
جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية �لبنوك فـي فل�سطني - �لعدد 80، كانون �أول 2019

جمعية البنوك: 
•   تبحث حل مشكلة تكدس عملة الشيكل لدى البنوك 

•   تطرح مطالب القطاع المصرفي على وزارة المالية ضمن اللجنة المشتركة للقطاع الخاص
•   تتابع تنفيذ متطلبات خطة عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين

•   تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات الحوسبة السحابية
•   تناقش مع سلطة النقد آلية تطبيق قرار بقانون بشأن حق األم في فتح حسابات ألبنائها
•   تبحث التعديالت المقترحة على قانون العمل و الدراسة الخاصة بالحد األدنى لألجور

ارتفاع ودائع العمالء بـ 5%، و التسهيالت االئتمانية بـ %8  •

ارتفاع مؤشر التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء إلى %69  •

مقارنة بيانات القطاع المصرفي 2019/06 مع 2018/06:

و تشارك في تنظيم المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي
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بيت البنوك
برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية و حضور معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا

جمعية البنوك تشارك في تنظيم المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019
»التمويل المصرفي وآفاق التنمية االقتصادية«

الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  برعاية 
حمافظ  معايل  وح�صور  ا�صتيه،  حممد 
ال�صوا، �صاركت  ال�صيد عزام  النقد  �صلطة 
وموؤ�ص�صة  النقد  �صلطة  البنوك  جمعية 
وال�صندوق   IFC الدولية  التمويل 
القرو�س  ل�صمان  الفل�صطيني  الأوروبي 
الفل�صطيني  امل�صرفـي  املوؤمتر  تنظيم  فـي 
"التمويل  عنوان  حتت   2019 الدويل 
القت�صادية"  التنمية  واآفاق  امل�صرفـي 
اأريحا،  فـي   2019/11/27 بتاريخ 
اأريحا  حمافظة  حمافظ  عطوفة  بح�صور 
والأغوار ال�صيد جهاد اأبو الع�صل، وروؤ�صاء 
واملدراء  املحلية  البنوك  اإدارة  جمال�س 
موؤ�ص�صات  وممثلي  الإقليمني،   / العامني 
الإقرا�س املتخ�ص�صة وممثلني عن وزارة 
فـي  كمتحدثني  القت�صاد  ووزارة  املالية 
التجارية  الغرف  وروؤ�صاء  اجلل�صات، 
من  والأكادمييني  القت�صاديني  واخلرباء 
اجلامعات الفل�صطينية وممثلي املوؤ�ص�صات 

الدولية.
نتائج  مناق�صة  اإىل  املوؤمتر  وهدف 
الإقرا�س  جلهات  الئتمانية  ال�صيا�صات 

الع�صر  فرتة  خالل  وذلك  فل�صطني  فـي 
الفرتة  بني  واملمتدة  ال�صابقة  �صنوات 
على  ال�صوء  لت�صليط  و2018،   2010
القطاعات  متكني  فـي  ونتائجها  اأثرها 
خالل  من  وذلك  املختلفة،  القت�صادية 
التي  والنحرافات  املعيقات  ر�صد 
هذه  لتطوير  الفرتة،  خالل  �صادت 
القادمة  الفرتة  لتخدم  ال�صيا�صات 
وم�صجعة  مواتية  ا�صتثمارية  بيئة  باإيجاد 
فـي ظل منح حمفزات ت�صجيعية وتطوير 
دور  لتفعيل  الناظمة  الت�صريعية  للبيئة 
القطاعات  متويل  فـي  الإقرا�س  جهات 
مع  يتواءم  مبا  امل�صتهدفة  القت�صادية 
القت�صادية  للتنمية  احلكومة  خطة 
لتعزيز  الفاعلة  امل�صاهمة  لتحقيق 

التنمية القت�صادية.
املوؤمتر،  اأعمال  افتتاح  خالل  كلمته  وفـي 
قال معايل حمافظ �صلطة النقد: اإن دعم 
الهادفة  العامة  القت�صادية  ال�صيا�صات 
يعترب  امل�صتدامة  والتنمية  النمو  لتحقيق 
اأحد املهام الرئي�صة ل�صلطة النقد، م�صريًا 
الفل�صطيني  امل�صرفـي  القطاع  اأن  اإىل 

فـي  ومتناميًا  هامًا  مركزًا  يحتل  اأ�صحى 
ظل  فـي  خا�صًة  الفل�صطيني،  القت�صاد 
و�صعتها  التي  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية 
وهدفت   ،2006 العام  منذ  النقد  �صلطة 
بني  الروابط  تعميق  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل 
وقطاعات  واملايل  امل�صرفـي  القطاع 
وتاأ�صي�س  املختلفة،  الفل�صطيني  القت�صاد 
وامل�صرفـية  املالية  التحتية  البنية 
فـي  املايل  ال�صتقرار  لتعزيز  ال�صرورية 
القت�صاد الفل�صطيني، والرتقاء باجلهاز 
وحداثة  متانة  اأكرث  وجعله  امل�صرفـي 
امل�صرفـية،  اخلدمة  تقدمي  فـي  وجودة 
ومبا ي�صاهي الأنظمة امل�صرفـية العاملية.

�صلطة  اأن  املحافظ  معايل  واأو�صح 
القطاع  مع  التعاون  خالل  ومن  النقد 
اإطالق  فـي  �صباقة  كانت  امل�صرفـي، 
فـي  دورها  لتعزيز  املبادرات  من  العديد 
هذه  ومن  القت�صادية،  التنمية  جمال 
والذي  املايل،  ال�صمول  تعزيز  املبادرات 
الوطنية  ال�صرتاتيجية  باإطالق  توج 
متكني  وا�صرتاتيجية  املايل،  لل�صمول 
فل�صطني،  فـي  الأ�صغر  التمويل  قطاع 
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واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ومتكني 
من النفاذ اإىل م�صادر التمويل، وتن�صيط 
العقاري،  والرهن  الإ�صكان  قرو�س 
الفل�صطينية  املراأة  متكني  على  والعمل 
اقت�صاديًا وماليًا، وبهذا ال�صدد اأ�صدرت 
مبوجبها  ت�صمح  جديدة  تعليمات  موؤخرًا 
اأو  �صركة  فـي  بامل�صاهمة  للم�صارف 
من  يكون  نا�صئة  فل�صطينية  �صركات 
اأن�صطة الإنتاج الزراعي  غاياتها ممار�صة 
واحليواين اأو الطاقة البديلة اأو تكنولوجيا 
والبتكار  الإبداع  تدعم  والتي  املعلومات 
املحافظة  فـي جمال  النا�صطة  وال�صركات 
التعليمات  �صمحت  كما  البيئة،  على 
م�صاركة اأكرث من م�صرف فـي اإن�صاء هذه 
الأق�صى  احلد  يتجاوز  األ  على  ال�صركات 

80% من  امل�صارف  او  امل�صرف  حل�صة 
رزمة  من  واحدة  هذه  ال�صركة،  راأ�صمال 
توجيه  اإىل  تهدف  التي  التعليمات  من 
املدرة  القت�صادية  للقطاعات  الئتمان 
وت�صجع  عمل  فر�س  توفر  والتي  للدخل 
واإطالق مبادرات  املبادرة  الرياديني على 

تنموية وت�صغيلية تعزز من فر�س العمل.
امل�صري  ماهر  معايل  تقدم  جهته  من 
البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للحكومة  اجلزيل  بال�صكر  فل�صطني  فـي 
رئي�س  دولة  راأ�صها  وعلى  الفل�صطينية 
ول�صلطة  ا�صتيه،  حممد  الدكتور  الوزراء 
ال�صوا  عزام  ال�صيد  وحمافظها  النقد 
ودعمها  تعاونها  على  التنفـيذية  واإدارتها 
ا�صتعداد  عن  معربًا  امل�صرفـي،  للجهاز 
اأجل  من  احلا�صنة  تكون  لأن  البنوك 
تطرق  كما  الوطني.  بالقت�صاد  النهو�س 
فل�صطني،  فـي  للبنوك  املميز  الدور  اإىل 
التي  املا�صية  ال�صنة  خالل  وخا�صة 
و�صلطته  الفل�صطيني  ال�صعب  فـيها  واجه 
�صعبة،  وظروفًا  �صديدة  اأزمة  وحكومته 
من  بيد  ويدًا  اجلهود  تكاتف  اإىل  داعيًا 

واملواطنني  والبنوك  النقد  �صلطة  قبل 
جتاه الو�صع الذي ل يزال غري م�صتقر من 

الناحية ال�صيا�صية واملالية والقت�صادية.
املقيم  املمثل  حب�س  يو�صف  ال�صيد  اأما 
اإنه  فقال   IFC الدولية  التمويل  ملوؤ�ص�صة 
للتمويل  الرئي�صي  بالدور  الت�صليم  مع 
القت�صادية  التنمية  فـي  امل�صرفـي 
عنا�صر  ثالثة  توفر  من  بد  ل  اأنه  اإل 
القيام  القطاع  لهذا  يت�صنى  لكي  رئي�صية 
اأولها وجود ا�صرتاتيجية لتعزيز  بدوره، 
فعاًل  به  قامت  ما  وهو  املايل  ال�صمول 
�صلطة النقد، وخلق بيئة تنظيمية مواتية 
وخدمات  منتجات  وتطوير  لال�صتثمار، 
اأجل  من  وجديدة  خمتلفة  م�صرفـية 

تخفـيف خماطر الإقرا�س.
كر�صتيان  ال�صيد  اأثنى  كلمته  وفـي 
اأملانيا  جمهورية  ممثل  كالجي�س 
انعقاد  على  فل�صطني  لدى  الحتادية 
ي�صهم  اأن  ميكن  الذي  املوؤمتر  هذا 
فـي  وتو�صياته  نقا�صاته  خالل  من 
اإىل  القت�صادية  التنمية  عجلة  دفع 
لق�صية  اأهمية  اإيالء  اإىل  داعيًا  الأمام، 
القطاعات  ملختلف  امل�صرفـي  التمويل 
امل�صروعات  وخا�صة  القت�صادية 
ال�صغر،  ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية 
لال�صتمرار  بالده  ا�صتعداد  عن  معربًا 
�صواء  الفل�صطيني  ال�صعب  دعم  فـي 
لبناء  الأوروبي،  الحتاد  عرب  اأو  املبا�صر 
ودعم  الفل�صطينية،  الدولة  موؤ�ص�صات 
جهود التنمية فـي فل�صطني ب�صكل فاعل.

اأريحا  حمافظة  حمافظ  عطوفة  ووجه 
التحية  الع�صل  اأبو  جهاد  ال�صيد  والأغوار 
امل�صرفـي  واجلهاز  النقد  ل�صلطة 
وامل�صاركني فـي املوؤمتر، على هذا الهتمام 
مقدمًا  القت�صادية،  التنمية  بق�صية 
ل�صعبنا  م�صاندتها  على  للبنوك  ال�صكر 
بال�صعب  مرت  التي  املالية  الأزمة  خالل 

الفل�صطيني. واأكد عطوفة اأبو الع�صل على 
بكل  التنمية  اأمام  العائق  اأن الحتالل هو 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأن  موؤكدًا  اأنواعها، 
على  وثابتًا  �صامدًا  و�صيبقى  ي�صت�صلم  لن 
وعلى  احلكيمة  قيادته  بتوجيهات  اأر�صه 

راأ�صها فخامة الرئي�س اأبو مازن.
دائرة  مدير  اهلل  عطا  حممد  ال�صيد  وقدم 
الأبحاث وال�صيات النقدية فـي �صلطة النقد 
عر�صًا بعنوان واقع احلال للتمويل امل�صرفـي 

خالل الفرتة الزمنية 2010 – 2018.
"قراءة  عنوان  الأوىل  اجلل�صة  وحملت 
الت�صهيالت  حمفظة  ملوؤ�صرات  وحتليل 
الأخرية"  �صنوات  الع�صر  فرتة  خالل 
فـيها  و�صارك  نا�صر  يو�صف  د.  اأدارها 
وعزمي  عبدالكرمي،  ن�صر  د.  اخلرباء: 

عبدالرحمن، وبالل فالح.
عنوان  فحملت  الثانية  اجلل�صة  اأما 
"الفر�س والتحديات والأدوات التحفـيزية 
اأدارها  الإنتاجية"  القطاعات  لتمويل 
فـيها  و�صارك  امل�صري  ماهر  معايل 
اخلرباء: معايل املهند�س مازن �صنقرط، 
ال�صاهد،  ريا�س  واملهند�س  �صعادة،  ورائد 

واملهند�س حممد عوي�صة، ون�صيم نور.
"دور  بعنوان  الثالثة  اجلل�صة  وجاءت 
تعزيز  فـي  الرقابية  والهيئات  ال�صلطات 
التنمية القت�صادية" اأدارها ال�صيد ريا�س 
نوار و�صارك فـيها اخلرباء: د. ريا�س اأبو 
وحممود  ن�صنا�س،  وجوزيف  �صحادة، 

زعرور، وحنا �صحار، وعالء �صي�صامل.
خرج  املوؤمتر  اأعمال  نهاية  وفـي 
عمل  وخطة  تو�صيات  بعدة  امل�صاركون 
دور  تفعيل  فـي  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من 
القطاعات  متويل  فـي  الإقرا�س  جهات 
يتنا�صب  مبا  امل�صتهدفة  القت�صادية 
القت�صادية  للتنمية  احلكومة  خطة  مع 
لتعزيز  الفاعلة  امل�صاهمة  لتحقيق 

التنمية القت�صادية.
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بيت البنوك
في اجتماعه الدوري الخامس لعام 2019

مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث حل مشكلة تكدس الشيكل لدى البنوك

في اجتماعه الدوري السادس لعام 2019
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش تمثيل الجمعية في عضوية عدد من المجالس

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

بتاريخ   )05/2019( رقم  اجتماعه 

العامة  الإدارة  مقر  فـي   2019/11/20
وجرى  الفل�صطيني،  الإ�صالمي  للبنك 

من  عدد  مناق�صة  الجتماع  خالل 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�صيع 

م�صكلة  حل  �صبل  املجل�س  بحث  حيث 

كما  البنوك،  لدى  ال�صيكل  عملة  تكد�س 

اقرا�س  �صندوق  ان�صاء  مو�صوع  ناق�س 

تطرق  و  الداخل،  فـي  العامالت  للن�صاء 

موؤ�ص�صات  من  واردة  لكتب  املجل�س 

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 

 2019/12/29 بتاريخ   )06/2019( رقم 

الإ�صالمي  للبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي 

مناق�صة  الجتماع  خالل  ومت  الفل�صطيني، 

من  عدد  ع�صوية  فـي  اجلمعية  متثيل 

احتاد  اإدارة  كمجل�س  واللجان  املجال�س 

هيئة  اإدارة  وجمل�س  العربية،  امل�صارف 

واللجنة  الفل�صطينية،  املال  راأ�س  �صوق 

ع�صو  ت�صمية  و  املايل،  لل�صمول  الوطنية 

املالية  اخلدمات  مل�صروع  التوجيهية  للجنة 

ثم  من  و  لها،  متويل  لتقدمي  جمتمعية 

املجل�س  رئي�س  تقرير  على  اطالعهم  مت 

للتنمية  الوطني  الفريق  اجتماعات  حول 

القت�صادية.

ملو�صوع ا�صتئجار مقر جديد للجمعية.الإ�صالمية فـي فل�صطني، كما تطرق املجل�س 

جمعية البنوك تشارك في المنتدى المصرفي العربي
»تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة«

�صاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 

امل�صرفـي  املنتدى  بح�صور  دياب  اأبو  نبيل 

ال�صغرية  امل�صروعات  "متويل  العربي 

الذي  النا�صئة"  وال�صركات  واملتو�صطة 

بالتعاون  العربية  امل�صارف  احتاد  نظمه 

مع البنك املركزي الأردين وجمعية البنوك 

فـي الأردن بتاريخ 28-2019/10/29 فـي 

الها�صمية،  الأردنية  اململكة  ـ  امليت  البحر 

ال�صخ�صيات  من  العديد  مب�صاركة  وذلك 

العربية  وامل�صرفـية  واملالية  القت�صادية 

والأجنبية. حيث �صعى املنتدى اإىل الإ�صاءة 

ال�صغرية  امل�صروعات  قطاع  اأهمية  على 

بالن�صبة  النا�صئة  وال�صركات  واملتو�صطة 

املنطقة  فـي  والتنمية  القت�صادي  للنمو 

هذه  منو  حتديات  ومناق�صة  العربية، 

معوقات  وبخا�صة  وال�صركات  امل�صروعات 

التمويل، وكيفـية اإيجاد بيئة مواتية لنموها 

خلق  فـي  اأكرب  دور  لعب  بهدف  وتطويرها 

مع  العمل  كيفـية  وبالتحديد  العمل،  فر�س 

امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية لتطوير اآليات 

متويلها.
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خالل زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لمقر سلطة النقد
جمعية البنوك تشارك في لقاء دولته بمعالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا

حممد  الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  التقى 

عزام  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  ا�صتية 

ال�صوا خالل زيارته ملقر �صلطة النقد بتاريخ 

دولته  ا�صتقبال  فـي  وكان   ،2019/10/24
اأبو  ريا�س  الدكتور  ونائبه  املحافظ  معايل 

�صحادة ومديرو الدوائر وامل�صوؤولني، و�صاركت 

برئي�س  ممثلة  اللقاء  فـي  البنوك  جمعية 

العاميني /  واملدراء  الإدارة  واأع�صاء جمل�س 

الإقليمني للبنوك ومدير عام اجلمعية.

الوزراء  رئي�س  دولة  ثمن  اللقاء  وخالل 

�صمود  تعزيز  فـي  امل�صرفـي  القطاع  دور 

املواطنني من خالل تقدمي التمويل للحكومة 

مرت  التي  املالية  الأزمة  خالل  وخا�صة 

فـي  النقد  �صلطة  ب�صيا�صات  م�صيدًا  بها، 

واإطالق  املايل  ال�صمول  ا�صرتاتيجية  تطبيق 

وبدوره  املتخ�ص�س.  القرا�س  ا�صرتاتيجية 

بدولة  ال�صوا  عزام  املحافظ  معايل  رحب 

رئي�س الوزراء والوفد املرافق لدولته مقدرًا 
ومثمنا هذه الزيارة ملقر �صلطة النقد، كما 
احلكومة  بجهود  املحافظ  معايل  اأ�صاد 
وتطلعات  اأهداف  دعم  فـي  املتوا�صلة 
�صلطة النقد، موؤكدًا على ا�صتمرار وتعزيز 
هذا التعاون مبا يحقق الأهداف امل�صرتكة 
اإىل  و�صوًل  املواطنني  م�صالح  ويخدم 
امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية  حتقيق 

رئي�س  اللقاء  فـي  حتدث  كما  فل�صطني.  فـي 
جمل�س اإدارة جمعية البنوك ماهر امل�صري، 

رئي�س  لدولة  وامتنانه  �صكره  عن  عرب  حيث 

اهتمامهم  على  املوقرة  واحلكومة  الوزراء 

امل�صرفـي،  وغري  امل�صرفـي  املايل  بالقطاع 

النقد  �صلطة  به  تقوم  الذي  الدور  ومقدرًا 

وحمافظها واإدارتها وكادرها جتاه القطاعات 

التي ت�صرف عليها.

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
جمعية البنوك تطرح مطالب القطاع المصرفي على وزارة المالية

املجل�س  �صمن  البنوك  جمعية  �صاركت 
فـي  القطاع اخلا�س  ملوؤ�ص�صات  التن�صيقي 
اجتماعات اللجنة الفنية امل�صرتكة ما بني 
املالية  ووزارة  القطاع اخلا�س  موؤ�ص�صات 
القطاع  من  املقدمة  الطلبات  ملتابعة 

 ،10/24 بتاريخ  املالية  لوزارة  اخلا�س 
املالية.  وزارة  مقر  فـي  و2019/11/25 
حيث طرح ممثل جمعية البنوك مطالب 
املالية،  وزارة  على  امل�صرفـي  القطاع 
الدخار  �صناديق  اأرباح  اإعفاء  اأهمها: 

�صريبة  م�صروف  تنزيل  ال�صريبة،  من 
املوؤ�ص�صات  رواتب  على  امل�صافة  القيمة 
املالية من الربح اخلا�صع ل�صريبة القيمة 
امل�صافة، و مطالب حول تعليمات خ�صم 

امل�صدر.

جمعية البنوك تتابع تنفيذ متطلبات خطة عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين
الوطنية  للجنة  الثالث  الجتماع  �صمن 
تابعت  فل�صطني،  فـي  املايل  لل�صمول 
خطة  متطلبات  تنفيذ  البنوك  جمعية  
فـي  املايل  ال�صمول  ا�صرتاتيجية  عمل 
الإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  فل�صطني 
ماهر امل�صري، حيث عقد الجتماع بتاريخ 
النقد،  �صلطة  مقر  فـي   2019/12/12
�صلطة  حمافظ  ملعايل  م�صرتكة  برئا�صة 

النقد ال�صيد عزام ال�صوا ورئي�س هيئة �صوق 
راأ�س املال معايل الدكتور نبيل ق�صي�س. 

اآخر  مناق�صة  الجتماع  خالل  مت  حيث 
عمل  خطة  تنفـيذ  �صعيد  على  امل�صتجدات 
فل�صطني،  فـي  املايل  ال�صمول  ا�صرتاتيجية 
ال�صنوي  الإجناز  تقرير  واعتماد  ومناق�صة 
يو�صح  والذي  بال�صرتاتيجية  اخلا�س 
�صري العمل فـي تنفـيذ متطلبات خطة عمل 

ي�صمل  ومبا  الأول،  للعام  ال�صرتاتيجية 
بالقطاعني  اخلا�صة  والربامج  الأن�صطة 
التي  امل�صرفـي  وغري  امل�صرفـي  املايل 
وهيئة  النقد  �صلطة  قبل  من  تنفـيذها  مت 
ال�صابقة  الفرتة  خالل  املال  راأ�س  �صوق 
املايل  ال�صمول  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي 
اأهداف  حتقيق  فـي  وت�صاهم  فل�صطني  فـي 

ال�صرتاتيجية.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لمناقشة مالحظاتهم وتوحيدها
على مسودة تعليمات بشأن »الحوسبة السحابية واستئجار المواقع«

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك 

2019/12/23 فـي مقر اجلمعية، وذلك 
وتوحيدها  البنوك  مالحظات  ملناق�صة 

النقد  �صلطة  تعليمات  م�صودة  على 

وا�صتئجار  ال�صحابية  "احلو�صبة  ب�صاأن 

الجتماع  خالل  جرى  حيث  املواقع"، 

ومالحظاتهم  امل�صودة  بنود  مناق�صة 

مالحظات  و�صياغة  عليها،  املو�صوعة 

موحدة ب�صاأن امل�صودة عن كافة البنوك. 

اجلمعية  اأر�صلت  ذلك،  ومبوجب 

الرقابة  دائرة  اإىل  املوحدة  املالحظات 

لدرا�صتها  النقد  �صلطة  فـي  والتفتي�س 

القوانني  مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  والأخذ 

والتعليمات. والأنظمة 

برعاية وحضور معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا
جمعية البنوك تشارك في ورشة عمل حول تعزيز خدمات التقنيات المالية

�صلطة  حمافظ  معايل  وح�صور  برعاية 
جمعية  �صاركت  ال�صوا،  عزام  ال�صيد  النقد 
عنوان  حتت  عمل  ور�صة  فـي  البنوك 

خدمات  لتعزيز  وطنية  ا�صرتاتيجية  "نحو 
 2019/11/25 بتاريخ  املالية"  التقنيات 

برئي�س  النقد، وذلك ممثلة  �صلطة  فـي مقر 
واأمني  امل�صري،  ماهر  الإدارة  جمل�س 
ابو  نبيل  عام  واملدير  حوراين،  جمال  ال�صر 
ممثلي  من  عدد  وم�صاركة  وبح�صور  دياب، 
من  وعدد  واملالية  امل�صرفـية  املوؤ�ص�صات 
النقد،  �صلطة  ومدراء  الدوليني،  اخلرباء 

وكافة الأطراف ذات العالقة.
اأكد  الور�صة  افتتاح  فـي  كلمته  وخالل 
مبادرة  اإطالق  اأن  على  املحافظ  معايل 
لتعزيز خدمات  ا�صرتاتيجية وطنية  اإعداد 
�صلطة  اهتمام  من  ينبع  املالية  التقنيات 
واإدخال  العاملية،  التطورات  النقد مبواكبة 
امل�صرفـي  الئتمان  من  جديدة  مناذج 
ال�صراكة  وال�صناعة امل�صرفـية، من خالل 
واخلا�س  الر�صمي  القطاع  من  الفاعلة 

والرياديني وحا�صنات الأعمال.
من جهته اأكد اأمني �صر جمل�س اإدارة جمعية 
التقنيات  اأن  على  حوراين  جمال  البنوك 
حم�صورة  لي�صت  احلديثة  والرقمية  املالية 
متتد  واإمنا  معينة،  خدمة  اأو  تطبيق  فـي 
لف�صاء مفتوح للخدمات املالية التي يحتاجها 
والآمنة  املريحة  ال�صبل  فـي  ويفكر  املجتمع 
انخراط  اأهمية  اإىل  م�صريًا  لإجنازها، 
البنوك فـي هذه الأفكار وت�صجيعها ورعايتها 
وال�صتثمار فـيها وال�صتفادة منها، وذلك فـي 

لكافة  منها  املرجوة  الأهداف  حتقيق  �صبيل 
تطور  فـي  �صي�صهم  مما  املجتمع،  قطاعات 

املجتمع وتقدمه و�صمان اأمنه وا�صتقراره.
دوليني  خرباء  قدم  العمل  ور�صة  وخالل 
والآفاق  احلال  واقع  حول  عرو�صًا 
فـي  املالية  التقنيات  خلدمات  امل�صتقبلية 
لها،  والدولية  الإقليمية  والآفاق  فل�صطني، 
واأولويات تطوير اخلدمات املالية والرقمية 
جمموعة  باأن�صطة  وعالقتها  فل�صطني  فـي 

البنك الدويل.
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جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا تحضيريا لمدراء التسويق
لوضع خطة عمل الخاصة بالفعاليات التوعوية للعام 2020

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا للمدراء والمستشارين القانونين
لمناقشة آلية تطبيق قرار بقانون »حق األم في فتح حسابات مصرفية ألبنائها القاصرين«

حت�صرييا  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 

فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�صويق  ملدراء 

بتاريخ  النقد  �صلطة  ممثلي  مع  فل�صطني 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2019/10/14
لو�صع خطة عمل خا�صة بالفعاليات التوعوية 

لفعاليات  بالتح�صري  وللبدء   2020 للعام 

الأ�صبوع امل�صرفـي لالأطفال وال�صباب، و يوم 

الدخار الوطني، حيث ناق�س احل�صور خالل 

العمل  وخطة  املقرتحة  الأن�صطة  الجتماع 

الجتماع  نهاية  وفـي  تنفـيذها،  �صيتم  التي 

نظمت جمعية البنوك اجتماعا ملدراء الدوائر 

القانونية وامل�صت�صارين القانونني لدى البنوك 

العاملة فـي فل�صطني مع ممثلي �صلطة النقد 

 2019/12/16 و وزارة �صوؤون املراأة بتاريخ 

اآلية  ملناق�صة  وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي 

تطبيق قرار بقانون ب�صاأن "حق الأم فـي فتح 

القا�صرين".  لأبنائها  م�صرفـية  ح�صابات 

وخالل الجتماع ناق�س احل�صور اآلية تطبيق 

من  اتباعها  الواجب  والتعليمات  القانون 

قبل البنوك. وفـي ذات ال�صياق عقد اجتماع 

املو�صوع  ذات  حول  النقا�س  ملتابعة  تكميلي 

التح�صريية بذات اخل�صو�س.مت التفاق على عقد املزيد من الجتماعات 

�صلطة  مقر  فـي   2019/12/23 بتاريخ 

عقدت  التي  الجتماعات  على  وبناًء  النقد. 

لفتح  تعليمات منظمة  النقد  �صلطة  اأ�صدرت 

الأم ح�صابات لأبنائها القا�صرين.

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
جمعية البنوك تناقش التعديالت المقترحة على قانون العمل

و الدراسة الخاصة بالحد األدنى لألجور
بامل�صت�صار  البنوك ممثلة  �صاركت جمعية 
اتقان،  مكتب  ال�صادة  للجمعية  القانوين 
فـي  امل�صرفـي  القطاع  ومر�صحي 
�صالم  العمالية  ال�صيا�صات  جلنة  ع�صوية 
لالأجور  الأدنى  احلد  وجلنة  العقاد، 
النقا�س  فـي ح�صور جل�صة  رميا احل�صن، 

قانون  على  املقرتحة  التعديالت  ب�صاأن 
اخلا�صة  والدرا�صة  الفل�صطيني  العمل 
بتاريخ  وذلك  لالأجور،  الأدنى  باحلد 
الغرف  احتاد  مقر  فـي   2019/11/20
اجلل�صة  خالل  جرى  حيث  الفل�صطينية. 
برعاية  متت  التي  املناق�صات  عر�س 

العمل  قانون  على  الدولية  العمل  منظمة 
للخروج  الثالثي  الفني  الفريق  قبل  من 
اجلميع،  من  حمددة  وتو�صيات  مبوقف 
والأمر ذاته بالن�صبة للدرا�صة التي اأعدت 
من قبل منظمة العمل الدولية ب�صاأن احلد 

الأدنى لالأجور.
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بيت البنوك
جمعية البنوك ترعى مؤتمر الحوار المصرفي العربي - األميركي 

الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وزارة الخزانة األميركية 
احلوار  موؤمتر  البنوك  جمعية  رعت 

نظمه  الذي  الأمريكي   - العربي  امل�صرفـي 

بالتعاون مع وزارة  العربية  احتاد امل�صارف 

الحتياطي  والبنك  الأمريكية،  اخلزانة 

 2019/10/15 بتاريخ  الأمريكي  الفدرايل 

الفدرايل  الحتياطي  البنك  مقر  فـي 

املوؤمتر  ح�صر  حيث  نيويورك،  الأمريكي- 

رئي�س  نائب  البنوك  جمعية  عن   ممثاًل 

وذلك  ن�صنا�س،  جوزيف  الإدارة  جمل�س 

مب�صاركة العديد من ال�صخ�صيات القت�صادية 

واملالية وامل�صرفـية العربية والأجنبية. 

امل�صرفـيني  من  كبريا  عددا  املوؤمتر  وجمع 

املتحدة  الوليات  من  وم�صرفـيني  العرب 

من  وم�صوؤولني  قادة  مع  الأمريكية، 

والت�صريعية  والتنظيمية  الرقابية  ال�صلطات 

حول  الراهنة  املوا�صيع  لبحث  الأمريكية، 

بالعقوبات  يتعلق  فـيما  الرقابية  التطورات 

وتعزيز العالقة مع البنوك املرا�صلة، وذلك 

الطارئة  والتعديالت  التطورات  عطفًا على 

على امل�صهد الرقابي والتنظيمي.

اجلمعية  �صاركت  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

امل�صارف  احتاد  نظمه  الذي  املوؤمتر  فـي 

البنك  جمموعة  مع  بال�صراكة  العربية 

الدويل وموؤ�ص�صة التمويل الدولية الذي عقد 

�صندوق  مقر  فـي   2019/10/17 بتاريخ 

النقد الدويل ـ وا�صنطن، وعقد حتت عنوان 

"متويل التنمية ـ خطة التنمية 2030".

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2019
»انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي« 

�صاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 

امل�صرفـي  املوؤمتر  بح�صور  دياب  اأبو  نبيل 

احتاد  نظمه  الذي  ال�صنوي  العربي 

"انعكا�صات  عنوان  العربية حتت  امل�صارف 

العمل  م�صار  على  ال�صيا�صية  التقلبات 

 2019/12/09-08 بتاريخ  امل�صرفـي" 

العربية،  م�صر  جمهورية  ـ  القاهرة  فـي 

�صملت  مو�صوعات  عدة  املوؤمتر  وناق�س 

الإ�صالحات القت�صادية واأثرها فـي حتقيق 

ودور  والجتماعي،  القت�صادي  الأمن 

تن�صيط  فـي  احلكومية  الطروحات  برنامج 

ال�صيا�صية  التقلبات  �صوق املال، وانعكا�صات 

�صغوطات  واأثر  امل�صرفـي،  العمل  على 

امل�صرفـي،  العمل  فـي  الدولية  الت�صريعات 

الرابعة  ال�صناعية  الثورة  جانب  اإىل 

والتغريات التي اأحدثتها التكنولوجيا املالية 

فـي العمل امل�صرفـي.

وفـي ختام اعمال املوؤمتر اأو�صى امل�صاركون 

امل�صارف  قطاع  اإبعاد  على  العمل  ب�صرورة 

ليوا�صل  �صيا�صة  تقلبات  اأي  عن  به  والناأي 

دوره فـي دعم القت�صاد ومتويل امل�صروعات.

الدعم  تكرار  اإىل  امل�صاركون  دعا  كما 

فـي  املايل  ال�صمول  ملبادرة  امل�صرفـي 

املنطقة العربية التي ينبثق منها امل�صروعات 

ال�صغر.  ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية 

تتطلب  احلالية  املرحلة  اأن  واأكدوا 

خالل  من  املايل  ال�صتقرار  حالة  تر�صيخ 

واعتماد  العربية  العربية  الأ�صواق  فتح 

م�صلحة  فـي  ت�صب  وا�صحة  اإ�صرتاتيجية 

القطاع امل�صرفـي.
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البنك األهلي األردني يفتتح فرعا جديداًً في مدينة بيتونيا

و يعقد دورات تدريبية لموظفيه

ال�صرتاتيجية  اخلطة  اإطار  �صمن 

لتعزيز  الهادفة  الأردين  الأهلي  للبنك 

ال�صوق  فـي  فروعه  �صبكة  وتو�صيع  وجوده 

فرعًا  البنك  افتتح  فقد  الفل�صطينية، 

بتاريخ  وذلك  بيتونيا  مدينة  فـي  جديدًا 

فرعه  بذلك  ليكون   ،2019/11/03
التا�صع فـي فل�صطني، والثالث فـي حمافظة 

الفرع  والبرية، حيث مت ت�صميم  اللـه  رام 

تقدمي  لت�صهيل  املوا�صفات  اأعلى  ح�صب 

املتنوعة  امل�صرفـية  واخلدمات  املنتجات 

لتتالءم مع احتياجات معتمدي البنك على 

الفتتاح  ح�صر  وقد  �صرائحهم.  اختالف 

املدير الإقليمي ال�صيد عي�صى با�صا، ومدير 

رائد  ال�صيد  لالأفراد  امل�صرفـية  اخلدمات 

ا�صماعيل  ال�صيد  الئتمان  ومدير  قفعيتي، 

ت�صجيع  على  البنك  حر�س  من  وانطالقًا 

املعتمدين،  خدمة  حمورها  عمل  ثقافة 

الكادر  اأهمية تدريب وتطوير  وتاأكيدًا على 

تدريبية  دورات  عقد  مت  فقد  الوظيفـي، 

اخلدمات  دائرة  ملوظفـي  خم�ص�صة 

امل�صرفـية لالأفراد فـي خمتلف املناطق على 

امتداد الوطن خالل �صهري ت�صرين الثاين 

وتهدف   .2019 العام  من  الأول  وكانون 

هذه الدورات اإىل متكني املوظفـني املعنيني 

من تقدمي خدمات نوعية ومزايا تف�صيلية 

ال�صرتاتيجية  التوجهات  مع  تت�صق  بحيث 

املعامالت  اإجناز  اإىل  اإ�صافة  للبنك، 

امل�صرفـية ب�صهولة واأمان و�صال�صة، وتوجيه 

اخلدمات  تقدمي  فـي  للتخ�ص�س  الفروع 

�صمن  الأفراد  لقطاع  املالية  وغري  املالية 

جتربة م�صرفـية �صاملة ومتميزة.

ال�صيد ماهر  بيتونيا  فرع  ومدير  حوامدة، 

املدراء  من  لفـيف  اإىل  بالإ�صافة  طحان، 

الفتتاح،  وخالل  البنك.  فـي  واملوظفـني 

البنك  �صعي  على  با�صا  ال�صيد  اأكد 

الريادة  نحو  القادمة  ال�صنوات  خالل 

م�صريًا  وال�صتدامة،  والإبداع  امل�صرفـية 

يجري  التي  والإجراءات  ال�صيا�صات  اإىل 

الت�صغيلية  الكفاءة  لتح�صني  عليها  العمل 

الإقليمية  الإدارة  فـي  العمل  بيئة  وتطوير 

تعزيز  اأجل  من  فل�صطني،  وفروع  للبنك 

ح�صور البنك وهويته الرا�صخة فـي ال�صوق 

امل�صرفـية املحلية. 
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بــانــورامــا

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
لربط الشبكتين الرئيسية واالحتياطية بتقنية األلياف الضوئية

و يساهم بدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة بوليتكنك فلسطين

وقع بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل و �صركة 
اإحدى  "بالتل"  الفل�صطينية  الت�صالت 
الفل�صطينية  الت�صالت  جمموعة  �صركات 
فروع  لربط  ا�صرتاتيجية  �صراكة  اتفاقية 
احتياطية  واأخرى  رئي�صية  ب�صبكتني  البنك 
عرب تقنية الألياف ال�صوئية وب�صرعات فائقة.
الربغوثي  حممد  بني  التفاقية  توقيع  وجرى 
للتجارة  الإ�صكان  لبنك  الإقليمي  املدير 
�صركة  عام  مدير  ملحم  ومعن  والتمويل 
الت�صالت الفل�صطينية “بالتل" بح�صور عدد 
من املدراء لدى الطرفـني، فـي مركز "بالتل" 
بتاريخ  الـله  رام  مبدينة  الأعمال  لقطاع 

.2019/11/05
و اأو�صح الربغوثي اأن هذه التفاقية �صتمّكن 
البنك من ربط كافة الفروع واملكاتب واأجهزة 
واحتياطية  رئي�صية  ب�صبكة  الآيل  ال�صراف 
يعزز  مما  ال�صوئية،  الألياف  تقنية  عرب 
واخلدمات  احللول  اأف�صل  بتقدمي  توجهه 
احتياجات  تلبية  �صاأنها  من  التي  امل�صرفـية 
عمالئه من خمتلف ال�صرائح، م�صيفًا "نحن 

الجتماعية،  ال�صراكة  مبداأ  من  انطالقًا 
فل�صطني  بوليتكنك  جامعة  رئي�س  بحث 
مع  اخلطيب  عماد  الدكتور  الأ�صتاذ 
مدير فرع اخلليل لبنك الإ�صكان للتجارة 
والتمويل ال�صيد نائل �صجدية اآفاق التعاون 
اجلامعة  رئي�س  نائب  بح�صور  امل�صرتك، 
غازي  حممد  د.  املجتمع  خدمة  ل�صوؤون 
القوا�صمي، ونائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون 
واملدير  م�صطفى،  الدكتور  الأكادميية 
املايل اأ. ن�صيم �صلطان، بحيث قام البنك 
بامل�صاهمة بدعم �صندوق الطالب املحتاج 
تربعات  �صل�صلة  �صمن  وذلك  باجلامعة، 
الفل�صطينية  للجامعات  البنك  بها  قام 
عامة وجلامعة بوليتكنك فل�صطني خا�صة، 

التعليمية  امل�صرية  امتام  على  منه  حر�صًا 
لكافة الطلبة حتت اأي ظرٍف كان.

وبدوره ثّمن اخلطيب دور بنك الإ�صكان وما 
بواقع  النهو�س  �صبيل  فـي  جهود  من  يبذله 

لل�صباب  العمل  فر�س  وخلق  التعليم  قطاع 
املجالت،  كافة  فـي  والتعاون  فل�صطني  فـي 
�صاكرًا البنك على دعمه املتوا�صل ل�صندوق 

الطالب املحتاج. 

نرحب دومَا مبثل هذه التفاقيات التي توؤكد 
على دورنا الريادي فـي جمال متويل الأفراد 
امل�صرفـية  اخلدمات  بتوفـري  وال�صركات 
�صركة  جهود  نثمن  لذلك  واملتكاملة  ال�صاملة 
اأجل  من  تعمل  التي  الفل�صطينية  الت�صالت 
تكنولوجيا  له  تو�صلت  ما  باأحدث  تزويدنا 
حديثة  خدمات  من  والت�صالت  املعلومات 

وحلول تكنولوجية متكاملة ".
وبدوره اأكد ملحم على اأن التكنولوجيا متتلك 
اأف�صل  م�صتقبل  وبناء  التغيري  على  القدرة 

الأمر الذي يجعلنا اأكرث تطلعًا لال�صتثمار فـي 
م�صاريع  وتنفـيذ  الفل�صطينية  التحتية  البنية 
الإجنازات.  من  املزيد  حتقيق  بهدف  نوعية 
م�صوؤولية  عاتقنا  على  يقع  ذاته  بالوقت 
مواكبة كل ما هو جديد فـي هذا املجال كون 
املواطن يبحث دومًا عن اأ�صهل الطرق لتلبية 
احتياجاته فـي كافة اأمور احلياة لذلك نفخر 
مكنتنا  التي  التحتية  وبنيتها  "بالتل"  ب�صبكة 
التقنيات  اأحدث  بتقدمي  ذلك  حتقيق  من 

واأكرثها تطورًا للمواطن الفل�صطيني.
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و يساهم برعاية مهرجان العنب الفلسطيني 2019 »الشهد في عنب الخليل«

و يرعى فعاليات يوم المسن العالمي

مهرجان  رعاية  فـي  الإ�صكان  بنك  �صاهم 
العنب الفل�صطيني 2019 – ال�صهد فـي عنب 
اخلليل، والذي تقيمه غرفة جتارة و �صناعة 
اإذ يعترب  �صمال اخلليل فـي مدينة حلحول، 
احلدث الوطني الزراعي ـ القت�صادي الأول 
فـي حمافظة اخلليل ولهذا املهرجان واأيامه 
جناحا  املهرجان  هذا  حقق  اذ  الت�صويقية، 
فاق التوقعات فـي اأعوامه ال�صابقة باجتذاب 
عدد �صخم جدا من الزوار الذي جمع اأي�صا 
من  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  من  الآلف 
املهرجان  افتتاح  مت  و  الوطن،  اأرجاء  كافة 
حتت رعاية دولة رئي�س الوزراء الفل�صطيني 
الوزراء  من  وعدد  اأ�صتية،  حممد  الدكتور 
البنك  فرع  مدير  من  كل  الفتتاح  وح�صر 
فـي حلحول و بع�س وزراء احلكومة وممثلني 
عنهم و رئي�س بلدية حلحول و بع�س روؤ�صاء 

العايل  التعليم  و  الرتبية  ومدير  البلديات 
حمافظة  حمافظ  وعطوفة  اخلليل  �صمال 
فـي  الأمنية  الأجهزة  وممثلي  اخلليل 

املحافظة و اإقليم �صمال اخلليل.
من  الإ�صكان  بنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
العنب  مهرجان  فـي  �صابقا  امل�صاهمني 

مدينة  فـي  ال�صابقة  ال�صنوات  بع�س  فـي 
امل�صوؤولية  مببداأ  البنك  من  اإميانًا  حلحول، 
موؤ�ص�صات  بدعم  دوره  وتفعيل  الجتماعية 
الوطن، وتوفـري ما اأمكن فـي �صبل جناحها 
رفعة  فـي  لي�صب  التقدم  على  والتحفـيز 

وخدمة املجتمع.

قام بنك الإ�صكان برعاية فعاليات يوم امل�صن 
التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  العاملي 
الجتماعية، حيث قام ممثلي البنك وممثلي 
وزارة التنمية بزيارة جمعية الحتاد الن�صائي 
ترفـيهية  بفعاليات  والقيام  اللــه،  رام  فـي 
وقد  م�صن،   100 من  لأكرث  هدايا  وتوزيع 
جاءت هذه الرعاية �صمن الربنامج ال�صنوي 
بها  تقوم  التي  الجتماعية  واخلدمات 
الوزارة بالتعاون مع القطاع اخلا�س، �صمن 
الحتياجات  لتوفـري  ورا�صخة  وا�صحة  روؤية 

الأ�صا�صية لكافة �صرائح املجتمع.
من جهته قال ال�صيد حممد الربغوثي املدير 
الإقليمي للبنك فـي فل�صطني "اإن هذه املبادرة 
الجتماعية  م�صوؤوليتنا  من  انطالقا  تاأتي 
جتاه فئات املجتمع املختلفة وحر�صنا الدائم 
من  ون�صعى  مل�صتحقيه،  الدعم  تقدمي  على 

العون  يد  تقدمي  اإىل  امل�صاركة  هذه  خالل 
ور�صم  عنهم  والرتفـيه  امل�صنني  وم�صاركة 

البت�صامة على وجوههم."
بدوره اأ�صاد مدير مديرية التنمية الجتماعية 
فـي رام الـله عماد عمران بالدعم املقّدم من 
برامج  ا�صتمرار  على  واأكد  الإ�صكان،  بنك 

لكافة  �صنوي  ب�صكل  واملعنوي  املادي  الدعم 
امل�صّجع  من  باأنه  واأ�صاف  املجتمع،  �صرائح 
م�صاركة موؤ�ص�صات و�صركات القطاع اخلا�س 
هذا  اجلهود،  هذه  دعم  فـي  ت�صاهم  التي 
ذات  م�صاهمته  على  الإ�صكان  بنك  و�صكر 

التاأثري الإيجابي على امل�صنني.

 العدد 80، كانون اأول 2019

املتوا�صل  اجلامعة  دور  على  اخلطيب  واأّكد 
فـي التعاون مع كافة القطاعات، و�صعيها نحو 

العاملية فـي جمالت البحث العلمي التطبيقي 
والبتكار والريادة وخدمة املجتمع، والنهو�س 

تعزيز  خالل  من  الفل�صطيني  بالقت�صاد 
مفاهيم ال�صراكة املجتمعية.
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موجودات البنك بلغت 2.4 مليار دوالر
و ودائع عمالءه وصلت 1.8 مليار دوالر للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي

و يوقع اتفاقية مع الجامعة العربية األمريكية
لتمويل منح لطلبة برنامج الدكتوراه في األعمال بقيمة 100 ألف دوالر

البنك الوطني شريكا في حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة
بالتعاون مع االتحاد األوروبي واليونسكو

بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأف�صح 

العام  من  املنتهية  اأ�صهر  للت�صعة  املالية 

مليار   2.42 موجوداته  لت�صجل  اجلاري، 

دولر بنمو بلغت ن�صبته 9.8% عن جمموع 

ما �صجلته نهاية العام 2018 حيث بلغت 

ودائع  ومنت  دولر.  مليار   2.20 حينها 

حمققة   %9.97 بن�صبة  البنك  عمالء 

�صجلته  مبا  مقارنة  دولر  مليار   1.89
بلغت  قد  كانت  حيث   2018 العام  نهاية 

1.71 مليار دولر.
واأ�صارت نتائج البيانات املالية كذلك اإىل 

الئتمانية  الت�صهيالت  حمفظة  فـي  منو 

املبا�صرة بن�صبة 7.5% حيث بلغت 1.42 

مليار دولر اإذا ما قورنت مبا �صجلته نهاية 

العام 2018 حيث كانت قد بلغت 1.32 

مليار دولر. وفـيما يخ�س قائمة الدخل، 

دولر  مليون   73.42 الدخل  اإجمايل  بلغ 

عما  لينمو   ،2019 اأيلول   30 فـي  كما 

حققه فـي نف�س الفرتة من العام املا�صي 

بن�صبة 18.7% حيث كان قد بلغ 61.85 

مليون دولر.

العربية  واجلامعة  الوطني  البنك  وقع 

درا�صية  منح  لتمويل  اتفاقية  الأمريكية 

الأعمال  فـي  الدكتوراه  برنامج  لطلبة 

ولية  فـي  انديانا  جامعة  مع  امل�صرتك 

بن�صلفانيا الأمريكية. ومبوجب التفاقية، 

مبا  منحتني  الوطني  البنك  �صيقدم 

يتم  اأمريكي  دولر  األف   100 جمموعه 

�صكل  على  �صنوات   3 مدار  على  �صرفها 

لطلبة  فقط  خم�ص�صة  درا�صية  منح 

برنامج الدكتوراه فـي الأعمال، مع اإعطاء 

الأف�صلية للطالبات الإناث.

و�صمن  العنف"  �صد  "كلنا  �صعار  حتت 

�صد  العنف  ملناه�صة  الوطنية  احلملة 

�صراكته  عن  الوطني  البنك  اأعلن  املراأة، 

لرفع  واليون�صكو  الأوروبي  الحتاد  مع 

الوعي بنبذ كافة اأ�صكال العنف �صد املراأة 

متتد  والتي  يوم   16 الـ  حملة  خالل  من 

الذي  اليوم  الثاين،  ت�صرين  من   25 من 

ي�صادف اليوم العاملي ملناه�صة العنف �صد 

املراأة وحتى العا�صر من كانون الأول الذي 

ي�صادف اليوم العاملي حلقوق الإن�صان.

و�صمن احلملة، يجري البنك الوطني �صل�صلة 

و�صائل  وعرب  فروعه  فـي  الفعاليات  من 

التوا�صل الجتماعي اخلا�صة به، لرفع الوعي 

على  القائم  ال�صلوك  تغيري  فـي  وامل�صاهمة 

العنف �صد املراأة. حيث ارتدى موظفو البنك 

عامليا  الر�صمي  اللون  وهو  الربتقايل  اللون 

بــانــورامــا

للحملة مع ر�صائل حتث على وقف العنف �صد 

الن�صاء والفتيات. وتخلل احلملة زيارة وفد من 

التعاون  رئي�س  راأ�صهم  على  الأوروبي  الحتاد 

اليوني�صكو  مكتب  من  ووفد  كراو�س  غرهارد 

فـي فل�صطني فرع البنك الوطني فـي القد�س، 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�صتقبالهم  فـي  وكان 

من  وجمموعة  الدين  نا�صر  طالل  البنك 

عن  القد�س  من  ليعلنوا  البنك،  طاقم 

كافة  بوقف  وينادوا  احلملة  �صمن  �صراكتهم 

اأ�صكال العنف �صد الن�صاء والفتيات.



13 البنـوك فـي فل�صــــــطني

و يعتمد على الطاقة الشمسية لسد حاجته من الكهرباء

و خالل الربع الرابع من العام الحالي:

التابعة  الوطني و�صركة م�صادر  البنك  وقع 

اتفاقية  الفل�صطيني  ال�صتثمار  ل�صندوق 

اأريحا"  "نور  حمطة  من  ح�صة  ل�صراء 

من  احتياجاته  ل�صد  ال�صم�صية  للطاقة 

الكهرباء فـي فروع منطقة الو�صط والقد�س 

مت  التفاقية،  ومبوجب  العامة،  واإدارته 

ال�صم�صية  بالطاقة  الوطني  البنك  تزويد 

 1.17 تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  املحطة  من 

بذلك  الوطني  البنك  لي�صبح  ميجاواط 

فـي  ح�صة  ميتلك  فل�صطيني  بنك  اأول 

وي�صتغلها  ال�صم�صية  الطاقة  لتوليد  حمطة 

ل�صد حاجته من الكهرباء.

ح�صن  احلاج  اأعترب  ذلك،  على  وتعليقا 

البنك  م�صوؤولية  من  جزء  اخلطوة  هذه 

والبيئية،  والوطنية  الجتماعية  الوطني 

من  اكرث  �صي�صد  امل�صروع  اأن  اإىل  م�صريا 

 • 200 بـ  �صقف  الوطني  البنك  منح 

فوائد  دون  كقرو�س  دولر  األف 

بقيادة  اإنتاجية  م�صاريع  لتمويل 

ن�صاء من خالل ووزارة �صوؤون املراأة 

للتوعية  الور�س  من  �صل�صة  ويقيمان 

املحافظات  فـي  للن�صاء  املالية 

الفل�صطينية.

حمافظة •  مع  اتفاقية  البنك  وقع  و 

منح  لتمويل  والبرية  الـله  رام 

جامعيات. لطالبات 

�صمن •  الأطفال  قرى  مع  تعاون  و 

لتدريب   Youth Can م�صروع 

الطلبة اجلامعيني من  جمموعة من 

للم�صاهمة  الأ�صرية  الرعاية  فاقدي 

اإىل  انتقالهم  عملية  ت�صهيل  فـي 

العمل. �صوق 
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الوطني  البنك  احتياجات  من   %85
كهرباء  �صركة  نفوذ  منطقة  فـي  للطاقة 

بالطاقة  البنك  تزويد  و�صيتم  القد�س، 

ال�صم�صية امل�صنعة حمليا دون ا�صتريادها 

الإ�صرار  ودون  الإ�صرائيلي  اجلانب  من 

بالبيئة وب�صكل يحقق الوفر للبنك وفائدة 

اأن  موؤكدا  الطويل.  املدى  على  مل�صاهميه 

م�صادر  على  العتماد  اإىل  يتطلع  البنك 

القريب  امل�صتقبل  فـي  املتجددة  الطاقة 

ل�صد حاجته من الطاقة فـي باقي فروعه.



أول البنوك اإلسالمية في القدس:
 مصرف الصفا »اإلسالمي« يباشر تقديم خدماته المصرفية

 للجمهور في فرعه بضاحية البريد

و يختتم دورة متخصصة
 بالمعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي اإلسالمي في بيت لحم

اأحدث  "الإ�صالمي"  ال�صفا  با�صر م�صرف 

فل�صطني،  فـي  الإ�صالمية  امل�صارف 

فـي  للجمهور  امل�صرفـية  خدماته  تقدمي 

الربيد  ب�صاحية  الكائن  اجلديد  فرعه 

للبنوك  �صابقة  فـي  وذلك  القد�س،  مبدينة 

لبنك  فرع  اأول  �صيكون  حيث  الإ�صالمية 

خلططه  وا�صتمرارًا  القد�س  فـي  اإ�صالمي 

فـي  لالنت�صار  والتو�صعية  ال�صرتاتيجية 

خمتلف حمافظات الوطن.

اجلديد  الفرع  "اأن  الربغوثي  واأو�صح 

�صاأنه  من  القد�س  مدينة  فـي  للم�صرف 

اأن يلبي الحتياجات املالية ل�صكان املدينة 

احلرف  واأ�صحاب  التجار،  فئة  فـيهم  مبن 

وخا�صًة  املختلفة،  واملوؤ�ص�صات  ال�صناعية، 

على  باحل�صول  يرغبون  الذين  العمالء 

اأحكام  مع  متوافقة  م�صرفـية  منتجات 

�صيعود  الذي  الأمر  الإ�صالمية،  ال�صريعة 

بالنماء  بها  املحيطة  واملناطق  املدينة  على 

الأعمال  تو�صيع  خالل  من  القت�صادي 

وتطويرها.

بــانــورامــا
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كافة  حول  واملعرفة  الوعي  زيادة  اإىل 

امل�صرفـي  بالعمل  املتعلقة  الق�صايا 

الإ�صالمي.

ا�صتكماًل  تاأتي  الدورة  هذه  اأن  يذكر   

ل�صل�صلة دورات �صابقة للمعايري ال�صرعية 

حمافظات  من  كل  فـي  عقدها  مت  التي 

جنني ونابل�س ورام اللـه واخلليل و�صيتم 

فـي  مماثلة  لدورات  الإعداد  ا�صتكمال 

املحافظات املتبقية اإن �صاء اهلل.

"الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  اختتم 

فـي  الإ�صالمية  امل�صارف  اأحدث 

فل�صطني دورة تدريبية متخ�ص�صة لأئمة 

وخطباء امل�صاجد فـي حمافظة بيت حلم 

لأكرث  الناظمة  ال�صرعية  املعايري  حول 

البنوك  فـي  تطبيقًا  امل�صرفـية  املنتجات 

الإ�صالمية وال�صادرة عن هيئة املحا�صبة 

الإ�صالمية  املالية  للموؤ�ص�صات  واملراجعة 

)AAOIFI( ومقرها فـي البحرين.

ال�صفا  م�صرف  عام  مدير  وقال 

اإن  الربغوثي  ن�صال  ال�صيد  "الإ�صالمي" 
عكف  والتي  املتخ�ص�صة  الدورة  هذه 

مع  بالتعاون  تنظيمها  على  امل�صرف 

فـي  الدينية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة 

بالأ�صا�س  تهدف  الوطن  اأرجاء  كافة 
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تحت رعاية وزارة األوقاف والشؤون الدينية
مصرف الصفا »اإلسالمي« ينظم حفل تخريج كوكبة من أئمة المساجد
ضمن دورة المعايير الشرعية المنظمة للعمل المصرفي اإلسالمي

و يباشر تقديم خدماته المصرفية للجمهور في فرعه األول بمحافظة بيت لحم

وذلك  الإ�صالمية  امل�صرفـية  ال�صناعة 

ال�صفا  م�صرف  م�صوؤولية  من  انطالقا 

بحكم ع�صويته فـي املجل�س العام للبنوك 

وهو   )CIBAFI( الإ�صالمية  واملوؤ�ص�صات 

احلا�صنِة  الدولية  املوؤ�ص�صات  اأهم  اإحدى 

العامل  فـي  الإ�صالمية  املالية  لل�صناعِة 

فـي  متمر�س  كادر  بتاأهيل  تخت�س  والتي 

كافة  من  الإ�صالمي  امل�صرفـي  العمل 

اإنحاء العامل.

با�صر م�صرف ال�صفا "الإ�صالمي" اأحدث 

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

فرعه  فـي  للجمهور  امل�صرفـية  خدماته 

والكائن  حلم  بيت  مبحافظة  اجلديد 

مبنى  بجانب  الزقاق  باب  مفرتق  قرب 

وكالة الغوث و�صط املدينة.

جديد  فرع  افتتاح  اأن  الربغوثي  واأكد 

حلم  بيت  مدينة  فـي  ال�صفا  مل�صرف 

كافة  اإي�صال  اإىل  بالأ�صا�س  يهدف 

املتوافقة  امل�صرفـية  واملنتجات  اخلدمات 

التي  والربامج  الإ�صالمية  ال�صريعة  مع 

احتياجات  جميع  تلبية  على  ت�صاعد 

فـي  والفئات  ال�صرائح  ولكافة  الأفراد 
التجار،  فئة  فـيهم  مبا  املحافظة، 

واأ�صحاب امل�صانع، واملن�صاآت القت�صادية 

فـي  �صي�صاعد  وهذا  الأخرى،  وال�صياحية 

تعزيز التنمية القت�صادية.
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"الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  نظم 

فـي  الإ�صالمية  امل�صارف  اأحدث 

الأوقاف  وزارة  وبرعاية  فل�صطني 

الكرمل  فندق  فـي  الدينية،  وال�صوؤون 

كوكبة  لتخريج  احتفالية  الـله،  برام 

فـي  امل�صاجد  وخطباء  الأئمة  من 

وجنني(  ونابل�س  )اخلليل  حمافظات 

ممن �صاركوا فـي دورة املعايري ال�صرعية 

الإ�صالمي  امل�صرفـي  للعمل  الناظمة 

واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  عن  ال�صادرة 

ـ البحرين  املالية الإ�صالمية  للموؤ�ص�صات 

.)AAOIFI( الأيوفـي

خرج  قد  ال�صفا  م�صرف  اأن  يذكر 

فـي  واخلطباء  الأئمة  من  مماثلة  كوكبة 

و�صي�صتمر  والبرية،  الـله  رام  حمافظة 

فـي دعم كافة اجلهود الهادفة اإىل تطوير 
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البنك اإلسالمي الفلسطيني والتعليم العالي يوقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث العلمي

و يعقد بالتعاون مع الجامعة العربية األمريكية ندوة حوارية

الإنتاج  وزيادة  البداع  على  الباحثني 

"البنك  جائزة  اأن  اإىل  م�صريًا  البحثي، 

العلمي"  للبحث  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

للم�صوؤولية  البنك  برنامج  �صمن  تاأتي 

دعم  على  يركز  والذي  املجتمعية 

اإيجابي  اأثٍر  خلق  بهدف  التعليم،  قطاع 

اأهم  من  كونه  املجتمع  فـي  وم�صتدام 

احليوية. القطاعات 

اجلائزة  اأطلقنا  "لقد  قا�صم:  واأ�صاف 

ملرحلة  ننتقل  واليوم  �صنوات  خم�س  منذ 

وزارة  مع  ال�صراكة  خالل  من  جديدة، 

وهي  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

البحثي  امل�صهد  تعزيز  �صاأنها  من  خطوٌة 

فـي فل�صطني"، لفتا اإىل اأن هذه ال�صراكة 

تعزز تكامل الأدوار بني موؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�س والقطاع احلكومي.

لوزارة  اجلزيل  بال�صكر  قا�صم  وتوجه 

ممثلة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

موي�س  اأبو  حممود  اأ.د.  الوزير  مبعايل 

العلمي  البحث  تعزيز  فـي  جهودها  على 

فـي فل�صطني، م�صيدا مبتانة العالقة التي 

املوؤ�ص�صتني. جتمع بني 

ممثاًل  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  وقع 

مبديره العام بيان قا�صم، ووزارة التعليم 

بوزيرها  ممثلًة  العلمي  والبحث  العايل 

تعاون  اتفاقية  موي�س  اأبو  حممود  اأ.د 

لدعم البحث العلمي فـي فل�صطني.

البنك  اإطالق جائزة  التفاقية  وت�صمنت 

العلمي  للبحث  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

وت�صرف  �صتنظمها  والتي   ،2020 لعام 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عليها 

عمل  ور�س  متويل  اإىل  بالإ�صافة  العلمي، 

فـي فل�صطني. العلمي  البحث  لت�صجيع 

والتكامل  ال�صراكة  متانة  اأبو موي�س  واأكد 

والقطاع  احلكومة  بني  والن�صجام 

التنمية  حتقيق  �صبيل  فـي  اخلا�س 

�صمن  العمل  �صرورة  موؤكدًا  امل�صتدامة، 

مقدمًا  لتحقيق ذلك،  الوطنية  الأولويات 

على  الفل�صطيني  الإ�صالمي  للبنك  �صكره 

التعليمي  للقطاع  واملتنوع  املتوا�صل  دعمه 

فل�صطني. فـي 

البنك  عام  مدير  اأكد  جهته  ومن 

قا�صم  بيان  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

العلمي  البحث  بدعم  البنك  اهتمام 

لت�صجيع  الدوؤوب  و�صعيه  فل�صطني  فـي 

عقدت هيئة الرقابة ال�صرعية فـي البنك 

الإ�صالمي الفل�صطيني بالتعاون مع كلية 

اجلامعة  فـي  واملالية  الإدارية  العلوم 

بعنوان  حوارية  ندوة  الأمريكية  العربية 

ودور  ال�صالمي  امل�صرفـي  "العمل 
البنوك  فـي  ال�صرعية  الرقابة  هيئة 

الإ�صالمية".

قاعة  فـي  عقدت  التي  الندوة  وهدفت   

املالية  العلوم  كلية  فـي  املوؤمترات 

الكلية  طالب  تعريف  اإىل  والإدارية 

هيئة  بدور  واملهتمني  والأكادمييني 

العمل  تطوير  فـي  ال�صرعية  الرقابة 

الرقابة  واآليات  الإ�صالمي  امل�صرفـي 

املوؤ�ص�صات  التزام  ل�صمان  تتبعها  التي 

املالية بال�صوابط ال�صرعية.

الرقابة  هيئة  رئي�س  من  كل  البنك  ومثل 

وع�صو  ال�صرطاوي  علي  د.  ال�صرعية 

الدين  ح�صام  الدكتور  الأ�صتاذ  الهيئة 

ال�صرعي  التدقيق  دائرة  ومدير  عفانة 

ختام  ال�صمال  منطقة  ومدير  بدر  با�صم 

الفروع  مدراء  من  وعدد  عيطة  اأبو 

بــانــورامــا
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و يعيد تأهيل منزلي عائلتين في قلقيلية والخليل

واللجنة  الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك 

على  اخلري  فل�صطني  وبرنامج  العلمية 

املنزل  تاأهيل  اإعادة  فـي  م�صاعدتهم 

وتاأثيثه وحت�صني ظروف حياة عائلتها.

اخلليل،  مبحافظة  ال�صيوخ  بلدة  وفـي 

عائلة  منزل  تاأهيل  باإعادة  البنك  قام 

ي�صمل  مبا  العرامني  عطا  املواطن 

ترميمه وتاأثيثه مبا يحتاجه.

على  �صعادة  �صعادة  العميد  واأثنى 

الإ�صالمي  البنك  مع  ال�صراكة 

والتي  باملميزة  وو�صفها  الفل�صطيني، 

حياة  لتغيري  امل�صرتك  العمل  روح  متثل 

الكثري من الأ�صر لالأف�صل، داعيًا كافة 

لبناء  اخلا�س  القطاع  فـي  اجلهات 

�صراكات مماثلة.

البنك  العرامني  عطا  املواطن  و�صكر 

على  و�صركائه  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

للتغري  م�صريًا  املنزل،  تاأهيل  اإعادة 

هذا  اأحدثه  الذي  الكبري  الإيجابي 

الدعم فـي حياة العائلة.

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  قام 

فـي  العلمية  اللجنة  مع  بال�صراكة 

فل�صطني  وبرنامج  الوطني  الأمن  قوات 

لعائلتني  منزلني  تاأهيل  باإعادة  اخلري 

فـي  ال�صيوخ  وبلدة  قلقيلية  مدينة  فـي 

حمافظة اخلليل.

املواطنة  عائلة  منزل  زار  قلقيلية  وفـي 

مدير  نائب  �صم  وفٌد  عوي�صي  �صناء 

عام البنك الإ�صالمي الفل�صطيني عماد 

ال�صعدي ومدير عام اللجنة العلمية فـي 

�صعادة  العميد  الوطني  الأمن  قوات 

فل�صطني  برنامج  عمل  وفريق  �صعادة 

جمل�س  حر�س  ال�صعدي  واأكد  اخلري. 

املجل�س  برئي�س  ممثاًل  البنك  اإدارة 

وكافة  امل�صري  ماهر  ال�صيد  معايل 

اأع�صاء املجل�س على ال�صتجابة الفاعلة 

برنامج  خالل  من  املجتمع  لحتياجات 

التنمية  يحقق  مبا  املجتمعية  امل�صوؤولية 

اأن  معتربا  اأفراده،  احتياجات  ويلبي 

اأ�صرة  اأمام �صعادة  ما يتم تقدميه قليل 

فل�صطينية كانت تعي�س فـي و�صع �صعب 

للغاية واأ�صبحت �صعيدة بهذا امل�صروع.

بدورها �صكرت املواطنة �صناء عوي�صي 
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اجلامعة  من  �صارك  فـيما  واملكاتب، 

كلية  عميد  من  كل  المريكية  العربية 

البا�صط  عبد  د.  والإدارية  املالية  العلوم 

ربايعة وم�صاعده د. حممد اأبو �صربة.

الإ�صالمية  البنوك  ن�صاأة  الندوة  وتناولت 

وحجمها  فل�صطني  وفـي  العامل  فـي 

ابتكار  فـي  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  ودور 

احتياجات  تلبي  م�صرفـية  منتجات 

واأحكام  مبادئ  مع  وتتوافق  اجلمهور 

احلديث  جانب  اإىل  الإ�صالمية  ال�صريعة 

قرارات  من  الهيئة  مرجعيات  عن 

مت  كما  وغريها،  الفقهية  املجامع 

التي  والرقابة  ال�صبط  باأدوات  التعريف 

تعتمد عليها هيئات الرقابة ال�صرعية فـي 

امل�صرفـية  املوؤ�ص�صات  التزام  من  التاأكد 

ال�صرعية  بال�صوابط  الإ�صالمية  واملالية 

للنقا�س  املجال  فتح  وجرى  ملعامالتها، 

مع احل�صور والإجابة على ت�صاوؤلتهم.

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  وينفذ 

مع  والندوات  العمل  ور�س  من  �صل�صلة 

حمافظات  فـي  املجتمع  فئات  خمتلف 

بالعمل  التوعية  ن�صر  بهدف  الوطن 

امل�صرفـي الإ�صالمي.



بــانــورامــا

عمان  القاهرة  بنك  اإجنازات  اأبرز  ومن 

العام،  من  الفرتة  لهذه  عمالئه  جتاه 

�صاحية  حي  فـي  له  جديد  فرع  افتتاح 

وذلك  القد�س،  مدينة  فـي  الربيد 

اخلدمات  على  احل�صول  من  لتمكينهم 

ودون  و�صهولة  بي�صر  املتنوعة  امل�صرفـية 

احلاجة لتحمل م�صاق اجتياز احلواجز.

القاهرة  بنك  فروع  عدد  اأ�صبح  وبهذا 

الغربية  ال�صفة  فـي  فرعًا   22 عمان 

وقطاع غزة.

        2019          

               

     

و من أبرز إنجازات بنك القاهرة عمان
افتتاح فرع جديد له في حي ضاحية البريد في مدينة القدس

وا�صتمرارًا لنهجه فـي الحتفاء بعمالئه، 

الفائزين  عن  عمان  القاهرة  بنك  اأعلن 

على  فرحة"  اأ�صبوع  كل  حملة”  �صمن 

بذلك  حمدثًا  املا�صية،  الأ�صابيع  مدار 

وعائالتهم،  حياتهم  فـي  نوعيًا  تغيريًا 

ومدخال البهجة اإىل نفو�صهم. وتعد هذه 

احلملة واحدة من اأكرب حمالت اجلوائز 

م�صتوى  على  التوفـري  بح�صابات  اخلا�صة 

فـي فل�صطني. القطاع امل�صرفـي 

بقيمة  نقدية  جوائز  على  وت�صتمل 

ق�صائم  اإىل  اإ�صافة  دولر،   30,000

دولر   2,500 بقيمة  اأي�صا  �صرائية 

كل  واأولده  �صبيتاين  اأكرم  �صركة  من 

�صيارتي  على  �صحب  على  عالوة  اأ�صبوع، 

)BMW(، مت ال�صحب الأول خالل �صهر 

و استمرارًا لنهجه فـي االحتفاء بعمالئه،
يعلن عن الفائزين ضمن حملة »كل أسبوع فرحة« على مدار األسابيع الماضية

متوز، بينما �صيجري الثاين خالل كانون 

الثاين 2019.

تتوا�صل  اأن  املقرر  من  احلملة  اأن  يذكر 

متنح  حيث  احلايل،  العام  نهاية  حتى 

القاهرة  بنك  لعمالء  املزايا  من  العديد 

البنك  التزام  مدى  وجت�صد  عمان، 

ممكنة،  �صورة  باأف�صل  عمالئه  مبكافاأة 

مبا ين�صجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.

البنـوك فـي فل�صــــــطني18    



جتديد  عن  عمان  القاهرة  بنك  اأعلن 

عنوان  حتت  ال�صكن  قرو�س  على  حملته 

ال�صكنية"،  القرو�س  مع  فورية  "الهدية 

املزايا  من  ا�صتثنائية  باقة  توفر  التي 

للم�صتفـيدين، وتربز حملة البنك اخلا�صة 

بقرو�س ال�صكن، حر�صه على اخلروج عما 

امل�صتفـيدين،  على  والتي�صري  ماألوف،  هو 

عرب تقدمي جمموعة من املزايا.

البنك مينح مع  فاإن  الإطار،  وفـي هذا   

ال�صروط،  عليه  تنطبق  الذي  القر�س 

دولر   1,600 اإىل  ت�صل  فورية  هدية 

�صركة  من  �صرائية  ق�صائم  عن  عبارة 

اأجهزة  ل�صراء  خم�ص�صة  �صبيتاين، 

على  للت�صهيل  البنك  وعمد  كهربائية، 

اإىل  العمر،  منزل  لمتالك  العمالء 

توفـري متويل ي�صل لغاية 85% من �صعر 

ال�صقة، وملدة ت�صل اإىل 25 عاما، كذلك 

تقدمي  احلملة،  مزايا  �صمن  من  فاإن 

وتاأمني  احلياة،  على  جماين  تاأمني 

اإىل  بالإ�صافة  العقار،  على  جماين 

موافق  ائتمان  بطاقة  اإ�صدار  اإمكانية 

عليها م�صبقا وجمانا ملدة �صنتني.

والرتقاء  بال�صباب  عنايته  اإطار  وفـي 

عمان  القاهرة  بنك  رعى  بالريا�صة، 

الرابعة  الدولية  فل�صطني  بطولة  فعاليات 

للتايكواندو، والتي اأقيمت فـي كلية الرو�صة 

نابل�س،  فـي  الوطنية  النجاح  جامعة  فـي 

مببادرة من الحتاد الفل�صطيني للعبة.

احلدث،  لهذا  البنك  رعاية  وجاءت 

ال�صباب،  ب�صريحة  لعنايته  تكري�صا 

والحتفاء باإجنازاتهم خا�صة فـي جمال 

تطورا  حققت  التي  التايكواندو،  ريا�صة 

مبادرة  اأن  كما  فل�صطني،  فـي  ملمو�صا 

بالريا�صة،  عنايته  مدى  تربز  البنك 

ودعم الأطراف القائمة عليها باعتبارها 

فـي  لالأمم  احل�صاري  للتقدم  عنوانا 

الوقت احلايل.

و ينظم عدد من الفعاليات لكادر موظفيه

و يعلن عن تجديد حملته على قروض السكن »الهدية فورية مع القروض السكنية«

و يرعى فعاليات بطولة فلسطين الدولية الرابعة للتايكواندو

الإطار  على  البنك  اأن�صطة  تنح�صر  ومل 

كجزء  كادره  ا�صتهدف  حيث  فقط،  العام 

عني  كما  بدوره،  والنهو�س  به  عنايته  من 

فـي  للم�صاعدة  خمتلفة  فعاليات  برعاية 

النهو�س باملجتمع. حيث نفذ البنك جتربة 

مبنى  فـي  الخالء  عملية  فـي  ناجحة 

مبدينة  املا�صيون  فـي  الإقليمية  الإدارة 

مديرية  مع  بالتعاون  واأجرى  اللـه،  رام 

الدفاع املدين مبحافظة رام اللـه والبرية، 

دورة تدريبية بعنوان "علوم الدفاع املدين 

الربامج  من  جمموعة  �صمن  والإخالء"، 

التدريبية التي نظمها البنك ملوظفـيه.

عناية  اإطار  فـي  التدريب،  هذا  جاء  وقد 

البنك والتزامه بالرتقاء بكادره، وحفاظًا 

على �صالمة عمالء البنك، و�صهولة تعامل 

اأو الكارثة فـي حال  املوظفـني مع احلدث 

التدريبية  الدورة  فـي  و�صارك  حدوثها، 

اأكرث من 43 موظف وموظفة من موظفـي 

الإدارة الإقليمية والفروع.

معارف  تنمية  اىل  الدورة  هذه  وهدفت 

و�صولهم  يحقق  مبا  املتدربني،  ومهارات 

التعامل  من  ميكنهم  الذي  امل�صتوى  اإىل 

مع احلدث اأو الكارثة.
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 بنك األردن يوقع مذكرة تفاهم مع »القدس المفتوحة«

و يواصل إجراء سحوباته ضمن حملة »الخير كثير«
يوا�صل بنك الأردن اإجراء �صحوباته �صمن 

حملة ح�صابات التوفـري فـي فل�صطني لعام 

2019 والتي حتمل �صعار "اخلري كثري مع 
التوفـري". جوائز ح�صابات 

مقدارها  �صهرية  جوائز  توزيع  مت  حيث 

فائزين  خم�صة  على  �صيكل   100,000
�صيكل  األف   20 بواقع  حمظوظني. 

جائزة  احلملة  �صملت  كما  فائز.  لكل 

ب�صهر  واحد  لفائز  �صيكل  مليون  ن�صف 

روحية  ال�صيدة  ن�صيب  من  كانت  اأيلول 

الكربى  واجلائزة  جنني،  فرع  من  بداد 

املليون  وربع  مليون  بقيمة  املنتظرة 

�صيكل لفائز واحد فـي نهاية العام.

وكانت احلملة قد انطلقت فـي �صهر اأيار 

املبارك  رم�صان  �صهر  وخالل  املا�صي، 

قدرها  جائزة  على  ال�صحب  اأجرت 

األف �صيكل، حيث وّزعت اجلائزة   250
�صيكل  اآلف   10 بواقع  25 مّدخرًا  على 

�صانحة  الفر�صة  زالت  وما  فائز،  لكل 

فـي  للدخول  واجلدد  القدامى  للعمالء 

بقيمة  الكربى  اجلائزة  على  ال�صحب 

مليون وربع �صيكل لفائز واحد فـي نهاية 

العام.

بــانــورامــا

القد�س  جامعة  و  الأردن  بنك  وقع 

وذلك  م�صرتك،  تفاهم  مذكرة  املفتوحة، 

فـي مبنى رئا�صة اجلامعة برام اللـه. وقام 

الإقليمي  املدير  الأردن  بنك  عن  بالتوقيع 

للبنك ال�صيد حامت الفقهاء، وعن اجلامعة 

رئي�صها اأ. د. يون�س عمرو.

عالقة  تعزيز  اإىل  املذكرة  وت�صعى 

باخلدمات  لالرتقاء  الطرفـني 

يف�صح  اإذ  اجلامعة،  لطلبة  املقدمة 

اأمام  املجال  املذكرة  مبوجب  البنك 

الأعمال  على  للتدريب  اجلامعة  طلبة 

لتخ�ص�صاتهم  وفقًا  والبنكية،  الإدارية 

واأنظمة  تن�صجم  اإجراءات  ومبوجب 

التوظيف  فر�س  ومنحهم  الطرفـني، 

و�صي�صعى  وخياراته.  احتياجاته  وفق 

البنك مبوجب مذكرة التفاهم اإىل دعم 

م�صاريع  واأية  العلمي  البحث  م�صاريع 

م�صاريعها  اإطار  فـي  تندرج  اأخرى 

امل�صاعدة  وكذلك  والتطويرية،  التنموية 

لكادر  �صواء  التدريب،  برامج  دعم  فـي 

دعم  حقول  فـي  العاملني  اأو  اجلامعة 

الفل�صطينية. واملراأة  الأطفال 



21

 العدد 80، كانون اأول 2019

البنـوك فـي فل�صــــــطني

و يكرم موظفيه المتفوقين في اإلنتاجية

و يدعم وزارة المواصالت بحواسيب لوحية

املتفوقني  موظفـيه  الأردن  بنك  كّرم 

التي  النتائج  على  بناًء  الإنتاجية،  فـي 

العام  من  الثاين  الثلث  خالل  حققوها 

التكرمي  فعالية  فـي  و�صارك   .2019
فـي  الأردن  بنك  لفروع  الإقليمي  املدير 

التنفـيذي  فل�صطني حامت فقهاء، واملدير 

من  لالأفراد  امل�صرفـية  خلدمات  لإدارة 

جويد  اأبو  خالد  للبنك  العامة  الإدارة 

عبد  �صامح  فل�صطني  فـي  الفروع  ومدير 

فـي  الإدارة  موظفـي  من  وعدد  اهلل، 

البنك. واأكد فقهاء اأن بنك الأردن يوؤمن 

يقدمها  التي  اخلدمات  فـي  متيزه  اأن 

وانتمائهم  موظفـيه  تفوق  من  ينبع 

وعملهم الدوؤوب على حتقيق روؤية البنك 

خدمة  فـي  املتطورة  وا�صرتاتيجياته 

يبذلها  التي  باجلهود  م�صيدًا  عمالئه، 

وتعزيز  باأدائه  لالرتقاء  البنك  موظفو 

التناف�صية فـي ال�صوق امل�صرفـي.  مكانته 

ملوظفـيه  البنك  تكرمي  اأن  اإىل  واأ�صار 

املتفوقني فـي الإنتاجية هو لفتة تقديرية 

التي  الإجنازات  فـي  مل�صاهمتهم  ب�صيطة 

يخلق  ذلك  اأن  مو�صحًا  البنك،  يحققها 

الإيجابي  والتناف�س  التحفـيز  من  جو 

فـي  تواجدها  على  البنك  يحر�س  التي 

بيئة العمل.

ومت خالل الفعالية توزيع �صهادات التقدير 

والهدايا على املوظفـني املتفوقني.

بنك  قدم  امل�صتمر،  التعاون  اإطار  فـي 

حديثة  لوحية  حوا�صيب  اأجهزة  الأردن 

فـي  ت�صاعد  واملوا�صالت  النقل  لوزارة 

وجه،  اأكمل  على  لأعمالها  الوزارة  اإمتام 

على  ال�صالمة  دوريات  طواقم  ومتّكن 

الطرق من اإجناز عملها بال�صكل ال�صليم.

الأردن،  لبنك  الإقليمي  املدير  وقال 

اإن دعم وزارة املوا�صالت،  حامت فقهاء، 

لبنك  الجتماعية  امل�صوؤولية  �صمن  ياأتي 

الأردن، التي توؤكد على قربه من املجتمع 

بقطاع  البنك  اهتمام  وعلى  املحلي، 

فـي  بالغة  اأهمية  من  له  ملا  املوا�صالت 

الفل�صطيني. ال�صعب  حياة 

و يدعم محافظة رام اللـه والبيرة لتسليم كراسي كهربائية لذوي اإلعاقة
والبرية  اللـه  رام  حمافظ  �صلمت 

كهربائية  كرا�صي  غنام،  ليلى  الدكتورة 

الإعاقة؛  ذوي  من  لعدد  متحركة 

ب�صكل  والتنقل  التحرك  على  لإعانتهم 

اجتماعية  كم�صاهمة  احتياجاتهم،  يلبي 

مقدمة من بنك الأردن.

الوقوف  على  نحر�س  د.غنام:  وقالت 

اإىل جانب الأ�صخا�س من ذوي الإعاقة، 

ظروف  بتح�صني  والإ�صهام  ودعمهم 

التي  الإعاقة  اأن  على  تاأكيدًا  حياتهم، 

حتد  ل  الأ�صخا�س  هوؤلء  منها  يعاين 

يكونوا  واأن  التعلم  على  قدراتهم  من 

فـي املجتمع. اأ�صخا�صًا منتجني 

على  الأردن  بنك  ممثلو  اأكد  بدورهم 

املحافظة  مع  والتكامل  التعاون  اأهمية 

الأقل  الفئات  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

اأن  على  موؤكدين  املجتمع،  فـي  حظًا 

ال�صتثمار  واأن  الطاقة،  تلغي  ل  الإعاقة 

كافة  على  للعطاء  حمفز  طاقاتهم  فـي 

الأ�صعدة.
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و يوفد موظفيه للحصول على شهادات متخصص
في »إدارة المخاطر العامة وإدارة االمتثال«

البنك العقاري المصري العربي يقيم ورشة عمل لموظفيه
بعنوان »عمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«

بالهتمام  العربي  امل�صري  العقاري  البنك  اإدارة  توجه  �صمن 

بالكادر الب�صري وتطوير قدرة موظفـيه ملواكبتهم لأهم التطورات 

فقد قام البنك باإيفاد موظفـي من البنك حل�صور دورات تدريبية، 

حيث مت:

اإيفاد ال�صيدة )م�صوؤول خماطر ال�صوق( دورة تدريبية بعنوان • 

من  وذلك   )CRSاملخاطر اإدارة  فـي  معتمد  )اخت�صا�صي 

 INTERFIMA - LUXEMBOURG موؤ�ص�صة  خالل 

والتي عقدت فـي املعهد امل�صرفـي الفل�صطيني حيث مت خالل 

الدورة مناق�صة كافة مقررات بازل )1، 2، 3، 4( وتطرقت 

خماطر  وال�صيولة،  ال�صوق  )خماطر  املخاطر:  اأنواع  لكافة 

واملخاطر  ال�صمعة  وخماطر  الت�صغيل  خماطر  الإئتمان، 

مناق�صة  ومت  هذا  الفائدة(،  اأ�صعار  وخماطر  الإ�صرتاتيجية 

وتخفـي�س  قيا�س  وكيفـية  الثالث  والدعامات  القيا�س  طرق 

التقييم  عملية  اإىل  بالإ�صافة  املخاطر  اأنواع  كافة  ومراقبة 

فح�س  واختبارات   )ICAAP( املال  راأ�س  لكفاية  الداخلي 

التحم )STRESS TESTING(، بالإ�صافة اإىل املخاطر 

 CYPER( ال�صيرباين  الف�صاء  وخماطر  الإلكرتونية 

RISK((. هذا وقد اجتازت المتحان بنجاح ومت ح�صولها 
.)CRS( على ال�صهادة املهنية املتخ�ص�صة فـي املخاطر

لدورة •  المتثال(  دائرة  اأول  )م�صوؤول  ال�صيدة  اإيفاد  مت  كما 

تدريبية فـي ال�صهادة املهنية املتخ�ص�صة فـي المتثال وذلك 

 INTERFIMA - LUXEMBOURG من خالل موؤ�ص�صة

والتي عقدت فـي املعهد امل�صرفـي الفل�صطيني حيث مت خالل 

وبناء منظومة المتثال  واإعداد  الدورة مناق�صة دور المتثال 

لعدم  املخاطر  وتخفـيف  المتثال  ممار�صات  اأف�صل  وتطبيق 

واملبادئ  ال�صركات  اأخالقيات حوكمة  اإىل  بالإ�صافة  المتثال 

بــانــورامــا

اأقام البنك العقاري امل�صري العربي دورة تدريبية ملوظفـيه عن 

�صمن  وذلك  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  عمليات 

وهدفت  موظفـيه،  معلومات  اإثراء  على  بالعمل  البنك  �صيا�صة 

الأموال  غ�صل  مكافحة  عمليات  عن  املوظفـني  لتعريف  الور�صة 

ومتويل الإرهاب واجلرائم املرتبطة بها واآثارها وخماطر عمليات 

والتعليمات  القوانني  على  ال�صوء  ت�صليط  ومت  كما  الأموال  غ�صل 

اإ�صافة  الإرهاب  الأموال ومتويل  بعمليات مكافحة غ�صل  املتعلقة 

اإىل معايري ت�صنيف العمالء وفقًا لدرجة املخاطر.

فـي  البنك  ل�صيا�صة  ا�صتمرارًا  الور�صات  هذه  مثل  اإقامة  وتاأتي 

الداخلية  الور�صات  عقد  خالل  من  الوظيفـي  الكادر  تطوير 

بكل  معرفتهم  وزيادة  موظفـيه  معلومات  لإثراء  واخلارجية 

جديد.
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و يستمر بتوزيع هدايا أطقم ذهبية وليرات ذهبية
على الفائزين بحملة »يومك ذهب«

اإ�صتمرارًا لربنامج التوفري الذي اأطلقه البنك العقاري امل�صري 

والذي  ذهب"  "يومك  باإ�صم   2019/04/01 بتاريخ  العربي 

احل�صاب  فتح  عند  ال�صحب  على  التوفري  ح�صابات  كافة  يوؤهل 

وتغذيته بحد اأدنى )300( دولر اأو ما يعادلها بعملة )ال�صيكل 

يومني على لرية  بال�صحب كل  الدخول  والدولر( على  والدينار 

امل�صري  العقاري  البنك  فاإن  ذهب  طقم  على  �صهر  وكل  ذهب 

تقديرًا  جوائزهم  الفائزين  وت�صليم  بال�صحب  م�صتمرا  العربي 

من البنك لتعاملهم معه.

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  عمليات  ملكافحة  التوجيهية 

ومت  كما  وحت�صينها  المتثال  عملية  فـي  املوظفـني  واإ�صراك 

ال�صريبي  المتثال  ومتطلبات  الأمريكي  للقانون  التطرق 

)FATCA( ومكافحة الف�صاد العاملي والمتثال له. هذا وقد 

املهنية  ال�صهادة  اإجتازت المتحان بنجاح ومت ح�صولها على 

املتخ�ص�صة فـي المتثال.

كما ومت موؤخرًا اإيفاد اأحد الزمالء لدورة تدريبية متخ�ص�صة • 

فـي غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب )PAMLA( والتي عقدت 

الدورة  خالل  مت  حيث  الفل�صطيني  امل�صرفـي  املعهد  فـي 

مناق�صة:

مدى اإلتـزام امل�صرف باأحكام قانون غ�صل الأموال ومتويل . 1

التقارير  ورفع  مبوجبه  ال�صادرة  والتعليمات  الإرهاب 

الـدورية الالزمة.

باأمناط عمليات غ�صل . 2 املتعلقة  العاملية  امل�صتجدات  متابعة 

ما  وخا�صة  حماربتها  وكيفـية  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

 )FATF( الدولية  اللجنة  عن  املجال  هذا  فـي  ي�صدر 

و�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وجلنة بازل وغريها 

الإرهاب  وقائمة  الأوفاك  وكذلك  الدولية  املنظمات  من 

الأمن  جمل�س  وقائمة  الإ�صرائيلي  الدفاع  وزارة  ح�صب 

الدويل.

الإرهاب . 3 ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  �صيا�صات  اإعداد 

القانون  باأحكام  لاللتزام  داخلي  اإجراءات  دليل  وو�صع 

واللوائح والتعليمات ال�صادرة مبوجبه.

واجلدير بالذكر اأنه مت ح�صول عدد )5( موظفـني اآخرين من 

البنك على هذه الدورة و�صهادة النجاح فـيها.
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العربي  ال�صالمي  البنك  من  بدعم 

رئي�س  دولة  وم�صاركة  رعاية  وحتت 

انطلقت  ا�صتية  حممد  د.  الوزراء 

بتاريخ  البيانات  علم  مهرجان  اعمال 

ي�صادف  والذي   2019/10/20
ق�صر  فـي  لالإح�صاء،  العاملي  اليوم 

وم�صاركة  بح�صور  الثقافـي،  اللـه  رام 

معايل رئي�س اجلهاز املركزي لالإح�صاء 

الفل�صطيني الدكتورة عال عو�س، معايل 

الأمريكية  العربية  اجلامعة  رئي�س 

زهري،  اأبو  علي  الدكتور  الأ�صتاذ 

ر�صدي  ال�صيد  فل�صطني  بنك  عام  مدير 

ملجموعة  التنفـيذي  الرئي�س  الغالييني، 

عمار  ال�صيد  الفل�صطينية  الت�صالت 

البنك اإلسالمي العربي راعي مهرجان علم البيانات ـ االحصاء

بــانــورامــا

ال�صحب  العربي  الإ�صالمي  البنك  اأجرى 

بقيمة  الثانية  ال�صهرية  اجلائزة  على 

100,000 �صيكل حلملة ح�صابات التوفـري 
"ع�صرة ومية وربع مليون �صيكل هدية" فـي 
البنك  فروع  مدير  بح�صور  اأريحا  مدينة 

الزامل  نظام  ال�صيد  العربي  الإ�صالمي 

ومدير مكتب اريحا ال�صيد ح�صني الك�صواين 

واملوؤ�ص�صات  البنك،  موظفـي  من  وعدد 

بنائب  ممثلة  اأريحا  مدينة  فـي  الر�صمية 

ال�صيدة  والأغوار  اأريحا  حمافظة  حمافظ 

اأريحا  بلدية  رئي�س  ال�صويطي،  ي�صرى 

الغرفة  رئي�س  الغروف،  �صامل  ال�صيد 

التجارية فـي اأريحا ال�صيد تي�صري احلميدي 

مت  حيث  الإعالمية  الوكالت  من  والعديد 

فـي  احل�صور  اأمام  مبا�صر  ب�صكل  ال�صحب 

و يجرى السحب على الجائزة الشهرية الثانية بقيمة 100,000 شيكل

الإ�صالمي  البنك  اأمام مكتب  اأريحا  مدينة 

العربي تعزيزا لثقة عمالء البنك ب�صفافـية 

ال�صحوبات حيث جتري ال�صحوبات اليومية 

العمالء  اأمام  مبا�صر  ب�صكل  الفروع  فـي 

ال�صهرية  باجلائزة  وفاز  ومب�صاركتهم، 

ال�صيدة  �صيكل   100,000 بقيمة  الثانية 

اأبو علي من حمافظة  احرتام حممد خالد 

رام اللـه والبرية.

ال�صيد  توجهات  ومراقب  خبري  العكر، 

�صاندر دايف�صتاين، والعديد من اخلرباء 

هذا  وياأتي  البيانات.  علم  جمال  فـي 

املهرجان بجهود وتعاون م�صرتك بني كل 

من اجلهاز املركزي لالإح�صاء واجلامعة 

بهدف  فل�صطني  فـي  الأمريكية  العربية 

ال�صتثمار فـي مبادرة علم البيانات على 

لتعزيز  القادمة  الثالث  ال�صنوات  مدار 

لال�صتفادة  الفل�صطيني  ال�صباب  فر�صة 

من الكم الهائل لعلم البيانات.
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العربي  ال�صالمي  البنك  من  بدعم 

رئي�س  دولة  وم�صاركة  رعاية  وحتت 

انطلقت  ا�صتية  حممد  د.  الوزراء 

الدويل  الفل�صطيني  املوؤمتر  اعمال 

بتاريخ  للريادة،  احلا�صنة  للبيئة  الأول 

املوؤمترات  ق�صر  فـي   ،2019/09/17

املــوؤتـمـر  تـنـظـيم  وتـم  حلم  بيت  مبدينة 

والتـمكـني  الريـادة  وزارة  مـن  باإ�صـراف 

فـروع  مـع  والتعـاون  وبالـ�صراكـة 

 )GlobalShapers(صـيـبـرز� جـلوبـال 

املنتدى  عن  املنبثقة  فل�صطني  فـي 

وقام  هذا   ،)WEF(العاملي القت�صادي 

بتوفـري  فل�صطني  فـي  مرة  ولأول  املوؤمتر 

الرياديني  بني  ما  للت�صبيك  من�صة 

وال�صركات  وامل�صتثمرين  الفل�صطينيني 

واحد  �صقف  حتت  والعاملية  الأوروبية 

على اأر�س الوطن.

و يرعى مؤتمر الدولي لريادة األعمال 2019 - بيت لحم

حتت رعاية معايل حمافظ �صلطة النقد 

الفل�صطينية ال�صيد عزام ال�صوا، احتفل 

ثالثة  بافتتاح  العربي  الإ�صالمي  البنك 

اللـه  رام  حمافظة  فـي  جديدة  فروع 

والبرية )مكتب الريحان/لكا�صا مول ـ 

فرع بيتونيا و فرع املا�صيون( و فرعًا اخر 

واأكد  اخلليل،  مبحافظة  دورا  مبدينة 

العربي  الإ�صالمي  للبنك  العام  املدير 

ا�صتمرار  على  نا�صر  هاين  الأ�صتاذ 

مبواكبة  العربي  الإ�صالمي  البنك 

واحلداثة  التكنولوجية  التطورات 

اىل  اإ�صافة  الرقمية،  امل�صرفـية 

الإ�صالمية  هويته  تر�صيخ  على  الرتكيز 

وتقدمي  عمالئه  لتمييز  الدائم  و�صعيه 

و يحتفل بافتتاح أربعة فروع جديدة
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طريقة  وت�صهيل  لهم  اخلدمات  اأف�صل 

حتقيق  ان  واأ�صاف  للخدمة،  تلقيهم 

اولويات  راأ�س  على  املايل  ال�صمول 

تو�صع  خطة  خالل  من  وذلك  البنك 

افتتاح  تت�صمن  ا�صرتاتيجية  وانت�صار 

اأن  على  واأكد  جديدة،  ومكاتب  فروع 

العام  فـي  التو�صع  بخطة  م�صتمر  البنك 

اخلليل  فـي  التفرع  خالل  من   2020
والقد�س ومناطق اخرى.

مت  العربي  الإ�صالمي  البنك  برعاية 

النجاح،  جامعة  متقاعدي  تكرمي 

ماهر  اأ.د  اجلامعة  رئي�س  وبح�صور 

والأ�صاتذة  وم�صاعديه  ونوابه  النت�صة 

جامعة  من  املتقاعدين  والعاملني 

للبنك  العام  املدير  نائب  النجاح، 

معاوية  ال�صيد  العربي  الإ�صالمي 

نظام  ال�صيد  الفروع  مدير  القوا�صمي، 

ال�صيد  نابل�س  فروع  مدراء  الزامل، 

زيتون. اأبو  را�صم  وال�صيد  نبعة  ابو  فادي 

للتعاون  ا�صتكماًل  الرعاية  هذه  وتاأتي 

ال�صالمي  البنك  بني  امل�صرتك 

على  وتاأكيدا  النجاح  وجامعة  العربي 

الدائم  الدعم  بتقدمي  البنك  اإلتزام 

والعاملني  والطالب  للجامعة  وامل�صتمر 

البنك  روؤية  مع  ان�صجاما  فـيها 

الدائم  و�صعيه  بالتعليم  بالهتمام 

من  وتكرميا  التعليم،  قطاع  لدعم 

بذلوه  ملا  والعاملني  لالأ�صاتذة  البنك 

وتخريج  العلم  ن�صر  فـي  جهود  من 

امل�صتقبل. بناة  اليوم  هم  طالب 

و يرعى حفل تكريم متقاعدي جامعة النجاح الوطنية في نابلس
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نهاية  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  اطلق 

اجلديدة  الدفع  خدمة  اأول  كانون  �صهر 

خالل  من  فل�صطني  فـي  نوعها  من  الأوىل 

 Cash Cab الإلكرتونية  املحفظة  تطبيق 

باخلدمة  امل�صرتكني  املتعاملني  متكن  والتي 

ال�صراء من املتاجر والدفع بوا�صطة املوبايل 

الإلكرتونية  املحفظة  تطبيق  خالل  من 

النقود من  كا�س كاب، كما وميكنهم حتويل 

�صخ�س اإىل اآخر بوا�صطة التطبيق.

اأن  العام  املدير  �صبيح  �صميح  واأو�صح 

حتميل  مطلوب  هو  ما  فكل  ب�صيط  الإجراء 

لالأجهزة   Google Play من  التطبيق 

خالل  من  اأو  اندرويد  بنظام  تعمل  التي 

ويقوم  اآيفون،  لأجهزة   App Store
من  الذاتي  الت�صجيل  بعملية  امل�صتخدم 

خالل التطبيق، ومن ثم يتم تفعيل التطبيق 

مبا�صرة لالأ�صخا�س اللذين لديهم ح�صابات 

طريق  عن  اأو  الفل�صطيني،  ال�صتثمار  ببنك 

اللذين  لالأ�صخا�س  توفـري  ح�صاب  فتح 

يقوم  ثم  ومن  بالبنك،  ح�صاب  ميلكون  ل 

الإلكرتونية  املحفظة  ب�صحن  العميل 

والتمتع  ح�صابه  خالل  من  به  اخلا�صة 

للخدمة  املعتمدة  املتاجر  من  بال�صراء 

املوبايل، وذلك من خالل  بوا�صطة  والدفع 

كود   QR للـ  م�صح  وعمل  التطبيق  فتح 

اخلا�س بالتاجر واإدخال املبلغ املراد دفعة 

ومن ثم متت عملية الدفع.

اجلديدة  الدفع  خدمة  ان  �صبيح  وقال 

عمود  "الزيت  مهرجان  البنك  رعى 

طولكرم  مدينة  فـي  اأقيم  الذي  البيت" 

�صهر  خالل  متتاليني  يومني  مدار  على 

اإدارة  من  �صعيًا  وذلك  ثاين  ت�صرين 

امل�صوؤولية  مبادئ  برت�صيخ  البنك 

ال�صيا�صة  من  وانطالقًا  الجتماعية 

ت�صجع  التي  الأن�صطة  دعم  فـي  املتبعة 

وامل�صغولة  املحلية  واملنتجات  ال�صناعات 

�صاهم  كما  فل�صطينيات،  ن�صاء  باأيدي 

خمتلفة  ن�صاطات  بعدة  اأي�صًا  البنك 

خالل الربع الأخري من العام.

Cash Cab بنك االستثمار الفلسطيني يطلق تطبيق المحفظة االلكترونية

و يرعى مهرجان »الزيت عمود البيت« في مدينة طولكرم

يطلقها  التي  الإلكرتونية  املحفظة  بوا�صطة 

بال�صوق  نوعها  من  الأوىل  هي  البنك 

خالل  البنك  اإدارة  قامت  وقد  الفل�صطينية 

لتطبيق  حثيثة  بجهود  املا�صية  ال�صهور 

بال�صوق  وتثبيتها  وفح�صها  اخلدمة  هذه 

الفل�صطينية.

واأ�صار �صبيح اأن خدمة الدفع يتم قبولها لدى 

الفل�صطينية،  بال�صوق  املتاجر  عدد كبري من 

ت�صتقبل  التي  املتاجر  قاعدة  تو�صيع  و�صيتم 

"كا�س  الإلكرتونية  املحفظة  بوا�صطة  الدفع 

يقوم  فريق خمت�س  وذلك من خالل  كاب" 

اخلدمة  عن  لهم  وال�صرح  التجار  بزيارة 

لت�صبح  وتفعيلها  لهم  التطبيق  وحتميل 

جاهزة لقبول الدفع بوا�صطة املوبايل.

واأثنى �صبيح على اجلهود املبذولة من اإدارة 

التطورات  ملواكبة  الدائم  وال�صعي  البنك 

التي  امل�صرفـية  باخلدمات  التكنولوجية 

البنك. يقدمها 

بــانــورامــا



27

 العدد 80، كانون اأول 2019

البنـوك فـي فل�صــــــطني

ثالث  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك  �صلم 

�صيارات جديدة لثالث رابحني خمتلفـني 

خالل  باجلوائز  فازوا  اللذين  وهم 

كل  نهاية  متت  التي  ال�صحب  عمليات 

وت�صرين  اأول  وت�صرين  اأيلول  �صهر  من 

"فر�صتي"  التوفـري  حملة  �صمن  ثاِن 

لند  كرو�س  اأوبل  نوع  من  �صيارات  وهي 

كان  حيث  وجممركة،  الإ�صافات  كاملة 

املدخر  مطري  �صحدة  ال�صيد  من  كل 

بدوي  لورين  الطفلة  و  بيتونيا  فرع  لدى 

نابل�س  مكتب  لدى  املدخر  والدها  بولية 

طولكرم  بفرع  املدخرة  ا�صقر  واأ�صماء 

فازوا  اللذين  ال�صعيد  احلظ  اأ�صحاب 

فروعهم  اإىل  دعوتهم  ومت  بال�صيارات، 

مت  فعاليات  �صمن  ال�صيارات  وت�صليمهم 

فـيها دعوة عدد من املتعاملني مع البنك 

وذلك بح�صور املدير العام �صميح �صبيح 

والت�صويق خليل  العامة  العالقات  و مدير 

الرابحة  واملكاتب  الفروع  ومديرو  نا�صر 

البنك،  وموظفـي  م�صوؤويل  من  وعدد 

و يسلم 3 سيارات جديدة ضمن برنامج حساب التوفير»فرصتي«

باجلوائز  فرحتهم  عن  الرابحني  وعرب 

و�صط اأجواء من الفرحة وال�صرور وقدموا 

على  الفل�صطيني  ال�صتثمار  لبنك  ال�صكر 

وح�صن  مميزة  خدمات  من  يقدمه  ما 

املعامالت  اجناز  فـي  و�صرعة  التعامل 

بنك  لدى  لالدخار  املواطنني  وحثو 

الفل�صطيني. ال�صتثمار 

اجلائزة  على  ال�صحب  و�صيتم  هذا 

النقدية وقيمتها 125,000 �صيكل نهاية 

ان  بالذكر  اجلدير  ومن   ،2019 العام 

احلد الأدنى لفتح ح�صاب التوفـري ودخول 

للح�صابات  �صواء  اجلوائز  على  ال�صحب 

او  دولر   100 هو  اجلديدة  او  احلالية 

اإيداع  وكل  الأخرى  بالعمالت  يعادلها  ما 

يعادلها  او ما  100 دولر  بقيمة  ا�صافـي 

يزيد من فر�صة الربح باجلوائز.
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األكثر ابتكارًا في منطقة الشرق األوسط
بنك فلسطين يحصد تسعة جوائز في مجاالت التطوير التكنولوجي واإلبتكار

من مجلة Global Finance العالمية على مستوى الشرق األوسط
من  جوائز  ت�صعة  فل�صطني  بنك  ح�صد 

العاملية   Glabal Finance جملة 

جمموعة  تطويره  بعد   2019 للعام 

املبتكرة،  التكنولوجية  امل�صرفـية  احللول 

وت�صميم خدمات متميزة تلبي احتياجات 

خالل  �صرائحهم  اختالف  على  عمالئه 

على  للت�صهيل  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 

عمالئه. حيث ُقِدَمت هذه اخلدمات عرب 

رياديته  كر�صت  التي  الإلكرتونية  نوافذه 

فـي  �صببًا  فكانت  امل�صرفـي،  العمل  فـي 

الأف�صل  البنك  جائزة  على  ح�صوله 

ابتكارًا فـي منطقة ال�صرق الأو�صط �صمن 

جمموعة اجلوائز التي ح�صل عليها.

البنك  نالها  التي  اجلوائز  عن  واأُعِلَن 

خالل اجلولة الأوىل من احلفل ال�صنوي 

 Global جملة  نظمته  الذي  الكبري 

جوائزها  لتوزيع  العاملية   Finance
دبي  اإمارة  فـي   2019 للعام  التقديرية 

موؤخرًا  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

 Global Finance ‘s“ عنوان  حتت 

 Digital Bank and Innovators
 .”Awards | Middle East 2019
من  الفائزين  اختيار  احلفل  خالل  مت 

جمموعة  عرب  الأو�صط  ال�صرق  بلدان 

وا�صعة من املجالت التي ت�صمنت اأف�صل 

تطبيق  واأف�صل  الفواتري،  لدفع  خدمة 

واأكرث  املحمول  للهاتف  م�صرفـي  بنكي 

ابتكاًرا. الرقمية  البنوك 

م�صتوى  على  عدة  بجوائز  البنك  وفاز 

بنك  اأف�صل  وهي؛  الأو�صط،  ال�صرق 

للعمالء،  املقدمة  الرقمية  للخدمات 

البنكي،  املوبايل  خلدمات  بنك  واأف�صل 

الأفراد،  لعمالئه  بنكي  تطبيق  واأف�صل 

الإبداع  جمال  فـي  بنك  واأف�صل 

جمال  فـي  بنك  واأف�صل  والإبتكار، 

كما  وامل�صرتيات.  الإلكرتوين  الت�صديد 

بنك  اأف�صل  جوائز  على  البنك  ح�صل 

واملوؤ�ص�صات،  لل�صركات  الرقمية  للخدمة 

الإنرتنت،  عرب  نقدية  اإدارة  واأف�صل 

للخدمات  متكامل  موقع  اأف�صل 

على  ح�صل  كما  لل�صركات،  امل�صرفـية 

ابتكارًا فـي املجال  الأكرث  البنك  جائزة 

امل�صرفـية. واحللول  التكنولوجي 

رئيس مجلس إدارة بنك إنجلترا المركزي
 يزور PalPay لالطالع على إمكانات التكنولوجيا المالية في فلسطين

ذراع   ،PalPay �صركة  ا�صت�صافت 

بنك  ملجموعة  املالية  التكنولوجيا 

رئي�س  فريد،  براديل  ال�صيد  فل�صطني، 

املركزي،  اإجنلرتا  بنك  اإدارة  جمل�س 

والذي �صعى من خالل هذه الزيارة اإىل 

الإطالع على اآفاق واإمكانات التكنولوجيا 

التطورات  بناًء على  املالية فـي فل�صطني 

احلا�صلة فـي القطاع امل�صرفـي واملايل.

رئي�س  ال�صوا  ها�صم  ال�صيد  وا�صتقبل 

فل�صطني،  بنك  جمموعة  اإدارة  جمل�س 

ال�صيد  من  كل  جانب  اإىل  فريد،  ال�صيد 

ل�صركة  التنفـيذي  الرئي�س  قم�صية  اإياد 

عفـيفـي  ح�صن  وال�صيد   ،PalPay
فـي  والتكنولوجيا  العمليات  ادارة  مدير 

ال�صيد  وعرب  فل�صطني.  بنك  جمموعة 

ال�صيد  بزيارة  �صعادته  ال�صوا عن  ها�صم 

واهتمامه   ،PalPay ل�صركة  فريد 

الفل�صطيني،  امل�صرفـي  بالقطاع 

بــانــورامــا
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و يدشن قناته للتواصل مع العمالء عبر تطبيق إتصال WhatsApp بشكل رسمي
الر�صمية  قناته  فل�صطني  بنك  اأطلق 

املخ�ص�صة   WhatsApp تطبيق  عرب 

هذا  وياأتي  العمالء،  مع  للتوا�صل 

لتعزيز  البنك  جهود  من  كجزء  التطور 

التوا�صل  من�صات  عرب  ح�صوره 

املن�صات  عدد  وزيادة  الجتماعي، 

ب�صتى  العمالء  مع  بالتوا�صل  اخلا�صة 

وا�صتخداماتهم  وتطلعاتهم  �صرائحهم، 

املن�صات. لهذه 

الرتاخي�س  على  فل�صطني  بنك  وح�صل 

عرب  قناته  لإطالق  الالزمة  الر�صمية 

العامل  فـي  الأ�صهر  الت�صال  تطبيق 

وذلك   )WhatsApp  | اآب  )وات�س 

مع  للبنك  توا�صل  قناة  فتح  بهدف 

العرو�س  بكافة  وتزويدهم  عمالئه 

واحلمالت والربامج اجلديدة والأخبار 

خدمة  يعترب  اأنه  كما  بالبنك،  اخلا�صة 

النا�صئة  املالية  التكنولوجيا  وباإمكانات 

فـي فل�صطني.

التي  الدفع  حلول  على  الجتماع  وركز 

غالبية  اإىل   PalPay �صركة  تقدمها 

مع  املتعاملني  غري  من  املواطنني 

با�صتخدام  وذلك  فل�صطني،  فـي  البنوك 

والتي  بال�صركة  خا�صة  مبتكرة  تقنية 

 )POS( البيع  نقاط  ماكنات  حولت 

الوطن،  اأنحاء  جميع  فـي  املنت�صرة 

ال�صغرية  التجارية  املحال  فـي  ل�صيما 

نقطة  اإىل  والبقالة  )ال�صوبرماركت( 

مئات  متكني  فـي  �صاهم  مما  دفع، 

الآلف من املواطنني، من غري املتعاملني 

من  التقليدية،  امل�صرفـية  باخلدمات 

قرو�س  واأق�صاط  اخلدمات  فواتري  دفع 

فـي  تواجدهم  ح�صب  الأ�صغر  التمويل 

مدينتهم اأو من اأي من الأحياء والبلدات 

عرب  وذلك  الفل�صطيني،  الريف  فـي 

نقاط  ماكنات  �صبكة  من  ال�صتفادة 

بالإ�صافة  فل�صطني  لبنك  التابعة  البيع 

من  التكنولوجية  احللول  توظيف  اإىل 

.PalPay

ال�صاعة،  مدار  على  متوفرة  �صريعة 

واملواطنني  العمالء  من  اأي  وباإمكان 

مع  التوا�صل  العامل  وحول  فل�صطني  فـي 

البنك لالإطالع على اآخر امل�صتجدات.



الغرفة التجارية تكرم »أكرم عبد اللطيف جراب« على مساهماته
و تمنحه لقب سفير إقتصادي

و يدشن مكتب الريحان وفرع سلفيت بحلتهما الجديدة

و يدشن فرع رفيديا بحلته الجديدة

ال�صناعية  التجارية  الغرفة  كرمت 

اأكرم  الأعمال  رجل  بطولكرم  والزراعية 

اإقت�صادي  ك�صفـري  جراب  اللطيف  عبد 

الأول  طولكرم  مهرجان  حفل  �صمن 

حتت  الغرفة  نظمته  والذي  للزيتون 

وجاء  البيت"،  عمود  الزيت  عنوان" 

فل�صطني  جامعة  فـي  ُعقد  الذي  احلفل 

وي�صتمر ملدة  التقنية خ�صوري/ طولكرم 

ثالثة اأيام حتت رعاية رئي�س الوزراء د. 

اإ�صتية وبح�صور حمافظ طولكرم  حممد 

الزراعة  ووزير  بكر  اأبو  ع�صام  اللواء 

ريا�س العطاري ورئي�س جمل�س اإدارة بنك 

د�صن بنك القد�س مكتب �صاحية الريحان 

اجلديدة  بحلتهما  �صلفـيت  حمافظة  وفرع 

بنك  ا�صرتاتيجية  مع  متا�صيا  ياأتي  والذي 

القد�س اإىل اإك�صاب فروعه ال�صبغة اجلديدة 

لت�صمل مواقع فريدة من اأجل الو�صول اإىل 

ب�صورة  احتياجاتهم  تلبية  و  العمالء  كافة 

بالتزامن  تاأتي هذه اخلطوات  كما  اأف�صل. 

اإىل  ترمي  التي  البنك  �صورة  حتديث  مع 

متجددة  روحًا  التجارية  عالمته  اإك�صاب 

تتنا�صب مع تطلعات العمالء.

نابل�س  فـي  رفـيديا  فرع  القد�س  بنك  د�صن 

مع  متا�صيا  ياأتي  والذي  اجلديدة  بحلته 

ا�صرتاتيجية بنك القد�س اإىل اإك�صاب فروعه 

فريدة  مواقع  لت�صمل  اجلديدة  ال�صبغة 

تلبية  و  العمالء  كافة  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

هذه  تاأتي  كما  اأف�صل.  ب�صورة  احتياجاتهم 

اخلطوات بالتزامن مع حتديث �صورة البنك 

التجارية  عالمته  اإك�صاب  اإىل  ترمي  التي 

روًحا متجددة تتنا�صب مع تطلعات العمالء.

القد�س اأكرم عبد اللطيف جراب ورئي�س 

اأبو  اإبراهيم  طولكرم  التجارية/  الغرفة 

التجارية  الغرف  اإحتاد  ورئي�س  ح�صيب، 

من  كبري  وعدد  ها�صم  عمر  وال�صناعية 

لعدد  بالإ�صافة  الر�صمية،  ال�صخ�صيات 

من رجال الأعمال. 

بــانــورامــا
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SOS و يبرم اتفاقية نوعية لدعم قرى

و يطلق الحملة الترويجية لخدمة »الويسترن يونيون«

بنك القدس: »نوّر مستقبلهم« حملة نوعية للقنوات اإللكترونية

لدعم  نوعية  اتفاقية  القد�س  بنك  وقع 

احلا�صنة   SOS الأطفال  قرى  جمعية 

الأ�صرية  الرعاية  فاقدي  لالأطفال 

فقدان  خطر  حتت  هم  الذين  والأطفال 

من  بيوت  فـي  ليكربوا  الأ�صرية  الرعاية 

فـي  موؤخرًا  جرى  التفاقية  حفل  حمبة، 

بح�صور  بيت حلم  فـي   SOS قرى  مقر 

الرئي�س التنفـيذي للبنك القد�س واملدير 

ال�صاللدة،  حممد  للقرية  الوطني 

اإطالق  التفاقية  هذا  مبوجب  ويتم 

الإلكرتونية  للقنوات  الت�صويقية  احلملة 

يقوم  بحيث  القد�س  بنِك  فـي  اخلا�صة 

 SOS قرى  ل�صالح  بالتربع  البنك 

قنواته  ببع�س  عمالئه  ا�صرتاك  عن 

الإلكرتونية املجانية واملتمثلة بـ )حتديث 

حملة  باإطالق  موخرًا  القد�س  بنك  قام 

ال�صريعة  احلوالت  مل�صتخدمي  ترويجية 

"ال�صحكة  بعنوان  يونيون  وي�صرتن 

وذلك  يومني"  كل  والفرحة  �صحكتني 

التي  املتوا�صلة  الدعائية  حمالته  �صمن 

يقدمها البنك بالتزامن مع فرتة الأعياد 

امليالدية.

القد�س موؤخرًا حملة ترويجية  اأطلق بنك 

"نّور  �صعار  حتت  لعمالئه  خا�صة 

اإىل  ُم�صتقبلهم" والتي يهدف من خاللها 

ت�صجيع العمالء على ال�صرتاك باخلدمات 

فـي  وامل�صاهمة  الإلكرتونية،  امل�صرفـية 

تاأمني م�صتقبل الأطفال فـي قرى الأطفال 

.SOS

بخدمة  ال�صرتاك  العمالء،  البيانات 

قد�س �صمارت اأو قد�صي اأون لين، اإيداع 

وذلك  الآلية(  ال�صرافات  عرب  ال�صيكات 

وفق ال�صروط والأحكام اخلا�صة باحلملة 

اإىل  هذه  واحلملة  التفاقية  وتهدف 

القنوات  ا�صتخدام  على  العمالء  ت�صجيع 

البنك  يقوم  اإثرها  على  الإلكرتونية، 

يتاأثر  اأن  بدون  القرى  ل�صالح  بالتربع 

العميل.
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البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الريحان

و يشارك بأسبوع الريادة العالمي كراعي رئيسي

فـي  اجلديد  فرعه  العربي  البنك  افتتح 

�صاحية الريحان – لكا�صا مول حتت رعاية 

ورئي�س  الفل�صطينّية  النقد  �صلطة  حمافظ 

والبرية  اللـه  رام  و�صناعة  جتارة  غرفة 

وبح�صور عدد من وجهاء املحافظة ورجال 

البنك  خطة  اإطار  فـي  وذلك  الأعمال، 

والتو�صع  فروعه  �صبكة  تعزيز  اإىل  الهادفة 

املناطق  فـي  جديدة  فروع  بافتتاح  بها 

املهمة وتوفـري خدمات م�صرفـية على اأعلى 

م�صتوى ممكن من اجلودة والتميز.

مدير  حوراين  جمال  ال�صيد  رحب  بدوره 

باحل�صور  العربي  للبنك  فل�صطني  منطقة 

الفرع رقم  افتتاح  مثمنا م�صاركتهم حفل 

والثامن  فل�صطني  فـي  العربي  للبنك   32
فـي حمافظة رام اللـه والبرية، الذي ياأتي 

لتو�صيع  العربي  البنك  �صيا�صة  متا�صيا مع 

ن�صاطاته واأعماله، وتاأكيدا ل�صتثماره فـي 

وتقدميها  امل�صرفـية  ال�صناعة  تطوير 
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ملعتمديه وفق اأعلى املعايري العاملية.

النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  هناأ  وبدوره 

ال�صيد عزام ال�صوا البنك العربي بافتتاح 

الريحان  �صاحية  فـي  اجلديد  الفرع  هذا 

مبحافظة رام اللـه والبرية، والتي �صهدت 

وهذا  م�صرفـيًا،  تفرعًا  املا�صي  الأ�صبوع 

اهتمام  فاإمنا يدل على  اإن دل على �صيء 

�صلطة  من  بت�صجيع  امل�صرفـي  اجلهاز 

فـي  امل�صرفـي  والنت�صار  بالتفرع  النقد 

وقرية  و�صاحية  ومدينة  حمافظة  كل 

وخميم فـي وطننا العزيز، م�صيدًا بالبنك 

امل�صرفـي  العمل  فـي  واإ�صهاماته  العربي 

وامل�صوؤولية الجتماعية.

الطموح من خالل ال�صتثمار فـي طاقاتهم 

اجلهود  وت�صخري  طموحاتهم،  وتعزيز 

لالرتقاء  العريقة  امل�صرفـية  واخلربات 

ملواكبة  واإعدادهم  ومعرفتهم  بقدراتهم 

وامل�صاهمة  امل�صطرد  التكنولوجي  التطور 

فـي بناء م�صتقبل مزهر. 

بــانــورامــا

اأ�صبوع  برعاية  العربي  البنك  �صارك 

التوايل  على  الثاين  للعام  العاملي  الريادة 

احلدث  لهذا  رئي�صي"  "كراعي  وذلك 

لدعم  عاملية  مبادرة  يعد  الذي  املميز 

النا�صئة.  امل�صاريع  واأ�صحاب  الرياديني 

خالل  �صنويا  احلدث  هذا  ينظم  حيث 

فـي  اأ�صبوع  مدار  على  الأول  ت�صرين  �صهر 

170 بلد حول العامل من بينها فل�صطني، 
اأ�صحاب  للرياديني  حقيقية  فر�صة  لتكون 

الطموحة  والأفكار  النا�صئة  امل�صاريع 

لتبادل اخلربات والأفكار .

اهتمام  على  تاأكيدا  امل�صاركة  هذه  وتاأتي 

والبتكار  الريادة  بت�صجيع  العربي  البنك 

ال�صباب  من  الأعمال  رياديي  ودعم 
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و يدعم تجهيز مظلة ساحة االنتظار في المستشفى الوطني

و يشارك في رعاية مهرجان قلقيلية الرابع للجوافة

و يختتم مبادرته الخاصة برياديي صناعة التكنولوجيا المالية »فينتيك« في فلسطين

الجتماعية  للم�صوؤولية  برناجمه  اإطار  فـي 

لإن�صاء  دعما  العربي  البنك  قدم  )معًا( 
وجتهيز مظلة �صاحة النتظار فـي امل�صت�صفى 

حت�صني  فـي  للم�صاهمة  بنابل�س  الوطني 

م�صتوى اخلدمات ال�صحية للمر�صى وذويهم 

�صيفًا  لهم  ومنا�صبة  مريحة  بيئة  وتوفـري 

امل�صت�صفى.  باحة  فـي  النتظار  عند  و�صتاءًا 

وتاأتي هذه املبادرة تاأكيدا على اهتمام البنك 

قطاع  تخدم  التي  املبادرات  بدعم  العربي 

ال�صحة اأحد القطاعات احليوية والهامة فـي 

م�صاهماته  تقدمي  البنك  ويوا�صل  املجتمع. 

دعم  خالل  من  القطاع  لهذا  املجتمعية 

امل�صت�صفـيات  تزويد  اىل  الهادفة  املبادرات 

مهرجان  برعاية  العربي  البنك  �صارك 

ح�صري"  "كراعي  للجوافة  الرابع  قلقيلية 

دعم  فـي  الجتماعية  م�صوؤوليته  اإطار  �صمن 

�صاأنها  من  التي  والفعاليات  الن�صاطات 

واملنتجات  القت�صاد  دعم  فـي  امل�صاهمة 

امل�صاركة  هذه  على  تعليقه  وفـي  املحلية. 

اأو�صح ال�صيد جمال حوراين مدير منطقة 

�صعيدون  اأننا  العربي  للبنك  فل�صطني 

بامل�صاركة برعاية مهرجان اجلوافة الرابع 

الذي ينبع من اهتمامنا وحر�صنا على دعم 

املجتمع كاأحد املوؤ�ص�صات الوطنية التي يقع 

تنمية  لتحقيق  الدور  هذا  عاتقها  على 

اقت�صادية اجتماعية بيئية م�صتدامة. 

وزراعة  و�صناعة  جتارة  غرفة  �صكر  كما 

فـي  املميز  دورهم  على  قلقيلية  حمافظة 

ب�صكل  ي�صاهم  الذي  املهرجان  هذا  تنظيم 

ملحوظ فـي ت�صويق حم�صول اجلوافة ودعم 

املزارعني املنتجني له.

وامل�صتلزمات  بالأجهزة  الطبية  واملراكز 

التحتية  البنى  وتعزيز  ال�صرورية  الطبية 

م�صتوى  حت�صني  فـي  ي�صهم  ب�صكل  فـيها 

اخلدمات املقدمة للمر�صى وذويهم. 
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مبادرته  موؤخرًا  العربي  البنك  اختتم 

�صهر  مطلع  فـي  اأطلقها  التي  اخلا�صة 

ودعم  ا�صتقطاب  بهدف  الأول  ت�صرين 

النا�صئة  وال�صركات  الريادية  الأفكار 

املالية  التكنولوجيا  �صناعة  جمال  فـي 

"فـينتيك" فـي فل�صطني. 
وقد ت�صمنت هذه املبادرة التي جرت على 

الرياديني  اأمام  الباب  فتح  �صهرين  مدار 

فـي  اأفكارهم  لطرح  النا�صئة  وال�صركات 

جمال التكنولوجيا املالية بهدف تطويرها 

م�صرفـية  تكنولوجية  وحلول  كمنتجات 

مبتكرة. وقد تقدم من خالل هذه املبادرة 

حيث  وم�صاريعهم  باأفكارهم  ريادي   69
البنك املخت�س مبراجعة كافة  قام فريق 

هذه الأفكار واختيار �صت منها بناء على 

وتبع  للم�صاركة.  اأهليتها  ومدى  كفاءتها 

وامل�صاريع  الأفكار  اأ�صحاب  اإدراج  ذلك 

عقدت  مكثفة  عمل  ور�صة  فـي  املختارة 

فـي مركز البتكار "AB iHub" فـي مقر 

الأردن   - العربي  للبنك  العامة  الإدارة 

تدريبية  ح�ص�س  على  خاللها  ح�صلوا 

من  متكامل  برنامج  �صمن  متخ�ص�صة 

قبل مر�صدين ورواد فـي �صناعة الفـينتيك 

اإىل جانب املخت�صني من البنك العربي. 

باختيار  فعالياتها  املبادرة  واختتمت 

الرياديون  قام  حيث  اأفكار  ثالث  اأف�صل 

بعر�س م�صاريعهم ومناق�صتها اأمام جلنة 

�صركة  الأول  باملركز  فازت  وقد  حتكيم. 

باملركز  وفازت   "Lend Leader"
الثاين �صركة "Lertech" فـيما ح�صلت 

الثالث  املركز  على   "Uome" �صركة 

نقدية  جوائز  على  الفائزون  ح�صل  وقد 

ملوا�صلة  لهم  كدعم  العربي  البنك  من 

اأفكارهم  وتطوير  حتقيق  على  العمل 

وم�صاريعهم.
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سلطة النقد الفلسطينية

توصيات المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019
»التمويل المصرفي وآفاق التنمية االقتصادية«

"التمويل   2019 الدويل  الفل�صطيني  امل�صرفـي  املوؤمتر  خرج 

بتاريخ  عقد  الذي  القت�صادية"  التنمية  واآفاق  امل�صرفـي 

وخطة  تو�صيات  بعدة  اأريحا،  مدينة  فـي   2019/11/27
عمل، من �صاأنها اأن ت�صهم فـي تفعيل دور جهات الإقرا�س فـي 

متويل القطاعات القت�صادية امل�صتهدفة مبا يتنا�صب مع خطة 

احلكومة للتنمية القت�صادية لتحقيق امل�صاهمة الفاعلة لتعزيز 

التنمية القت�صادية.

الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  برعاية  انعقد  قد  املوؤمتر  وكان 

ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  وم�صاركة  ا�صتيه،  حممد 

فـي  البنوك  وجمعية  النقد  �صلطة  بني  بالتعاون  ال�صوا،  عزام 

فل�صطني وموؤ�ص�صة التمويل الدولية )IFC( واملوؤ�ص�صة الأوروبية 

الفل�صطينية ل�صمان القرو�س، بهدف مراجعة نتائج ال�صيا�صات 

فرتة  خالل  وذلك  فل�صطني  فـي  الإقرا�س  جلهات  الئتمانية 

الع�صر �صنوات ال�صابقة واملمتدة بني الفرتة 2010 و 2018.

   

�صياغة �صيا�صات ائتمانية موجهة لال�صتثمار فـي القطاعات • 

الإنتاجية التي لها قيمة اإ�صافـية عالية قادرة على خلق فر�س 

عمل جديدة لت�صغيل اأيد عاملة اإ�صافـية.

ن�صب •  اأو  فـيها ح�ص�س  تعليمات حتديد  النقد  �صلطة  ت�صدر 

موجهة لال�صتثمار فـي القطاعات القت�صادية ال�صرتاتيجية 

امل�صتهدفة.

امل�صارف •  لتحفـيز  ت�صجيعية  حوافز  النقد  �صلطة  تقدمي 

وموؤ�ص�صات الإقرا�س على تقدمي مزيد من التمويالت لبع�س 

القطاعات القت�صادية ال�صرتاتيجية امل�صتهدفة.

توجيه العناية والهتمام الواجبني لال�صتثمار فـي التجمعات • 

ال�صياحية فـي القد�س.

جهات •  وحتفـيز  الزراعي  للقطاع  التحتية  البنية  تطوير 

واملوجه  املتخ�ص�س  التمويل  منظومة  تطوير  على  الإقرا�س 

للقطاع الزراعي.

 اإيالء اأهمية عالية لال�صتثمار فـي قطاع تكنولوجيا املعلومات، • 

وفتح املجال لتعظيم ال�صتفادة من خدمات التقنيات املالية 

احلديثة.

و�صع �صيا�صات ائتمانية موجهة لقطاعات ا�صرتاتيجية معرفة • 

املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  مثل  التنموية  احلكومة  بخطة 

املراأة، الزراعة، الطاقة واملهن واحلرف اليدوية وغريها.

القطاعات •  لتمويل  الناظمة  القانونية  البيئة  وتعزيز  تطوير 

القت�صادية ال�صرتاتيجية.

التخ�ص�س •  فـي  امل�صرفـي  اجلهاز  قدرات  وتطوير  تنمية 

باإطالق برامج متويلية موجهة لقطاعات اأو اأن�صطة اقت�صادية 

حمددة.

متويل •  من  لتتمكن  للم�صارف  الالزم  الفني  الدعم  توفـري 

ذلك  ي�صمل  ومبا  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  م�صاريع 

تب�صيط اإجراءات ت�صجيلها لدى اجلهات الر�صمية.
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عبا�س  حممود  الرئي�س  ال�صيد  اأ�صدر 

بتاريخ  اهلل  حفظه  مازن"  "اأبو 
رئا�صيًا  مر�صومًا   ،2019/11/18
النقد  �صلطة  حمافظ  ملعايل  بالتجديد 
حتى  متتد  ثانية  لولية  ال�صوا  عزام  ال�صيد 
العام 2023. وتقدم معايل املحافظ بجزيل 
الرئي�س  لفخامة  والعرفان  والتقدير  ال�صكر 
على هذه الثقة الغالية التي يعتز بها وُتلقي 
على عاتقه مب�صوؤولية كبرية، واعدًا اأن يكون 
قدر  وعلى  الرئي�س  ال�صيد  ظن  ح�صن  عند 
�صلطة  وطاقم  يبذل  واأن  التكليف،  جتديد 
ال�صتمرار  اأجل  من  ممكن  جهد  كل  النقد 

�صلطة  راكمتها  التي  الإجنازات  تطوير  فـي 
النقد وحتقيق املزيد منها. 

فـي  اأولوياته  اإن  املحافظ  معايل  وقال 
�صلطة  متكني  فـي  تتمثل  القادمة  الفرتة 
الرئي�س  ال�صيد  ورعاية  بدعم   - النقد 
واجلهات  احلكومة  مع  الكبري  والتعاون 
من   - بعملها  العالقة  ذات  الر�صمية 
ال�صتقرار  على  احلفاظ  فـي  ال�صتمرار 
وقدرته  امل�صرفـي  اجلهاز  ومتانة  املايل 
العمل  وتطوير  ال�صدمات،  مواجهة  على 
فـي القطاع املايل غري امل�صرفـي، وامل�صي 
التي  ال�صريكة  املوؤ�ص�صات  بعمل  قدمًا 

�صلطة  حمافظ  اإدارتها  جمل�س  يراأ�س 
ل�صمان  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  وهي  النقد 
الفل�صطيني،  امل�صرفـي  واملعهد  الودائع، 
الأموال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية  واللجنة 
بال�صكر  تقدم  كما  الإرهاب.  ومتويل 
اجلزيل، ملجل�س اإدارة �صلطة النقد خالل 
وللمحافظني  املا�صية،  الأربع  ال�صنوات 
الكرام الذين �صبقوه، واأ�صرة �صلطة النقد 
املوؤ�ص�صات  وجميع  ال�صقيقة،  واملوؤ�ص�صات 
�صلطة  مع  تعاونت  التي  والدولية  املحلية 
ذات  امل�صروعات  من  الكثري  فـي  النقد 

الأهمية للوطن واملواطن.

ال�صيد  النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  ثمن 
دولة  رئي�س  فخامة  اإ�صدار  ال�صوا  عزام 

مازن"  "اأبو  عبا�س  ال�صيد حممود  فل�صطني 
ح�صابات  فتح  لالأم  يجيز  بقانون  قرارًا 
والإيداع  القا�صرين،  لأبنائها  م�صرفـية 
واأكد  واإغالقها.  منها  وال�صحب  فـيها 

بتاريخ  �صحفـي  بيان  فـي  املحافظ  معايل 

النقد  �صلطة  جهوزية   ،2019/11/04
م�صريًا  بقانون،  القرار  لتطبيق  وامل�صارف 

 2009 ل�صنة   )8( رقم  التعليمات  اأن  اإىل 
بخ�صو�س فتح احل�صابات واإغالقها ال�صادرة 
ل  مف�صّ ب�صكل  حددت  قد  النقد  �صلطة  عن 

مل�صلحتهم  اأو  للُق�صر  احل�صابات  فتح  اآليات 
ومع  اأنه  اإىل  ال�صوا  واأ�صار  ملنفعتهم.  اأو 
لكال  متاحًا  اأ�صبح  القانون  هذا  �صدور 
لأبنائهم  فتح ح�صابات م�صرفـية  الوالدين 
�صتقوم  امل�صارف  اأن  مو�صحًا  الق�صر، 

مبا�صرة بتنفـيذ ن�س القرار بقانون.

فخامة الرئيس يصدر مرسوما
بالتجديد لمعالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا لوالية ثانية

محافظ سلطة النقد: المصارف جاهزة لتطبيق قانون
»فتح األم حسابات مصرفية ألبنائها القاصرين«

محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس الهيئة العليا لمجلس اإلدارة في بنك إنجلترا

لتعزيز  النقد  �صلطة  واإجنازات  وجهود 
وا�صتقالليته  امل�صرفـي  اجلهاز  ا�صتقرار 

و�صالمة اأعماله، واجلهود املبذولة ملواكبة 
اأحدث التطورات امل�صرفـية العاملية.

ا�صتقبل معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد 
 ،2019/11/21 بتاريخ  ال�صوا،  عزام 
فـي  الإدارة  ملجل�س  العليا  الهيئة  رئي�س 
فـي  فرايد  براديل  ال�صيد  اإجنلرتا  بنك 
القطاع  واقع  على  لالطالع  تهدف  زيارة 
معايل  واأ�صاد  الفل�صطيني.  امل�صرفـي 
املحافظ بالعالقة املتينة والتعاون مع بنك 
اإجنلرتا، موؤكدًا على �صرورة تعزيز العالقة 
وتبادل  اجلانبني  بني  امل�صرتكة  الثنائية 
وخا�صة  امل�صرفـية،  والتجارب  اخلربات 

.Fintech فـي جمال التكنولوجيا املالية
وبدوره، اأ�صاد ال�صيد براديل فرايد بتطور 
القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني وا�صتقراره، 
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البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين
قائمة المركز المالي الموحدة

2018/6/302019/6/30%∆
الموجودات

8.5%2,721,068,5032,953,151,403نقد واأر�صدة لدى �صلطة النقد الفل�صطينية
8.8%1,392,164,8941,269,199,159اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية

11.4%1,037,795,462919,556,487اأر�صدة لدى املركز الرئي�صي
8.4%8,013,501,6078,689,668,296�صافـي الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

0.1%142,614,155142,454,330موجودات مالية بالقيمة العادلة
5.4%1,032,711,7061,088,612,065موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

17.3%48,037,10056,324,450ا�صتثمارات
100%0102,879,206حق ا�صتخدام اأ�صول م�صتاأجرة

4.9%311,670,664326,909,589�صافـي موجودات ثابتة
27.7%367,647,635469,631,245اأخرى

6.3%15,067,211,72616,018,386,230جمموع املوجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
33.3%236,573,058315,448,576ودائع �صلطة النقد الفل�صطينية

2.6%657,464,343674,811,808ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية
92.9%23,026,5291,632,024ودائع املركز الرئي�صي

5.2%11,938,600,86612,557,675,260ودائع العمالء
2.8%132,672,104136,452,294خم�ص�صات متنوعة

102.8%14,393,45729,185,701خم�ص�صات ال�صرائب
100%099,694,208مطلوبات متعلقة بعقود الإيجار

3.2%420,518,983433,842,132اأخرى
6.1%13,423,249,34014,248,742,002جمموع املطلوبات
حقوق الملكية

2.4%1,057,529,8201,083,379,802راأ�س املال املدفوع
100%2,574,0480راأ�س املال امل�صاند

0%25,412,86625,412,866عالوة اإ�صدار
11.4%280,678,290312,633,380احتياطي قانوين وتقلبات دورية

11.5%47,663,00153,148,634احتياطي خماطر م�صرفـية عامة واختياري
21.8%9,790,42411,923,586التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

52.7%104,946,685160,261,853الأرباح املدورة
8.7%134,948,099146,731,279اأخرى

7.6%1,643,962,3851,769,644,228جمموع حقوق امللكية
6.3%15,067,211,72616,018,386,230جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

زاوية مصرفية
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قائمة الدخل الموحدة
2018/6/302019/6/30%∆

اإليرادات
8.6%296,755,954322,385,630الفوائد الدائنة
10.9%56,050,30462,131,864الفوائد املدينة

8.1%240,705,650260,253,765�صافـي اإيرادات الفوائد
3.3%56,363,44254,515,889�صافـي اإيرادات العمولت

6.0%297,069,092314,769,655�صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت
3.6%24,677,92325,569,178اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

38.4%5,662,0967,834,465ا�صرتداد خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية
15.4%19,783,89922,830,611اأخرى

6.9%347,193,009371,003,909جمموع االإيرادات

المصاريف
0.3%119,678,682119,296,112نفقات املوظفـني

1.4%79,892,71981,049,844م�صاريف ت�صغيلية
41.7%16,419,81123,263,096ا�صتهالكات واإطفاءات

121.1%13,534,13429,925,602خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية
7.7%2,949,0882,722,576 اأخرى

10.2%232,474,433256,257,231جمموع امل�صاريف
0.02%114,718,576114,746,678الربح قبل ال�صرائب

59.5%123,50650,007انتفاعات �صريبية موؤجلة
4.4%32,981,63331,529,778م�صروف ال�صرائب

1.9%81,613,43783,166,893�صافـي ربح الفرتة

البيانات املالية املوحدة لل�صناعة امل�صرفـية م�صتثنى منها البنك الإ�صالمي العربي باعتباره احدى ال�صركات التابعة لبنك فل�صطني، والبنك الإ�صالمي الفل�صطيني

 باعتباره احدى ال�صركات التابعة للبنك الوطني.

القيم بالدولر الأمريكي.
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المؤشرات المالية للصناعة المصرفية
2018/6/302019/6/30%∆

الربحية
0.8%84.8%85.6%�صافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

4.1%0.52%0.54%العائد على املوجودات
5.3%4.70%4.96%العائد على حقوق امللكية

السيولة
1.1%78.4%79.2%ودائع العمالء / املوجودات

2.0%54.2%53.2%�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة / املوجودات
3.1%69.2%67.1%�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة / ودائع العمالء

هيكل رأس المال
41.9%9.1%6.4%الأرباح املدورة / حقوق امللكية

1.3%11.0%10.9%حقوق امللكية / املوجودات
0.7%20.4%20.5%حقوق امللكية / �صافـي الت�صهيالت املبا�صرة

زاوية مصرفية
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األهمية النسبية لبنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من مجموع الموجودات الحصة من مجموع الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2018/6/30 2019/6/30

%34.2

%53.2

%32.1

%54.2

الموجودات السائلة صافي التسھیالت المباشرة

%6.8

%88.9

%7.0

%88.1

ودائع البنوك وسلطة النقد ودائع العمالء

%16.2

%69.3

%14.7

%70.1

صافي إیرادات العموالت صافي إیرادات الفوائد

%10.9

%89.1

%11.0

%89.0

مجموع حقوق الملكیة مجموع المطلوبات

%20.0

%64.3

%20.7

%61.2

االحتیاطیات رأس المال المدفوع 

%34.3

%51.5

%31.6

%46.6

مصاریف تشغیلیة نفقات الموظفین
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سطين
ف سنوية للبنوك العاملة في فل

ص
مقارنة أهم البيانات المالية الن

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

سهيالت المباشرة
صافي الت

س المال المدفوع
رأ

سارة(
صافي الربح )الخ

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

ني
ط

ك فل�ص
بن

4,563,902,782
p

4,953,630,571
3,671,347,975

p
3,848,365,170

2,604,112,333
p

2,851,991,092
200,000,000

p
204,000,000

24,730,547
q

22,492,418

ك العربي
البن

3,681,013,800
q

3,652,348,446
3,056,551,449

p
3,127,830,261

1,827,632,944
p

1,902,776,987
120,000,000

p
130,000,000

33,549,148
p

34,881,704

طني
ك الو

البن
2,071,853,323

p
2,341,181,950

1,660,477,949
p

1,811,472,861
1,272,908,211

p
1,393,722,442

75,000,000
p

78,000,000
8,352,087

p
9,085,196

ك القد�س
بن

1,047,006,378
p

1,235,661,618
856,534,697

p
938,466,901

645,145,977
p

733,196,262
75,213,600

p
90,172,750

5,072,471
p

5,724,497

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

1,070,365,693
p

1,207,440,922
872,637,119

p
991,768,477

639,880,987
p

746,661,130
74,000,000

p
77,000,000

6,260,246
q

5,968,187

المي العربي
ك الإ�ص

البن
1,020,946,793

p
1,150,998,580

786,823,234
p

938,750,068
646,202,321

p
735,115,094

75,000,000
p

84,919,252
3,372,651

p
4,416,249

ك القاهرة عمان
بن

1,007,529,835
q

964,070,220
738,457,884

p
759,743,001

506,046,889
q

499,585,422
75,000,000

¬
75,000,000

2,350,100
q

1,624,872

جارة والتمويل
ك ال�صكان للت

بن
648,533,386

p
684,285,492

538,521,007
p

556,256,891
211,308,516

p
262,313,549

75,000,000
¬

75,000,000
2,397,661

p
3,559,106

ك الأردن
بن

609,187,770
p

623,284,031
497,897,169

q
494,282,615

268,180,281
p

307,289,367
66,000,000

p
75,000,000

4,615,006
p

5,051,126

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
412,435,008

p
484,126,851

293,184,682
p

332,049,557
224,412,056

p
229,013,603

75,000,000
p

78,000,000
2,467,657

q
2,368,057

ين
ك الأهلي الأرد

البن
382,846,159

p
415,805,289

296,159,598
p

315,340,560
181,231,130

p
191,928,056

66,607,052
p

75,007,052
778,502

p
1,077,202

ين
ي الأرد

جار
ك الت

البن
201,317,364

p
270,193,725

117,729,629
p

143,350,674
88,274,969

q
87,881,519

51,509,168
p

75,000,000
140,226

q
1,320,953

�صفا
ف ال

�صر
م

127,290,964
p

203,976,456
31,937,452

p
106,156,227

57,495,263
p

109,556,527
75,000,000

¬
75,000,000

1,541,649
q

1,684,638

ي العربي
�صر

ي امل
ك العقار

البن
173,147,832

p
189,821,581

111,867,881
p

124,360,541
105,631,079

p
120,413,470

53,200,000
¬

53,200,000
157,740

p
308,308

ين الكويتي
ك الأرد

البن
141,147,124

67,933,494
21,121,961

50,000,000
1,456,059

المية.
ك الإ�ص

ت البنود فـي البنو
ف م�صميا

ال
خت

مراعاة ا

المية. 
ك الإ�ص

طلقة فـي البنو
ت امل

ب ال�صتثمارا
حا

حقوق اأ�ص
ىل 

ت النقدية بالإ�صافة اإ
الء ت�صمل التاأمينا

ودائع العم

حدى �صركاته التابعة.
المي العربي باعتباره اإ

ك الإ�ص
ت البن

ني ت�صمل بيانا
ط

ك فل�ص
ت بن

بيانا

حدى �صركاته التابعة.
طيني باعتباره اإ

المي الفل�ص
ك الإ�ص

ت البن
طني ت�صمل بيانا

ك الو
ت البن

بيانا

ك القد�س.
ين الكويتي مع بن

ك الأرد
�صهد عام 2018 اندماج البن

زاوية مصرفية
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سطين
ف سنوية للبنوك العاملة في فل

ص
سوقية الن

ص ال
ص

مقارنة أهم الح
مجموع الموجودات

ودائع العمالء
سهيالت المباشرة

صافي الت
س المال المدفوع

رأ
سارة(

صافي الربح )الخ

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

2018 / 6
2019 / 6

ني
ط

ك فل�ص
بن

%
30.29

p
%

30.92
%

30.75
q

%
30.65

%
32.50

p
%

32.82
%

18.91
q

%
18.83

%
30.30

q
%

27.04

ك العربي
البن

%
24.43

q
%

22.80
%

25.60
q

%
24.91

%
22.81

q
%

21.90
%

11.35
p

%
12.00

%
41.11

p
%

41.94

طني
ك الو

البن
%

13.75
p

%
14.62

%
13.91

p
%

14.43
%

15.88
p

%
16.04

%
7.09

p
%

7.20
%

10.23
p

%
10.92

ك القد�س
بن

%
6.95

p
%

7.71
%

7.17
p

%
7.47

%
8.05

p
%

8.44
%

7.11
p

%
8.32

%
6.22

p
%

6.88

طيني
المي الفل�ص

ك الإ�ص
البن

%
7.10

p
%

7.54
%

7.31
p

%
7.90

%
7.99

p
%

8.59
%

7.00
p

%
7.11

%
7.67

q
%

7.18

المي العربي
ك الإ�ص

البن
%

6.78
p

%
7.19

%
6.59

p
%

7.48
%

8.06
p

%
8.46

%
7.09

p
%

7.84
%

4.13
p

%
5.31

ك القاهرة عمان
بن

%
6.69

q
%

6.02
%

6.19
q

%
6.05

%
6.31

q
%

5.75
%

7.09
q

%
6.92

%
2.88

q
%

1.95

جارة والتمويل
ك ال�صكان للت

بن
%

4.30
q

%
4.27

%
4.51

q
%

4.43
%

2.64
p

%
3.02

%
7.09

q
%

6.92
%

2.94
p

%
4.28

ك الأردن
بن

%
4.04

q
%

3.89
%

4.17
q

%
3.94

%
3.35

p
%

3.54
%

6.24
p

%
6.92

%
5.65

p
%

6.07

طيني
ك ال�صتثمار الفل�ص

بن
%

2.74
p

%
3.02

%
2.46

p
%

2.64
%

2.80
q

%
2.64

%
7.09

p
%

7.20
%

3.02
q

%
2.85

ين
ك الأهلي الأرد

البن
%

2.54
p

%
2.60

%
2.48

p
%

2.51
%

2.26
q

%
2.21
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عام 2019 على صفحة
فـي جمموعة  والتاأثري  احل�صد  اأ�صا�صية:  اأربعة حماور  على  بالعمل   2019 عام  فل�صطني خالل  فـي  البنوك  ا�صتمرت جمعية 
من الق�صايا التي تهم ال�صناعة امل�صرفـية من خالل متابعة          
، وذلك مع عدة جهات من بينها �صلطة النقد الفل�صطينية، وزارة القت�صاد الوطني، وزارة املالية، وزارة العدل، احتاد 
اأو  مناق�صتها  مت  التي  القوانني  و  اخلا�س،  القطاع  ملوؤ�ص�صات  التن�صيقي  واملجل�س  اجلمركية،  ال�صابطة  الفل�صطينيني،  املقاولني 
"حق  تقدمي املالحظات عليها، ت�صمنت: التعديالت املقرتحة على قانون العمل، م�صودة قانون ال�صركات، و قرار بقانون ب�صان 
الأم فـي فتح ح�صابات م�صرفـية لأبنائها القا�صرين"، كما ناق�صت و و�صعت اجلمعية مالحظات موحدة على عدد من م�صودات 
املايل"،  الرفع  ن�صبة  "تطبيـق  "التوظيفات اخلارجية"،  املايل"،  ال�صمول  "ح�صاب  ب�صاأن:  النقد،  �صلطة  ال�صادرة عن  التعليمات 
"الأمن واحلماية للمقرات والفروع"، "احلو�صبة ال�صحابية وا�صتئجار املواقع"، و "ال�صتثمار فـي م�صاريع اقت�صادية م�صتهدفة"، 
بالإ�صافة اإىل بحث و متابعة عدد من الق�صايا واملوا�صيع املتعلقة بالعمل امل�صرفـي، منها: املعيار املحا�صبي رقم 9 املتعلق باإعداد 
التقارير املالية، الق�صايا التي تواجه قطاع املقاولت فـي تعامالته امل�صرفـية، اتفاقية حترير التجارة فـي اخلدمات بني الدول 
العربية، التقارير املعدة من قبل موؤ�ص�صة Capital Intelligence، بحث اإمكانية ت�صكيل حماكم م�صرفـية وجتارية متخ�ص�صة 

فـي فل�صطني، و اخلروج بتعريف موحد للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر.
وهي:    ، اجلمعية        نفذت  االأبحاث  و  الدرا�صات  جمال  فـي  و 
فل�صطني،   فـي  العاملة  البنوك  بنك من  لكل  واملنفردة  امل�صرفـي  للقطاع  املجمعة  املالية  واملوؤ�صرات  للبيانات    
  حتليلية لبنود امليزانية العمومية املجمعة للبنوك،     ت�صمنت نتائج اأعمال البنوك 
خالل عامني،     تهم القطاع امل�صرفـي تنوعت بني حتليل اأداء وحتليل �صوق، كما اأعدت   

 ما بني اجلهاز الوظيفـي، مميزات الرواتب، التوزيع اجلغرافـي، و مقارنة ما بني قطاعني ماليني.
و اأما فـي جمال االأن�صطة والفعاليات عقدت ونظمت و�صاركت اجلمعية       ما بني اجتماعات 
ت�صاورية، لقاءات، ور�س عمل، منتديات، موؤمترات، واحتفالت. حيث عقدت      تنوع بني اجتماعات جمل�س 
اإدارة وهيئة عامة، اجتماعات ت�صاورية ملختلف الدوائر امل�صرفـية، ور�س عمل، و لقاءات مع ممثلي موؤ�ص�صات حملية من القطاعني العام 
واخلا�س وبعثات من موؤ�ص�صات دولية، منهم: وزارة القت�صاد الوطني، وزارة �صوؤون املراأة، ال�صابطة اجلمركية، م�صروع التمويل خللق 
فر�س عمل F4J، وكالة اليابان للتعاون الدويل، و اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل. كما عقدت و�صاركت فـي تنظيم عدد من الأن�صطة 
املتنوعة، اأبرزها: املوؤمتر امل�صرفـي الفل�صطيني الدويل "التمويل امل�صرفـي واآفاق التنمية", و حفل تكرمي املوظفـني املتميزين فـي القطاع 
، منها: ور�صة عمل "نحو ا�صرتاتيجية وطنية  امل�صرفـي الفل�صطيني، كذلك كان لها       
لتعزيز خدمات التقنيات املالية"، و اجتماع الأمناء املدراء العامني للجمعيات واحتادات امل�صارف العربية، اإىل جانب رعاية وامل�صاركة 
بعدد من موؤمترات ومنتديات احتاد امل�صارف العربية، منها: موؤمتر واقع القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني فـي حميطه العربي بدورته الثالثة 

"ابتكارات التكنولوجيا املالية وم�صتقبل اخلدمات امل�صرفـية"، و منتدى "متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وال�صركات النا�صئة".
للجان، جمال�س  فـي     الفل�صطيني �صاركت اجلمعية  القطاع امل�صرفـي  فـيها ممثاًل عن  و ب�صفتها ع�صوًا 
جلنة  الالئق،  للعمل  الوطنية  اللجنة  املايل،  لل�صمول  الفنية  اللجنة  املايل،  لل�صمول  الوطنية  اللجنة  منها:  وال�صناديق،  الإدارة، 
مراجعة م�صروع قانون ال�صركات، اللجنة الفنية امل�صرتكة مع وزارة املالية، اللجنة الوطنية اخلا�صة بدرا�صة احلد الأدنى لالأجور، 

املجل�س ال�صت�صاري لالإح�صاءات الر�صمية، املجل�س الأعلى لالأبداع والتميز، و �صندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية.
العالقات العامة واالإعالم ن�صرت اجلمعية     وهي:      و فـي جمال 
"البنوك فـي فل�صطني"،  "الو�صع املايل للبنوك 2018" يرافقه  "حقائق م�صرفـية"،   "الأداء املقارن للبنوك 
2018"، بالإ�صافة اإىل  "درا�صات م�صرفـية 2018"، اإ�صافة اإىل   من "املوؤ�صر امل�صرفـي" يرافقها  

"بيانات م�صرفـية"،   "الدور الجتماعي للبنوك 2018"، بالإ�صافة اإىل  "التقرير ال�صنوي 2018".
حول:  من      العديد  فـي  النقد  �صلطة  مع  بال�صراكة  اجلمعية  عملت  و   
ال�صمول املايل، الدخار الوطني، الأ�صبوع امل�صرفـي لالأطفال وال�صباب. و حر�صًا من اجلمعية على التوا�صل مع كافة فئات املجتمع 
ا�صتمرت بتحديث موقعها الإلكرتوين و ح�صاباتها على مواقع التوا�صل الجتماعي. كما نظمت عدد من    

حول منتج ب�صرية اخلا�س باملكفوفني، و كيفية تعامل البنوك مع دوريات ال�صابطة اجلمركية. 



لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

الفردية  الرؤى  عنها  تنبثق  المصرفي  للقطاع  جماعية  رؤية  خلق  إلى  البنوك  جمعية  تسعى 
للبنوك، حيث تعمل على االرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين، إذ تراعي في كل عام 
التركيز على حزمة من المواضيع التي تشكل اهتمامًا مشتركًا للبنوك، من خالل العمل على 

أربعة محاور، حيث أنجزت خالل عام 2019:

الحشد والتأثير 
تابعت ثالثة قوانين، ست تعليمات، تعميم واحد، و اثنا عشر موضوعًا مصرفيًا

الدراسات واألبحاث
نفذت ثالثة و عشرين دراسًة و تقريرًا ماليًا و مصرفـيًا

األنشطة والفعاليات
عقـدت و نظمت و شـاركت بأكثـر من مائة و ثالثين نشـاطـًا مصرفـيًا و اقتصاديًا

العالقات العامة واإلعالم
نشرت تسع إصدارات مصرفـية و إعالمية
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