية  املالحظات 

وذلك  العمل،  ت�صريعات  تعديل  ملناق�صة 

تقوم  التي  واخلطوات  للجهود  ا�صتمرارًا 

منظمة  مع  بالتن�صيق  العمل  وزارة  بها 

الثاين  الربنامج  �صمن  الدولية  العمل 

للعمل الالئق فـي فل�صطني.

برئاسة معالي وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي
جمعية البنوك تشارك في اجتماع اللجنة الوطنية إلنجاز قانون الشركات

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

وامل�صت�صار  دياب،  اأبو  نبيل  العام 

ع�صاف  مهند  الأ�صتاذ  للجمعية  القانوين 

لإجناز  الوطنية  اللجنة  اجتماع  فـي 

وزير  معايل  برئا�صة  ال�صركات  قانون 

القت�صاد الوطني خالد الع�صيلي، وذلك 

وزارة  مقر  فـي   2019/07/04 بتاريخ 

القت�صاد.

حيث حتدث معايل الوزير خالل الجتماع 

فل�صطيني  �صركات  قانون  اإن  قائاًل: 

اأن يرى النور  ع�صري ومتطور من املقرر 

لأهميته  نظرًا  اجلاري  العام  نهاية  قبل 

فـي تطوير اقت�صادنا الوطني وال�صتجابة 

وحت�صني  الدولية،  واملمار�صات  للمتغريات 

الأعمال وال�صتثمار. بيئة 

حتديث  اأن  اإىل  الوزير  معايل  اأ�صار  كما 

الناظمة  القانونية  البيئة  ومراجعة 

يحظى  الفل�صطيني  الوطني  لالقت�صاد 

اتخاذ  يتطلب  مما  الوزارة  عمل  باأولوية 

باإ�صالح  ال�صلة  ذات  اخلطوات  من  مزيد 

اأهمية  اإىل  لفتًا  املنظومة  هذه  وتطوير 

الرتكيز على املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 

والتي  اقت�صادنا  تطوير  فـي  والريادية 

املنا�صبة  والبيئة  احلا�صنة  توفـري  تتطلب 

لتطويرها واحلفاظ على دميومتها.
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بيت البنوك
بتنظيم من وزارة االقتصاد الوطني وبالتعاون مع جامعة الدول العربية

جمعية البنوك تشارك في ورشة عمل حول انضمام فلسطين التفاقية تجارة الخدمات 
وتضع مالحظاتها على الجداول الخاصة باالتفاقية

عن  وممثلني  البنوك  جمعية  �صاركت 

عمل  ور�صة  فـي  امل�صرفـي  القطاع 

جتارة  لتفاقية  فل�صطني  ان�صمام  حول 

وزارة  نظمتها  التي  العربية  اخلدمات 

اجلامعة  مع  بالتعاون  الوطني  القت�صاد 

املتحدة  الأمم  وبرنامج  العربية  الدول 

فـي   2019/09/11-10 بتاريخ  الإمنائي 

العا�صمة الأردنية عمان.

اإطار  خلق  اإىل  التفاقية  تهدف  حيث 

لتجارة  التدريجي  للتحرير  قانوين 

وتهيئة  العربية  الدول  بني  اخلدمات 

فـي  التجارة  وتي�صري  لتنمية  مواتية  بيئة 

تعزيز  بهدف  بينها،  فـيما  اخلدمات 

القت�صادي  والتكامل  التعاون  وتفعيل 

فـي  التجارة  م�صاهمة  وزيادة  العربي، 

مع  العربية  للدول  القت�صادية  التنمية 

الدول  لكل  الإمنائية  الظروف  مراعاة 

اأن  املقرر  ومن  التفاقية.  فـي  الأطراف 

�صهر  فـي  التنفـيذ  حيز  التفاقية  تدخل 

بعد  اأي  املقبل،  اأكتوبر  الأول/  ت�صرين 

والأردن  اأ�صهر من م�صادقة م�صر  ثالثة 

وال�صعودية عليها.

وفـي ذات ال�صياق، نظمت جمعية البنوك 

اجتماعًا  النقد  �صلطة  مع  بالتن�صيق 

وزارة  ممثلي  مع  املحلية  البنوك  ملمثلي 

القت�صاد الوطني بتاريخ 2019/07/08 

على  لالطالع  وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي 

لن�صمامها  بفل�صطني  اخلا�صة  اجلداول 

الدول  بني  اخلدمات  حترير  لتفاقية 

وزارة  ممثلي  اأو�صح  حيث  العربية، 

ثم  ومن  للح�صور،  التفاقية  القت�صاد 

املالحظات  بع�س  البنوك  ممثلي  اأبدى 

عليها قبل اعتمادها ب�صكل نهائي.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة وتوحيد مالحظاتهم
على مسودة تعليمات بشأن »تطبيق نسبة الرفع المالي«

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2019/09/03
م�صودة  على  مالحظاتهم  وتوحيد  ملناق�صة 

تعليمات ب�صاأن تطبيق "ن�صبة الرفع املايل"، 

بنود  الجتماع  خالل  احل�صور  ناق�س  حيث 

نهاية  وفـي  عليها،  ومالحظاتهم  امل�صودة 

الجتماع خرج احل�صور مبالحظات موحدة.

اجلمعية  اأر�صلت  ذلك،  ومبوجب 

الرقابة  دائرة  اإىل  املوحدة  املالحظات 

لدرا�صتها  النقد  �صلطة  فـي  القوانني والتفتي�س  مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  والأنظمة والتعليمات.والأخذ 
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة وتوحيد مالحظاتهم
على مسودة تعليمات بشأن »االستثمار في مشاريع اقتصادية مستهدفة«

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2019/09/03
م�صودة  على  مالحظاتهم  وتوحيد  ملناق�صة 

م�صاريع  فـي  "ال�صتثمار  ب�صاأن  تعليمات 

خالل  جرى  حيث  م�صتهدفة"،  اقت�صادية 

الجتماع مناق�صة بنود امل�صودة ومالحظات 

و�صياغة  عليها،  املو�صوعة  البنوك 

مالحظات موحدة عن كافة البنوك.

ومبوجب ذلك، اأر�صلت اجلمعية املالحظات 

فـي  والتفتي�س  الرقابة  دائرة  اإىل  ل املوحدة  مبا  بها  والأخذ  لدرا�صتها  النقد  يتعار�س مع القوانني والأنظمة والتعليمات.�صلطة 

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمدراء الماليين ومدراء المخاطر ومسؤولي البنوك المراسلة
Capital Intelligence لمناقشة مالحظاتهم على التقارير المعدة من قبل مؤسسة

للمدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

وم�صوؤويل  املخاطر  ومدراء  املاليني 

مع  املتعاقدة  البنوك  فـي  املرا�صلة  البنوك 

بتاريخ   Capital Intelligence �صركة 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2019/07/15
املعدة  التقارير  على  مالحظاتهم  ملناق�صة 

من قبل موؤ�ص�صة CI، حيث ناق�س احل�صور 

خالل الجتماع اأهم امل�صتخرجات امل�صرتكة 

 CI فـي التقرير الأويل املزود من قبل �صركة

للبنوك  ميدانية  زيارات  بعمل  قامت  والتي 

املتعاقدة بغر�س تقييم الو�صع القت�صادي 

فـي  امل�صرفـي  القطاع  على  تاأثريه  مدى  و 

فل�صطني و ت�صكني كل بنك بدرجات التقييم 

هذا  عن  ونتج   ،CI �صركة  معايري  بح�صب 

بها  اأو�صى  التو�صيات  من  عدد  النقا�س 

احل�صور ملتابعتها مع اجلهات ذات العالقة.

جمعية البنوك تشارك في حضور عدد من األنشطة المصرفية واالقتصادية
�صاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 
الأن�صطة  من  عدد  بح�صور  دياب  اأبو  نبيل 
خالل  والقت�صادية  امل�صرفية  والفعاليات 
ور�صة  منها؛  العام،  هذا  من  الثالث  الربع 
 Fintech عمل خدمات التقنيات املالية الـ
�صلطة  مقر  فـي   2019/07/08 بتاريخ 

تقدمي خدمات  اتفاقية  توقيع  النقد، حفل 
ال�صت�صافة ملواقع �صلطة النقد فـي مراكز 
بيانات بالتل وتطوير ال�صبكة البنكية بتاريخ 
حفل  بالتل،  مركز  فـي   2019/07/21
بتاريخ  النقد  �صلطة  اإدارة  جمل�س  تكرمي 
حفل  و  دارنا،  مطعم  فـي   2019/09/25

العاملي"  امل�صتثمر  "ا�صبوع  فعاليات  اطالق 
الذي  املال  راأ�س  �صوق  هيئة  من  املنظم 
للمعرفة  اجلر�س  "قرع  احتفالية  تخلله 
املالية" املنظم من بور�صة فل�صطني بدعم 
وم�صاركة هيئة الأمم املتحدة للمراأة بتاريخ 

2019/09/30 فـي فنق اجلراند بارك.



البنـوك فـي فل�صــــــطني8    

بيت البنوك

بصفتها عضوًا في عدد من المجالس واللجان
جمعية البنوك تشارك في مجموعة من االجتماعات و األنشطة

اجتماعات  فـي  البنوك  جمعية  �صاركت 

واأن�صطة عدد من املجال�س واللجان خالل 

ب�صفتها  العام  هذا  من  الثالث  الربع 

اجتماع  فـي؛  �صاركت  حيث  فـيها،  ع�صوًا 

الريادة  منظومة  فـي  العاملة  املوؤ�ص�صات 

فـي   2019/07/08 بتاريخ  والأبداع 

والتميز،  لالبداع  الأعلى  املجل�س  مقر 

للمجل�س  والع�صرين  الثاين  والجتماع 

الر�صمية  لالإح�صاءات  ال�صت�صاري 

املجل�س،  فـي مقر   2019/07/11 بتاريخ 

اجتماعات اللجنة الفنية امل�صرتكة ما بني 

املالية  ووزارة  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات 

القطاع  من  املقدمة  الطلبات  ملتابعة 

 ،08/21 بتاريخ  املالية  لوزارة  اخلا�س 

املالية،  وزارة  مقر  فـي  و2019/09/23 
خلق  بهدف  التمويل  م�صروع  توقيع  حفل 

مناظرة  منح  اتفاقيات   F4J عمل  فر�س 

للريادة  داعمة  موؤ�ص�صات  ثالث  مع 

فل�صطني  فـي  الواعدة  النا�صئة  وال�صركات 

املعهد  فـي   2019/08/26 بتاريخ 

وال�صرائب،  العامة  للمالية  الفل�صطيني 

الذي  الرابعة"  ال�صناعية  "الثورة  منتدى 

والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س  نظمه 

مبنى  فـي   2019/09/10-09 بتاريخ 

اجتماع  الفل�صطيني،  الأحمر  الهالل 

اللجنة الوطنية للحد الأدنى لالأجور بتاريخ 

2019/09/19 فـي مقر وزارة العمل.

جمعية البنوك تشارك في اجتماعات تشاورية
للخروج بتعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

اللجنة  اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

اأعمال املوؤمتر امل�صرفـي  الفنية املنبثقة عن 

حتت  اأقيم  الذي  الرابع  الفل�صطيني 

ال�صغرية  املن�صاآت  قدرات  "تطوير  عنوان 

اإىل  الو�صول  تعزيز  خالل  من  واملتو�صطة 

بتعريف  للخروج  وذلك  التمويل"،  م�صادر 

موحد للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، وجرى 

حت�صريات  مناق�صة  الجتماعات  خالل 

لتويل  دويل  خبري  لختيار  املانحة  اجلهة 

للمن�صاآت  موحد  تعريف  اقرتاح  مهام 

ال�صغر. ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية 

حيث ت�صم اللجنة فـي ع�صويتها ممثلني من 

من  واأع�صاء  البنوك  وجمعية  النقد  �صلطة 

القطاعني العام واخلا�س.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت
لمناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاوالت في تعامالته المصرفية

مع  بالتن�صيق  البنوك  جمعية  نظمت 

الت�صهيالت  ملدراء  اجتماعًا  النقد  �صلطة 

مع  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 

والتخطيط  املالية  وزارة  من  ممثلني 

بتاريخ  الفل�صطينيني  املقاولني  واحتاد 

2019/07/09 فـي مقر اجلمعية، وذلك 
تهم  التي  الق�صايا  من  عدد  ملناق�صة 

امل�صرفـية،  تعامالته  فـي  املقاولت  قطاع 

خالل  املقاولني  احتاد  ممثلي  طرح  حيث 

للنقا�س،  الق�صايا  من  عدد  الجتماع 

العمولت  احلكومية،  ال�صندات  اأبرزها: 

بع�س  ح�صاب  وتخ�صي�س  وتعرث  البنكية، 

ال�صركات، كما عر�صوا عدد من الطلبات 

النقد  ل�صلطة  الق�صايا  هذه  بخ�صو�س 

والبنوك وكذلك للوزارة املالية.

النقد  �صلطة  ممثلي  وعد  وبدورهم  هذا 

بدرا�صة  البنوك  فـي  الت�صهيالت  ومدراء 

كافة الطلبات املقدمة للو�صول اإىل اأر�صية 

م�صرتكة حلل كافة الإ�صكاليات.
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جمعية البنوك تشارك في المنتدى المصرفي العربي
»تعزيز االستقرار المالي«
باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �صاركت 

املنتدى  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 

احتاد  نظمه  الذي  العربي  امل�صرفـي 

امل�صارف العربية حول "تعزيز ال�صتقرار 

فـي   2019/07/23-22 بتاريخ  املايل" 

مميزة  نخبة  مب�صاركة  وذلك  عمان، 

من اخلرباء امل�صرفـيني من العديد من 

الدول العربية وبع�س املوؤ�ص�صات الدولية 

املتخ�ص�صة.

دعم  اأهمية  على  ال�صوء  املنتدى  و�صلط 

خالل  من  املايل  ال�صتقرار  وتعزيز 

مكونات  جميع  اأداء  فـي  الكفاءة  �صمان 

اأهمية  على  الرتكيز  مع  املايل،  النظام 

التن�صيق بني ال�صيا�صات النقدية واملالية، 

املركزية  البنوك  دور  اإىل  بالإ�صافة 

املايل،  ال�صتقرار  على  احلفاظ  فـي 

ودعم  املالية  الأ�صواق  دور  وكذلك 

املخاطر  من  احلد  فـي  التحتية  البنية 

النظامية حلمايته، والتعديالت الأخرية 

وال�صيا�صات  املبادرات  على  اأدخلت  التي 

اأعقاب  فـي  والإقليمية  الدولية  واللوائح 

ناق�س  كما  العاملية،  املالية  الأزمة 

اأن  التي ميكن  والأدوات  ال�صرتاتيجيات 

فـي  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم 

ال�صتقرار املايل.

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي
»الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية«

واجتماع األمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية 
�صاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 

نبيل اأبو دياب فـي املوؤمتر امل�صرفـي العربي 

حول  العربية  امل�صارف  احتاد  نظمه  الذي 

النزاعات  حل  فـي  والتحكيم  "الو�صاطة 
امل�صرفـية والتجارية وماهية اإدارة ال�صوؤون 

بتاريخ  واللتزام"  بالتحقق  القانونية 

حيث  القاهرة،  فـي   2019/09/18-17
القانوين  احلوار  تعزيز  اإىل  املوؤمتر  هدف 

ملناق�صة  قنوات  وفتح  العربي  امل�صرفـي 

الت�صريعات العربية والدولية.

اأجراها  نقا�س  جل�صات  املوؤمتر  وت�صمن 

جمموعة من كبار القانونيني امل�صرفـيني 

العربي  امل�صتوى  على  واملعروفـني 

الو�صاطة  فـي  خرباء  ولقاء  والدويل، 

والتحكيم من جهات اإقليمية ودولية.

فـي  اجلمعية  عام  مدير  �صارك  كما 

العامني  واملدراء  الأمناء  اجتماع 

جلمعيات واحتادات امل�صارف فـي الدول 

الذي   2019/09/17 بتاريخ  العربية 

من  بتنظيم  املوؤمتر  هام�س  على  اأقيم 

احتاد امل�صارف العربية.
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بــانــورامــا
ضمن حملته »الفرحة« بنك اإلسكان فروع فلسطين

يعلن عن رابح جائزة النصف مليون شيكل الخاصة بشهر حزيران 2019

و يساهم في دعم تأسيس قسم ألطفال التوحد في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

على  ال�صحب  نتائج  عن  فل�صطني  فروع  الإ�صكان  بنك  اأعلن 

"اجلائزة الكربى الن�صف �صنوية " جلوائز ح�صابات التوفـري 
�صيكل   500,000 قيمتها  تبلغ  والتي   2019 ل�صهر حزيران 

حيث ربحها " ناجح حممود حممد جبارة وهيام ر�صمي عبد 

لدى  م�صرتك  توفـري  ح�صاب  �صاحبا  وهم   " جبارة  الرحمن 

اإىل  بنك الإ�صكان فروع فل�صطني/ فرع ترم�صعيا، بالإ�صافة 

5 رابحني بجوائز تر�صية قيمة كل منها 10,000 �صيقل.
التي  النقـدية  اجلـوائز  جمموع  بـاأن  املنا�صبة  بهذه  ويذكر 

التوفـري  حل�صابات  فل�صطني  فروع  الإ�صـكـان  بنك  يقدمها 

علما  �صنويًا،  �صيكل   3,800,000 عـن  تزيـد   2019 للعام 

الربح  فر�س  املّدخرين  من  العمالء  متنح  احلملة  باأن 

فـي  واحد  لرابح  �صيكل  مليون  بقيمة  �صنوية  كربى  بجائزة 

اأول وجائزة ن�صف �صنوية بقيمة ن�صف مليون  �صهر كانون 

�صهرية  وجائزة  حزيران،  �صهر  فـي  واحد  لرابح  �صيكل 

ال�صحب  اأ�صهر  عدا  واحد  لرابح  �صيكل  مليون  ربع  بقيمة 

 5 لـ  تر�صية  جوائز  اإىل  بالإ�صافة  الكربى،  اجلوائز  على 

�صهر  من  كل  فـي  رابح  لكل  �صيكل   10,000 بواقع  رابحني 

دعم  فـي  بامل�صاهمة  الإ�صكان  بنك  قام 

جمعية  فـي  التوحد  لأطفال  ق�صم  افتتاح 

نابل�س،  فـي  الفل�صطيني  الأحمر  الهالل 

الجتماعية  م�صوؤوليته  من  انطالقا 

امل�صرتك  التعاون  �صيا�صة  و�صمن 

الأحمر  الهالل  وجمعية  البنك  بني 

املحلية، وحر�صا  واملوؤ�ص�صات  الفل�صطيني 

والإن�صانية  الطبية  اخلدمات  توفـري  على 

للمواطنني فـي كافة اأماكن تواجدهم.

مدير  النابل�صي  فواز  ال�صيد  اأكد  وقد 

هذه  باأن  بنابل�س  الإ�صكان  بنك  فرع 

الرا�صخ  البنك  دور  تاأتي �صمن  املبادرة 

مفهوم  من  منبثقة  تنموية  روؤية  بتعزيز 

فـي  امل�صوؤولية  وروح  امل�صتدامة  التنمية 

القطاع  دعم  واأهمها  جمالت  عدة 

فل�صطني. فـي  ال�صحي 

ال�صيد  الإدارية  الهيئة  رئي�س  �صكر  بدوره 

التربع  على  الإ�صكان  بنك  تفاحة  هالل 

البنك  تربع  اأن  اأكد  بحيث  ال�صخي، 

الأطفال  معاناة  تخفـي�س  فـي  �صي�صاهم 

عام،   16-9 عمر  من  التوحد  مر�صى 

بتاأ�صي�س ق�صم يقدم  امل�صاهمة  من خالل 

التاأهيلية لهذه الفئة. اخلدمات 

حزيران وكانون اأول و 5,000 �صيكل لكل رابح ولـ 5 رابحني 

فـي باقي الأ�صهر.
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و يساهم في تأهيل ساحة مدرسة المدية الثانوية المختلطة

و يساهم في رعاية فعاليات البطولة الوطنية لفن مناظرة المدارس

جديدًا  مفهومًا  الإ�صكان  بنك  اأ�ص�س 
هيئاته  مع  والتفاعل  املجتمع  خلدمة 
م�صاهمات  خالل  من  وموؤ�ص�صاته، 
اجلهات،  من  للعديد  البنك  وتربعات 
�صيا�صة  و�صمن  الإ�صكان  بنك  قام  حيث 
وموؤ�ص�صات  البنك  بني  امل�صرتك  التعاون 
�صاحة  لتاأهيل  بالتربع  املحلي،  املجتمع 
لتخدم  املختلطة  الثانوية  املدية  مدر�صة 

اأكرث من 350 طالب وطالبة.
الثانوية  املدية  مدر�صة  �صكرت  وبدورها 
مبديره  ممثاًل  الإ�صكان  بنك  املختلطة 
على  الربغوثي  حممد  ال�صيد  الإقليمي 
التربع النبيل الذي مت تقدميه للم�صاهمة 
على  متت  التي  ال�صيانة  اأعمال  فـي 
الذي  الأمر  اخللفـية،  املدر�صة  �صاحة 
�صاعد فـي تو�صيع مرافق املدر�صة العامة 

الطالب  لن�صاطات  ا�صتخدامها  ليتم 
هذا  وياأتي  ازدحامهم.  من  ويخفف 
التربع فـي اإطار امل�صوؤولية املجتمعية التي 
م�صاندة  باأن  منه  واإميانًا  البنك  يتبناها 
العملية التعليمية لها دور كبري فـي جناح 

م�صتوى  وابداعها على  املدار�س ومتيزها 
يحر�س  الإ�صكان  بنك  باأن  علما  الوطن، 
ملختلف  والرعاية  الدعم  تقدمي  على 
يتبناها  التي  الو�صائل  كاإحدى  اجلهات، 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة فـي املجتمع.

اختتمت  الإ�صكان،  بنك  من  مب�صاهمة 

الرتبوي  للتطوير  اأفكار  موؤ�ص�صة 

للبطولة  النهائية  الفعاليات  والثقافـي 

فل�صطني  املناظرة ملدار�س  لفن  الوطنية 

بن�صختها   2019  \  2018 للعام 

برام  الق�صبة  م�صرح  فـي  العا�صرة، 

الرتبية  وزارة  مع  بال�صراكة  وذلك  اللـه، 

لوك�صمبورغ  روزا  مع  وبالتعاون  والتعليم، 

كلمته  وفـي  البابوية-القد�س.  والبعثة 

على  الربغوثي  رزق  اأ.  اأ�صاد  الفتتاحية، 

والرتبية،  اأفكار  بني  ما  التعاون  اأهمية 

مقدرًا دور الوزارة فـي رعاية الن�صاطات 

للتعبري  للطلبة  اإيجاد فر�س  اإىل  الهادفة 

لبنية  الو�صول  بهدف  ذواتهم  عن 

النمطية  عن  بعيدة  جاذبة  تعليمية 

وقيم  الختالف  واحرتام  والتكرار 

اأ.  "اأفكار"  عام  مدير  واأعلن  التعددية. 

وكانت  البطولة  نتائج  عن  زهران  عودة 

املرتبة  على  جنني  مديرية  فوز  كالآتي: 

على  قلقيلية  مديرية  وح�صدت  الأوىل، 

ع�صر  اأف�صل  اإعالن  ومت  الثانية،  املرتبة 

�صيمثل  والذين  العام،  لهذا  متحدثني 

بالعديد  وي�صارك  ودوليًا  عربيًا  فل�صطني 

للمناظرات،  الدولية  البطولت  من 

حول  مكثف  تدريبي  ملخيم  بالإ�صافة 

اأ�ص�س وفن املناظرة.

يذكر اأن موؤ�ص�صة اأفكار تنفذ البطولة الوطنية 

باللغتني  فل�صطني  ملدار�س  املناظرة  لفن 

مديرية   17 فـي  والإجنليزية  العربية 

التوايل،  على  العا�صرة  لل�صنة  تربية 

\ة  طالب   4,100 يقارب  ما  وت�صتهدف 

�صنويًا، واأكرث من 170 معلم.

 العدد 79، اأيلول 2019
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البنك التجاري األردني يحتفل خالل شهر آب بافتتاح فرعي مدينة جنين وبلدة الرام
�صلطة  حمافظ  وبح�صور  رعاية  حتت 

احتفل  ال�صوا،  عزام  الفل�صطينية  النقد 

فرع  بافتتاح  الأردين،  التجاري  البنك 

جديد فـي بلدة الرام مبحافظة القد�س، 

مي�صيل  اإدارته  جمل�س  رئي�س  بح�صور 

ال�صايغ واأع�صاء جمل�س الإدارة ومدير 

واملدير  قولجني  �صيزر  البنك  عام 

معال،  زاهر  فل�صطني  لفروع  الإقليمي 

اللـه �صيام  ونائب حمافظ القد�س عبد 

ورئي�س بلدية الرام راقي غزاونة ونائب 

فـي  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  رئي�س 

القد�س توفـيق حب�س، وح�صد من رجال 

من  العتبارية  وال�صخ�صيات  الأعمال 

القد�س. ورحب مدير الدعم والعمليات 

باحل�صور،  نواه�صة  حممود  البنك  فـي 

التجاري الأردين  البنك  اأن  موؤكدًا على 

بلدة  فـي  له  جديد  فرع  بافتتاح  يفخر 

اأهايل  خلدمة  القد�س  مبحافظة  الرام 

البلدة وكافة اأهايل القد�س.

وفـي كلمته خالل حفل الفتتاح، اأعرب 

جديد  فرع  لفتتاح  �صروره  عن  ال�صوا 

الرام،  فـي  الأردين  التجاري  للبنك 

م�صريًا اإىل اأن �صيا�صة التفرع امل�صرفـي 

النقد  �صلطة  ا�صرتاتيجية  مع  تن�صجم 

اإىل  امل�صرفـية  اخلدمات  اإي�صال  فـي 

بال  و�صت�صهم  الفل�صطينية،  املدن  كل 

القت�صادي  الواقع  تطوير  فـي  �صك 

القد�س  �صيما  املحافظات،  خمتلف  فـي 

الحتياجات  مبختلف  املقد�صيني  ودعم 

القت�صادي  الو�صع  واإنعا�س  امل�صرفـية 

وخمتلف  القد�س  فـي  والتجاري 

الوطن. حمافظات 

البنك  احتفل  مت�صل،  �صياق  وفـي 

بــانــورامــا

جديد  فرع  بافتتاح  الأردين،  التجاري 

وبح�صور  رعاية  حتت  جنني  مدينة  فـي 

ال�صوا،  عزام  النقد  �صلطة  حمافظ 

نائب حمافظ حمافظة جنني  وبح�صور 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  و  الرب  اأبو  كمال 

واأع�صاء جمل�س  ال�صايغ  مي�صيل  البنك 

قولجن  �صيزر  العام  واملدير  الإدارة 

زاهر  فل�صطني  لفروع  الإقليمي  واملدير 

وغرفة  الأعمال  رجال  ومنتدى  معال 

�صناعة وجتارة جنني وح�صد من رجال 

العتبارية. وال�صخ�صيات  الأعمال 

اإ�صرتاتيجي  مبوقع  جنني  فرع  ويتميز 

خلدمة  ومتطور  ع�صري  وت�صميم 

العمالء باأعلى املعايري، كما ي�صم الفرع 

�صالة متخ�ص�صة خلدمة كبار العمالء.

وقال مدير عام البنك �صيزر قولجني: 

"ياأتي افتتاح فروع جديدة فـي فل�صطني 
الرامية  البنك  اإ�صرتاتيجية  �صمن 

فل�صطني  فروع  �صبكة  فـي  التو�صع  اإىل 

احليوية  املناطق  اأبرز  فـي  والتواجد 

احتياجات  لتلبية  الغربية  ال�صفة  فـي 

الأمثل  بال�صكل  وخدمتهم  عمالئنا 

لنكون الأقرب اإليهم اأينما وجدوا ".
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و يدعم ويشارك في معرض الصناعات األردنية

و يوقع مع بالتل اتفاقية شراكة استراتيجية

الأردين  التجاري  البنك  ودعم  �صارك 
اأقيم  والذي  الأردنية  ال�صناعات  معر�س 
املن�صرم  متوز  فـي  جنني  مدينة  فـي 
مبنى  فـي  اأيام  ثالث  مدار  على  وا�صتمر 
جنني  مبدنية  الكوري  ال�صباب  مركز 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صعادة  بح�صور 
املدير  معال  زاهر  وال�صيد  ال�صايغ  مي�صل 
من  وعدد  فل�صطني  لفروع  الإقليمي 
موظفـي اأدارة البنك وموظفـي فرع جنني، 
والتجارة  ال�صناعة  وزير  املعر�س  واأفتتح 
ووزير  احلموري  طارق  الدكتور  والتموين 
ورئي�س  الع�صيلي  خالد  الوطني  القت�صاد 
عمر  الفل�صطينية  التجارية  الغرف  احتاد 
و�صناعة  جتارة  غرفة  ورئي�س  ها�صم، 
جنني، وح�صد من رجال الأعمال وممثلي 
الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع 
�صركة   50 مب�صاركة  واملدنية  الأمنية 
اأردنية من خمتلف القطاعات ال�صناعية. 

الفل�صطينية  الت�صالت  �صركة  وقعت 
جمموعة  �صركات  اإحدى  “بالتل" 
التجاري  والبنك  الفل�صطينية  الت�صالت 
البنك  لتزويد  �صراكة  اتفاقية  الأردين 
املتكاملة  التكنولوجية  احللول  بخدمات 
 DR الـ  موقع  ا�صت�صافة  وخدمة   ICT
"بالتل"  بيانات  مركز  فـي  بالبنك  اخلا�س 
واأخرى  رئي�صية  ب�صبكتني  فروعه  وربط 
احتياطية من الألياف ال�صوئية وب�صرعات 
زاهر  بني  التفاقية  توقيع  وجرى  فائقة. 
التجاري  للبنك  الإقليمي  املدير  معال 
�صركة  عام  مدير  ملحم  ومعن  الأردين 
فـي  “بالتل"  الفل�صطينية  الت�صالت 
مبدينة  الأعمال  لقطاع  "بالتل"  مركز 

رام اللـه بتاريخ 2019/08/26.
التكنولوجي  التطور  اأن  معال  اأكد  وبدوره 

الغرفة  �صيا�صة  �صمن  هذا  تنظيم  وياأتي 
لتعزيز  والفل�صطينية  الأردنية  التجارية 
ودعم  البلدين،  بني  التجاري  التبادل 
اإحدى  باعتباره  الفل�صطيني  ال�صوق 
وال�صناعات  للمنتجات  الواعدة  الأ�صواق 
املعر�س  هذا  باأن  علمًا  الأردنية. 
الأرا�صي  فـي  يتم تنظيمه  الذي  اخلام�س 
اللـه،  رام  معار�س  بعد  الفل�صطينية 

ونابل�س، واخلليل وبيت حلم، كما واأن مثل 
التكامل  تنمية  فـي  ت�صهم  املعار�س  هذه 
القت�صادي  التعاون  واأوا�صر  ال�صناعي 
لدى  القت�صادية  القطاعات  خمتلف  بني 
زيارات  تنظيم  �صيتم  وانه  كما  البلدين. 
الفل�صطينية  املحافظات  خمتلف  من  لوفود 
لزيارة املعر�س، لت�صهيل توقيع اتفاقيات بني 

امل�صاركني الأردنيني والتجار الفل�صطينيني.

اأ�صبح من اأهم اأ�صباب منو القطاع امل�صرفـي 
التفاقية  هذه  جاءت  لذلك  با�صتمرار، 
اخلدمات  اأف�صل  بتقدمي  البنك  توجه  لتعزز 
يلبي  مما  واملتكاملة  ال�صاملة  امل�صرفـية 
"نقدر  واأكمل  املتجددة،  عمالئها  احتياجات 

جهود �صركة الت�صالت الفل�صطينية من اأجل 
املعلومات  تكنولوجيا  حلول  باأحدث  تزويدنا 
والت�صالت ف�صاًل عن متكيننا من ال�صتفادة 
ا�صت�صافة  وخدمات  احلديثة  التقنيات  من 

املواقع فـي مراكز البيانات اخلا�صة بها".
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95 مليون دوالر زيادة في ودائع عمالء البنك الوطني للنصف األول من العام 2019

وموجوداته تصل 2.3 مليار دوالر

WhatsApp البنك الوطني أول بنك في فلسطين ينجح في تعريف حسابه على
كحساب أعمال معتمد إضافة إلى توثيق صفحته على موقع فيسبوك بالعالمة الزرقاء

بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

 ،2019 العام  من  الأول  للن�صف  املالية 

بياناته  بنود  جممل  فـي  منوا  حمققا 

واأ�صارت   .%6 ن�صبته  تعدت  املالية 

املنتهية  اأ�صهر  لل�صتة  املالية  البيانات 

2.34 مليار  منو موجودات البنك لت�صل 

 %6.19 ن�صبته  بلغت  منو  حمققة  دولر 

املا�صي  العام  نهاية  حققته  مبا  مقارنة 

بزيادة  دولر،  مليار   2.20 �صجلت  حيث 

مليون   136.50 حوايل  بلغت  فعلية 

تقريبا  الزيادة  بنف�س  وارتفعت  دولر، 

مليار   1.81 لتحقق  البنك  عمالء  ودائع 

دولر لتنمو بن�صبة 5.52% بعد اأن كانت 

1.72 مليار دولر نهاية العام 2018.
وبلغت �صافـي اأرباح البنك الوطني لنف�س 

9 مليون دولر  العام احلايل  الفرتة من 

بنف�س  مقارنة   %8.78 بن�صبة  نامية 

العام املا�صي حيث كانت قد  الفرتة من 

بلغت 8.35 مليون دولر. وجاء ذلك بعد 

ال�صتة  فـي  دخل  اإجمايل  البنك  حتقيق 

بلغ   2019 العام  من  املنتهية  اأ�صهر 

الرقمي  للتحول  خطته  مع  متا�صيا 

اأعلن   ،)Digital Transformation(
على  ح�صابه  تعريف  عن  الوطني  البنك 

اأعمال  كح�صاب   WhatsApp تطبيق 

فل�صطني  فـي  بنك  اأول  لي�صبح  معتمد، 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  فـي  بنك  وثاين 

 ،MENA Region افريقيا  و�صمال 

من  ومعتمد  معرف  اأعمال  ح�صاب  ميتلك 

ح�صاب  برنامج  ويعترب   .WhatsApp
الربامج  من   WhatsApp من  الأعمال 

مقت�صرا  يزال  ل  والذي  ن�صبيا  احلديثة 

على عدد قليل من ال�صركات التي جنحت 

باعتماد ح�صاباتها عليه كح�صابات جتارية 

ا�صم  بجانب  الآن  يظهر  وعليه،  مثبتة. 

ح�صاب البنك على التطبيق عالمة حتقق 

خ�صراء ت�صري اإىل اإن احل�صاب هو ح�صاب 

اأعمال معرف ومثبت. وفـي �صياق مت�صل 

�صفحته  يوثق  اأن  الوطني  البنك  ا�صتطاع 

بالعالمة  اأي�صا  فـي�صبوك  على  الر�صمية 

فل�صطني  فـي  بنك  اأول  لي�صبح  الزرقاء 

يتم توثيق �صفحته من قبل فـي�صبوك.

بــانــورامــا

48.36 مليون دولر بعد اأن كان 37.11 
مليون دولر فـي 30 حزيران 2018.

عام  مدير  اأ�صار  النتائج،  على  وتعليقا 

انه  ح�صن  احلاج  اأحمد  الوطني  البنك 

القت�صادي  الو�صع  من  الرغم  وعلى 

جراء  البالد  ت�صهده  الذي  ال�صعب 

كبري  ب�صكل  اأثرت  التي  املالية  الأزمة 

اإل  الفل�صطيني،  اخلا�س  القطاع  على 

اأن البنك الوطني ا�صتطاع اتخاذ تدابري 

واإجراءات، حالت دون تاأثره ب�صكل كبري 

بالأزمة لتنمو جممل بنود بياناته املالية 

عن  بع�صها  ولتقفز   %6 تعدت  بن�صب 

احلاج  واكد  الدخل.  قائمة  فـي   %20
الآن  اأ�صبح  الوطني  البنك  اأن  ح�صن 

ي�صع  وهذا  فل�صطيني  بنك  اأكرب  ثاين 

من  جزء  بات  كونه  الكثري  عاتقه  على 

امل�صرفـي  اجلهاز  ا�صتقرار  موؤ�صر 

الفل�صطيني ككل.
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و يقدم رعايته الرئيسية لحفل محمد عساف في روابي

و يطلق نشرة تحليلية أسبوعية لتقلبات أسعار صرف العمالت

الرئي�صية  رعايته  الوطني  البنك  قدم 

ع�صاف  حممد  الفل�صطيني  الفنان  حلفل 

والذي  روابي،  مدينة  مدرج  فـي  اأقيم  الذي 

من  فل�صطيني  اآلف   10 من  اكرث  ح�صره 

والقد�س  الغربية  ال�صفة  مدن  خمتلف 

�صاركوا  حيث  املحتل،  الفل�صطيني  والداخل 

اأنغام  النجم الفل�صطيني الغناء للوطن على 

بها  ي�صتهر  التي  املميزة  الوطنية  الأغاين 

"خن�صاء  كانت  احل�صور  اأبرز  ومن  الفنان. 

يقبع  والتي  حميد،  اأبو  نا�صر  اأم  فل�صطني" 

ال�صجون  فـي  الق�صبان  خلف  اأبنائها  من   4
تقدمي  مت  احلفل  بدء  وقبل  الإ�صرائيلية. 

اأنظار  جذب  الأبعاد  ثالثي  مبهرا  عر�صا 

املميزين  واإخراجه  باإتقانه  احلا�صرين 

والذي و�صف احل�صور م�صتواه بالعاملي.

وعلى هام�س الرعاية كان البنك الوطني قد 

اأطلق من خالل �صفحته على موقع التوا�صل 

فـي  نوعها  من  الأوىل  هي  مبادرة  فـي 

اأطلق  الفل�صطيني،  امل�صرفـي  اجلهاز 

ن�صراته  اأوىل  اليوم  الوطني  البنك 

اأ�صعار �صرف العمالت  التحليلية لتقلبات 

والتي �صيداأب على اإ�صدارها ب�صكل دوري 

حيث  اأ�صبوع،  كل  من  الأحد  يوم  �صباح 

مبنية  فنية  حتليالت  الن�صرة  �صتت�صمن 

وخرائط  الأ�صعار  �صلوك  درا�صة  على 

اأهم  حتليالت  على  وبالعتماد  تقلباتها 

باخل�صو�س. العاملية  البنوك 

من  نوعها  من  الأوىل  الن�صرة  هذه  وتعد 

اجلهاز  فـي  البنوك  بني  املحتوى  حيث 

يهدف  والتي  الفل�صطيني،  امل�صرفـي 

قراءات  تقدمي  اإىل  خاللها  من  البنك 

حتليلية لتوجهات الأ�صواق املالية العاملية.

البنك  قال مدير عام  وتعليقا على ذلك، 

غياب  اإن  ح�صن  احلاج  اأحمد  الوطني 

بعمالت  للتعامل  حاجة  ولد  وطنية  عملة 

الفل�صطيني  للمواطن  حتى  خمتلفة 

لالطالع  حاجة  هنالك  وبالتايل  العادي، 

العاملية.  الأ�صواق  فـي  يحدث  ما  على 

الوطني  البنك  دفعت  احلاجة  هذه 

وان  خا�صة  التحليالت  هذه  تقدمي  اإىل 

وقد  متطورة  البنك  لدى  اخلزينة  دائرة 

ا�صتثمرنا فـيها ل�صنوات عديدة من ناحية 

ناحية  من  حتى  اأو  الب�صرية  التجهيزات 

باأحدث  اأنها  حيث  املعلومات  م�صادر 

املرا�صلة  البنوك  مع  الت�صال  و�صائل 

العاملية. املعلومات  العاملية وم�صادر 

يتم  الن�صرة  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 

البنك  موقع  على  اأ�صبوعيا  حتميلها 

وار�صالها   www.tnb.ps الإلكرتوين 

اإىل جمموعة من  الإلكرتوين  الربيد  عرب 

التجار  وي�صتطيع  والعمالء،  ال�صركات 

املهتمون احل�صول عليها  الأعمال  ورجال 

من خالل ال�صرتاك املجاين عرب املوقع.
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ملرتادي  م�صابقة  فـي�صبوك،  الجتماعي 

جمانية  تذكرة   100 مقابل  ال�صفحة 

تقدميه  اإىل  بالإ�صافة  احلفل،  حل�صور 

من  واملتعافـيات  للناجيات  جمانية  تذاكر 

مركز  خالل  من  الثدي  �صرطان  مر�س 

كم�صاهمة  الن�صاء،  لأورام  التخ�ص�صي  دنيا 

الذي  النف�صي  التفريغ  لربنامج  البنك  من 

يتلقينه عن طريق املركز.
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تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية
البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح مكاتب جديدة

من  يبذلونه  ملا  العاملة  الطواقم  وكافة 

اجلهاز  ا�صتقرار  على  للمحافظة  جهد 

املحلية  ال�صلطات  �صاكرا  امل�صرفـي، 

قروية  وجمال�س  وبلديات  حمافظات  من 

والزراعية  التجارية وال�صناعية  والغرف 

لفتتاح  ت�صهيالت  من  قدموه  ما  على 

البنك. مكاتب 

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  وميار�س 

خالل  من   1997 العام  منذ  اأعماله 

 80 عن  يزيد  وما  ومكتبا  فرعا   44
القنوات  جانب  اإىل  اآيل  �صراف  جهاز 

للجمهور  اأتاحها  التي  الإلكرتونية 

من  ح�صاباته  اإدارة  من  متكنه  والتي 

اأي مكان وفـي الوقت الذي ينا�صبه.

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  افتتح 

حتت رعاية معايل حمافظ �صلطة النقد 

كل  فـي  جديدة  مكاتب  �صتة  الفل�صطينية 

وحلحول  وترم�صعيا  وعتيل  �صلفـيت  من 

ودار �صالح وال�صموع.

واأ�صار معايل ماهر امل�صري رئي�س جمل�س 

اإىل  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  اإدارة 

لتقدمي اخلدمات  بالتفرع  البنك  اهتمام 

ومبادئ  اأحكام  مع  املتوافقة  امل�صرفـية 

ال�صريعة الإ�صالمية للجمهور مبا ين�صجم 

تعمل  التي  املايل  ال�صمول  �صيا�صة  مع 

تعزيزها  على  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 

"اإننا  م�صيفا  املجتمع،  فـي  وتر�صيخها 

بل  واملكاتب  الفروع  بافتتاح  نكتفـي  ل 

با�صتحداث  ونقوم  التكنولوجيا  نواكب 

عمالئنا  مع  تقليدية  غري  توا�صل  قنوات 

مميزة  م�صرفـية  جتربة  على  ليح�صلوا 

تليق بهم".

الأو�صاع  ورغم  اأنه  امل�صري  واأكد 

يحياها  التي  ال�صعبة  القت�صادية 

الو�صول  فـي  جنح  البنك  اأن  اإل  الوطن 

خطته  �صمن  و�صعها  التي  الأهداف  اإىل 

اإىل املراجعة  ال�صرتاتيجية، عازيا ذلك 

يتنا�صب  مبا  وتعديلها  للخطة  امل�صتمرة 

للجهود  اإ�صافة  املحيطة  الظروف  مع 

التنفـيذية  الإدارة  تبذلها  التي  الكبرية 

احلد  اإىل  املخاطر  تقليل  فـي  للبنك 

العمل. املقبول ملمار�صة 

واأ�صاد امل�صري ب�صلطة النقد الفل�صطينية 

ال�صوا  عزام  املحافظ  مبعايل  ممثلة 

بــانــورامــا
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و ينضم إلى الميثاق العالمي للتنمية المستدامة
اإىل  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  ان�صم 

لالأمم  امل�صتدامة  للتنمية  العاملي  امليثاق 

 UN Global Compact املتحدة 

م�صرفـية  موؤ�ص�صة  اأول  بذلك  ليكون 

هذا  على  توقع  فل�صطينية  اإ�صالمية 

املبادرات  اإحدى  يعد  والذي  امليثاق 

لت�صجيع  املتحدة  الأمم  اأطلقتها  التي 

لتبني  العامل  اأنحاء  كافة  من  ال�صركات 

اجتماعيًا. وم�صوؤولة  م�صتدامة  �صيا�صات 

البنك  عام  مدير  قا�صم  بيان  وقال 

فخورون  "نحن  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

العاملي  امليثاق  على  للموقعني  بالن�صمام 

لالأمم املتحدة، فهذا يوؤكد مدى حر�صنا 

فـي  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق  على 

البيئة  وحماية  وال�صتدامة  العمل  جمال 

وغريها من بنود هذا امليثاق".

نكون  اأن  لي�صعدنا  "اإنه  قا�صم  واأ�صاف 

�صركاء فـي بناء م�صتقبل اأف�صل لالإن�صانية، 

با�صتمرار  وبراجمنا  �صيا�صاتنا  نطور  اإننا 

ب�صكل  ال�صتدامة  مفهوم  دمج  على  ونعمل 

اإىل  لفتا  ن�صاطاتنا"،  كافة  فـي  اأكرب 

م�صوؤوليته  برنامج  فـي  يركز  البنك  اأن 

ال�صحة  قطاعي  دعم  على  املجتمعية 

لتدخالته  يكون  اأن  على  ويحر�س  والتعليم 

اأثر اإيجابي وم�صتدام على املجتمع.

الإ�صالمي  البنك  "اإن  قا�صم  وقال 

قيم  وفق  ن�صاطاته  ميار�س  الفل�صطيني 

والتعاون  والحرتام  والعدل  النزاهة 

وفـي  موظفـيه  بني  لتعزيزها  وي�صعى 

ت�صكل  احلنيف  ال�صرع  تعاليم  اإن  بيئته، 

ولعالقاتنا  التجارية  لأعمالنا  قاعدة 

م�صريا  بذلك"،  فخورون  ونحن  وحياتنا 

من  القيم  على  املبني  القت�صاد  اأن  اإىل 

فـي  اإيجابية  تغيريات  يحدث  اأن  �صاأنه 

تعامالتنا  اأ�صيل من  املجتمع وهذه جزء 

اإ�صالمي. كبنك 

الإ�صالمي  البنك  توقيع  قا�صم  واعترب 

لالأمم  العاملي  امليثاق  على  الفل�صطيني 

فـي  لأهدافه  تعزيزا  ياأتي  املتحدة 

مكملة  خطوة  وهو  املجتمعية  امل�صوؤولية 

لل�صيا�صات واخلطوات التي اتبعها البنك 

يتعلق  فـيما  املا�صية  ال�صنوات  مدار  على 

اإىل  م�صريا  وحمايتها،  البيئة  بتح�صني 

ب�صكل   2014 العام  منذ  البنك  اعتماد 

قام  حيث  النظيفة  الطاقة  على  متزايد 

الطاقة  بنظام  ومكتبا  15 فرعا  بت�صغيل 

ال�صم�صية مما اأ�صهم فـي تقليل انبعاثات 

الغازات فـي عام واحد مبا يكافئ زراعة 

اأكرث من 2,000 مرت مربع من الأ�صجار، 

وفتح  الرقمنة  نحو  بالجتاه  قام  كما 

العمالء  مع  اإلكرتونية  ات�صال  قنوات 

الأوراق  حجم  تقلي�س  فـي  اأ�صهم  مما 

باإن�صاء  القيام  جانب  اإىل  امل�صتهلكة، 

�صاحلة  لت�صبح  للمياه  حتلية  حمطات 

العائالت  مئات  منها  لت�صتفـيد  لل�صرب، 

فـي  �صحا  يعاين  الذي  غزة  قطاع  فـي 

تتم  التي  امل�صاريع  من  وغريها  املياه، 

حتديثها  يتم  ا�صرتاتيجية  خطة  وفق 

وفقا لحتياجات املجتمع ب�صكل �صنوي.

العاملي  امليثاق  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

مبادرة  عن  عبارة  هو  املتحدة  لالأمم 

�صيا�صات  وتنفـيذ  لتطوير  عاملية 

م�صوؤولة  موؤ�ص�صية  وممار�صات 

وتلتزم  عنها،  والإف�صاح  وم�صتدامة، 

املبادرة، مبوائمة  تتبنى  التي  ال�صركات، 

ع�صرة  ح�صب  وا�صرتاتيجياتها  عملياتها 

جمال  فـي  عاملي  بقبول  حتظى  مبادئ 

والبيئة،  والعمل،  الإن�صان،  حقوق 

التفاقية  وُتعترب  الف�صاد.  ومكافحة 

اختيارية  ا�صتدامة  مبادرة  اأكرب  العاملية 

يفوق  ما  عليها  وقعت  حيث  لل�صركات 

13,000 جهة فـي خمتلف دول العامل.
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بنك القدس ومؤسسة التمويل الدولي يوقعان إتفاقية تعاون
وقع بنك القد�س و موؤ�ص�صة التمويل الدولية 

الدويل،  البنك  جمموعة  فـي  الع�صو 

عمالء  م�صاعدة  اأجل  من  تعاون  اتفاقية 

اإىل الأ�صواق  البنك من ال�صركات للو�صول 

احلدود،  عرب  التجارة  وتعزيز  العاملية 

مدينة  فـي  التفاقية  توقيع  حفل  جرى 

�صلطة  حمافظ  معايل  برعاية  اللـه  رام 

بح�صور  و  ال�صوا  عزام  الفل�صطينية  النقد 

رئي�س جمل�س اإدارة بنك القد�س اأكرم عبد 

للبنك  التنفـيذي  والرئي�س  جراب  اللطيف 

التمويل  موؤ�ص�صة  ومدير  هدمي  �صالح 

الدويل يو�صف حب�س فـي فل�صطني.

بنك  تزويد  �صبيل  فـي  التعاون  هذا  ياأتي 

مل�صاعدة  التجارية  بال�صمانات  القد�س 

الأ�صا�صية  ال�صلع  ا�صترياد  على  عمالئه 

اخلام  املواد  ذلك  فـي  مبا  وت�صديرها، 

كما  الغيار،  وقطع  والأ�صمدة  والأدوية 

�صبكة  تكوين  على  القد�س  بنك  �صت�صاعد 

تعد  والتي  عاملية  م�صرفـية  عالقات 

اأعمال  حمفظة  لتنمية  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا 

ال�صنوات  مدى  على  التجارية  البنك 

املقبلة. القليلة 

لبنك  التنفـيذي  الرئي�س  هدمي  �صالح 

التعاون  بهذا  �صعداء  "نحن  قال  القد�س 

مع موؤ�ص�صة التمويل الدويل بحيث ن�صعى 

امل�صرفـية  احللول  تقدمي  اإىل  دائمًا 

متطلبات  خمتلف  تلبي  التي  املتطورة 

التفاقية  هذه  خالل  ومن  عمالئنا، 

على  احل�صول  عمالئنا  باإمكان  اأ�صبح 

اأعمالهم  فـي  للتو�صع  الالزم  الدعم 

وتعزيز  العاملية  التجارة  اإىل  والو�صول 

التفاقية  هذه  اأن  كما  الدولية،  التجارة 

فـي  وت�صاعدنا  ا�صرتاتيجيتنا  تدعم 

الرائد  مركزنا  وتعزيز  حمفظتنا  تنمية 

تنويع  خالل  من  وخارجيا  حمليا 

نقدمها  التي  امل�صرفـية  اخلدمات 

ال�صتمرارية  على  موؤكدًا  لعمالئنا" 

دائمًا  لتكون  امل�صرفـية  اخلدمة  بتطوير 

فـي جاهزية لت�صهيل حياة العمالء، وبني 

ا�صتحداث  على  دائمًا  يعمل  البنك  اأن 

تواكب  م�صرفـية  ومنتجات  خدمات 

جانب  اإىل  والعاملي،  الإقليمي  التطور 

حر�س البنك على تطبيق ف�صلى املعايري 

التي  املوؤ�ص�صات  ال�صدارة بني  فـي  ليكون 

القطاعات  مع  امل�صرتك  بالتعاون  ُتعنى 

املجتمع. فـي  الأ�صا�صية 

مدير  حب�س  يو�صف  �صرح  جانبه،  من 

فل�صطني:  فـي  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة 

�صعوبات  الفل�صطينية  ال�صركات  "تواجه 
ب�صبب  اخلارجية  التجارة  فـي  عديدة 

توفـري  خالل  ومن  التمويل،  نق�س 

ميكننا  لل�صركات،  التجارية  ال�صمانات 

التجارة  اأن�صطة  حتفـيز  فـي  ن�صاهم  اأن 

متكني  ذلك  على  ليرتتب  احلدود  عرب 

العمالت  توليد  من  املحلية  ال�صركات 

املتوفرة  غري  املنتجات  وتوفـري  الأجنبية 

للم�صتهلكني". حملًيا 

عزام  ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل 

البنوك  من  القد�س  بنك  اإن  قال  ال�صوا 

امل�صرفـي،  العمل  فـي  واملبدعة  الن�صيطة 

اأو  والنت�صار  التفرع  �صعيد  على  �صواء 

والبتكارات  اخلدمات  جودة  �صعيد  على 

الدولية  التمويل  ملوؤ�ص�صة  ال�صكر  موجها 

IFC، التي تربطها ب�صلطة النقد والقطاع 
وا�صرتاتيجية  تاريخية  عالقة  امل�صرفـي 

النقد  �صلطة  اأو�صح  كما  جدًا،  متينة 

مع  جيدة  عالقات  تعزز  اأن  ا�صتطاعت 

العامل  اأنحاء  معظم  فـي  مرا�صلة  بنوك 

التجاري،  التبادل  فـي  �صي�صاعد  مما 

الدولية  والآليات  الأدوات  وال�صتفادة من 

فـي جمال  الهائل  التطور  فـي ظل  املتاحة 

العاملية. التجارة 

بنك  لنهج  امتدادًا  اخلطوة  هذه  تاأتي 

التقّدم  على  املحافظة  فـي  القد�س 

على  وتاأكيدًا  يحققه،  الذي  املتوا�صل 

القطاع  فـي  يحتلها  التي  الرائدة  املكانة 

واإقليميًا. امل�صرفـي حمليًا 

بــانــورامــا
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و مشاركة فاعلة لبنك القدس في المنتدى الوطني الرابع

بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية
بنك القدس يساهم بتوزيع الحقائب المدرسية في العيزرية والخليل وسلفيت

حظي بنك القد�س مب�صاركة فاعلة ورعاية 

ينظمه  والذي   .. الرابع  الوطني  للمنتدى 

املجل�س الأعلى لالإبداع والتميز حتت �صعار 

"الثورة ال�صناعية الرابعة" برعاية فخامة 
على  نظم  والذي  عبا�س  حممود  الرئي�س 

مدار يومي 9-10/اأيلول فـي مبنى الهالل 

الأحمر الفل�صطيني.

خا�س  جناح  فـي  البنك  م�صاركة  متثلت  و 

اخلا�صة  الإلكرتونية  القنوات  بخدمات 

ببنك القد�س حيث عر�س البنك طيلة اأيام 

املنتدى ابرز ما لديه من خدمات اإلكرتونية 

اأن  �صاأنها  من  والتي  فريدة  تقنية  وبرامج 

حياة  فـي  الإيجابي  التغيري  اإىل  توؤدي 

عمالء البنك واحل�صول على تاأثري فوري.

�صالح  للبنك  التنفـيذي  الرئي�س  وعرب 

�صاهم  الجتماعية  م�صوؤوليته  اإطار  فـي 

احلقائب  بتوزيع  موخرًا  القد�س  بنك 

املدر�صية جتاه الأطفال ب�صكل عام واأطفال 

ب�صكل  الأيتام  والأطفال  املحتاجة  الأ�صر 

خا�س، وذلك ملنا�صبة بدء العام الدرا�صي 

البنك  فروع  مدراء  �صلم  حيث  اجلديد، 

واخلليل  و�صلفـيت  بالقد�س  العيزرية  فـي 

مديريات  مل�صوؤويل  املدر�صية  احلقائب 

وياأتي  املناطق،  بتلك  الجتماعية  التنمية 

التي  احلملة  �صمن  احلقائب  توزيع 

تطلقها وزارة التنمية الجتماعية وتنفذها 

بالتعاون ودعم من القطاع اخلا�س.

هدمي  �صالح  للبنك  التنفـيذي  الرئي�س 

وفـي تعليق له على هذه املبادرة قال: " تاأتي 

هذه املبادرة فـي اإطار امل�صوؤولية املجتمعية 

باملجتمع  الندماج  على  وحر�صه  للبنك 

	

هدمي عن بالغ فخره واعتزازه للم�صاركة 

وذلك  الرابع،  الوطني  املنتدى  ولرعاية 

ت�صليط  فـي  احلدث  هذا  لأهمية  نظرًا 

بالتميز  املتعلقة  املفاهيم  على  ال�صوء 

والبتكار والإبداع والتكنولوجيا التي يقف 

خلفها متميزون فـي فل�صطني.

رئي�س  �صمارة  عدنان  املهند�س  كرم  كما 

بنك  والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 

بالتزامن  الفتتاح  حفل  خالل  القد�س 

عر�س امل�صاريع امل�صاركة فـي املنتدى حيث 

رعايته  على  القد�س  لبنك  بال�صكر  توجه 

وم�صاركته فـي هذا املنتدى الوطني الرابع.

وخا�صة  الفئات  ملختلف  امل�صاندة  وتقدمي 

الأطفال  الطلبة  هوؤلء  اأن  موؤكدًا  املحتاجة 

اأن  فـيجب  خا�س،  كقطاع  منا  م�صوؤولون 

حياة  ليعي�صوا  الكامل  الدعم  لهم  نقدم 

بنك  فـي  "ن�صعى  هدمي  واأ�صاف  كرمية". 

املجتمعية  باملبادرات  امل�صاركة  اإىل  القد�س 

اإيجابي  اأثر  لها  يكون  التي  والإن�صانية 

الأعباء  تخفـيف  فـي  وت�صهم  املجتمع  فـي 

املعي�صية عن املواطنني والأ�صر املحتاجة".

احلملة  لهذه  القد�س  بنك  دعم  وياأتي 

جمتمعية  ن�صاطات  �صل�صلة  �صمن  واملبادرة 

باأهمية  منه  اإميانًا  البنك  ينفذها  وخريية 

امل�صاركة فـي دعم الأن�صطة اخلريية وبهدف 

تر�صيخ مبادئ التكافل والت�صامن املجتمعي.
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مصرف الصفا »اإلسالمي« و جامعة بيرزيت يوقعان مذكرة تفاهم
لتمويل الخدمات التعليمية »برنامج درجات«

و برنامج خاص لحل موضوع الشهادات المحتجزة لدى الجامعة

و يوقع اتفاقية مع بلدية الخليل
لرعاية المؤتمر الدولي حول االتجاهات الحديثة في إدارة البلديات

اأحدث  "الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  وقع 

فل�صطني،  فـي  الإ�صالمية  امل�صارف 

التعليم  لتمويل  اتفاقية  بريزيت،  وجامعة 

والتدريب  التعليم  متويل  برنامج  �صمن 

م�صاندة  اإىل  يهدف  والذي  "درجات"، 
التعليمية،  احتياجاتهم  وتلبية  الطلبة 

لتمويل  خا�س  برنامج  اإىل  اإ�صافة 

نتيجة  للطالب  املحتجزة  ال�صهادات 

اجلامعة،  جتاه  املالية  اللتزامات  تراكم 

على  احل�صول  من  الطالب  ميكن  مبا 

مع  وتتوافق  مي�صرة  بطريقة  �صهادته 

اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

ووقع التفاقية مدير عام م�صرف ال�صفا 

الربغوثي،  ن�صال  ال�صيد  "الإ�صالمي" 
ورئي�س جامعة بريزيت د. عبد اللطيف اأبو 

التفاقية  هذه  اإن  الربغوثي  وقال  حجلة، 

تهدف بالأ�صا�س اإىل جت�صيد روؤية ور�صالة 

من  الواقع،  اأر�س  على  ال�صفا  م�صرف 

خمتلف  وغايات  احتياجات  تلبية  خالل 

ال�صرائح املجتمعية فـي فل�صطني، ل �صيما 

درا�صتهم  تي�صري  بغر�س  الطلبة،  �صريحة 

اأحكام  اجلامعية �صمن برامج تتوافق مع 

ال�صريعة الإ�صالمية.

بتوقيع  �صعادته  عن  حجلة  اأبو  عرب  بدوره 

هذه التفاقية مع م�صرف ال�صفا، خا�صة 

اأنها �صت�صهم فـي التخفـيف عن الطلبة من 

اأعباء الأق�صاط اجلامعية فـي ظل الظروف 

مثمنا  بها،  منر  التي  ال�صعبة  القت�صادية 

فـي الوقت ذاته دور امل�صرف واهتمامه فـي 

كونه  فـيه،  وال�صتثمار  التعليم،  قطاع  دعم 

ميثل راأ�س املال احلقيقي لأبناء �صعبنا.

اأحدث  "الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  وقع 

امل�صارف الإ�صالمية فـي فل�صطني، وبلدية 

رعاية  فـي  للم�صاهمة  اتفاقية  اخلليل، 

احلديثة  الجتاهات  حول  الدويل  املوؤمتر 

فـي اإدارة البلديات، ويهدف املوؤمتر الذي 

مواكبة  اإىل  يومني  مدار  على  �صي�صتمر 

البلديات،  اإدارة  فـي  احلديثة  الجتاهات 

التي  املختلفة  التطورات  مع  خ�صو�صًا 

ي�صهدها دور البلديات وو�صائل الت�صالت 

احلديثة، فـي ظل ما تواجهه من حتديات 

على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.

منطقة  فروع  مدير  التفاقية  وقع  وقد 

بــانــورامــا
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ال�صيد  ال�صفا  م�صرف  فـي  اجلنوب 

اخلليل  بلدية  ورئي�س  ر�صوان،  ا�صماعيل 

بح�صور  وذلك  �صنينة،  اأبو  تي�صري  ال�صيد 

ممثلني عن اإدارة امل�صرف والبلدية.
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و ضمن حملة التوفير »جود«
يجري السحب على 3 جوائز كبرى: 150 ألف شيقل لكل محافظة على حدة

و يوقع مذكرة تفاهم مع مستشفى الشفاء لتمويل الخدمات الصحية

"الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  اأجرى 

اأحدث امل�صارف الإ�صالمية فـي فل�صطني 

�صمن  الكربى  اجلوائز  على  ال�صحب 

حمافظة  لكل  "جود"  التوفـري  حملة 

واخلليل،  والبرية  اللـه  ورام  نابل�س  فـي 

لكل  �صيكل  األف   150 قيمتها  والبالغ 

حمافظة.

اأحمد  ال�صيد  من  كل  بال�صحب  فاز  وقد 

والطفل  اللـه،  رام  من  عليق  ح�صني 

والده  بولية  دوف�س  كامل  يو�صف 

ها�صم  احمد  وال�صيد  اخلليل،  من 

الفائزون  وعرب  نابل�س.  من  خطيب 

بهذه  لفوزهم  و�صعادتهم  فرحتهم  عن 

باخلدمات  م�صيدين  املميزة،  اجلوائز 

التي  واملميزة  املتطورة  امل�صرفـية 

"الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  يقدمها 

من  غريهم  داعني  عمالئه،  لكافة 

امل�صرف  مع  التعامل  اإىل  العمالء 

م�صرفـية  ح�صابات  فتح  خالل  من 

وال�صتفادة فـي براجمه املتعددة.

اأحدث  "الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  وقع 

فل�صطني،  فـي  الإ�صالمية  امل�صارف 

جنني  فـي  اجلراحي  ال�صفاء  وم�صت�صفى 

جمموعة  وتغطية  لتمويل  تفاهم  مذكرة 

املتنوعة  والطبية  ال�صحية  اخلدمات  من 

التفاقية،  هذه  ومبوجب  للمواطنني. 

"الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  �صيقوم 

مل�صت�صفى  متنوعة  طبية  خدمات  بتمويل 

بحيث  جنني،  فـي  اجلراحي  ال�صفاء 

ال�صفاء  م�صفى  من  املر�صى  حتويل  يتم 

متويلهم  بغر�س  امل�صرف،  اإىل  اجلراحي 

والطبية  العالجية  للح�صول على اخلدمات 

ب�صدادها  يقوموا  اأن  على  يحتاجونها،  التي 

الراتب  حتويل  مقابل  �صهرية  اأق�صاط  على 

وبفرتات  الأخرى،  ال�صمانات  بع�س  اأو 

مي�صرة. �صداد 

التفاقية  هذه  اأهمية  على  الربغوثي  واأكد 

التي  الراهنة  القت�صادية  الظروف  ظل  فـي 

تاأتي  وهي  الفل�صطيني  املجتمع  على  متر 

الذين  املواطنني  على  الت�صهيل  �صياق  فـي 

غري  وهم  وعالجية  طبية  خدمات  يحتاجون 

مبا�صر،  ب�صكل  تكاليفها  دفع  على  قادرين 

هذه  طالبي  متكني  فـي  ت�صاهم  بحيث 

اخلدمة من احل�صول عليها باأق�صاط مي�صرة 

ال�صريعة  اأحكام  وفق  معقولة  و�صمانات 

الإ�صالمية، بعيدًا عن التمويل ال�صتهالكي.
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بنك فلسطين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لدعم التنمية المستدامة والشمول المالي في فلسطين

و يوقع اتفاقية مع شركة كهرباء القدس وزورلو انيرجي التركية
لتمويل محطة سطح البحر الميت لتوليد الطاقة الكهربائية

كهرباء  و�صركة  فل�صطني  بنك  وقع 
الرتكية  زورلو  و�صركة  القد�س  حمافظة 
حمطة  اإن�صاء  لتمويل  اإتفاقية  للطاقة 
الكهربائية  للطاقة  امليت  البحر  �صطح 
والتي يجري اإن�صاوؤها قرب مدينة اأريحا 
وكهرباء  الرتكية  زورلو  بني  ما  ب�صراكة 
تاأ�صي�صها  مت  �صركة  خالل  من  القد�س 
 ZJ Strong Energy( ا�صم  حتت 
التي   )for Renewable Energy

�صتقوم بتنفـيذ واإدارة امل�صروع.
البنك  ف�صيقدم  التفاقية،  ومبوجب 
لتمويل  �صيكل  ماليني   5 قدره  متوياًل 
الطاقة  توليد  م�صروع  من  الأوىل  املرحلة 
هذه  فـي  عنه  �صينتج  والذي  الكهربائية 

وقع بنك فل�صطني وبرنامج الأمم املتحدة 
من  تفاهم  مذكرة   "UNDP" الإمنائي 
التنمية  لدعم  امل�صرتك  التعاون  اأجل 
فل�صطني.  فـي  املايل  وال�صمول  امل�صتدامة 
الطرفان  ف�صي�صرتك  التفاقية،  ومبوجب 
فـي تعاونهما على حتقيق اأهداف التنمية 
املناطق  فـي  وخ�صو�صًا  امل�صتدامة 
املهم�صة ومدينة القد�س، حيث مت ت�صكيل 
مذكرة  بنود  لتنفـيذ  م�صرتكة  فنية  جلنة 
م�صاريع  تنفـيذ  على  �صتعمل  التفاهم، 
القد�س  فـي  والثقافـي  الرتاثي  التاأهيل 
ال�صياحية  للمناطق  احل�صري  والتاأهيل 
والتاريخية، عرب تقدمي خربات البنك فـي 
جمال متويل امل�صاريع الإ�صكانية لأ�صحاب 

الدخل املحدود فـي مدينة القد�س.
وف�صاًل عن ذلك، ف�صتظل التنمية امل�صتدامة 
جزءًا  املهم�صة  واملناطق  القد�س  مدينة  فـي 
حيث  الطرفـني،  بني  ما  التعاون  من  مهمًا 
وخال�صة  خرباته  بتقدمي  البنك  �صيقوم 

جتاربه لدعم التنمية القت�صادية مع الرتكيز 
على تعزيز ودعم وت�صجيع امل�صاريع ال�صغرية 
عن  ف�صاًل  ال�صغر.  واملتناهية  واملتو�صطة 
املذكرة  بنود  من  جزءًا  كان  فقد  ذلك، 
املغرتبني  مع  التوا�صل  جمالت  فـي  للتعاون 
مبا يتنا�صب مع الأهداف التنموية املو�صوعة 
وهو   TOKTEN برنامج  اإطالق  واإعادة 
املهجر  فـي  املغرتبني  مع  للتوا�صل  مبادرة 

وت�صجيعهم على تكري�س خرباتهم وجتاربهم 
املختلفة لوقت معني داخل فل�صطني.

التعاون  اإمكانية  التفاهم  مذكرة  و�صتوفر 
منظمة  مع  بال�صراكة  التطوع  جمال  فـي 
الأمم املتحدة للمتطوعني UNV، واإتاحة 
فر�س العمل لل�صباب فـي قطاع غزة عرب 
الرتكيز  مع  والتمكني  والتدريب  التاأهيل 

على التدريب املهني.

والتي  وات  ميغا   1,837 يقدر  ما  املرحلة 
العام  نهاية  توليدها  فـي  امل�صروع  �صيبداأ 
للتو�صع فـي  امل�صروع  فـيما يطمح  اجلاري، 

عدد من املدن الفل�صطينية الأخرى لي�صل 
لتوليد 30 ميجا واط، حيث �صتكون املرحلة 

الثانية من امل�صروع فـي مدينة اخلليل.

بــانــورامــا
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و ينظم مجموعة لقاءات استشارات
Women4Women لتطوير مشاريع السيدات والرياديات ضمن مشروع

و يعيد إطالق برنامج قروض تمويل المشاريع الخضراء »الصديقة للبيئة« تتضمن منحًا

لهذه اللقاءات لالإميان امل�صرتك باأهمية 
الفل�صطينية  الأعمال  �صاحبة  متكني 

ودعمها عمليًا وعلميًا وبناء قدراتها.
حلوايل  ال�صت�صارات  هذه  تقدمي  وجرى 
مت  فردية  جل�صات  �صكل  على  �صيدة   75
اإقامتها على مدار اأ�صبوع كامل فـي قاعات 
فل�صطني  بنك  لفروع  الرئي�صية  املباين 
حلم  وبيت  اللـه  ورام  جنني  من  كل  فـي 
واخلليل ومدينة غزة. وذلك بتخ�صي�س 
قامت  �صاعتني  مدتها  �صيدة  لكل  جل�صة 
و�صرح  ا�صتف�صاراتها  بطرح  خاللهما 

م�صروعها،  فـي  تواجهها  التي  امل�صاكل 
الهولنديات  املر�صدات  قامت  وخاللها 
الالزمني  والتوجيه  الإر�صاد  بتقدمي 
لتطوير اأعمالهن وجتاوز العقبات احلالية 
اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  وامل�صتقبلية. 
املمول   Women4Women برنامج 
على  يعتمد  الهولندية،  احلكومة  من 
اعتماد  واملرتكز  القت�صاد  وتطوير  بناء 
اأنف�صهن،  على  رئي�صي  ب�صكل  ال�صيدات 
لإدارة  لهن  الالزم  التوجيه  وتقدمي 

م�صاريعهن بال�صكل الأمثل.

نظم بنك فل�صطني جمموعة من اللقاءات 
وامل�صاريع  الأعمال  بتطوير  اخلا�صة 
من  ورياديات  اأعمال  ل�صيدات  املختلفة 
ال�صفة  من  اقت�صادية خمتلفة  قطاعات 
تنظيم  وجرى  غزة.  وقطاع  الغربية 
ا�صت�صارات  تقدمي  بهدف  الور�صات  هذه 
من  قادمات  اأعمال  خبريات  من  فردية 
هولندا بال�صراكة مع الأ�صتاذة الدكتورة 
الن�صاء  مع  ديجكويزين"  "جوزيت 
فـي  اأعمالهن  تطوير  بهدف  الرياديات 
املجالت الإدارية والتطويرية والت�صويقية 

وغريها.
يتم  فل�صطني،  فـي  الأوىل  وللمرة 
من  والتوجيه  الإر�صاد  برنامج  تنفـيذ 
م�صروع  �صمن  فل�صطني  اإىل  هولندا 
يعتمد  والذي   ،Women4Women
ا�صت�صارات  تقدمي  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 
فـي  هولنديات  خبريات  �صبع  من  فردية 
جمال اإدارة الأعمال وتطويرها ملجموعة 
من �صيدات الأعمال و�صاحبات امل�صاريع 
من مناطق خمتلفة من القد�س وال�صفة 
التن�صيق  وياأتي  غزة.  وقطاع  الغربية 

القرو�س  برامج  اإطالق  فل�صطني  بنك  اأعاد 
اجلديدة  بحلته  البيئة"  "�صديقة  اخل�صراء 
و�صروط  وموا�صفات  اأكرب  مميزات  وفق 
ومتطلباتهم  العمالء  قدرة  تراعي  ع�صرية 
هذه  ملثل  امل�صرفـية  احتياجاتهم  وتلبي 
هذا  من  ال�صتفادة  وي�صتطيع  القرو�س. 
اأفراد  من  البنك  عمالء  جميع  الربنامج 
على  احل�صول  عرب  وموؤ�ص�صات  و�صركات 
التمويل الالزم للم�صاريع واملنتجات اخلا�صة 
مبا  ال�صتهالك  وتر�صيد  املتجددة  بالطاقة 
ي�صمل متويل الأجهزة واملعدات وامل�صتلزمات 
ال�صتغالل  توفـري  بهدف  للبيئة  ال�صديقة 

الأمثل للموارد املتاحة وت�صجيع العمالء على 
واإعادة تدويرها  املوارد الطبيعية  ا�صتخدام 

بال�صكل املنا�صب.
متويل  اإمكانية  الربنامج،  مميزات  ومن 
تدوير  واإعادة  ال�صم�صية  الطاقة  م�صاريع 
تر�صيد  وم�صاريع  املخلفات  اأو  النفايات 
التمويل  يكون  حيث  الطاقة،  ا�صتهالك 
بعملة "اليورو" وبن�صب متويل عالية ت�صل 
�صداد  فرتة  خالل  يورو،  مليون   5 اإىل 
واأ�صعار  �صهري  ق�صط   120 اإىل  ت�صل 
اإىل  ت�صل  �صماح  بفرتة  مناف�صة،  فوائد 
12 �صهر. وترتاوح ن�صبة م�صاركة امل�صتفـيد 

اإىل 30% كحد   %15 من الربنامج من 
اأق�صى وح�صب نوع وطبيعة امل�صروع. كذلك 
واأ�صحاب  املقرت�صني  العمالء  ي�صتفـيد 
الدعم  من  امل�صاريع  هذه  و�صاحبات 
اخلدمات  ومن  البنك  يقدمه  الذي  الفني 
ال�صت�صارية غري املالية وال�صت�صارات الفنية 
التي يقدمها طاقم العاملني �صمن الربنامج، 
ل�صاحب  تقدميها  يتم  منحة  اإىل  بالإ�صافة 
15% - 30% من  امل�صروع ترتاوح ما بني 
قيمة القر�س وبح�صب نوع وطبيعة امل�صروع، 
اأولوية  بح�صب  ُتعطى  املنحة  هذه  اأن  حيث 

تقدمي امل�صاريع املوؤهلة للمنحة ذاتها.



بالتعاون مع وزارة التربية و مؤسسة »إنجاز«
البنك العربي يجدد اتفاقية تحسين البيئة المدرسية

و يعيد إطالق برنامج شباب

و يطلق بطاقة VISA »البنك العربي - الملكية األردنية« البالتينية في فلسطين

الرتبية  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  �صمن 

فل�صطني  اإجناز  وموؤ�ص�صة  والتعليم 

البيئة  حت�صني  اتفاقية  جتديد  مت 

التوايل  على  ال�صاد�س  للعام  املدر�صية 

فـي  موزعة  حكومية  مدار�س  �صت  فـي 

توفـري  فـي  للم�صاهمة  حمافظات،   5
للطلبة  و�صليمة  �صحية  تعليمية  بيئة 

املجتمع  فـي  ومهم  حيوي  قطاع  وخدمة 

التعليم. الفل�صطيني هو قطاع 

الرتبية  وزير  معايل  التفاقية  وقع  حيث 

ورئي�س  عورتاين  مروان  د.  والتعليم 

فل�صطني  اإجناز  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 

منطقة  ومدير  ولويل  ب�صام  ال�صيد 

جمال  ال�صيد  العربي  للبنك  فل�صطني 

توفـري  التفاقية  هذه  لت�صمل  حوراين 

اأعمال  الدعم لتطوير بنى حتتية وتنفـيذ 

باإعادة  فل�صطني  العربي  البنك  قام 

ي�صتهدف  الذي  اإطالق برنامج �صباب 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الفئة 

املزايا  من  باقة  مع  عاما   25-18

املميزة  امل�صرفـية  وغري  امل�صرفـية 

ت�صمل  وعديدة  جديدة  جوائز  وحملة 

�صحوبات على جوائز نقدية كربى ربع 

وجوائز   ،$10,000 بقيمة  �صنوية 

 ،IphoneXSصهرية بقيمة 750$ و�

رحالت  على  ال�صحب  اإىل  بالإ�صافة 

ل�صتة  واب  متوز  �صهري  خالل  �صفر 

فائزين.

اأطلق البنك العربي بطاقة Visa "البنك 

العربي - امللكية الأردنية البالتينية" فـي 

البنك  �صعي  اإطار  فـي  وذلك  فل�صطني، 

ومميزة  قيمة  عرو�س  لتقدمي  املتوا�صل 

فل�صطني  فـي  معتمديه  جتربة  لإثراء 

بني  امل�صرتك  للتعاون  وا�صتمرارًا 

بطاقة  وتوفر  الأردنية.  وامللكية  البنك 

الأردنية  -امللكية  العربي  البنك   Visa
املزايا  من  وا�صعة  جمموعة  البالتينية 

لتمنح  خ�صي�صًا  ت�صميمها  مت  التي 

املعتمدين املرونة املالية والقوة ال�صرائية 

واأ�صلوب  احتياجاتهم  مع  تتنا�صب  التي 

خدمات  البطاقة  وت�صمل  حياتهم، 

القبول  هي:  حلامليها  تقدمها  متعددة 

جانب  اإىل  هذا  وعامليًا،  حمليًا  الوا�صع 

اإمكانية الو�صول اإىل ح�صابات البطاقات 

الئتمانية مبنتهى ال�صهولة وفـي اأي وقت 

عن طريق تطبيق عربي موبايل واخلدمة 

اأون  "عربي  الإنرتنت  عرب  امل�صرفـية 

لين". كما يقدم البنك العربي بالتعاون 

مع امللكية الأردنية عر�صًا ترويجيًا خا�صًا 

يتيح للمعتمدين احل�صول على 12,000 

على  ح�صولهم  عند  جمانًا  ميل  األف 

بالإ�صافة  العر�س  فرتة  خالل  البطاقة 

ميل  مليون  لربح  فر�س  �صبع  اإتاحة  اإىل 

امللكية  مع  الدائم  امل�صافر  برنامج  فـي 

 )Royal Club كلوب  )رويال  الأردنية 

لل�صراء  بطاقاتهم  ا�صتخدام  عند 

لغاية  ت�صتمر  والتي  العر�س  فرتة  خالل 

.2019/11/25

البنـوك فـي فل�صــــــطني24 

ال�صيانة ال�صرورية فـي املدار�س املختارة 

لتلك  والأولويات  الحتياجات  على  بناًء 

برامج  تنفـيذ  ت�صمل  كما  املدار�س. 

والهيئات  للطلبة  القدرات  لبناء  تدريبية 

موظفـي  اإ�صراك  خالل  من  التدري�صية؛ 

الدورات.  هذه  لتقدمي  بالتطوع  البنك 

اإىل جانب تنفـيذ ن�صاطات تطوعية اأخرى 

فـي  للم�صاهمة  املدر�صة  ببيئة  خا�صة 

منوذج  وتعزيز  للطلبة  جاذبة  بيئة  توفـري 

للبيئة. وال�صديقة  املدار�س اخل�صراء 

بــانــورامــا
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و يوقع مع المجلس األعلى للمرور اتفاقية تأهيل 7 مدارس مروريًا

و يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية

و يعزز خدماته لقطاع األطباء من خالل باقة »طبيب بلس«

�صمن نطاق برنامج امل�صوؤولية الجتماعية للبنك العربي )معا( 

مع  وبالتعاون  هادفة  جمتمعية  مبادرات  بتنفـيذ  يهتم  الذي 

املجل�س الأعلى للمرور، قام معايل الأ�صتاذ عا�صم �صامل وزير 

النقل واملوا�صالت ورئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الأعلى للمرور 

العربي  للبنك  فل�صطني  منطقة  مدير  حوراين  جمال  والأ�صتاذ 

�صبع  لتاأهيل  واملوا�صالت  النقل  وزارة  مقر  فـي  اتفاقية  بتوقيع 

الفل�صطينية املختلفة  مدار�س مروريًا فـي عدد من املحافظات 

بهدف  فـيها  املرورية  ال�صالمة  معايري  تطبيق  خالل  من 

حميط  فـي  املرورية  ال�صالمة  ومتطلبات  احتياجات  توفـري 

احلوادث  من  احلد  فـي  �صي�صاهم  الذي  الأمر  املدار�س  تلك 

مرورية  توعية  حملة  اإطالق  اأي�صًا  التفاقية  وت�صمل  املرورية. 

لدى كافة م�صتخدمي الطريق وخا�صة طلبة املدار�س.

�صارك البنك العربي بدعم م�صروع احلقيبة 

مدر�صية  حقيبة   2,000 بتقدمي  املدر�صية 

من  النتهاء  مت  والتي  القرطا�صية  �صاملة 

التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  موؤخرا  توزيعها 

رئي�صية  حمافظات  ثماين  فـي  الجتماعية 

وذلك للعام الثالث على التوايل.

حر�س  على  تاأكيدا  امل�صاركة  هذه  وتاأتي 

البنك العربي املتوا�صل فـي دعم اجلهود 

فـي جمايل  ل�صيما  املجتمعية  واملبادرات 

يعترب  حيث  املحتاجني  ودعم  التعليم 

بناء  فـي  وحيوي  اأ�صا�صي  مكون  التعليم 

خا�صا  اهتماما  البنك  ويوليه  املجتمع 

وم�صاهمات  مبادرات  تنفـيذ  خالل  من 

م�صاركة  اأن  كما  م�صتدامة.  جمتمعية 

املدر�صية  احلقيبة  توفـري  فـي  البنك 

اإطار  فـي  تاأتي  حظا  الأقل  لالأطفال 

توفـري  فـي  وامل�صاهمة  الطلبة  دعم 

الأ�صا�صية. املدر�صية  احتياجاتهم 

فـي اإطار حر�س البنك العربي املتوا�صل 

متكاملة  م�صرفـية  حلول  تقدمي  على 

املختلفة،  القطاعات  احتياجات  تلبي 

خدماته  تعزيز  العربي  البنك  وا�صل 

الأطباء  لقطاع  ال�صخ�صية  امل�صرفـية 

�صممت  متكاملة  باقة  طرح  خالل  من 

امل�صرفـية  املتطلبات  لتلبية  خ�صي�صًا 

احتياجاتهم  مع  يتنا�صب  مبا  لالأطباء 

ومنط حياتهم. وتتيح باقة "طبيب بل�س" 

ال�صاملة  املزايا  من  ال�صتفادة  لالأطباء 

برمييوم"  و"عربي  "اإيليت"  لربناجمي 

التي  الئتمانية  البطاقات  جانب  اإىل 

امتيازات  توفر  والتي  البنك  يقدمها 

مكافاآت  برنامج  مثل  حلامليها  عديدة 

العربي الذي ميكن املعتمدين من ك�صب 

وا�صتبدالها  م�صرتياتهم  مقابل  النقاط 

�صفر  ق�صائم  او  نقدية جمانية  مبكافاآت 

بالإ�صافة اإىل الدخول املجاين ل�صالت 

العامل  حول  املطارات  فـي  النتظار 

�صاملة  تاأمينية  حلول  الباقة  تقدم  كما 

املزايا  وعائالتهم وغريها من  لالأطباء 

درجات  باأق�صى  التف�صيلية  امل�صرفـية 

ال�صخ�صي. الهتمام 
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برعاية حفل  العربي  الإ�صالمي  البنك  قام 

تكرمي الناجحني فـي الثانوية العامة )الفوج 

ال�صابع و الثالثني( فـي املدر�صة ال�صالمية 

فـي  اخلريية  الت�صامن  جلمعية  التابع 

حمافظة نابل�س، ومثل البنك مدير الفروع 

الرعاية  هذه  وتاأتي  الزامل،  نظام  ال�صيد 

ان�صجاما مع روؤية البنك بالهتمام بالتعليم 

و�صعيه الدائم لدعم قطاع التعليم، وتكرميا 

الناجحني على ما بذلوه  البنك للطلبة  من 

تعليمية  مرحلة  اول  لجتياز  جهد  من 

)الثانوية العامة - اجناز 2019( بنجاح.

و يرعى حفل تخريج الثانوية العامة في مدينة نابلس

اأطلق البنك الإ�صالمي العربي حملة ح�صابات 

التوفـري بحلتها اجلديدة "ع�صرة ومية و ربع 

مليون هدية" و التي تقدم اأكرب جائزة نقدية 

فـي القطاع امل�صرفـي بقيمة 10,000 �صيكل 

�صيكل   100,000 بقيمة  وجوائز  يوميا 

 250,000 بقيمة  كربى  وجائزة  �صهريا 

�صيكل نهاية احلملة، وتاأتي احلملة فـي اإطار 

الدخار  مفهوم  لتعزيز  الدائم  البنك  �صعي 

من  وال�صتفادة  واملواطنني  العمالء  عند 

املميزة  ال�صالمية  امل�صرفـية  اخلدمات 

العربي  ال�صالمي  البنك  فـيها  يتميز  والتي 

بحداثة وتطور خدماته الإلكرتونية ان�صجاما 

ا�صالمية  "�صريفة  اجلديد  البنك  �صعار  مع 

حديثة" والتي بدورها ت�صاعدهم على تنظيم 

حياتهم و تعامالتهم املالية.

حتى   2019/08/01 من  احلملة  وتنطلق 

2020/03/31 حيث تعترب احلملة الأف�صل 
وذلك  التوفـري  جوائز  بحمالت  مقارنة 

وال�صهرية  اليومية  اجلوائز  وقيمة  لطبيعة 

البنك اإلسالمي العربي يطلق حملة حسابات التوفير
 بحلتها الجديدة »عشرة و مية و ربع مليون هدية«

بــانــورامــا

واجلائزة الكربى املقدمة للعمالء بالإ�صافة 

ال�صحب  على  للدخول  املي�صرة  لل�صروط 

الدنى  فاحلد  واجلدد،  احلاليني  للعمالء 

ر�صيد  توفر  فقط  هو  ال�صحب  على  للدخول 

اأكرث  اأو  الأدنى(  )احلد  دولر   100 بقيمة 

الخرى"  العمالت  من  يعادلها  ما  "او 

بالفوز،  ا�صافـية  فر�صة  متنح   $100 وكل 

"اليومية  اجلوائز  طبيعة  فـي  التنوع  ويعد 

امليزات  اهم  من  والكربى"  وال�صهرية 

من  كبري  عدد  متنح  لأنها  وذلك  التناف�صية 

العمالء فر�صة الفوز بجائزة قيمة .
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خدمة  العربي  ال�صالمي  البنك  اأطلق 

احلوالت ال�صريعة بال�صراكة مع "وي�صرتن 

من  اخلدمة  البنك  ويقدم  يونيون"، 

حمافظات  خمتلف  فـي  فروعه  خالل 

اإر�صال  باإمكانية  اخلدمة  وتتميز  الوطن، 

ومتتاز  كبرية،  ب�صرعة  الأموال  وا�صتقبال 

ب�صهولة الر�صال و ال�صتقبال حيث ميكن 

ال�صتفادة من �صبكة نقاط التحويل والتي 

ت�صل اىل اأكرث من 525 األف نقطة حتويل 

حول  واإقليم  دولة   200 من  اأكرث  فـي 

البنك  ومكاتب  فروع  �صمنها  من  العامل 

اإىل  البنك  يهدف  و  العربي.  ال�صالمي 

ت�صهيل عملية حتويل الموال والتي بدورها 

الموال  حتويل  على  املغرتبني  ت�صاعد 

ب�صهولة وي�صر.

Western Union »و يطلق خدمة الحواالت السريعة »ويسترن يونيون

برعاية من البنك ال�صالمي العربي اأقيم 

حلم  بيت  حمافـظة  اأبناء  مغرتبي  موؤمتر 

فـي   2019/7/14-11 بني  ما  بالفرتة 

حلم،  بيت  مدينة  فـي  املوؤمترات  ق�صر 

حممد  د.  الوزراء  رئي�س  دولة  بح�صور 

رئي�س  �صلمان  انطون  واملحامي  ا�صتية 

بلدية بيت حلم ورئي�س احتاد الفدراليات 

الالتينية  اأمريكا  فـي  الفل�صطينية 

امل�صري  رفائيل  الكوبالك  و  والكاريبي 

كامل  ال�صيد  حلم  بيت  حمافظ  وعطوفة 

حلركة  املركزية  اللجنة  وع�صو  حميد، 

اللواء جربيل الرجوب، و مثل البنك  فتح 

ال�صيد مو�صى �صحادة مدير فرع بيت حلم 

و الطاقم الداري و املوظفـني.

و يرعى مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم »راجعين يا دار«

الرعاية  هذه  خالل  من  البنك  يهدف  و 

املغرتب  بني  التوا�صل  اأوا�صر  متتني  اىل 

على  وحتفـيزه  ووطنه  الفل�صطيني 

فـي  ا�صا�صي  دور  لعب  فـي  امل�صاركة 

م�صتقبل فل�صطني وتطورها، وتعزيز دوره 

البناء جتاه ابناء �صعبنا.
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بنك األردن يطلق أضخم حملة جوائز لحسابات التوفير في فلسطين
�صمن باقة جديدة ومميزة من اجلوائز، 

حملة  مع  كثري  "اخلري  �صعار  وحتت 

الأردن  بنك  اأطلق  التوفـري"  ح�صابات 

حملته الكربى جلوائز ح�صابات التوفـري 

قطاع  الغربية  بال�صفة  فروعه  كافة  فـي 

البنك  لروؤية  حتقيقا  وذلك  غزة، 

فـي  والتوفـري  الدخار  لت�صجيع  الهادفة 

الفل�صطيني. املجتمع 

�صخمة  نقدية  بجوائز  احلملة  ومتتاز 

�صهريا  �صيكل  األف   100 قيمتها  تبلغ 

حتى  ومتتد  فائزين  خم�صة  على  موزعة 

جوائز  اإىل  بالإ�صافة  العام،  نهاية 

عن  يتميز  الذي  اأيلول/�صبتمرب  �صهر 

الأردن  بنك  بعطاء  الأ�صهر  من  غريه 

هذا  فـي  قيمتها  ت�صل  التي  جوائزه  فـي 

وانتهاء  �صيكل،  مليون  ن�س  اإىل  ال�صهر 

باجلائزة الكربى مليون وربع �صيكل فـي 

العام. نهاية 

بــانــورامــا

و يرعى مهرجان ليالي بيرزيت 2019 رعاية ماسية
يرصد ريعه لصندوق الطالب المحتاج على شكل منح دراسية

الأردن فـي جناح فعاليات   �صارك بنك 

والذي  ال�صنوي  بريزيت  ليايل  مهرجان 

من  بريزيت  جامعة  مدرج  فـي  اأقيم 

الدعم  وتقدمي  املهرجان  رعاية  خالل 

بنك  لفروع  الإقليمي  املدير  وقال  له. 

"اإن  فقهاء  حامت  فل�صطني  فـي  الأردن 

على  تاأكيد  من  املهرجان  ميثله  ما 

الثقافـي  والتاريخ  الفل�صطينية،  الهوية 

للمجتمع الفل�صطيني الأ�صيل فر�س على 

بنك الأردن اأن يكون الراعي املا�صي له، 

ب�صمٍة  ترِك  على  البنك  حلر�س  وذلك 

كما  الفل�صطيني،  الو�صط  فـي  ثقافـية 

التعليمية  امل�صرية  دعم  فـي  ي�صاهم 

املحتاجني  الطالب  متكني  خالل  من 

الدرا�صية". م�صريتهم  ل�صتكمال 

جناح  ا�صتقبل  مت�صل،  �صياق  وفـي 

هام�س  على  اأقيم  الذي  البنك 

من  الزوار  من  العديد  املهرجان، 

على  تعرفوا  حيث  الفئات،  خمتلف 

امل�صرفـية  واخلدمات  الربامج  اآخر 

ت�صمل  والتي  الأردن،  بنك  يقدمها  التي 

وذوي  املوظفـني  من  ال�صرائح  خمتلف 

الدخول احلرة.
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و يكرم موظفيه المتفوقين في اإلنتاجية

و يساهم في دعم المسيرة التعليمية في طولكرم
بتوفيره حقائب مدرسية للطالب المحتاجين

و يدعم مشروع توزيع أضاحي في مدينة خانيونس

يوؤمن بنك الأردن باأن متيزه فـي اخلدمات 

موظفـيه  تفوق  من  ينبع  يقدمها  التي 

حتقيق  على  الدوؤوب  وعملهم  وانتمائهم 

املتطورة  وا�صرتاتيجياته  البنك  روؤية 

ال�صياق  هذا  وفـي  عمالئه،  خدمة  فـي 

ملوظفـيه  تكرمييا  حفال  الأردن  بنك  اأقام 

على  لهم  تقديرا  الإنتاجية  فـي  املتفوقني 

قبلهم  من  املحققة  والنتائج  اإجنازاتهم، 

خالل الثلث الأول من العام 2019، وذلك 

بنك  لفروع  الإقليمي  املدير  مب�صاركة 

ومدير  فقهاء،  حامت  فل�صطني  فـي  الأردن 

دائرة  ومديرة  اللـه،  عبد  �صامح  الفروع 

املوارد الب�صرية فـي البنك رميا احل�صن.

الفعاليات  بالعديد من  القيام  وتخلل احلفل 

امل�صرية  دعم  فـي  الأردن  بنك  �صاهم 

من  طولكرم،  حمافظة  فـي  التعليمية 

جمّهزة  مدر�صية  حقائب  توفـري  خالل 

بالقرطا�صية للطلبة املحتاجني، بالتزامن 

وجرى  اجلديد.  الدرا�صي  العام  بدء  مع 

بنات  مدر�صة  فـي  احلقائب  ت�صليم  حفل 

وح�صور  برعاية  العليا،  الأ�صا�صية  زنوبيا 

حمافظ طولكرم ع�صام اأبو بكر، واملدير 

الإقليمي لبنك الأردن فـي فل�صطني حامت 

والتعليم  الرتبية  مديرية  ومدير  الفقهاء 

وم�صوؤولة  عالونة،  طارق  طولكرم  فـي 

رجاء  الأردن  بنك  فـي  العامة  العالقات 

جبارين، ومدير فرع البنك فـي طولكرم 

عرابي جمالية، ولفـيف من ال�صخ�صيات 

العتبارية فـي املحافظة.

الجتماعية،  م�صوؤوليته  على  تاأكيدا 

تفعيل  على  القائمة  روؤيته  من  وانطالقا 

دوره فـي خدمة �صرائح املجتمع الفل�صطيني 

املختلفة، قام بنك الأردن برعاية م�صروع 

توزيع اأ�صاحي على العائالت املحتاجة فـي 

مدينة خانيون�س بتنفيذ من جمعية النجاة 

على  حر�صه  اإطار  فـي  وذلك  اخلريية، 

فـي  العائالت  قلوب  على  الفرحة  اإدخال 

عيد الأ�صحى املبارك.

املدير  الفقهاء،  حامت  ال�صيد  واأو�صح 

الدعم  هذا  اأن  الأردن  لبنك  الإقليمي 

من  متكاملة  �صل�صلة  �صمن  ياأتي 

البنك  يقدمه  الذي  والتمويل  امل�صاعدات 

املجتمعية  امل�صوؤولية  برامج  خالل  من 

املختلفة والتي تهدف اإىل م�صاعدة الأ�صر 

بالتعاون  �صعادته  عن  معربا  امل�صتورة، 

وموؤكدا  اخلريية،  النجاة  جمعية  مع 

على ا�صتمرار الدعم الذي يقدمه البنك 

للمجتمع الفل�صطيني ب�صكل دائم وملختلف 

القطاعات، ودعم الأ�صر امل�صتورة وتقدمي 

ذلك  وحتقيق  لهم،  وامل�صاعدة  العون  يد 

ال�صعب  اأبناء  مع  البنك  انخراط  يعك�س 

القت�صادية  اأو�صاعه  فـي  الفل�صطيني 

ال�صعبة التي تعي�صها املنطقة".

�صمن  والريا�صية  الرتفـيهية  والأن�صطة 

اأجواء مبهجة، وفـي ختام احلفل كرّم فقهاء 

املوظفـني املتفوقني، م�صددا على اأهمية الأداء 

وتعزيز  الأردن  ببنك  الرتقاء  فـي  املميز 

م�صيفا:"  البنوك.  بني  له  التناف�صية  املكانة 

املبذولة  اجلهود  تقدير  على  البنك  يحر�س 

فـي �صبيل متّيزه، كما ويويل الطاقات ال�صابة 

والفعالة الهتمام والعناية".
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قام بنك ال�صتثمار بال�صحب على اجلائزة 
"فر�صتي"  التوفـري  حملة  �صمن  الرابعة 
كاملة  لند  كرو�س  اأوبل  �صيارة  وهي 
�صهر  نهاية  فـي  وجممركة  الإ�صافات 
ان�صوين  غ�صان  ال�صيد  وكان  اأغ�صط�س، 
بيت  مكتب  لدى  املدخرين  وزوجته 
�صاحور اأ�صحاب احلظ ال�صعيد حيث فاز 
ح�صابهم امل�صرتك باجلائزة، ومت دعوتهم 
اإىل مكتب بيت �صاحور وت�صليمهم ال�صيارة 
من  عدد  دعوة  فـيها  مت  فعاليات  �صمن 
املتعاملني مع البنك وذلك بح�صور املدير 
العالقات  ومدير  �صبيح  �صميح  العام 
العامة والت�صويق خليل نا�صر ومدير فرع 
بيت حلم �صامي ابوعامرية ومديرة مكتب 
بيت �صاحور رنا عو�س وعدد من م�صوؤويل 
عن  الرابحني  وعرب  البنك،  وموظفـي 
لبنك  ال�صكر  وقدموا  باجلائزة  فرحتهم 
ال�صتثمار الفل�صطيني على ما يقدمه من 
و�صرعة  التعامل  وح�صن  مميزة  خدمات 

على  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  ح�صل 
جائزة امل�صرف الأقوى من ناحية ت�صجيع 
 Excellence فل�صطني  فـي  ال�صتثمار 
 in Developing Investment
الدويل  الحتاد  من   in Palestine
العا�صمة  فـي  العرب  للم�صرفـيني 
ال�صيد  اجلائزة  وت�صلم  بريوت  اللبنانية 
وذلك  البنك  عام  مدير  �صبيح  �صميح 
خالل حفل توزيع جوائز التميز والإجناز 
2019، بح�صور  للعام  العربي  امل�صرفـي 
واإدارات  امل�صرفـيني  كبار  من  ح�صد 
البنوك وال�صخ�صيات العربية والإقليمية .

و يجري السحب على الجائزة الرابعة )سيارة أوبل كروس الند(
ضمن حملة حساب التوفير »فرصتي«

بنك االستثمار الفلسطيني يحصل على جائزة التميز واالنجاز المصرفي لعام 2019
بفوزه بجائزة المصرف األقوى من ناحية تشجيع االستثمار في فلسطين

املواطنني  وحثو  املعامالت  اجناز  فـي 
لالدخار لدى بنك ال�صتثمار الفل�صطيني.
التوفـري  ح�صابات  حملة  وان  هذا 
ت�صتمر  البنك  اطلقها  التي  "فر�صتي" 
العام  نهاية  بال�صحب على اجلوائز حتى 
�صهر  كل  نهاية  فـي  يتم  حيث  احلايل، 
لند،  كرو�س  اوبل  �صيارة  على  ال�صحب 
 125,000 جائزة  على  ال�صحب  و�صيتم 

اأول،  كانون  �صهر  بنهاية  الثانية  �صيكل 
لفتح  الأدنى  احلد  اأن  ذكره  املهم  ومن 
على  ال�صحب  ودخول  التوفـري  ح�صاب 
او  احلالية  للح�صابات  �صواء  اجلوائز 
يعادلها  ما  او  دولر   100 هو  اجلديدة 
اإ�صافـي  اإيداع  وكل  الأخرى  بالعمالت 
بقيمة 100 دولر او ما يعادلها يزيد من 

فر�صة الربح باجلوائز.

بــانــورامــا
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فـي  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  احتفل 

مدينة رام اللـه، مبنا�صبة اليوبيل الف�صي 

مبرور 25 عاما على تاأ�صي�صه حتت �صعار 

ربع قرن .. تنمية واآمان .

عام  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  وتاأ�ص�س 

1994 ك�صركة م�صاهمة فل�صطينية عامة 
ورجال  امل�صرفـيني  من  نخبة  مب�صاركة 

العربية  والدول  فل�صطني  من  الأعمال 

عام  للبنك  الأول  الفرع  وافتتح  ال�صقيقة، 

بالتو�صع  البنك  اإدارة  ووا�صلت   ،1995
ال�صكانية  والنت�صار فـي املدن والتجمعات 

الفل�صطينية الرئي�صية تباعًا ووفقًا خلطط 

ا�صبح  حتى  وحمددة،  ووا�صحة  مر�صومة 

املناطق  معظم  تغطي  فروع  �صبكة  للبنك 

الفل�صطينية بال ا�صتثناء.

جمل�س  رئي�س  عرب  ال�صياق،  هذا  وفـي 

عن  دية  اأبو  العزيز  عبد  ال�صيد  الإدارة 

فخره واعتزازه مبنا�صبة اليوبيل الف�صي، 

من  عامًا   25 مبرور  "نحتفل  قائال: 

عملياتنا  فـي  والنجاح  والتقدم  الإجناز 

تفرعاتنا  وانت�صار  وامل�صرفـية  املالية 

فـي  هامًا  اجنازًا  وهو  ودوليًا،  حمليًا 

م�صرية البنك".

لن�صاط  النوعية  بالنقلة  دية  اأبو  واأ�صاد 

متوا�صلة،  جلهود  ثمرة  هي  التي  البنك 

مبينا اأن البنك افتتح خالل العام 2019 

نابل�س  حمافظتي  فـي  جديدين  تفرعني 

و يحتفي باليوبيل الفضي - ربع قرن .. تنمية وآمان

تفرعات  عدد  ي�صبح  وبذلك  وطولكرم، 

اأنه  اإىل  اإ�صافة  ومكتبا،  فرعا   21 البنك 

من املتوقع افتتاح التفرع الثاين والع�صرين 

قبل  اللـه  رام  ق�صاء  عور  بيت  بلدة  فـي 

امل�صتوى  وعلى  احلايل،  العام  نهاية 

الأول  الفل�صطيني  البنك  يعترب  الدويل 

وامل�صرفـية  املالية  الأعمال  ميار�س  الذي 

خارج دولة فل�صطني من خالل فرع املنامة 

افتتح  الذي  ال�صقيق  البحرين  مبملكة 

اأواخر العام 2016.

الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  اأن  واأو�صح 

من  الأقوى  امل�صرف  جائزة  على  ح�صل 

فل�صطني  فـي  ال�صتثمار  ت�صجيع  ناحية 
 Excellence in Developing
من   Investment in Palestine

فـي  العرب  للم�صرفـيني  الدويل  الحتاد 

حفل  خالل  بريوت،  اللبنانية  العا�صمة 

امل�صرفـي  والإجناز  التميز  جوائز  توزيع 

العربي للعام 2019.

اأهداف  اأولويات  من  اإن  دية:  اأبو  وقال 

وتطور  منو  فـي  امل�صاهمة  هو  البنك 

ل�صتمرارية  اإ�صافة  الوطني،  القت�صاد 

امل�صرفـي  ال�صوق  فـي  والتطور  النمو 

�صبط  �صعار  رافعني  واخلارجي،  املحلي 

الأداء  فـي  والتميز  املخاطرة  عنا�صر 

مبنتهى ال�صفافـية والكفاءة.

من  العديد  الحتفال  فرتة  خالل  وجرى 

الف�صي  باليوبيل  احتفال  الفعاليات، 

للبنك، �صملت مبنى الإدارة العامة وكافة 

الفروع واملكاتب.
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زار وفد رفـيع امل�صتوى من الإدارة العامة 

ب�صعادة  ممثال  الأردين  الأهلي  للبنك 

�صعد   / الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صيد 

مع�صر، و�صعادة ال�صيد الرئي�س التنفـيذي 

و�صعادة  العام / حممد مو�صى،  املدير   /

املدير   / التنفـيذي  الرئي�س  نائب  ال�صيد 

فروع  احلليم  عبد  اأحمد  الدكتور  العام 

ودامت  فل�صطني،  فـي  الأهلي  البنك 

اأيام، مت خاللها عقد  اأربعة  ملدة  الزيارة 

عدة اجتماعات وزيارات ا�صرتاتيجية على 

راأ�صها زيارة معايل حمافظ �صلطة النقد 

املحرتم  ال�صوا  عزام  ال�صيد  الفل�صطينية 

ال�صرتاتيجي  الدور  مناق�صة  متت  حيث 

ومدى  الفل�صطينية  النقد  ل�صلطة 

توفرها  التي  الهامة  والأنظمة  اخلدمات 

للحفاظ  امل�صرفـي  للقطاع  النقد  �صلطة 

على بيئة م�صرفـية اآمنة وم�صتقرة لقطاع 

مظلة  فل�صطني حتت  فـي  العاملة  البنوك 

دائما  ليبقى  الفل�صطينية،  النقد  �صلطة 

املواطنني  م�صلحة  يخدم  قويا  قطاعا 

وامل�صاهمني على حد �صواء.

جمموعة  مع  لقاءات  عدة  عقد  ومت 

فـي  والقت�صاديني  الأعمال  رجال  من 

ال�صعب  اأوجزوا ما مير به  فل�صطني حيث 

الفل�صطيني بكافة قطاعاته من �صعوبات 

حتتاج اإىل دعم من البنوك، واأبدى الوفد 

لتقدمي  الأردين  الأهلي  البنك  ا�صتعداد 

لقطاعات  عمله  اإطار  فـي  الكامل  الدعم 

الأعمال املختلفة التي من �صاأنها اأن تدعم 

امل�صوؤوليات القت�صادية واملجتمعية.

جمل�س  رئي�س  ال�صيد  �صعادة  اأكد  وقد 

التوجهات  على  اجتماعاته  خالل  الإدارة 

رئيس مجلس إدارة البنك األهلي األردني يزور فروع البنك في فلسطين

ال�صرتاتيجية للبنك فـي فل�صطني، وللدور 

الوافدة  البنوك  به  تقوم  الذي  الكبري 

ظل  فـي  الفل�صطيني  القت�صاد  دعم  فـي 

منها  تعاين  التي  وال�صعوبات  التحديات 

املناطق الفل�صطينية.

للبنك  التو�صع  خلطة  �صعادته  واأ�صار 

الوطن،  حمافظات  كافة  فـي  الأهلي 

له من  ملا  لل�صمول املايل  واإيالء الهتمام 

الفل�صطيني،  ال�صباب  م�صتقبل  على  اأثر 

واأكد على توجهات البنك فـي اإدخال كادر 

اخلدمات الإلكرتونية املتطورة ب�صكل قوي 

تناف�صية  ميزات  من  لها  ملا  فل�صطني  فـي 

وتطلعات  احتياجات  لتلبية  وخدماتيه 

املعتمدين، فـي �صوء روؤية البنك لدعمهم 

وم�صاندتهم بكافة الو�صائل املتاحة للبنك 

وب�صراكات ا�صرتاتيجية كاملة.

كافة  مع  داخلي  اجتماع  عقد  مت  كذلك 

مدراء الدوائر املختلفة فـي البنك، حيث 

التف�صيلية  العمل  خطط  ا�صتعرا�س  مت 

�صعادتها  عن  الإدارة  واأعربت  للدوائر، 

التي  الطيبة  ولل�صمعة  فل�صطني  بزيارة 

فـي  الأردين  الأهلي  البنك  بها  يتمتع 

من  والنمو  التطور  وم�صتوى  فل�صطني 

والثقافة  بالكفاءة  يتمتع  كادر  خالل 

اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  من  متكنه  التي 

للمواطنني.

وبدوره قام ال�صيد املدير الإقليمي عي�صى 

لإجنازات  �صريع  با�صتعرا�س  البا�صا 

املا�صية،  الفرتة  خالل  ونتائجه  البنك 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صعادة  و�صكر 

توؤكد  التي  الزيارة  على  املرافق  والوفد 

احلكيمة  الإدارة  جمل�س  ودعم  اهتمام 

لفروع فل�صطني.

بــانــورامــا
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احلايل  العام  من  الثالث  الربع  �صهد 

�صتى  فـي  للبنك  دوؤوبا  ن�صاطا   ،2019
املجتمعية  لر�صالته  انعكا�صا  امليادين، 

خدمة  فـي  والتنموية  والقت�صادية 

الفل�صطيني. والقت�صاد  اجلمهور 

خالل  البنك  م�صاهمات  اأبرز  ومن 

يتعلق  فـيما  وحتديدا  املا�صية،  الفرتة 

اليوم  لفعاليات  رعايته  التعليم،  بقطاع 

والذي  بريزيت،  جامعة  فـي  الإر�صادي 

بلدة  فـي  حرمها  فـي  الأخرية  نظمته 

بريزيت �صمال رام اللـه، اإيذانا بانطالق 

وجاءت   .2020-2019 الدرا�صي  العام 

جت�صيدا  احلدث،  لهذا  البنك  رعاية 

القطاعات  ب�صتى  بالرتقاء  للتزامها 

ركائز  اأحد  باعتباره  التعليم،  �صيما  ل 

و يعلن عن الفائز األول بجائزته الكبرى على حسابات التوفير

بنك القاهرة عمان يواصل مبادراته المجتمعية والتنموية في شتى الميادين

مفاجاآته  البنك  وا�صل  اآخر،  �صعيد  على 

عن  دوري  ب�صكل  الإعالن  عرب  لعمالئه، 

على  حملته  �صمن  بجوائزه  الفائزين 

ح�صابات التوفـري "كل اأ�صبوع فرحة"، بالتايل 

ب�صيارة  الأول  الفائز  النقاب عن  فقد ك�صف 

)BMW( �صمن احلملة، وكانت من ن�صيب 
املدخر  عمر،  اأحمد  حممد  ع�صام  املواطن 

اجلائزة  وتعد  نابل�س،  فـي  البنك  فرع  لدى 

واحدة  املدخر عمر،  ن�صيب  كانت من  التي 

عليها  ت�صتمل   )BMW( �صيارتي  اأ�صل  من 

ال�صحب  يجري  اأن  املقرر  احلملة، حيث من 

الثاين  كانون  خالل  الثانية  ال�صيارة  على 

من  كبريا  عددا  احلملة  وتت�صمن   .  2020
البنك  بها  يكافئ  التي  القيمة،  اجلوائز 

لفائز  اإطارها جائزة  فـي  يقدم  اإذ  عمالءه، 

تربز  البنك،  مبادرة  اأن  كما  التنمية. 

مقدار ما يوليه ل�صريحة ال�صباب، كونهم 

امل�صتقبل و�صناع نه�صة املجتمع. عماد 

ال�صراكة  روح  تعك�س  البنك  لفتة  فاإن  كذلك 

واجلامعة،  البنك  بني  ما  القائم  والتعاون 

من  للكثري  البنك  ورعاية  دعم  فـي  جتلى  ما 

مثل  باجلامعة،  اخلا�صة  والأن�صطة  الربامج 

برنامج القيادة واملواطنة الفاعلة "م�صاري".

اأ�صبوعيا،  دولر   30,000 قيمتها  واحد 

 2,500 بقيمة  �صرائية  ق�صيمة  على  عالوة 

دولر من �صركة اأكرم �صبيتاين واأولده.

وقدم البنك منذ بداية احلملة ما يزيد 

فـي  �صاهمت  اأ�صبوعية،  20 جائزة  على 

اإحداث تغري ملمو�س فـي حياة املدخرين 

احلظ  �صيطرق  فمن  بالتايل  الفائزين، 

بابه، ويكون الفائز بال�صيارة الثانية؟؟
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سلطة النقد الفلسطينية

محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة سوق رأس المال
 يعلنان إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

الفل�صطينية وال�صكوك الإ�صالمية.

النقد  �صلطة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العليا  الهيئة  بتاأ�صي�س  قامت  الفل�صطينية 

وعملت  املا�صي  العام  ال�صرعية  للرقابة 

املنتجات  من  عدد  اعتماد  على  الهيئة 

واخلدمات امل�صرفـية اجلديدة والتي تلبي 

الإ�صالمية،  امل�صارف  عمالء  حاجات 

دعم  فـي  م�صوؤوليتها  من  انطالقًا  وذلك 

وتعزيز  تطوير  �صاأنه  من  ما  كل  وت�صجيع 

ال�صريفة  فـيه  مبا  امل�صرفـي  العمل 

الإ�صالمية فـي فل�صطني.

ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  اأعلن 

�صوق  هيئة  رئي�س  ومعايل  ال�صوا،  عزام 

بتاريخ  ق�صي�س،  نبيل  الدكتور  املال  راأ�س 

2019/09/08، عن اإعادة ت�صكيل الهيئة 
فـي  ياأتي  والذي  ال�صرعية،  للرقابة  العليا 

النقد  �صلطة  بني  امل�صتمر  التعاون  اإطار 

منظومة  لتطوير  املال  راأ�س  �صوق  وهيئة 

مبا  فل�صطني  فـي  الإ�صالمي  املايل  العمل 

الدولية  املمار�صات  اأف�صل  مع  يتوافق 

املحا�صبة  هيئة  عن  ال�صادرة  واملعايري 

الإ�صالمية  املالية  للموؤ�ص�صات  واملراجعة 

الهيئة  ت�صكيل  اإعادة  وجاء   .)AAOIFI(
بالإ�صافة  لت�صمل  ال�صرعية  للرقابة  العليا 

التمويل  وموؤ�ص�صات  امل�صارف  اإىل 

التكافلي  التاأمني  �صركات  الإ�صالمية، 

اخلا�صعة  التمويلي  التاأجري  و�صركات 

املال  راأ�س  �صوق  هيئة  واإ�صراف  لرقابة 

محافظ سلطة النقد يطلع على التجربة اإليطالية في مجال البنوك التعاونية

ودعم امل�صاريع امل�صتدامة وتعزيز التنمية 

املجتمعية والقت�صادية، موؤكدًا اأن �صلطة 
الرئي�س  �صيادة  من  وبتوجيهات  النقد 

كل  لتقدمي  ا�صتعداد  على  عبا�س،  حممود 

انطالقًا  التعاونية،  البنوك  لإن�صاء  الدعم 

النقد  �صلطة  واأن  اأهميتها،  اإدراك  من 

عملت موؤخرًا على تعديل قانون امل�صارف 

لدعم اإن�صاء البنوك التعاونية.

ال�صيد  النقد  قام معايل حمافظ �صلطة 

عزام ال�صوا ووفد مرافق بزيارة لحتاد 

بتاريخ  الإيطالية،  التعاونية  البنوك 

ا�صتقبالهم  فـي  وكان   ،2019/07/18
رئي�صه  مقدمتهم  وفـي  الحتاد  م�صوؤولو 

مت  حيث  نيكولو�صي،  هايرن  ال�صيد 

لإطالعهم  للوفد  مو�صعة  جولة  تنظيم 

على التجربة الإيطالية فـي تنظيم عمل 

من  كاًل  الوفد  و�صم  التعاونية.  البنوك 

ال�صيد علي فرعون مدير دائرة ان�صباط 

مدير  منا�صرة  حممد  وال�صيد  ال�صوق 

دائرة الرقابة والتفتي�س.

وقال معايل حمافظ �صلطة النقد اإن هذا 

الفقر  ملحاربة  يهدف  البنوك  من  النوع 
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بتاريخ  ال�صوا  عزام  ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  �صارك 

العربية  القت�صادية  "القمة  فعاليات  فـي   ،2019/07/03
غرفة  نظمتها  التي  م�صرتكة"،  روؤى   -  2019 الربيطانية 

التجارة العربية الربيطانية فـي مركز "امللكة اإليزابيث الثانية" 

العربية  الدول  لندن، حتت مظلة جامعة  الربيطانية  بالعا�صمة 

معايل  وقدم  الربيطانية.  التجارة  دائرة  ودعم  وب�صراكة 

امل�صرفـية  اخلدمات  ا�صتخدام  اأهمية  حول  مداخلة  املحافظ 

جل�صة  فـي  فل�صطني،  فـي  املالية  والتكنولوجيا  اللكرتونية 

بعنوان "امل�صرفـية واملالية: التكنولوجيا املالية و�صل�صلة الكتل".

ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  اأعلن 

عن   ،2019/07/07 بتاريخ  ال�صوا  عزام 

جمموعة  لع�صوية  النقد  �صلطة  ان�صمام 

العمل الدولية للمخاطر الت�صغيلية للبنوك 

 ،The IORWG العامل  حول  املركزية 

ممثلة  النقد  �صلطة  ا�صتيفاء  بعد  وذلك 

و�صروط  ملتطلبات  املخاطر  اإدارة  مبكتب 

الع�صوية فـي هذه املجموعة الدولية.

اأن  على  ال�صوا  املحافظ  معايل  واأكد 

الدولية  للمجموعة  النقد  �صلطة  ان�صمام 

فـي  هامًا  دورًا  �صيلعب   The IORWG
الت�صغيلية  املخاطر  اإدارة  ممار�صة  تعزيز 

الفل�صطينية،  امل�صرفـية  ال�صناعة  فـي 

�صلطة  اأداء  على  بالإيجاب  �صينعك�س  مما 

النقد واجلهاز امل�صرفـي الفل�صطيني فـي 

مبادئ  وتعزيز  املخاطر  اإدارة  مو�صوع 

اإىل  بهما  والرتقاء  والمتثال،  احلوكمة 

م�صتويات متطورة وفعالة.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  اأعلن 

معايل  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل 

مت  اأنه  ال�صوا  عزام  ال�صيد  املحافظ 

ع�صوية  قبول   ،2019/07/03 بتاريخ 

فل�صطني  دولة  فـي  املالية  املتابعة  وحدة 

اخلا�صة  اإيجمونت  جمموعة  فـي 

ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  بوحدات 

الجتماع  خالل  وذلك  الإرهاب، 

الذي  للمجموعة  والع�صرين  ال�صاد�س 

وتاأتي  هولندا.  فـي  لهاي  مبدينة  انعقد 

هذه الع�صوية فـي اإطار اجلهود الوطنية 

مكافحة  فـي  فل�صطني  دولة  دور  لتعزيز 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  جرميتي 

لنتائج  وا�صتجابة  الدويل،  امل�صتوى  على 

وتتيح  للمخاطر.  الوطني  التقييم  عملية 

تبادل  املالية  املتابعة  لوحدة  الع�صوية 

جرائم  حول  ال�صتخباراتية  املعلومات 

اأكرث  مع  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل 

من 159 وحدة نظرية حول العامل، كما 

القدرات  وبناء  املعلومات  تدفق  وت�صهل 

فـي  الت�صغيلي  امل�صتوى  على  والكفاءة 

الأموال  وتتبع  وتعقب  املكافحة  ميدان 

فـي  وامل�صاهمة  اجلرمية  واملتح�صالت 

عملية ا�صرتدادها على امل�صتوى الدويل.

محافظ سلطة النقد يشارك في القمة االقتصادية العربية البريطانية في لندن

انضمام سلطة النقد لعضوية مجموعة العمل الدولية
 للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية

قبول عضوية وحدة المتابعة المالية الفلسطينية في مجموعة إيجمونت
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* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2017 - 2018* الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية* القيم باملليون دولر، مت تقريب الأرقام
)م�صدر البيانات: كتاب الو�صع املايل للبنوك 2018، �صلطة النقد الفل�صطينية، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(

مقارنة القطاع المصرفي الفلسطيني مع القطاع المصرفي األردني للعام 2018

     

1.2%1.1%معدل العائد على املوجودات *

9.6%10.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

14,28911,121عدد ال�صكان / الفروع واملكاتب

7,1245,507عدد ال�صكان / أجهزة ال�صراف الآيل

70.784.7املوجودات / فرع *

59.956.3الودائع / فرع *

37.443.4الت�صهيالت املبا�صرة / فرع *

2.23.4املوجودات / موظف *

1.82.2الودائع / موظف *

1.11.7الت�صهيالت املبا�صرة / موظف *

4.9%3.1%ن�صبة الت�صهيالت املتعرثة / الت�صهيالت املبا�صرة

3.9%8.8%قيمة ال�صيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقا�س

       

21.6% 71,816 15,546اإجمايل املوجودات *

27.6% 47,741 13,173اإجمايل الودائع *

22.3% 36,829 8,224اإجمايل الت�صهيالت املبا�صرة *

22.5% 4,740 1,067راأ�س املال املدفوع *

21.7% 63,195 13,743جمموع املطلوبات *

20.1% 8,622 1,736جمموع حقوق امللكية *

21.2% 831 176�صافـي الأرباح *

34.6% 42,291 14,616الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

47.7% 10.31 4.92عدد �صكان الدولة )مليون ن�صمة(

58.3% 24 14عدد امل�صارف العاملة

25.9% 848 220عدد الفروع

157.0% 79 124عدد املكاتب

36.9% 1,872 690عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

33.9% 21,262 7,209عدد املوظفـني

زاوية مصرفية
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إجمالي الموجودات

مقارنة تاريخية لنسب التغير في أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

 صافـي األرباح

%0
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%15

%20

2014 2015 2016 2017 2018

%0
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%15

%20

2014 2015 2016 2017 2018

%0

%5

%10

%15

%20

2014 2015 2016 2017 2018

-%11

%0

%11

%22

%33

2014 2015 2016 2017 2018

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني
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%37.5

%33.6

%29.0%27.7

%16.8

%55.6

حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي الودائع للقطاعين للعام 2018

القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

الآجلةالتوفـريحتت الطلب )اجلارية(

عمالت اأخرىدينار اأردين

%77.0

%23.0%24.2

%75.8

زاوية مصرفية
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%26.2

%17.1

%14.8

%11.7

%2.9
%2.3
%1.4
%1.3
%1.3

%21.1 %22.1

%18.6

%15.7
%10.2

%5.3

%3.6
%1.7
%1.1
%0.5
%0.2

%21.0

%82.1

%14.8

%1.7 %1.4

%65.0

%21.7

%11.8
%0.9 %0.6

القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت المباشرة للقطاعين للعام 2018

حسب القطاع االقتصادي

اأخرىمتويل ال�صتثمار بالأ�صهمالنقل واملوا�صالت ال�صياحة

الزراعة والرثوة احليوانية متويل �صراء ال�صيارات ال�صناعة والتعدين خدمات عامة ومالية

متويل ال�صلع ال�صتهالكيةالتجارة العامةالعقارات والإن�صاءات والأرا�صي

بطاقات ائتمانكمبيالت وا�صناد خم�صومة

ذمم بنوك اإ�صالمية اجلاري املدينقرو�س و�صلف اجلاري املدينالقرو�س

احل�صابات املك�صوفةالتمويل التاأجريي والكمبيالت املخ�صومة

خدمات النقل اأخرىالزراعة

ال�صياحة والفنادق واملطاعم التعديناخلدمات املالية

ال�صناعةخدمات ومرافق عامةالإن�صاءات التجارة العامة
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%23.4 %21.1

%66.5

%84.7
%77.1

%62.4

%12.0 %11.2

مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2018

إجمالي التسهيالت المباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي الموجودات

مجموع حقوق الملكية / إجمالي التسهيالت المباشرةمجموع حقوق الملكية / إجمالي الموجودات

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني

زاوية مصرفية
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%6.2

%43.8

199 

4 

مقارنة أهم المالمح المصرفية للقطاعين للعام 2018

االنتشار المصرفي الخارجي )عدد الفروع والمكاتب (حصة المصارف الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

%16.4 %15.1

%34.0

%54.3

حصة المصارف اإلسالمية من إجمالي الموجوداتنسبة تركز أكبر مصرفـين من إجمالي الموجودات

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني
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العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« الربع الثاني 2019 - مليون دوالر

اإجمايل

 الإيرادات

اإيرادات مقا�صة

)متوقع(

�صافـي

 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي

للموازنة العجز

اإجمايل النفقات

 العامة

رواتب واأجور النفقات الأخرى
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
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امل�صادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، وزارة املالية، بور�صة فل�صطني، م�صادر ومراجع عاملية.
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حذر تقرير منظمة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" من اأن 
فل�صطني تعي�س اأزمة اإن�صانية غري م�صبوقة، واأن الأو�صاع القت�صادية 
والجتماعية و�صلت اإىل نقطة النهيار، فـيما تدفع اأزمة املقا�صة مع 

اإ�صرائيل املالية العامة الفل�صطينية نحو انهيار و�صيك.
واأ�صاف التقرير، اأن غزة باتت على نحو متزايد مكانًا غري �صاحلًا 
القا�صية  الأدمية فـي ظل الظروف الجتماعية والقت�صادية  للحياة 
واملتفاقمة. وفـي عام 2018، انكم�س اقت�صادها املحلي بن�صبة 7 %، 

مما اأدى اإىل تراجع ن�صيب الفرد من الدخل بن�صبة 10 %.
ثالثة  كل  من  العمل  عن  عاطل  �صخ�س  هناك  اأن  التقرير،  وبني 
فل�صطينيني فـي �صوق العمل. وفـي غزة، بلغ معدل البطالة اأكرث من 
50 %، فـي حني بلغت ن�صبة الفقر 53 %، على الرغم من اأن معظم 
م�صاعدة من احلكومة  يتلقون  الفقراء  امل�صنفـني �صمن  الأ�صخا�س 

واملنظمات الدولية.
     

وفقًا للتقرير، فاإن الأ�صباب الكامنة وراء النهيار الو�صيك لالقت�صاد 
الفل�صطيني تتمثل فـي زيادة واإحكام قب�صة الحتالل، وخنق القت�صاد 
 % 6 املحلي فـي غزة، وانخفا�س الدعم املقدم من املانحني بن�صبة 
الثقة  وانعدام  الأمنية  احلالة  وتدهور  و2018،   2017 عامي  بني 

ب�صبب الآفاق ال�صيا�صية القامتة.
القت�صاد  من  التحويلية  ال�صناعة  ح�صة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
تقل�صت، بني عامي 1994 و2018، من 20 اإىل 11 % من الناجت 
من  وال�صيد  الزراعة  ح�صة  انخف�صت  حني  فـي  الإجمايل،  املحلي 

اأكرث من 12 % اإىل ن�صبة زهيدة تقل عن 3 %.
واملناف�صة  ال�صتمرارية  على  الفل�صطينيني  املنتجني  قدرة  ْت  �صَ ُقوِّ و 
ب�صبب نظام القيود املادية والإدارية املت�صابك واملعقد الذي تفر�صه 
اإ�صعاف  ا�صتمر  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  بالحتالل.  القائمة  ال�صلطة 
على  املفرو�س  الإ�صرائيلي  احلظر  ب�صبب  الفل�صطيني  القت�صاد 
والو�صيطة  والتكنولوجية  الأ�صا�صية  ال�صلع  قائمة طويلة من  ا�صترياد 
والتي تنتمي اإىل قائمة ال�صلع ذات "ال�صتخدام املزدوج"، ف�صاًل عن 

حظر مدخالت اإنتاج اأخرى بالغة الأهمية.
   

واأ�صار التقرير اإىل اأن الحتالل يعزل ال�صعب الفل�صطيني عن الأ�صواق 
ب�صكل  القت�صادية  والتبعية  العتماد  على  بالتايل  ويجربه  العاملية، 
كبري على اإ�صرائيل، التي ت�صتاأثر على ما ن�صبته 80 % من �صادرات 

ال�صعب الفل�صطيني وت�صتحوذ على 58 % من وارداته.
وحتتل ال�صوق الفل�صطينية ال�صغرية املرتبة الرابعة بني اأكرب الأ�صواق 

واململكة  وال�صني،  املتحدة،  الوليات  بعد  اإ�صرائيل،  ل�صادرات 
املتحدة _ ولكنها متت�س من الواردات من اإ�صرائيل اأكرث مما متت�صه 
اأ�صواق جتارية عمالقة مثل فرن�صا، واأملانيا، والهند. ول ميكن لقيمة 
ال�صادرات الفل�صطينية جمتمعة اأن تغطي العجز فـي امليزان التجاري 

الثنائي مع اإ�صرائيل.
       

غري  التدهور  اإىل  اإ�صافة  انه  اإىل  تقريره  فـي  "اونكتاد"  اأ�صار  كما 
اإ�صرائيل،  اأقرت  والقت�صادية،  الجتماعية  الظروف  فـي  امل�صبوق 
ال�صريبية  الإيرادات  تقتطع من  باأن  يق�صي  قانونًا   ،2018 فـي متوز 
الفل�صطينية ما يعادل املبالغ التي تدفعها احلكومة الفل�صطينية لأ�صر 
الإ�صرائيلية.  ال�صجون  فـي  القابعني  الفل�صطينيني  وال�صجناء  ال�صهداء 
مبلغ  بخ�صم   2019 عام  فـي  اإ�صرائيل  قامت  ذلك،  اإىل  وا�صتنادًا 
11.5 مليون دولر �صهريًا من اإيرادات املقا�صة الفل�صطينية )ما يعادل 
138 مليون دولر �صنويًا(. ورّدت احلكومة الفل�صطينية برف�س ا�صتالم 

اأي �صيء اأقل من كامل مبالغ الإيرادات ال�صريبية امل�صتحقة لها.
وعليه، فاإن "اونكتاد" اأكد فـي تقريره اأن هذه املواجهة ب�صاأن اإيرادات 
اإيراداتها  من   % 65 من  الفل�صطينية  احلكومة  حترم  ال�صرائب 
احلكومة  حرمان  وب�صبب  الإجمايل(.  املحلي  الناجت  من   %  15(
الفل�صطينية من ثلثي الإيرادات ال�صريبية، فقد ا�صُطرت اإىل التكيف 
لأ�صد  املقدمة  الجتماعية  للم�صاعدات  موؤملة  تخفـي�صات  طريق  عن 

الفئات فقرًا، ودفع 50 % فقط من رواتب موظفـي القطاع العام.
  

وبني التقرير باأنه بالرغم من القرارات العديدة التي اأ�صدرتها الأمم 
املتحدة، ت�صارعت وترية بناء امل�صتوطنات الإ�صرائيلية غري القانونية 
فـي ال�صفة الغربية، وكانت حوادث عنف امل�صتوطنني فـي عام 2018 

هي الأعلى منذ عام 2014.
اأرا�صيهم  مغادرة  اإىل  ي�صطرون  الفل�صطينيني  اأن  التقرير  ويوؤكد 
والنتقال اإىل اأماكن اأخرى ب�صبب العنف. مبينا اأن اإ�صرائيل ت�صتخدم 
"كمنطقة ت�صحية" ومكبًا للنفايات اخلطرة املنتجة  ال�صفة الغربية 
اإ�صرائيل، مما يهدد �صحة ال�صعب الفل�صطيني و�صالمة بيئته  داخل 

وموارده الطبيعية.
لل�صرف  التحتية  البنية  وهدم  تدمري  اأدى  نف�صه،  الوقت  وفـي 
ال�صحي فـي غزة اإىل انهيار بيئي. وفـي كل يوم، يتم اإلقاء اأكرث من 
100 مليون لرت من مياه ال�صرف ال�صحي غري املعاجلة فـي مياه 
البحر الأبي�س املتو�صط، مما اأدى اإىل تلوث وا�صع النطاق لل�صواطئ 

بلغ م�صتويات اأعلى باأربعة اأ�صعاف من املعايري البيئية الدولية.

تقرير منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية »اونكتاد«:
 أزمة إنسانية غير مسبوقة واالقتصاد الفلسطيني على وشك االنهيار
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