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إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي بفلسطين

Thomson Reuters تعقد ورشة عمل للتعريف بخدمات  •
تنظم ورشة عمل بالتعاون مع IFC حول »التأجير التمويلي«  •

CI ,GIZ ,IMF ,WB تلتقي بعثات المؤسسات الدولية  •

تستمر بتقديم الدعم لمستشفيات القدس، في إطار مسؤوليتها المجتمعية  •

حصة أكبر ثالثة بنوك: 68% من الموجودات، 70% من الودائع، 71% من التسهيالت  •

حصة البنوك المحلية: 55% من الموجودات، 55% من الودائع، 60% من التسهيالت  •

البنوك:  جمعية 
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بيت البنوك

تحت رعاية  سيادة الرئيس محمود عباس و بحضور معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا
جمعية البنوك تشارك بحضور حفل »إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي بفلسطين«

عبا�س  حممود  الرئي�س  �سيادة  رعاية  حتت 

م�سطفى  حممد  الدكتور  معايل  وم�ساركة 

الرئي�س وح�سور معايل حمافظ  ممثاًل عن 

جمعية  �ساركت  ال�سوا،  عزام  النقد  �سلطة 

البنوك بح�سور حفل "اإطالق ال�سرتاتيجية 

برئي�س  ممثلة  املايل"  لل�سمول  الوطنية 

العامون  واملدراء  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

للجمعية،  العام  واملدير  للبنوك  والإقليميون 

ق�سر  فـي   2018/12/02 بتاريخ  وذلك 

رئا�سة  اأطلقت  حيث  الثقافـي،  الـله  رام 

لل�سمول املايل فـي فل�سطني  اللجنة الوطنية 

النقد  �سلطة  حمافظ  من  بكل  ممثلة 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

ق�سي�س  نبيل  الدكتور  املال  راأ�س  �سوق  هيئة 

فـي  املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

الأملانية  فل�سطني ومب�ساركة ممثل احلكومة 

فـي فل�سطني ال�سيدة حنا اجلا. حيث تهدف 

ال�سرتاتيجية اإىل زيادة ن�سب ال�سمول املايل 

حتقيق  جانب  اإىل  الفل�سطينية،  بالدولة 

متطور  مايل  قطاع  نحو  الفل�سطينية  الروؤية 

الظروف  لتح�سني  املالية  الحتياجات  يلبي 

املعي�سية وتعزيز الرفاه الجتماعي لالأفراد، 

لالأفراد  املايل  ال�سمول  ن�سبة  رفع  وكذلك 

البالغني من 36.4% اإىل 50% كحد اأدنى 

و�سول  تعزيز  وكذلك   ،2025 عام  بنهاية 

للخدمات  املجتمع  فئات  كل  وا�ستخدام 

املالية من خالل القنوات الر�سمية املنا�سبة 

بالتكلفة والوقت املعقولني، وحماية حقوقها، 

وتعزيز معرفتها املالية مبا ميكنها من اتخاذ 

القرار املايل املنا�سب.

�سيادة  عن  ممثاًل  الفتتاحية  كلمته  وفـي 

الرئي�س حممود عبا�س، �سدد الدكتور حممد 

املنظومة  اأن  من  وبالرغم  اأنه  م�سطفى، 

اأ�سواطًا  قطعت  قد  فل�سطني  فـي  املالية 

اأننا بحاجة  اإل  الأ�سعدة،  كبرية على جميع 

ما  حتقيق  بهدف  اجلهود  هذه  ل�ستكمال 

لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإليه  ت�سبو 

اأف�سل  موؤ�سرات  اإىل  الو�سول  فـي  املايل 

اأجل  من  اأف�سل  وا�ستخدام  املايل  لل�سمول 

ن�سعى  الذي  القت�سادي  التحول  حتقيق 

اليه؛ وهذا بال �سك هدف طموح لكنه قابل 

للتحقيق بت�سافر اجلهود كافة.

من جهته اأ�سار معايل حمافظ �سلطة النقد 

التقلبات  من  بالرغم  اأنه  ال�سوا،  عزام 

التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  فـي 

النقد  �سلطة  اأدركت  فل�سطني،  بها  مرت 

لل�سمول  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإن�ساء  اأهمية 

املركزية  البنوك  اأوائل  من  وكانت  املايل 

وا�ستطاعت  املجال،  هذا  فـي  بادرت  التي 

العديد  حتقيق  ال�سابقة  ال�سنوات  خالل 

جميعها  ت�سب  والتي  الإجنازات  من 

تعزيز  ومت  املايل،  ال�سمول  م�سلحة  فـي 

ومتكني  امل�سرفـي  اجلهاز  ومالءة  كفاءة 

املتخ�س�س،  الإقرا�س  موؤ�س�سات  قطاع 

املتطورة  الأنظمة  من  العديد  واإطالق 

 194 الوطني  واملفتاح  براق  نظاما  منها 

والت�سنيف  الئتمان  واأنظمة  اآيبان  ونظام 

الئتماين وال�سيكات املعادة، كما مت تطوير 

الإجراءات واأدوات العمل والبيئة القانونية 

على  احلا�سل  التطور  احتياجات  يلبي  مبا 

ال�سناعة امل�سرفـية الفل�سطينية.

على  ال�سرتاتيجية  اإطالق  حفل  وا�ستمل 
وال�سمول  املراأة  بعنوان  الأوىل  جل�ستني، 

الثانية بعنوان  املايل فـي فل�سطني، واجلل�سة 

متكني  فـي  والأولويات  امل�ستقبلية  اخلطوات 

قطاع املن�ساآت ال�سغرية ومتناهية ال�سغر.
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

في اجتماعه الدوري الثالث لعام 2018
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث تعديل النظام األساسي للجمعية 

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعا 
لمناقشة مالحظات البنوك على النظام األساسي

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

بتاريخ   )2018/03( رقم  اجتماعه 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/10/31
النظام  تعديل  املجل�س  بحث  حيث 

تاأجيل  على  وتوافق  للجمعية  الأ�سا�سي 

بعد  ما  اإىل  ال�سرتاتيجية  اخللوة  عقد 

للهيئة  املجل�س  واأو�سى  النظام،  تعديل 

التربع  مو�سوع  فـي  البت  العامة 

كما  الريموك،  خميم  اأعمار  لإعادة 

من  الوارد  الكتاب  على  املجل�س  اطلع 

البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 

اجتماعًا غري عادي بتاريخ 2018/11/26 

اأغلبية  بح�سور  اجلمعية،  مقر  فـي 

الأع�ساء وممثلني عن �سلطة النقد ووزارة 

للجميعة  القانوين  وامل�ست�سار  القت�ساد 

ملناق�سة  وذلك  للمحاماة،  اتقان  مكتب 

مالحظات البنوك على النظام الأ�سا�سي 

مت  الجتماع  وخالل  عليها،  والت�سويت 

تعديالت  اإجراء  على  باملوافقة  الت�سويت 

النظام  مواد  بع�س  على  مقرتحة 

جمعية البنوك تقدم الدعم لمستشفى ماريوسف بالقدس 
لتمويل شراء أجهزة فحص للقلب

دعم  نحو  البنوك  جمعية  توجه  اإطار  فـي 

اأهلنا فـي  القطاع ال�سحي وتثبيت �سمود 

القد�س، قدمت اجلمعية الدعم مل�ست�سفى 

جهاز  �سراء  لتمويل  بالقد�س  ماريو�سف 

واأجهزة  القلب  لفح�س  الرتا�ساوند 

ملراقبة تخطيط القلب والعالمات احليوية 

املكثفة  العناية  ق�سم  فـي  ل�ستخدامها 

والأق�سام الأخرى فـي امل�ست�سفى. 

 ومن اجلدير ذكره اأن م�ست�سفى ماريو�سف 

تقدم خدماتها مند عام 1953 لأهلنا فـي 

فل�سطني ب�سكل عام وللقد�س خا�سًة.

الودائع  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 

وفـي  للجمعية،  مقر  تاأجري  بخ�سو�س 

لعقد  موعد  حتديد  مت  الجتماع  نهاية 

اجتماع هيئة عامة غري عادي.

القانوين  امل�ست�سار  وتكليف  الأ�سا�سي، 

الالزمة  الإجراءات  مبتابعة  للجمعية 

التعديالت  لتثبيت  لدى اجلهات املخت�سة 

ح�سب الأ�سول.
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جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مشروع قرار بقانون بشأن »المالكين والمستأجرين«
البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 

جمل�س  ورئا�سة  فل�سطني  فـي  العاملة 

على  مالحظاتهم  بو�سع  الوزراء 

"املالكني  ب�ساأن  بقانون  قرار  م�سروع 

ال�سادر   "2017 ل�سنة  وامل�ستاأجرين 

الرئا�سة  تزويد  مت  حيث  الرئا�سة،  عن 

باملالحظات ملراجعتها ودرا�ستها والأخذ 

اإ�سدار م�سروع القرار  اأمكن قبل  اإن  بها 

بقانون.

جمعية البنوك تلتقي بعثات عدد من المؤسسات الدولية

 Capital Intelligence جمعية البنوك تلتقي بعثة شركة
البنوك  جمعية  عام  مدير  التقى 

 Capital �سركة  بعثة  دياب  اأبو  نبيل 

 2018/11/25 بتاريخ   Intelligence
فـي مقر اجلمعية، حيث تناول اللقاء اآخر 

التطورات حول تعاقد عدد من البنوك فـي 

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني معها لتقدمي 

ال�سركات  من  باعتبارها  لهم  خدماتها 

الئتماين  والت�سنيف  بالتحليل  املخت�سة 

كما  املالية.  املوؤ�س�سات  وتقييم  للبنوك 

قدم مدير عام اجلمعية عر�سا عن واقع 

القطاع امل�سرفـي وعر�س للبعثة عددا من 

الدرا�سات التي تعدها اجلمعية.

نبيل  البنوك   جمعية  عام  مدير  التقى 

اأبودياب بعثات عدد من املوؤ�س�سات الدولية 

فـي مقر اجلمعية، حيث التقى بعثة البنك 

 ،2018/11/07 بتاريخ   WB الدويل 

بتاريخ   IMF الدويل  النقد  �سندوق  بعثة 

الوكالة  وبعثة  و2018/12/06،   ،11/28
بتاريخ   GIZ الـ  الدويل  للتعاون  الأملانية 

اللقاءات  تناولت  حيث   ،2018/12/09

عر�سا لواقع القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني 

من خالل اأهم البيانات  واملوؤ�سرات املالية 

للبنوك العاملة فـي فل�سطني، وبحث اآفاق 

التعاون.

بيت البنوك
تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا

جمعية البنوك تشارك في ورشة عمل حول 
»االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين«

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 

فـي  البنوك  جمعية  �ساركت  ال�سوا،  عزام 

الوطنية  "ال�سرتاتيجية  حول  عمل  ور�سة 

عقدها  التي  فل�سطني"  فـي  املايل  لل�سمول 

مع  بالتعاون  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد 

فـي   2018/10/27 بتاريخ  النقد  �سلطة 

فندق الكرمل، ممثلة برئي�س جمل�س الإدارة 

العامون  املدراء  وبح�سور  ن�سنا�س،  جوزيف 

و�سركات  البنوك  فـي  ونوابهم  والإقليميون 

الدوائر  ومدراء  املتخ�س�س،  الإقرا�س 

املالية  املتابعة  وحدة  وفـي  النقد  �سلطة  فـي 

وموؤ�س�سة �سمان الودائع.

معايل حمافظ  اأكد  الفتتاحية،  كلمته  وفـي 

فـي  الفل�سطينية  التجربة  اأن  النقد،  �سلطة 

اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول املايل 

�سندوق  لدى  به  يحتذى  مرجعًا  اأ�سبحت 

النقد العربي وبع�س البنوك املركزية العربية. 

من جهته، اعترب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

البنوك، اأن وجود اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سمول 

املايل خطوة مهمة لتجاوز انخفا�س معدلت 

املالية،  واخلدمات  املنتجات  اإىل  الو�سول 

قائمة  اإىل  بالن�سمام  فل�سطني  جناح  وان 

الدول التي لديها اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سمول 

املايل، يوؤكد ج�سامة اجلهد من قبل �سلطة 

النقد والقطاع امل�سرفـي ب�سكل عام.

ان�سباط  دائرة  مدير  قدم  الور�سة  وخالل 

ال�سوق فـي �سلطة النقد علي فرعون عر�سًا 

تو�سيحيًا �ساماًل عن ال�سرتاتيجية الوطنية 

لل�سمول املايل.
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني 
جمعية البنوك تشارك في تنظيم ورشة عمل حول 

»التحول لالقتصاد األخضر في فلسطين والتسهيالت المالية الخضراء«

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا
جمعية البنوك تشارك في ورشة عمل حول 

»إدماج النوع االجتماعي في القطاع المصرفي في فلسطين«
�سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 

جمعية  �ساركت  ال�سوا،  عزام  النقد 

"اإدماج  حول  عمل  ور�سة  فـي  البنوك 

امل�سرفـي  القطاع  فـي  الجتماعي  النوع 

الأمم  هيئة  نظمتها  التي  فل�سطني"  فـي 

املتحدة للمراأة، بالتعاون مع �سلطة النقد، 

بتاريخ  لالإقرا�س،  الفل�سطينية  وال�سبكة 

2018/12/06 فـي فندق اجلراند بارك. 
رفع  اآليات  مناق�سة  اإىل  الور�سة  وهدفت 

وعي القطاع امل�سرفـي فـي تعميم واإدماج 

العامة  ال�سيا�سة  فـي  الجتماعي  النوع 

ملوؤ�س�سات  والتنظيمي  املوؤ�س�سي  وامل�ستوى 

القطاع امل�سرفـي.

وخالل كلمته فـي افتتاح الور�سة �سدد نائب 

حمافظ �سلطة النقد د. ريا�س اأبو �سحادة، 

ب�سرورة التزام املوؤ�س�سات العاملة فـي فل�سطني 

الفل�سطيني  التجارة  مركز  مع  بالتعاون 

الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة 

�ساركت  ال�سغر،  ومتناهي  ال�سغري  للتمويل 

ور�سة عمل حول  تنظيم  فـي  البنوك  جمعية 

فل�سطني  فـي  الأخ�سر  لالقت�ساد  "التحول 
بتاريخ  اخل�سراء"  املالية  والت�سهيالت 

2018/12/04 فـي فندق الكرمل، مب�ساركة 
وح�سور  دياب  اأبو  نبيل  عام اجلمعية  مدير 

فـي  العاملة  البنوك  فـي  الت�سهيالت  مدراء 

فل�سطني وممثلني عن موؤ�س�سات التمويل. 

وخالل كلمته اأكد مدير عام اجلمعية، اأن هذه 

الور�سة تاأتي نتيجة للت�سافر اجلهود املبذولة 

من قبل موؤ�س�سات املجل�س التن�سيقي للقطاع 

امل�ساواة  مبو�سوع  امل�سرفـي،  القطاع  �سيما 

العتبار  بعني  والأخذ  املتاحة  العمل  بفر�س 

الوظائف،  فـي  التعيني  فـي  املراأة  ح�سة 

فـي  العامالت  الن�ساء  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سريًا 

ومنهن  الثلث  يقارب  ما  تبلغ  النقد  �سلطة 

يتبواأن منا�سب قيادية فـي املوؤ�س�سة. 

البنوك  عام جمعية  مدير  اأكد  جانبه،  من 

امل�سرفـي  القطاع  بقيام  دياب،  اأبو  نبيل 

التي  والجراءات  اخلطوات  من  بالعديد 

الجتماعي  النوع  بدعم  اهتمامه  توؤكد 

م�سرفـيا  املراأة  متكني  موؤمتر  نظم  حيث 

2017، بالإ�سافة اإىل تقدمي بع�س البنوك 
برامج اإقرا�س متخ�س�سة للمراأة ب�سروط 

اأن  اإىل  اأ�سار  ال�سياق  ذات  وفـي  مي�سرة، 

ن�سبة توظيف الن�ساء فـي القطاع امل�سرفـي 

تتجاوز مثيالتها فـي القطاعات الأخرى.

اخلا�س لدعم التنمية القت�سادية امل�ستدامة 

خدمة  فـي  بدوره  امل�سرفـي  القطاع  ليقوم 

فـي  التميز  ولتحقيق  الفل�سطيني،  القت�ساد 

ا�ستملت  حيث  الخ�سر،  القت�ساد  جمال 

القت�ساد  مبادئ  لأهم  عر�سًا  الور�سة 

القطاعات  تخ�سري  واآليات  الخ�سر 

التجارب  لبع�س  وا�ستعرا�سًا  املختلفة 

القرو�س  جمال  فـي  املحيطة  املنطقة  فـي 

اخل�سراء وكذلك التعريف بتخ�سري القطاع 

امل�سرفـي وما هي البنوك اخل�سراء.



البنـوك فـي فل�ســــــطني6    

بيت البنوك
برعاية سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال

جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية تنظمان ورشة عمل حول التأجير التمويلي

)FIARI( جمعية البنوك تشارك بحضور الملتقى العربي األول للتقنيات المالية الحديثة

املال  راأ�س  �سوق  وهيئة  النقد  �سلطة  برعاية 

التمويل  وموؤ�س�سة  البنوك  جمعية  نظمت 

التاأجري  حول  عمل  ور�سة   IFC الدولية 

فندق  فـي   2018/12/19 بتاريخ  التمويلي 

حث  اإىل  الور�سة  وهدفت  بارك،  اجلراند 

التاأجريي  التمويل  تبني �سناعة  البنوك على 

وم�ساعدتها على بلورة ا�سرتاتيجيات لتطوير 

املنتجات الالزمة.

وخالل كلمته فـي الور�سة حتدث رئي�س جمل�س 

التمويل  "اأن  ن�سنا�س:  اإدارة اجلمعية جوزيف 

اأمام  املجال  فتح  فـي  �سي�ساهم  التاأجريي 

ومكملة  اأدوات متويل جديدة  باإدخال  البنوك 

من  يح�سن  الذي  الأمر  التقليدية  لأن�سطتها 

املوجهة  التمويالت  من  ويزيد  ربحيتها، 

�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبدير عام 
النقد  و�سلطة  دياب  اأبو  نبيل  اجلمعية 
ممثلة بـ علي فرعون وريا�س عواد وحامت 
الأول  العربي  امللتقى  بح�سور  احلمدهلل 
للتقنيات املالية احلديثة )FIARI( بتاريخ 
ال�ساطئ  فندق  فـي   2018/12/13-12
روتانا باأبوظبي، الذي نظمه �سندوق النقد 
العربي بامل�ساركة مع كل من الوكالة الأملانية 
املايل،  لل�سمول  العاملي  والتحالف  للتنمية، 
مع  وبالتعاون  الدويل،  البنك  وجمموعة 

م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
فـي  امل�سوؤولني  كبار  امللتقى  فـي  و�سارك 
وزارات املالية والقت�ساد وامل�سارف املركزية 
املال  اأ�سواق  وهيئات  العربية،  الدول  فـي 
والهيئات  التجارية  والبنوك  والبور�سات 

للقطاعات املنتجة فـي القت�ساد"، وفـي نهاية 

الور�سة اأكد احل�سور على اأهمية توافر اأدوات 

متويلية متنوعة فـي ال�سوق الفل�سطيني تخدم 

كافة القطاعات وخا�سة املوؤ�س�سات ال�سغرية 

بني  ما  ال�سراكة  و�سرورة  احلجم  واملتو�سطة 

تطوير  ل�ستمرار  واخلا�س  العام  القطاعني 

تطوير  وا�ستكمال  التمويلي  التاأجري  ن�ساط 

القطاع  هذا  لعمل  الناظمة  القانونية  البيئة 

مبا  الأخرى  الدول  جتارب  من  ال�ستفادة  مع 

يخدم بناء قطاع تاأجري متويلي �سليم وواعد.

املالية  واملوؤ�س�سات  التقنيات  بقطاع  املعنية 
و�سركات التقنيات املالية الرائدة فـي املجال، 
اإىل جانب عدد من الأكادمييني املتخ�س�سني 
املوؤ�س�سات والأطر  ال�ساأن، وعدد من  فـي هذا 
حيث  العاملية،  املركزية  وامل�سارف  املالية 
منها:  املو�سوعات،  من  عدد  امللتقى  ناق�س 

البلوك�سني وقيا�س الأ�سول امل�سفرة، والفر�س 
الإقليمي  والنظام  املايل،  لل�سمول  والتحديات 
والت�سوية  الدفع  وعمليات  العربية،  للمقا�سة 
با�ستعمال العملة امل�سفرة امل�سدرة من البنوك 
عرب  الأفراد  حتويالت  ومو�سوعات  املركزية، 

احلدود وتاأثريها على عمليات ال�ستثمار.

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 

راأ�س  �سوق  وهيئة  فل�سطني  فـي  العاملة 

منوذج  على  مالحظاتهم  بو�سع  املال 

التخمني املوحد النهائي، حيث مت تزويد 

العقاري  الرهن  لتمويل  العامة  الإدارة 

البنوك  مبالحظات  التمويلي  والتاأجري 

لدرا�ستها والأخذ بها مبا ل يتعار�س مع 

القوانني والأنظمة والتعليمات.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على نموذج التخمين الموحد النهائي
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لمدراء مكافحة غسيل األموال
Thomson Reuters للتعريف بخدمات شركة

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك 
لتقديم عرض عن خصائص ومميزات مجمع »سنترو مول«

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء العمليات ومدراء االمتثال
لمناقشة التعليمات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 

لدى  الأموال  غ�سيل  مكافحة  ملدراء 

ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

بتاريخ   Thomson Reuters �سركة 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/10/07
وبح�سور ممثلني عن وحدة املتابعة املالية، 

ال�سركة  عن  عام  عر�س  لتقدمي  وذلك 

جمال  فـي  تقدمها  التي  واخلدمات 

مكافحة غ�سيل الأموال AML املبني على

 ،Risk Based Approached RBA

عقدت جمعية البنوك اجتماعا ملمثلي 

مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 

بتاريخ  مول"  "�سنرتو  جممع  ممثلي 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/11/19
النقد،  �سلطة  عن  ممثلني  وبح�سور 

ومميزات  خ�سائ�س  لعر�س  وذلك 

للم�سارف  املتاحة  والفر�س  املجمع 

اخلدمات  تقدمي  و/اأو  للتفرع 

املجمع  ممثلي  قدم  حيث  للمواطنني، 

عر�سًا تو�سيحيًا حول املجمع وخمططاته 

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

العمليات ومدراء المتثال فـي البنوك العاملة 

الرقابة  دائرة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 

بتاريخ  املالية  املتابعة  ووحدة  والتفتي�س 

2018/12/16 فـي مقر اجلمعية، ملناق�سة 
التعليمات ال�سادرة من اللجنة الوطنية ملكافحة 

"حظر  ب�ساأن  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 

فـي  املتواجدة  املالية  املوؤ�س�سات  مع  التعامل 

امل�ستوطنات وفروعها"، ولتو�سيح اأهم بنودها.

عن  عر�سًا  ال�سركة  ممثلي  قدم  حيث 

عملها،  واآلية  املقدمة  وخدماتها  ال�سركة 

احل�سور  ا�ستف�سارات  على  اأجابوا  كما 

وت�ساوؤلتهم. 

مرافقه  اأهم  مو�سحني  وت�ساميمه 

ومميزاته، وفـي نهاية الجتماع مت الإجابة 

من  احل�سور  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤلت  على 

قبل ممثلي املجمع "�سنرتو مول".
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بيت البنوك

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت
لمناقشة مسودة تعليمات بشأن »برنامج تكلفة االقتراض السنوية«

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا تحضيريا لمدراء التسويق
لوضع خطة عمل خاصة بالفعاليات التوعوية للعام 2019

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا تكميليا لمدراء التسهيالت
لمناقشة مسودة تعليمات بشأن »مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص«

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 

فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سهيالت 

بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 

فـي مقر اجلمعية، وذلك   2018/10/08
"برنامج  ب�ساأن  تعليمات  م�سودة  ملناق�سة 

تكلفة القرتا�س ال�سنوية" ولتقدمي عر�س 

�سلطة  �سرح ممثلي  الربنامج، حيث  حول 

مالحظات  وناق�سوا  الربنامج  النقد 

احل�سور  حول التعليمات.

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا حت�سرييًا 

فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سويق  ملدراء 

بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 

2018/10/03 فـي مقر اجلمعية، وذلك 
بالفعاليات  خا�سة  عمل  خطة  لو�سع 

 2019 للعام  امل�سرفـية  التوعوية 

وال�سباب،  لالأطفال  امل�سرفـي  )الأ�سبوع 
العربي  واليوم  الوطني،  الدخار  يوم 

احل�سور  ناق�س  حيث  املايل(،  لل�سمول 

التي  العمل  وخطة  املقرتحة  الأن�سطة 

تكميليًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 

العاملة  البنوك  لدى  الت�سهيالت  ملدراء 

النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 

بتاريخ 2018/10/04 فـي مقر اجلمعية، 

ب�ساأن  تعليمات  م�سودة  ملناق�سة  وذلك 

ملوظفـي  اخلدمة  نهاية  "م�ستحقات 
تنظيم  اإىل  التي تهدف  القطاع اخلا�س" 

نهاية  م�ستحقات  من  اخل�سم  عملية 

اإىل  امل�سغلة  اجلهة  من  املحولة  اخلدمة 

مع  التعامل  واآلية  املوظفـني،  ح�سابات 

الجتماع  نهاية  وفـي  تنفـيذها،  �سيتم 

من  النقا�س  متابعة  على  احل�سور  اتفق 

حول  تكميلية  اجتماعات  عقد  خالل 

املو�سوع.

م�ستحقات املقرت�سني وكفالئهم، وخالل 

الجتماع �سرح ممثلي �سلطة النقد م�سودة 

ا�ستف�سارات   على  اأجابوا  كما  التعليمات، 

واحل�سور بهذا اخل�سو�س.
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التوا�سل مع كافة  الأردين فـي  الأهلي  البنك  من منطلق حر�س 

فـي  املجتمعية  م�سوؤوليته  �سمن  الفل�سطيني  باملجتمع  ال�سرائح 

المن  لفريق  ريا�سية  م�ستلزمات  بتقدمي  البنك  قام  الوطن، 

الوطني فـي حمافظة جنني.

م�ستمر  ب�سكل  البنك  بها  يقوم  ن�ساطات  عدة  �سمن  هذا  وياأتي 

وبناء  امل�ساركة  مبداأ  وتكري�س  املحلي  املجتمع  مع  للتوا�سل 

عالقات ا�سرتاتيجية مع كافة �سرائح املجتمع، لأن �سعار البنك 

هو )اأنتم اأهلي(.

�سارك البنك الأهلي الأردين بيوم التوظيف الذي عقد فـي فندق 

قبل  من  عقده  مت  والذي   ،2018/11/28 بتاريخ  بارك  اجلراند 

الطفل،  اأنقاد  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة  التنموي/معا  العمل  مركز 

وبتمويل من الحتاد الوروبي.

فـي  العاملة  امل�سارف  من  كبري  عدد  اليوم  هذا  فـي  و�سارك 

القطاع  وموؤ�س�سات  الوطن،  فـي  الرائدة  وال�سركات  فل�سطني، 

اخلا�س، وامل�سانع التي حتتاج اىل قوى عاملة با�ستمرار. 

دور  لتعزيز  وروؤيته  البنك  تطلعات  �سمن  امل�ساركة  هذه  تاأتي 

اجلديد  للخريجني  عمل  فر�س  وايجاد  املجتمع  فـي  ال�سباب 

ومهاراتهم  قدراتهم  من  لال�ستفادة  الفر�سة  واعطاءهم 

�سوق  على  كبري  ايجابي  اأثر  من  له  ملا  املجتمع،  فـي  ودجمها 

العمل فـي فل�سطني.

قام البنك الأهلي الأردين موؤخرا بخطوة مهمة خلدمة عمالئه 

املا�سيون،  فرع  لدى  مالية  و�ساطة  مركز  بافتتاح  فل�سطني  فـي 

لتداول  املتابعني  املعتمدين  من  كبرية  �سريحة  تخدم  التي 

الو�ساطة  �سركة  خالل  من  الأردنية،  ال�سركات  فـي  الأ�سهم 

ي�ستطيع  بحيث  الأردين،  الأهلي  للبنك  التابعة  الأردنية  املالية 

وال�سراء  البيع  عملية  ومتابعه  الفرع،  اإىل  احل�سور  املعتمد 

باأنه مت  العلم  بكل �سال�سة، مع  الأردنية  ال�سركات  فـي  لال�سهم 

املعتمد  اليها  يحتاج  التي  اخلدمات  مع  خم�س�س  مكان  توفـري 

التي  التداول  فرتة  اإثناء  الهدوء  و  ال�سيافة  خدمات  على  عدا 

للمعتمدين. البنك  يوفرها 

و يقدم مستلزمات رياضية لفريق األمن الوطني الرياضي في محافظة جنين

و يشارك بيوم التوظيف

البنك األهلي األردني يفتتح مركز وساطة مالية

بــانــورامــا



بــانــورامــا

و يساهم بتوزيع حقائب مدرسية في طولكرم

من  ون�سعى  مل�ستحقيه،  الدعم  تقدمي  على 

العون  يد  تقدمي  اىل  الدعم  هذا  خالل 

لرعاية الأطفال وم�ساعدتهم فـي احل�سول 

على التعليم الالزم لهم، ور�سم البت�سامة 

على وجوه هوؤلء الأطفال وحتفـيزهم على 

فل�سطني". اأطفال  بكافة  اأ�سوة   العطاء 

فـي  املديرية  مديرة  اأ�سادت  جهتها  من 

طولكرم الفا�سلة �سباح ال�سر�سري، بالدعم 

على  واأكدت  ال�سكان،  بنك  من  املقّدم 

للو�سول  �سنوي  ب�سكل  الربنامج  ا�ستمرار 

املحتاجني  الأطفال  من  عدد  اأكرب  اىل 

للم�ساعدة، وذلك من منطلق حر�سنا على 

واأ�سافت  الأطفال،  لهوؤلء  التعليم  توفـري 

موؤ�س�سات  م�ساركة  امل�سّجع  من  باأنه 

بنك اإلسكان يساهم برعاية اليوبيل الفضي وتخريج الفوج الثامن عشر
لكلية الطب البشري في جامعة القدس »أبو ديس«

وامل�سوؤولني،  احل�سور  اإعجاب  نالت  التي 

وانتهى  للخريجني،  ال�سهادات  ومت تقدمي 

احلفل و�سط اجواء من الفرحة بني اأولياء 

الأمور واحل�سور. وقد جاءت هذه امل�ساهمة 

تاأكيدا على حر�س بنك ال�سكان الدائم على 

اأرجاء  كافة  فـي  التعليمية  الن�ساطات  دعم 

من  منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز  الوطن، 

امل�سوؤولية  وروح  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم 

فـي عدة جمالت، حيث جاءت هذه الرعاية 

يقوم  التي  الن�ساطات  من  �سل�سلة  �سمن 

املجالت،  مبختلف  �سنويا  برعايتها  البنك 

�سيا�سة  و�سمن  وتعليم،  وتنمية،  �سحة،  من 

البنك التي ترمي لتنمية قطاع التعليم ب�سكل 

خا�س ا�سافة لدعمه وتطويره.

فـي  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  �ساهم 

ع�سر  الثامن  الفوج  تخريج  حفل  رعاية 

القد�س  جامعة  فـي  الب�سري  الطب  لكلية 

والتعليم  الرتبية  وزير  بح�سور  دي�س"،  "اأبو 
العايل معايل الدكتور �سربي �سيدم، رئي�س 

اأبو  عماد  الدكتور  الأ�ستاذ  القد�س  جامعة 

القائمة  فـي  القد�س  جلنة  رئي�س  ك�سك، 

الطيبي،  اأحمد  الدكتور  امل�سرتكة  العربية 

عابدين،  هاين  الدكتور  الطب  كلية  عميد 

ولفـيف من اأهايل اخلريجني والأطباء.

ومن جانبه رحب عميد كلية الطب د. هاين 

عابدين باحل�سور واأ�ساد بدور بنك الإ�سكان 

احتفال  ورعاية  دعم  فـي  والتمويل  للتجارة 

خريجي الكلية، مبا يج�سد اإميان البنك مببداأ 

ال�سراكة وم�سوؤولية التعليم على اجلميع. 

وقد تخلل احلفل عدد من الفقرات املنوعة 

فل�سطني جمموعة  الإ�سكان فـي  قدم بنك 

وزارة  مع  بالتعاون  املدر�سية  احلقائب  من 

طولكرم،  مديرية   - الجتماعية  التنمية 

مديرية  وممثلي  البنك  ممثلي  قام  حيث 

احلقائب  بتوزيع  طولكرم  فـي  التنمية 

الأ�سر  واأطفال  الأيتام  من  جمموعة  على 

ال�سنوي  الربنامج  �سمن  وذلك  املحتاجة، 

القطاع  بالتعاون مع  الوزارة  به  الذي تقوم 

املدر�سية  الحتياجات  لتوفـري  اخلا�س 

لل�سرائح املحتاجة مع بدء العام الدرا�سي، 

لتوفـري  ورا�سخة  وا�سحة  روؤية  و�سمن 

الفر�س التعليمية لكافة �سرائح املجتمع.

من جهته قال ال�سيد حممد الربغوثي املدير 

الإقليمي للبنك فـي فل�سطني "اإن هذه املبادرة 

الجتماعية  م�سوؤوليتنا  من  انطالقا  تاأتي 

جتاه فئات املجتمع املختلفة وحر�سنا الدائم 
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و يساهم في تأهيل ملعب نادي شباب كفر نعمة

و يساهم في رعاية مهرجان العنب الفلسطيني 2018 »الشهد في عنب الخليل«

من م�ساهمات البنك املتعددة فـي جمال 

امل�سوؤولية الجتماعية والتي تعترب ركيزة 

اأ�سا�سية لتوجهات الإدارة".

فائق  ال�سيد  النادي  رئي�س  �سكر  وبدوره 

الدعم  على  الإ�سكان  بنك  اإدارة  �ستية 

دعم  فـي  البنك  دور  مثمنًا  املقدم، 

الأندية الريا�سية فـي فل�سطني لالرتقاء 

�سحي،  مبجتمع  الفاعل  ال�سباب  بدور 

داعيًا موؤ�س�سات املجتمع املحلي اخلا�سة 

والريا�سة  ال�سباب  لدعم  والعامة 

عبء  حتمل  على  قادرة  لأجيال  للو�سول 

وم�سوؤوليات النه�سة املجتمعية.

فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك  قام 

بامل�ساهمة فـي تاأهيل ملعب نادي �سباب 

كفر نعمة الريا�سي، والذي يخدم �سباب 

واأهايل قرية كفر نعمة والقرى املحيطة، 

ريا�سي  ناٍد  يعترب  النادي  باأن  علما 

جيل  خلق  اإىل  يهدف  اجتماعي  ثقافـي 

ويت�سمن  املثقف،  الريا�سي  ال�سباب  من 

الريا�سية  الفرق  من  العديد  النادي 

لالأ�سبال  القدم  كرة  فرق  واهمها 

فـي  وبطولت  مباريات  ويقيم  وال�سباب، 

عدة موا�سم.

لبنك  الإقليمي  املدير  اأكد  جانبه  ومن 

حممد  ال�سيد  فل�سطني  فـي  الإ�سكان 

الربغوثي "اأن دعم النادي جاء انطالقًا 

دعم  فـي  الإ�سكان  بنك  روؤية  من 

وجزء  والريا�سية،  ال�سبابية  الأن�سطة 

انطالقًا من مبداأ دعم املنتجات الوطنية، 

بنك  قام  املحلي  لالقت�ساد  ودعما 

مهرجان  رعاية  فـي  بامل�ساهمة  ال�سكان 

فـي  "ال�سهد   2018 الفل�سطيني  العنب 

اأرا�سي  فـي  اأقيم  والذي  اخلليل"،  عنب 

مدينة حلحول، بح�سور ما يزيد عن 100 

وخارجها،  املحافظة  اأبناء  من  زائر  األف 

املحلية  الفرق  من  العديد  ومب�ساركة 

واحياءه،  الفل�سطيني  الرتاث  بنقل  املعنية 

لت�سويق  �سعبي  �سوق  املهرجان  تخلل  وقد 

منتجات  من  والبلدية  الوطنية  املنتجات 

غذائية وحرف يدوية وفنية.

القطاع  دعم  فـي  املهرجان  �ساهم  وقد 

ت�سليط  خالل  من  الفل�سطيني  الزراعي 

يعترب  والذي  العنب  حم�سول  على  ال�سوء 

اأحد املنتجات التي ت�ستهر بها مدينة اخلليل، 

فـي  وال�سياحية  التجارية  احلركة  وتن�سيط 

اخلليل، بالإ�سافة اىل دعم املزارع وت�سجيعه 

وفتح  وحما�سيلها،  بالأر�س  الهتمام  على 

اآفاق جديدة لت�سويق منتجاتهم.

العنب  مهرجان  باأن  بالذكر  اجلدير  من 

الفل�سطيني "ال�سهد فـي عنب اخلليل" امتداد 

 ،1972 عام  منذ  ا�ستمرت  ملهرجانات 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  املهرجان  ويهدف 

املنتج الفل�سطيني ب�سكل عام، والعنب اخلليلي 

خا�سة، ب�سفته املنتج الأول اقت�ساديًا، حيث 

تعتا�س منه العديد من الأ�سر الفل�سطينية.

�سل�سة  �سمن  الإ�سكان  بنك  م�ساهمة  وتاأتي 

يقدمها  التي  املتوا�سلة  امل�ساهمات  من 

الوطن  تدعم  التي  الن�ساطات  لدعم  البنك 

اجتاه  م�سوؤوليته  من  وانطالقًا  واملواطن، 

القت�ساد الفل�سطيني و�سعيه الدائم لتطويره 

والعمل على نه�سته.

و�سركات القطاع اخلا�س التي ت�ساهم فـي 

دعم هذه اجلهود، هذا و�سكرت ال�سر�سري 

بنك الإ�سكان على م�ساهمته ذات التاأثري 

حقهم  وحفظ  اأطفالنا  بدعم  الإيجابي 

بالتعليم بكرامة.

ومن اجلدير ذكره اأن بنك الإ�سكان قدم 

دعمه لربنامج العودة اإىل املدار�س الذي 

للم�ساهمة  روؤيته  الوزارة �سمن  به  تقوم 

التنمية  لتحقيق  الجتماعية  بامل�سوؤولية 

احلياة  مناحي  خمتلف  فـي  امل�ستدامة 

متنوعة  ون�ساطات  مبادرات  خالل  من 

ت�سهم فـي خدمة عدة قطاعات كال�سحة 

الأيتام  ودعم  والتعليم  البيئة  وحماية 

وغريها  الغاثة  وتقدمي  الثقافة  ودعم 

من املجالت. 
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بــانــورامــا

أصول البنك الوطني تجاوزت حاجز 2 مليار دوالر
وودائع العمالء تعدت 1.7 مليار دوالر للتسعة أشهر المنتهية من العام 2018

البنك الوطني والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
يوقعان اتفاقية بقيمة 6 مليون دوالر

لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية في فلسطين

اأف�سح البنك الوطني عن نتائج بياناته 

اأ�سهر املنتهية من العام  املالية للت�سعة 

موجوداته  جمموع  بتحقيق   ،2018
حققته  مبا  مقارنة  دولر  مليار   2.17

حينها  بلغت  حيث   2017 العام  نهاية 

1.08 مليار دولر. وبلغت ودائع عمالء 
كانت  اأن  بعد  دولر  مليار   1.7 البنك 

العام  نهاية  دولر  مليون   808,78

املايل  املركز  بيانات  واأ�سارت   .2017
الت�سهيالت  حمفظة  حتقيق  اإىل  اأي�سا 

الئتمانية املبا�سرة للبنك للربع الثالث 

دولر  مليار   1.31 اجلاري  العام  من 

الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  رعاية  حتت 

وقع البنك الوطني وبنك التنمية الأوروبي 

بقيمة  اتفاقية  والتنمية  الإعمار  لإعادة 

امل�ساريع  قطاع  لتمويل  دولر  مليون   6
ال�سغرية واملتو�سطة والتجارة اخلارجية 

فـي  التوقيع  حفل  وجرى  فل�سطني.  فـي 

بح�سور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مقر 

عزام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 

املتو�سط  �سرق  منطقة  ومديرة  ال�سوا، 

والتنمية  الإعمار  الأوروبي لإعادة  للبنك 

هايكي هارجمارت، ورئي�س جمل�س اإدارة 

الدين،  نا�سر  طالل  الوطني  البنك 

ومدير عام البنك اأحمد احلاج ح�سن. 

�سلطة  حمافظ  اأ�ساد  كلمته  وخالل 

هذه  بتوقيع  ال�سوا  عزام  ال�سيد  النقد 

التفاقية، موؤكدًا على اأهميتها فـي تلبية 

ودعم  املحلي،  القت�ساد  احتياجات 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع 

ومتناهية ال�سغر، والتي ت�سكل اأكرث من 

واأثر ذلك  املحلي،  القت�ساد  من   % 95
القطاع،  هذا  با�ستدامة  امل�ساهمة  فـي 

ودفع  العمل،  فر�س  من  مزيد  وخلق 

عجلة التنمية، وتعزيز ال�سمول املايل فـي 

فل�سطني.

واأكد ال�سوا على اأن هذه التفاقية �ستعمل 

للم�ساريع  جديدة  اأ�سواق  فتح  على 

متويل  �سقف  منحها  خالل  من  الوطنية 

مليون   1 بقيمة  اخلارجية  للتجارة 

دولر، مما ي�سهم فـي تن�سيط القت�ساد 

الوطني، متقدمًا بال�سكر للبنك الأوروبي 

مبادراته  على  والتنمية  الإعمار  لإعادة 

لزيادة ا�ستثماراته فـي فل�سطني، وجهوده 

امل�سرفـي  القطاع  دعم  فـي  امل�ستمرة 

والقت�ساد الفل�سطيني.

نا�سرالدين  طالل  ال�سيد  اأعرب  بدوره، 

البنك الوطني، عن  اإدارة  رئي�س جمل�س 

�سعادته بهذا التفاق امل�سرتك مع البنك 

لأنه  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي 

امل�ساريع  اإقرا�س  حمفظة  من  �سيزيد 

اأ�سا�س  تعد  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اأن  يوؤكد  وهذا  الفل�سطيني.  القت�ساد 

هي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

التي  الأ�سا�سية  الأركان  اأهم  من  واحدة 

يعتمد عليها القت�ساد الفل�سطيني. 

وبهذه املنا�سبة، قالت هارجمارت: "نحن 

ال�ستثمار  هذا  باإطالق  للغاية  �سعداء 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي  لنا  الثالث 

القطاع  يدعم  الذي  والثاين  غزة 

هذا  يعترب  الفل�سطيني.  امل�سرفـي 

الوطني  البنك  مع  امل�سرتك  ال�ستثمار 

فـي غاية الأهمية لزيادة اإمكانية ح�سول 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة فـي جميع 

التمويل،  على  القت�سادية  القطاعات 

ف�سالً عن دعم اأن�سطة التمويل التجاري 

لل�سركات املحلية".
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البنك الوطني وشركة االتصاالت الفلسطينية
يوقعان اتفاقية شراكة لخدمات مراكز البيانات

الت�سالت  و�سركة  الوطني  البنك  وقع 

الفل�سطينية "بالتل" اتفاقية �سراكة لتقدمي 

خدمات مراكز البيانات، وجرى توقيع 

ح�سن  احلاج  اأحمد  بني  التفاقية 

ومعن  الوطني  للبنك  العام  املدير 

ملحم املدير العام ل�سركة الت�سالت 

الفل�سطينية "بالتل" فـي مركز "بالتل" 

لقطاع الأعمال فـي مدينة رام اللـه.

هذه  اأهمية  على  ح�سن  احلاج  واأكد 

كونها  للبنك  بالن�سبة  التفاقية 

خدمات  من  ال�ستفادة  من  �ستمّكنه 

ال�ست�سافة التي يقدمها مركز بيانات 

البنك  �سي�ساعد  الذي  الأمر  "بالتل" 
ما  وهو  وحمايتها،  بياناته  حفظ  فـي 

البنك  ا�سرتاتيجية  مع  متوافقًا  ياأتي 

الرامية اإىل اعتماد اأحدث ما تو�سلت 

له التكنولوجيا فـي �سبيل تقدمي اأف�سل 

جودة لعمالء البنك ومعتمديه.

وثّمن احلاج ح�سن دور "بالتل" املتميز 

وتكنولوجيا  الت�سالت  جمال  فـي 

بوجود  "نفخر  م�سيفًا:  املعلومات 

فل�سطني  فـي  متقدمة  بيانات  مراكز 

الأعمال  قطاع  احتياجات  تلبي 

لل�سركات  وجهة  لتكون  الفل�سطيني 

وموثوق  متطور  حملي  وبديل  الكربى 

خلدمات مراكز البيانات، الأمر الذي 

�سيكون له عظيم الأثر على القت�ساد 

الفل�سطيني ب�سكٍل عام".
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املا�سي  العام  نهاية  حققت  اأن  بعد 

653,84 مليون دولر.
الدخل،  قائمة  نتائج  يخ�س  فـيما  اأما 

الفوائد  اإيرادات  �سافـي  فبلغت 

املنتهية  اأ�سهر  الت�سعة  فـي  والعمولت 

بنف�س  مقارنة  دولر،  مليون   53,93
كانت  حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة 

اأما  دولر.  مليون   24,86 بلغت  قد 

مليون   61,85 فبلغ  الدخل  اإجمايل 

دولر، مقابل 28,9 مليون دولر نهاية 

الربع الثالث من العام املا�سي. وفـيما 

يتعلق بربحية الفرتة، فقد حقق البنك 

 15.08 بلغت  اأرباح  �سافـي  الوطني 

دولر  مليون   7.43 منها  دولر،  مليون 

بن�سبة  اأرباحه  لتنمو  البنك،  مل�ساهمي 

نف�س  فـي  حققته  ما  مع  مقارنة   %5
بلغت  حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة 

7.06 مليون دولر.
وفـي تعليقه على النتائج، قال مدير عام 

البنك الوطني اأحمد احلاج ح�سن، انه 

املايل  الأداء  تراجع  من  الرغم  وعلى 

فل�سطني،  فـي  ال�سركات  قطاع  لأغلب 

حتقيق  ا�ستطاع  الوطني  البنك  اأن  اإل 

وليحافظ  جيدا،  جيدة  مالية  نتائج 

على وترية منو فـي جممل بنود قوائمه 

عملية  اإمتام  بعد  اأنه  م�سيفا  املالية. 

فـي  م�سيطرة  ح�سة  على  ال�ستحواذ 

اأ�سبحنا  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 

قوية  م�سرفـية  جمموعة  عن  نتحدث 

واأكرب  اأقوى  من  اليوم  تعترب  متكاملة، 

املوؤ�س�سات املالية الفل�سطينية، لن�سبح 

بذلك ثاين اأكرب بنك فل�سطيني وثالث 

اأكرب البنوك فـي فل�سطني. 
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مصرف الصفا يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان 

و يباشر بتقديم خدماته المصرفية في مدينة جنين

الإ�سالمي  ال�سفا  م�سرف  وقع 

فـي  لل�سرطان،  احل�سني  وموؤ�س�سة 

ال�سفا  مل�سرف  العامة  الإدارة  مقر 

"برنامج  �سمن  اتفاقية  اللـه،  برام 

رعاية التكافلي" لتغطية وتاأمني نفقات 

ملوظفـي  احل�سني  موؤ�س�سة  فـي  العالج 

تقدمي  على  حر�سا  وذلك  امل�سرف، 

مل�سوؤولية  وجت�سيدا  المتيازات،  اأف�سل 

وعائالتهم  موظفـيه  جتاه  امل�سرف 

موؤ�س�سة  دور  دعم  اإىل  بالإ�سافة 

التثقيف  فـي  لل�سرطان  احل�سني 

والتوعية حول املر�س.

ن�سال  ال�سيد  من  كل  التفاقية  ووقع 

امل�سرف،  عام  مدير  الربغوثي 

مديرة  ال�سقري  خزمية  وال�سيدة 

احل�سني  موؤ�س�سة  فـي  رعايه  برنامج 

املايل  ال�سمول  ل�سمان  جهوده  اإطار  فـي 

امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 

الوطن،  اأرجاء  فـي  املواطنني  لكافة 

وا�ستكمال خلطته فـي التفرع والنت�سار، 

با�سر م�سرف ال�سفا "البنك الإ�سالمي 

خدماته  تقدمي  فل�سطني"  فـي  الأحدث 

فـي  اجلديد  بفرعه  للجمهور  امل�سرفـية 

اجلامعة  �سارع  الكائن فـي  جنني  مدينة 

بالقرب من با�سات اجلامعة الأمريكية، 

التي  العطاء  مل�سرية  ا�ستمرارا  وذلك 

اخلدمات  لتوفـري  عامني  منذ  بداأها 

اأ�سول ال�سريعة  امل�سرفـية املتطورة وفق 

فل�سطني. فـي  الإ�سالمية 

عام  مدير  الربغوثي  ن�سال  واأكد 

افتتاح  اأن  الإ�سالمي،  ال�سفا  م�سرف 

مدينة  فـي  اجلديد  لفرعه  امل�سرف 

م�سوؤويل  من  عدد  بح�سور  لل�سرطان، 

اإىل  واملوؤ�س�سة،  امل�سرف  وموظفـي 

جانب عدد من ممثلي و�سائل الإعالم.

ويعد "برنامج رعاية التكافلي" لتغطية 

اأحد  ال�سرطان  مر�س  عالج  تكاليف 

اهم برامج موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان 

لتلقي  الفر�سة  م�سرتكيه  مينح  الذي 

قدر  ل  به  ال�سابة  حال  )فـي  العالج 

�سنوية  ا�سرتاك  ر�سوم  مقابل  اهلل( 

رمزي.

ال�سرتاتيجيات  اإطار  فـي  ياأتي  جنني 

خطته  لتنفـيذ  امل�سرف  و�سعها  التي 

ال�سمول  حتقيق  اإىل  الهادفة  التو�سعية 

املايل، ومبا يتوافق مع روؤية �سلطة النقد 

بالقطاع  النهو�س  بهدف  الفل�سطينية 

امل�سرفـي الفل�سطيني، ومبا يكفل تقدمي 

خدمات م�سرفـية حديثة ومتطورة وفق 

ملختلف  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام 

الفل�سطيني. جمتمعنا  �سرائح 
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مصرف الصفا و الجامعة العربية األمريكية
يوقعان مذكرة تفاهم لبرنامج تمويل التعليم »درجات«

و يكرم الموظفين المتقاعدين من جامعة النجاح الوطنية

الإ�سالمي  ال�سفا  م�سرف  وقع 

فـي  الأمريكية،  العربية  واجلامعة 

ال�سفا،  مل�سرف  العامة  الإدارة  مقر 

مذكرة تفاهم لربنامج متويل التعليم 

والتدريب "درجات"، وذلك فـي اإطار 

التعليمية  امل�سرية  لدعم  �سعيهما 

للطالب  اجلامعية  الدرا�سة  وتي�سري 

احكام  مع  متوافقة  برامج  �سمن 

الإ�سالمية. ال�سريعة 

عام  مدير  من  كل  التفاقية  ووقع 

الربغوثي،  ال�سيد ن�سال  امل�سرف 

رئي�س  نائب  اأبوعرة  والأ�ستاذ فالح 

واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة 

العربية  اجلامعة  عن  ممثال 

العامة  الدارة  مقر  فـي  الأمريكية 

للم�سرف.

ال�سالمي  ال�سفا  م�سرف  كرم 

جامعة  من  املتقاعدين  املوظفـني 

لعطائهم  تقديرًا  الوطنية،  النجاح 

الطويلة  اخلدمة  فـي  املتميز  واأدائهم 

الرتقاء  اأجل  من  ق�سوها  التي 

بح�سور  وذلك  باجلامعة،  والنهو�س 

ن�سال  ال�سيد  امل�سرف  عام  مدير 

النت�سة  ماهر  والدكتور  الربغوثي، 

النجاح  جامعة  رئي�س  باأعمال  القائم 

من  عدد  اإىل  اإ�سافة  الوطنية، 

اجلامعة،  فـي  واملوظفـني  العاملني 

وعددا من املدراء فـي امل�سرف، ياأتي 

الجتماعية  امل�سوؤولية  اإطار  فـي  ذلك 

متويل  خدمات  برنامج  وميتاز 

باأنه  "درجات"  والتدريب  التعليم 

معد وفق اأحكام ال�سريعة ال�سالمية، 

باملئة  مئة  لغاية  ي�سل  متويل  ويوفر 

الدرا�سية،  الأق�ساط  اإجمايل  من 

باأق�ساط  الت�سديد  اإمكانية  ويتيح 

�سهر، ومينح   72 لغاية  ت�سل  �سهرية 

اخلدمة  اختيار  فـي  حرية  الطالب 

امل�سرف،  من  املعتمدة  التعليمية 

هذا بالإ�سافة اإىل اأن الربنامج متاح 

املدر�سة  من  التعليم  مراحل  جلميع 

العليا. وحتى الدرا�سات 

الن�ساطات  لدعم  ال�سفا  مل�سرف 

ملا  التعليم  قطاع  �سيما  ل  الإجتماعية 

يلعبه من دور مهم فـي خدمة املجتمع 

به. والنهو�س 
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بــانــورامــا

برعاية من البنك التجاري األردني عقد اتحاد المطورين العقارين
مؤتمر التطوير العقاري الثالث بعنوان » وطن نبنيه ... وطن نستحقه«

بتاريخ  العقارين  املطورين  احتاد  عقد 

التطوير  موؤمتر   ،2018/10/10
نبنيه  "وطن  بعنوان  الثالث  العقاري 

�سيادة  رعاية  حتت  ن�ستحقه"،  وطن   ...

عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 

الدكتور  الوزارء  رئي�س  بدولة  ممثال 

�سركة   30 ومب�ساركة  احلمداهلل.  رامي 

الوزارات  عن  وممثلي  حملية  عقارية 

ورجال  الفل�سطينية  املحلية  والهيئات 

العمال و�سركات التاأمني و�سلطة النقد.

وجاءت الكلمة الفتتاحية للموؤمتر لل�سيد 

املطورين  احتاد  رئي�س  الرمياوي  نزار 

ال�ستثمار  اإن  فـيها  واأو�سح  العقارين، 

فـي القطاع العقاري فـي فل�سطني ي�سكل 

القت�ساد  حركة  فـي  كبرية  اهمية 

هذا  ا�ستثمارات  تبلغ  حيث  الفل�سطيني 

القطاع اأكرث من 3 مليارات دولر �سنويا. 

واأ�ساف اأن هذا القطاع ي�سغل الآلف من 

وي�سهم  واملهند�سني  واملقاولني  العمال 

فـي اإنعا�س احلركة التجارية والقت�ساد 

ككل عرب ا�ستخدام ال�سناعات الوطنية. 

الوطني  القت�ساد  وزيرة  افتتحت 

والتجارة  ال�سناعة  ووزير  عودة،  عبري 

بتاريخ  احلموري،  طارق  الأردين  والتموين 

2018/10/20 معر�س ال�سناعات الأردنية 
اأكرث  مب�ساركة  حلم  بيت  مدينة  فـي  الرابع 

من 60 م�سنع اأردين من خمتلف القطاعات 

اأيام وبح�سور  اأقيم على مدار ثالثة  والذي 

روؤ�ساء الغرف ال�سناعية والتجارية الأردنية 

والفل�سطينية، واأع�ساء من جمل�سي الأعيان 

القطاعني  الأردنيني، وممثلني عن  والنواب 

و يرعى معرض الصناعات والمنتجات األردنية

واأكد اأن تنظيم قطاع العقار وم�ساعدته 

يخدم م�سلحة املواطن ويوؤمن له و�سيلة 

للح�سول على م�سكن اأو حمل جتاري اأو 

اأن  اإىل  الرمياوي  واأ�سار  للعمل.  مكتب 

هذا القطاع عانى وما زال يعاين العديد 

الو�ساع  فـي  تتمثل  ال�سعوبات  من 

بها  متر  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

عمل  ور�سة  املوؤمتر  وتخلل  املنطقة 

للقطاعات امل�ساركة لبحث �سبل التعاون 

حلل امل�ساكل التي تواجه القطاع العقاري 

البنك  حل�سور  كان  وقد  فل�سطني.  فـي 

جناحه  خالل  من  الأردين  التجاري 

املميز اأ�سافة نوعية للموؤمتر وللم�ساركني 

الذين ح�سلوا على بيانات مف�سلة حول 

وفـي  العقاري  التمويل  ومزايا  �سروط 

التجاري  البنك  تكرمي  مت  املوؤمتر  ختام 

ال�سيد  الإقليمي  مبديره  ممثال  الأردين 

هذا  برعاية  م�ساركته  على  معال  زاهر 

احلدث القت�سادي الهام.
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اإفتتحت جامعة فل�سطني التقنية - خ�سوري 

مهرجان  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 

ومعر�س الرتاث الفل�سطيني، حتت عنوان 

اجلامعة  حرم  فـي  هويتنا(  )اأر�سنا 

وبح�سور  طولكرم  مدينة  فـي  الرئي�سي 

حمافظة  حمافظ  بكر  اأبو  ع�سام  اللواء 

طولكرم وعدد من روؤ�ساء الهيئات املحلية 

واملجال�س البلدية.

وقال رئي�س اجلامعة د. نور الدين اأبو الرب، 

خالل املهرجان "اإن هذا اليوم ي�سلط ال�سوء 

واإرتباط  الفل�سطينية،  الهوية  تفا�سيل  على 

ال�سعب الفل�سطيني باأر�سه"، م�سريًا اإىل اأنه 

التاريخي  اإظهار الإرث  ومن باب امل�سوؤولية 

الفل�سطيني على الأر�س الفل�سطينية، حيث 

اأن جامعة فل�سطني التقنية - خ�سوري تعترب 

للرتاث  والتوثيق  واحل�سارة  للفكر  منارة 

للجهات  �سكره  عن  عرب  كما  الفل�سطيني 

بدور  واأ�ساد  املميز  احلدث  لهذا  الداعمة 

البنك التجاري الأردين فـي مدينة طولكرم 

وحر�سه الدائم على دعم الأن�سطة الثقافـية 

والإجتماعية.

مدير  الكم  منت�سر  ال�سيد  قال  جهته،  من 

و يرعى مهرجان ومعرض التراث تحت عنوان )أرضنا هويتنا(

يوم  "اإن  طولكرم  فـي  الثقافة  وزارة  مكتب 

الرتاث يعرب عن مت�سك الفل�سطيني باأر�سه 

والتزامه جتاه تاريخه وق�ساياه امل�سريية".

للرتاث  معر�س  على  املهرجان  واإ�ستمل 

مدار  على  اإ�ستمر  والذي  والفلكلور 

عر�سًا  وي�سم  اجلامعة،  فـي  اأيام  ثالثة 

وال�سناعات  الغذائية  للمنتوجات 

للزي  وعرو�سا  الفل�سطينية،  الوطنية 

لبيع  واأجنحة  الفلكلوري،  ال�سعبي 

وبازارًا  وال�سعبية،  التقليدية  املاأكولت 

للحرف اليدوية.

خ�سر  الرحمن  عبد  ال�سيد  قال  وبدوره 

مدير فرع طولكرم "اإن رعاية هذا املهرجان 

الإجتماعية  امل�سوؤولية  منطلق  من  تاأتي 

قدرًا  الأردين  التجاري  البنك  يوليها  التي 

التعليمية  املوؤ�س�سات  لدعم  الأهمية  من 

املهرجانات  هذه  مثل  واأن  الأفراد  ودعم 

للم�ساركني  مميزة  فر�سة  تعد  واملعار�س 

للرتويج ملنتجاتهم و�سناعاتهم".

العام واخلا�س الفل�سطيني وم�ساركة وا�سعة 

من رجال الأعمال والتجار وال�سناعيني من 

خمتلف القطاعات.

الأول موؤمتر �سحفـي لالإعالن  اليوم  وتخلل 

الأعمال  املعر�س وتكرميًا لرجل  اإفتتاح  عن 

ال�سايغ  مي�سيل  ال�سيد  �سعادة  الأقت�سادي 

اإدارة  ملجل�س  ورئي�سا  �سخ�سية  ب�سفة 

العام  ك�سخ�سية  الأردين  التجاري  البنك 

ملا  وذلك   .2018 العام  عن  القت�سادية 

قّدمه من م�ساريع ريادية واإ�ستثمارية كربى 

على �سعيد امل�ساريع الداخلية واخلارجية.

لفروع  الإقليمي  املدير   - معال  زاهر  واأكد 

القطاع  دعم  �سرورة  على  فل�سطني 

بني  التجارية  العالقات  لتطوير  امل�سرفـي 

هذه  مثل  رعاية  واأن  وفل�سطني،  الأردن 

كموؤ�س�سة م�سرفـية  بها  وامل�ساركة  املعار�س 

ب�سرورة  البنك  روؤية  من  جزء  اإل  هي  ما 

وتقدمي  التجاري  التبادل  وتن�سيط  تطوير 

للتجار  الالزمة  التجارية  الت�سهيالت 

اإجراءات  ت�سهيل  اأجل  من  وال�سناعني 

الت�سدير وال�سترياد وت�سجيعهم على زيادة 

التبادل التجاري بني البلدين.

غرفة  رئي�س   - حزبون  �سمري  اأكد  وبدوره 

على  حلم،  بيت  حمافظة  و�سناعة  جتارة 

خطوات  حتقيق  فـي  املعار�س  هذه  اأهمية 

التفاقيات  وتوقيع  ال�سراكة  نحو  اإيجابية 

ال�سلع  من  العديد  يوجد  حيث  البلدين  بني 

الفل�سطيني،  ال�سوق  فـي  الأردنية  واملنتجات 

البنوك،  عالوًة على اخلدمات �سمن قطاع 

اآماًل اأن ت�ساعد هذه املعار�س والأن�سطة بني 

م�ساعفة  فـي  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات 

عرّب  النهاية،  وفـي  التجاري.  التبادل  حجم 

من  واجلهات  الأطراف  لكل  �سكره  عن 

املعر�س،  هذا  وتنظيم  اإجناح  على  البلدين 

ب�سكل  الأردين  التجاري  البنك  �سكر  كما 

خا�س على م�ساهمته ورعايته للمعر�س. 
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بــانــورامــا
بنك القدس يستعرض خريطة الطريق خالل إجتماعه السنوي

و يقدم رعايته لجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت

ال�سنوي  الجتماع  امليت  البحر  فـي  ُعقد 

العام  خالل  القد�س  بنك  اأداء  ملناق�سة 

واخلطة   2019 العام  وخطة   2018
القادمة،  الثالث  لالأعوام  الإ�سرتاتيجية 

عبد  اأكرم  الإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور 

الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  جراب  اللطيف 

هدمي  �سالح  للبنك  التنفـيذي  والرئي�س 

وم�سوؤويل  مدراء  من  وعدد  ونائباه 

الدوائر. 

مدار  على  ُعقد  الذي  الإجتماع  وتناول 

اأهداف،  البنك من  اأجنزه  ما  اأيام  ثالثة 

البنك  واجهها  التي  ال�سعوبات  وناق�س 

خالل هذا العام على جميع الأ�سعدة، كما 

املالية  البنك  خطط  حول  الإجتماع  تركز 

والإدارية والعوامل املوؤثرة على اأداء البنك 

احتياجات  فـي  والتغري  التقني  كالتقدم 

لل�سناعة  البنك  ومواكبة  العمالء 

اإ�ستعر�س  كما  العامل،  فـي  امل�سرفـية 

القادمة  املرحلة  توجهات  مالمح  اأبرز 

والتحديات املرتبطة بن�ساط اأداء البنك.

الإعتبارية،  ال�سخ�سيات  من  وعدد  هدمي 

باإيد"  "اإيد  ملبادرة  تعاوين  م�سغل  افتتاح 

الذي �سيعمل به الطلبة لإنتاج ا�سغال يدوية 

وت�سويقها.

دور  وتعزيز  متكني  باأهمية  منه  اإميانًا 

امل�ستدامة،  والتنمية  النمو  فـي  اجلمعيات 

واملواطن  الوطن  بنك  القد�س  بنك  قدم 

اأقامته جمعية اأ�سدقاء  رعايته للحفل الذي 

اليوبيل  ملنا�سبة  موخرًا  بريزيت،  جامعة 

الذي  احلفل  تخلل  تاأ�سي�سها،  على  الف�سي 

وزير  وبح�سور  بريزيت  جامعة  فـي  اأقيم 

جمل�س  ورئي�س  ب�سي�سو  اإيهاب  د.  الثقافة 

اأمناء جامعة بريزيت د. حنا نا�سر ورئي�س 

م�سروجي  حممد  للجمعية  الدارية  الهيئة 

�سالح  القد�س  لبنك  التنفـيذي  والرئي�س 

و يستثمر في شركة إكسبرتس للحلول المتكاملة
فـي  اأ�سهم  باإ�ستثمار  القد�س  بنك  قام 

ال�سركات  اإحدى  اك�سربت�س  �سركة 

الرائدة فـي تقدمي احللول املتكاملة فـي 

تكنولوجيا املعلومات فـي فل�سطني.

تفاهم  مذكرة  توقيع  خالل  ذلك  جاء 

ت�سمنت اإتفاق الطرفـني على دخول بنك 

واإ�ستحوذه  اإ�سرتاتيجي،  ك�سريك  القد�س 

على 35% من اأ�سهم ال�سركة والتي ينتج 

عنها رفع راأ�س املال العام لل�سركة وبالتايل 
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و يدعم المنتدى الوطني الثالث لمنظومة اإلبداع والريادة

و يعلن عن الفائز بالسحب على جائزة كيلو الذهب

مبختلف  الطرفـني  بني  العالقة  توطيد 

تطوير  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  املجالت 

له  ال�سوق اخلارجي  ال�سركة وفتح  اأعمال 

واإ�ستثمار العقول من اخلرجني اجلدد.

مقر  فـي  التفاهم  مذكرة  توقيع  جرى 

بنك  عن  ووقعها  اللـه  رام  فـي  البنك 

�سالح  ال�سيد  التنفـيذي  الرئي�س  القد�س 

وقعها  اك�سربت�س  جانب  وعن  هدمي 

م�سطفى  ال�سيد  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

زيد جراب مدير  ال�سيد  بح�سور  �سالمة 

لبنك  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  دائرة 

القد�س.

الوطني  املنتدى  فـي  القد�س  بنك  �سارك 

والتي  والريادة  الإبداع  ملنظومة  الثالث 

ُتنظم فعاليته بني ال�سفة وغزة عرب تقنية 

الرئي�سية  املقرات  فـي  كونفر�س  الفـيديو 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  جلمعية 

الرئي�س  عن  ممثال  اأعماله  رعى  والذي 

الدكتور  الوزراء  رئي�س  عبا�س  حممود 

من  عدد  بح�سور  احلمداهلل،  رامي 

توما�س  الأوروبي  الإحتاد  وممثل  الوزراء 

نيكل�سون، و نائب الرئي�س التنفـيذي لبنك 

القد�س ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي ورئي�س 

الفائز  عن  موخرا  القد�س  بنك  اأعلن 

بال�سحب على جائزة كيلو ذهب حل�سابات 

تزيدها  ما  "اإنت  حملة  �سمن  التوفـري 

ال�سحب  مت  حيث  بنزيدها"،  ب�س  اإحنا 

والعديد  عليها،  امل�سرفة  اللجنة  بح�سور 

لالإ�سراف  وذلك  البنك،  م�سوؤويل  من 

ال�سحب.  اإجراءات  �سفافـية   على 

"رند مهند حب�س"، وهي  وفازت املدخرة 

ومتلك  عامًا،   16 عمرها  مدر�سة  طالبة 

ح�ساب توفـري )بولية والدها( لدى بنك 

القد�س فرع املا�سيون فـي رام اللـه بجائزة 

كيلو ذهب عن �سهر ت�سرين الثاين �سمن 

املجل�س الأعلى لالإبداع والتميز م.عدنان 

القطاع  وممثلي  من  وعدد  �سمارة، 

ورعاة  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اخلا�س 

وداعمي الإبداع.

اخلا�سة  التوفـري  ح�سابات  جوائز  حملة 

فـي بنك القد�س والتي تعد اإحدى اأ�سخم 

اجلوائز فـي فل�سطني، حيث اأ�سبحت رند 

 2018 العام  خالل  الثامنة  الفائزة  هي 

�سمن احلملة.
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بــانــورامــا
مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي

لصندوق »خزانة« السيادي الماليزي

بنك فلسطين يستقبل وفدًا من رجال األعمال الفلسطينيين المغتربين في تشيلي
ويطلعهم على البيئة االستثمارية في الوطن

املركز  مقر  فـي  فل�سطني  بنك  ا�ستقبل 

اللـه،  رام  العامة مبدينة  لالإدارة  الرئي�سي 

اأ�سول  ت�سيليني من  اأعمال  وفدًا من رجال 

ال�سيد  با�ستقبالهم  قام  حيث  فل�سطينية. 

ها�سم ال�سوا رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 

الدوائر  روؤ�ساء  من  وعدد  فل�سطني،  بنك 

والأق�سام من بينها دوائر العالقات الدولية 

واملغرتبني  امل�ساهمني  وعالقات  واملغرتبني 

الزيارة  هذه  وتاأتي  فل�سطني،  بنك  فـي 

�سمن ن�ساطات البنك فـي جلب م�ستثمرين 

للتعرف  املهجر  فـي  مغرتبني  فل�سطينيني 

على فر�س ال�ستثمار فـي فل�سطني مبا فـيها 

الفر�س املتاحة فـي �سوق الأ�سهم الفل�سطينية 

انتاجية  م�ساريع  وفـي  فل�سطني"،  "بور�سة 

تعمل فـي خمتلف القطاعات القت�سادية. 

�ساركت جمموعة بنك فل�سطني ممثلة برئي�س 

ال�سوا  ها�سم  ال�سيد  املجموعة  اإدارة  جمل�س 

فـي اأعمال املنتدى ال�سنوي لل�سندوق ال�سيادي 

وال�ستثماري "خزانة" فـي ماليزيا. ومت عقد 

"امليزان"  �سعار  حتت  العام  هذا  املنتدى 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  موائمة  كيفـية  لبحث 

وتعزيز  واجباتها نحو م�ساهميها  املالية بني 

تكثيف  عرب  املجتمعية  وم�سوؤولياتها  الأرباح 

متغري  عامل  فـي  املجتمعية  ا�ستثماراتها 

واقت�ساديات م�سطربة، وحتدث ال�سيد ال�سوا 

فـي جل�سة حوارية حول "املتغريات املجتمعية" 

و�سرد جتربة بنك فل�سطني فـي املوائمة ما بني 

واجبات البنك نحو م�ساهميه ومتعامليه فـي 

حتقيق النمو والعوائد وتوزيع الأرباح و�سمان 

ل�سرائح  احلديثة  امل�سرفـية  اخلدمات 

املجتمع، وما بني الق�سايا املجتمعية العديدة 

التي يوليها البنك اهتمامًا كبريًا بها لالإ�سهام 

فـي التنمية املجتمعية امل�ستدامة. وقدم ال�سوا 

فل�سطني  فـي  املجتمعية  املوائمة  لهذه  مثاًل 

الطبية  العيادة  بتمويل  البنك  قيام  عرب 

املتنقلة بال�سراكة مع موؤ�س�سة دنيا والعديد من 

ال�سركاء من م�ستثمرين فل�سطينيني حمليني 

تنموية  وموؤ�س�سات  املهجر  فـي  وم�ستثمرين 

الفل�سطينية  املراأة  مل�ساعدة  وذلك  حملية 

وبالذات فـي الأرياف واملناطق املهم�سة على 

الفح�س والك�سف املبكر عن �سرطان الثدي 

الذي ي�ساعد على احلد من انت�سار هذا املر�س 

واحلفاظ على حياة الآلف من الن�ساء.

وت�سمن برنامج الزيارة الطالع على م�سرية 

امل�ستقبلية  وخططه  واأن�سطته  البنك  عمل 

الفرتات  خالل  واجهها  التي  والتحديات 

اجتماعات  تنظيم  اىل  بالإ�سافة  املا�سية، 

تناولت �سبل توطيد العالقة مع بنك فل�سطني 

�ستى  فـي  الطرفـني  بني  امل�سرتك  والتعاون 

زيارات  لتنظيم  والتخطيط  املجالت، 

ملوؤ�س�سات اقت�سادية وثقافـية فـي فل�سطني.
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Sibos 2018  و يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر
في مدينة سيدني األسترالية

و يحتفل بانتهاء ترميم دار الصباغ في شارع النجمة بمدينة بيت لحم
وتحويلها الى مركز لدراسات وأبحاث المغتربين

فعاليات  فـي  فل�سطني م�ساركته  بنك  اختتم 
 SIBOS" �سايبو�س  وموؤمتر  معر�س 
�سيدين  مدينة  فـي  عقد  والذي   ،"2018
فـي اأ�سرتاليا خالل الفرتة من 22 اإىل 25 
من  اأكرث  فـيه  �سارك  حيث   .2018 اأكتوبر 
املوؤ�س�سات  قادة  كبار  من  م�سارك   7,000
خمتلف  من  واملهتمني  وامل�سرفـية  املالية 
املالية  الت�سالت  جمعية  فـي  العامل  دول 
يعد  والذي  )�سويفت(،  البنوك  بني  العاملية 
حدثًا �سنويًا رائدًا فـي القطاع املايل العاملي 
واملوؤمتر الأهم للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
فـي  م�ساركته  من  البنك  ويهدف  العاملية، 
املوؤمتر، اىل الإ�ستفادة من التجارب العاملية 
بالإ�سافة  وامل�سرفـية،  املالية  للموؤ�س�سات 
اىل الربط والت�سبيك مع جمموعة من نخبة 
مع  العالقات  وتوطيد  املنطقة،  فـي  البنوك 
البنك،  معها  يتعامل  التي  املرا�سلة  البنوك 

وفتح اآفاق جديدة وفعالة على كافة امل�ستويات، 
ف�ساًل عن رغبته بالطالع على اآخر التطورات 
التي حدثت على �سناعة املنتجات واخلدمات 
فـي  املعلومات  تكنولوجيا  واأنظمة  امل�سرفـية 

العامل امل�سرفـي وقطاع البنوك. 
يتم  التي  املوؤمترات  اأكرب  من  املوؤمتر  ويعد 

تنظيمها �سنويًا فـي املجال املايل يجتمع خالله 
خرباء املال والقت�ساد وامل�سارف ليناق�سوا 
احل�سانة  واأنظمة  املايل  القطاع  م�ستقبل 
وتكنولوجيا  والمتثال  وحتدياتها،  املالية 
وو�سع  امل�سارف  بقطاع  املتعلقة  املعلومات 

روؤى م�ستقبلية ب�سكل تعاوين وجماعي.

العمال واأهايل مدينة بيت حلم، وتعترب دار 

ال�سباغ فـي �سارع النجمة من املباين القدمية 

فـي بيت حلم، وعمره يتجاوز الـ 150 عامًا 

وتبلغ م�ساحته البيت حوايل 500 مرت مربع، 

تركه اأ�سحابه منذ رحيلهم فـي العام 1938 

ترميمه  مت  حني  فـي  ت�سيلي،  جمهورية  اىل 

وزوجته  ق�سي�س  األبريتو  ال�سيد  زيارة  بعد 

اليزابيث اىل وطنهم فل�سطني، حيث  وابنته 

اأ�سرت ال�سيدة اليزابيث على اأن يتم تطوير 

هذا البيت والذي يعود جلدها ليكون مركزًا 

املبنى  ويتميز  املغرتبني،  واأبحاث  لدرا�سات 

بالب�ساطة واجلمال واأ�سالة التاريخ. 

بنك  احتفل  الإجتماعية،  م�سوؤوليته  �سمن 

بالإنتهاء  ال�سركاء  من  عدد  ومعه  فل�سطني 

من اإعادة ترميم مبنى دار ال�سباغ فـي �سارع 

النجمة مبدينة بيت حلم، والتي حتولت اىل 

ونظم  املغرتبني.  واأبحاث  للدرا�سات  مركز 

املبنى املرمم حتت  فـي داخل  الفتتاح  حفل 

من  وبتمويل  والآثار،  ال�سياحة  وزارة  رعاية 

اليون�سكو  خالل  من  ال�سويدية  احلكومة 

اإعادة  عرب  املحلي  "التطوير  برنامج  �سمن 

تاأهيل مراكز البناء التاريخية واإحيائها فـي 

فل�سطني" ومب�ساهمة بنك فل�سطني، وبتنفـيذ 

وجرى  الثقافـي.  الرتاث  حفظ  مركز  من 

امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  احلفل  تنظيم 

وال�سفراء وامل�سوؤولني فـي ال�سلطة الفل�سطينية 

من  وح�سد  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

ورجال  واملغرتبني  وال�سحفـيني  الإعالميني 



بــانــورامــا

البنك العربي يشارك في فعاليات »أسبوع الريادة العالمي« كراعي رئيسي

و ينجز مشروع »تحسين البيئة المدرسية« بالتعاون مع وزارة التربية وإنجاز

 - الثانوية  م�سقط  ذكور  ومدر�سة  دورا   -
الثانوية  كفـريت  بنات  ومدر�سة  العيزرية، 

الثانوية -  - جنني، ومدر�سة بنات زنوبيا 

طولكرم. ويذكر اأن برنامج "حت�سني البيئة 

املدر�سية" ينفذ للعام اخلام�س على التوايل 

لي�سل بذلك عدد املدار�س امل�ستفـيدة من 

�سارك البنك العربي فـي فعاليات "اأ�سبوع 

منو  �سركة  تنظمه  الذي  العاملي"  الريادة 

ينظم  الذي  التطويرية  للحلول  بال�ستني 

تقام  التي  الفعاليات  مع  تزامنًا  �سنويًا 

ماليني   10 يقارب  ما  مب�ساركة  عامليًا 

�سخ�س فـي 170 بلد واأكرث من 39 األف 

ن�ساط وفعالية وم�سابقة.

كراعي  العربي  البنك  م�ساركة  وتاأتي 

حمليًا  تقام  التي  للفعاليات  رئي�سي 

�سمن  الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل 

الرياديني من  البنك بدعم  اهتمامات 

النا�سئة  وامل�ساريع  الأعمال  اأ�سحاب 

املبادرة  روح  حتفـيز  فـي  ت�ساهم  التي 

لتحقيق  ال�ستثمار  وت�سجيع  والبتكار 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة.

ال�سيد  األقاها  التي  البنك  كلمة  وفـي 

جمال حوراين، مدير منطقة فل�سطني 

املنا�سبة  هذه  فـي  العربي  للبنك 

بامل�ساركة  البنك  اهتمام  عن  اأعرب 

ال�سباب  لدعم  الهام  احلدث  هذا  فـي 

الإميان  من  انطالقًا  الأعمال،  رواد 

باأفكارهم الطموحة وقدراتهم املميزة 

على الإبداع مل�ستقبل زاهر.

وبرعايته  العربي  البنك  اأن  واأ�ساف 

الهام  العاملي  احلدث  لهذا  الرئي�سية 

مع  امل�ساركة  على  حر�سه  يوؤكد  فاإمنا 

فـي  العالقة  ذات  الأطراف  خمتلف 

ال�سابة  الريادية  القيادات  هذه  تبنى 

جناحهم  م�سرية  دعم  فـي  وامل�ساهمة 

وتقدمي  قدراتهم  بناء  خالل  من 

العظيم  العائد  لتحقيق  لهم  امل�سورة 

وحتقيق  والقت�ساد  املجتمع  على 

اإمكاناتهم  من  الكربى  ال�ستفادة 

الريادية،  واأفكارهم  واإبداعاتهم 

حتقيق  من  ميّكنهم  ما  بكل  ومدهم 

اأفكارهم وتطلعاتهم.

"حت�سني  برنامج  اإجناز  موؤخرًا  مت 

البيئة املدر�سية" الذي يقدم بدعم من 

اإجناز  موؤ�س�سة  وتنفـيذ  العربي  البنك 

الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  فل�سطني 

البيئة  حت�سني  بهدف  العايل،  والتعليم 

�سليمة  �سحية  بيئة  وتوفـري  املدر�سية 

املدار�س. لطلبة 

 5 و�سيانة  ترميم  امل�سروع  �سمل  حيث 

بالتن�سيق  اختيارها  مت  حكومية  مدار�س 

الأولويات  حتديد  مع  الرتبية  وزارة  مع 

�سيانة  اإىل  بحاجة  هي  التي  للمدار�س 

الأ�سا�سية  تيمية  ابن  ذكور  مدر�سة  وهي: 

الثانوية  كري�سة  بنات  ومدر�سة  يطا،   -
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و يطلق خدمة التعرف على المعتمد من خالل شيفرة شريان األصبع 

ايداع  خدمة  بتطبيق  العربي  البنك  قام 

ال�سيكات من خالل ال�سراف اليل حيث 

�سراف  على  اخلدمة  هذه  تطبيق  مت 

و�سيتم  اأوىل  كمرحلة  املا�سيون  فرع  اآيل 

 10 على  العام  نهاية  قبل  تطبيقها 

الفروع  �سرافات  وبقية  اأخرى  �سرافات 

خالل العام القادم اإن �ساء اهلل.

مدار  على  اخلدمة  هذه  تتوفر  حيث 

الأفراد  �سواء  املعتمدين  ومتكن  ال�ساعة 

اخلدمة  هذه  من  ال�ستفادة  ال�سركات  اأو 

بكافة  اليل  ال�سراف  بطاقة  خالل  من 

ال�سركات  ايداع  بطاقة  فـيها  مبا  انواعها 

 ،corporate deposit card
فـي  �سيك   20 اإيداع  املعتمد  وي�ستطيع 

ال�سراف  يقوم  ثم  ومن  الواحدة  املرة 

مودع  �سيك  بكل  ا�سعار  بطباعة  اليل 

�سورة  �سمنها  من  معلومات  على  يحتوي 

ال�سيك املودع. 

ترويجية  حملة  العربي  البنك  اأطلق 

اليداع  حركات  على  املعتمدين  لت�سجيع 

حيث  الآلية،  ال�سرافات  اأجهزة  على 

�سهر  كل  رابحني  ثالثة  هنالك  �سيكون 

ل�سرتجاع قيم حركاتهم التي مت ايداعها 

خالل نف�س ال�سهر، علما اأن احلد الأدنى 

الأق�سى  واحلد  دولر   100 للجائزة 

لغاية  احلملة  و�ست�ستمر  دولر،   500
نهاية العام 2018. 

و يطبق خدمة إيداع الشيكات من خالل الصراف اآللي

و يطلق حملة أودع وأربح مع خدمة اإليداع النقدي

منها  ا�ستفاد  مدر�سة   23 اإىل  الربنامج 

اأكرث من 10,000 طالب وطالبة. هذا وقد 

نقلة  العام  لهذا  ال�سيانة  اأعمال  �سهدت 

نوعية فـي حت�سني البيئة املدر�سية حيث مت 

اأ�سطح  وت�سريب  الرطوبة  م�سكلة  معاجلة 

ال�سحية،  الوحدات  وت�سليح  البنايات 

جانب  اإىل  امل�سربيات،  تاأهيل  واإعادة 

طالء بع�س اجلدران الداخلية واخلارجية 

وتوفـري احلماية لبع�س املدار�س التي متت 

املبا�سرة  ومتت  ونوافذها.  اأبوابها  �سيانة 

باإجراء كافة اأعمال ال�سيانة املطلوبة لكل 

�سمن  املدار�س  ت�سليم  ثم  ومن  مدر�سة 

اجلدول الزمني املعد لها مع التاأكيد على 

جاهزيتها من قبل جلنة مكونة من البنك 

العربي واإجناز ووزارة الرتبية.

فـي اإطار جهوده املتوا�سلة لتطوير وتعزيز 

العربي  البنك  اأطلق  امل�سرفـية،  خدماته 

مبتكرة،  جديدة  رقمية  خدمة  موؤخرًا 

تعترب الأوىل من نوعها فـي فل�سطني، يتم 

البنك  معتمدي  على  التعرف  خاللها  من 

فقط  الإ�سبع  �سريان  �سيفرة  خالل  من 

املالية  معامالتهم  اإجراء  لهم  يتيح  مما 

من خالل الفرع مبنتهى ال�سهولة والأمان. 

جديدة  اإ�سافة  اخلدمة  هذه  وت�سكل 

لتقدمي  الرامية  البنك  مبادرات  �سمن 

جتربة  توفر  متطورة  م�سرفـية  حلول 

�سبكة  عرب  البنك  ملعتمدي  ومرنة  �سل�سة 

ت�سميم  مت  وقد  فل�سطني.  فـي  فروعه 

م�ستجدات  لآخر  وفقًا  اخلدمة،  هذه 

الأمان،  م�ستويات  واأعلى  التكنولوجيا، 

للمعتمدين،  اخلدمة  هذه  �ستتيح  حيث 

والإيداع  ال�سحب  حركات  اإمتام  اإمكانية 

النقدي، من خالل �سيفرة �سريان الإ�سبع 

الفريدة، الكرتونيًا وبدون تعبئة اأي مناذج 

التابلت  اأجهزة  بوا�سطة  وذلك  ورقية، 

الذي  الأمر  الغاية،  لهذه  املخ�س�سة 

تامة  ب�سرعة  امل�سرفـية  املعامالت  ينجز 

ال�سرقة  عمليات  من  واآمنة  متناهية  ودقة 

والحتيال والتزوير املحتملة.

اخلدمة  هذه  اإطالق  على  تعليقه  وفـي 

قال ال�سيد جمال حوراين - مدير منطقة 

خدمة  "تعترب  العربي:  للبنك  فل�سطني 

�سيفرة  خالل  من  املعتمد  على  التعرف 

�سريان الإ�سبع اإحدى اخلدمات امل�سرفـية 

املتطورة التي يفخر بها البنك العربي كونه 

وتندرج هذه اخلدمة  اإطالقها  فـي  �سباقًا 

اخلدمات  من  �ساملة  منظومة  �سمن 

فـي  البنك  ي�سعها  التي  املبتكرة  الرقمية 

حياتهم  اأ�سلوب  ملواكبة  معتمديه  متناول 

اخلدمة  "اإن  واأ�ساف:  وتطلعاتهم." 

املعامالت  ت�سهيل  فـي  �ست�سهم  اجلديدة، 

من  اإمتامها  وقت  وتقلي�س  الفرع  داخل 

الورقية  املعامالت  عن  خالل ال�ستغناء 

�سيفرة  خالل  من  املعتمد  على  والتعرف 

�سريان ال�سبع اخلا�سة به فقط."

لدى  تدريجيًا  اجلديدة  اخلدمة  و�ستتوفر 

كافة فروع البنك العربي فـي فل�سطني قبل 

اخلدمة  باأن  علمًا  اجلاري،  العام  نهاية 

متوفرة حاليًا فـي 12 فرع، هي: املا�سيون 

وبيتونيا  وبدو  وبريزيت  والإر�سال  والبرية 

واريحا  و�سلفـيت  واملنارة  البلد  اللـه  ورام 

والرام والعيزرية.
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح مكتبا في قباطية

من  كثري  وفـي  الفل�سطينية،  املحافظات 

وب�سكل  بفعالية  وي�ساهم  النائية،  املناطق 

واأو�سح  املجتمعية.  امل�سوؤولية  فـي  ملمو�س 

اأ�سول  اأن  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 

 2.3 اأكرث من  بلغت  الإ�سالمية  امل�سارف 

 1.8 العمالء  ودائع  وبلغت  دولر،  مليار 

فـي  دولر  مليون   165 منها  دولر،  مليار 

الت�سهيالت  اإجمايل  وبلغ  حمافظة جنني، 

84 مليون  1.5 مليار دولر تقريبًا، منها 
دولر فـي حمافظة جنني، وبلغ عدد فروع 

فرعًا   67 الإ�سالمية  امل�سارف  ومكاتب 

ومكتباً منت�سرة فـي كافة اأرجاء فل�سطني، 
منها 6 فـي حمافظة جنني، وذلك كله حتى 

املحافظ  معايل  واأ�سار   .2018/10/31
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإطالق  اإىل 

رعاية  حتت  فل�سطني،  فـي  املايل  لل�سمول 

�سيتم  جدًا  قريبًا  واأنه  الرئي�س،  فخامة 

واأن  اللكرتونية،  املقا�سة  نظام  اإطالق 

يعترب  الفل�سطيني  املركزي  البنك  قانون 

اإجنازه  املتوقع  ومن  الأخرية  املراحل  فـي 

القادمة،  القريبة  الفرتة  خالل  واإقراره 

ال�سرتاتيجية  بناء  على  جار  والعمل 

والتي  الإلكرتونية  الدفع  لطرق  الوطنية 

ت�سمل طرق الدفع عرب املوبايل.

حمافظة  حمافظ  اعترب  جهته  ومن 

البنك  تو�سع  الرجوب  اأكرم  اللواء  جنني 

املحافظة  فـي  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

تن�سيط  �ساأنها  من  وجديدة  نوعية  ا�سافة 

بعجلة  والدفع  القت�سادية  احلركة 

من  املزيد  اإىل  داعيا  لالأمام،  القت�ساد 

التفاعل والتكامل بني املوؤ�س�سات الوطنية. 

بالبنك  قباطية  بلدية  رئي�س  رحب  كما 

اأن  موؤكدا  و�سيوفه  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

الوطنية  اجلهود  لكل  اأبوابها  تفتح  بلدته 

املجتمع  لتنمية  تهدف  التي  املخل�سة 

والنهو�س به.

الرقابة  هيئة  اأكدت  مت�سل  �سياق  وفـي 

ال�سرعية فـي البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 

املالية  خدماته  بتقدمي  البنك  التزام  على 

ال�سرعية  املحا�سبية  واملعايري  الأ�س�س  وفق 

ذات  الفقهية  املجامع  قرارات  ووفق 

العديد  على  الهيئة  تعتمد  حيث  العالقة، 

املعامالت  �سرعية  ل�سمان  الأدوات  من 

البنكية املقدمة.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 

افتتح  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني مكتبا جديدا 

مدينة  جنوب  الواقعة  قباطية  بلدة  فـي 

اأقيم فـي  جنني. و�سبق حفل الفتتاح الذي 

النقد  �سلطة  ملحافظة  زيارة  قباطية  بلدة 

بلدية  ورئي�س  جنني  وحمافظ  الفل�سطينية 

قباطية، ولفـيف من ال�سخ�سيات العتبارية 

ملقر املكتب، اطلعوا خاللها على التجهيزات 

جتربة  العمالء  ملنح  �سممت  التي  احلديثة 

معامالتهم  اجناز  على  ت�ساعدهم  مميزة 

امل�سرفـية ب�سهولة واأمان.

ولفت قا�سم اإىل تزايد اعتماد البنك على 

تطوير منظومته اللكرتونية بهدف مواكبة 

م�سرفـية  خدمات  العمالء  ومنح  الع�سر 

وب�سكل  الحرتافـية  من  عال  مب�ستوى 

وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  يلبي  ع�سري 

خالل  من  املقدمة  اخلدمات  م�ستعر�سا 

موبايل"  "ا�سالمي  و  اأونالين"  "ا�سالمي 
و"اإ�سالمي اأوتو".

ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وهناأ 

عزام ال�سوا البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 

بلدة  فـي  اجلديد  املكتب  هذا  بافتتاح 

من  وهي  اجلميع،  على  العزيزة  قباطية 

حمافظة  فـي  ال�سكانية  التجمعات  اأكرب 

قلوبنا،  على  والغالية  ال�سامدة  جنني 

�سلطة  وا�سرتاتيجية  لنهج  ا�ستمرار  وهذا 

ومكاتب  فروع  انت�سار  تعزيز  فـي  النقد 

م�سريًا  املناطق.  كافة  لتغطي  امل�سارف 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأن  اإىل 

فـي  بتنوع  وميتاز  ون�سيط  حيوي  بنك 

فـي جميع  ويتواجد  وم�ساهماته،  منتجاته 
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Facebook و يوثق صفحته الخاصة على موقع

و يساهم ببناء صفوف جديدة لمدرسة ذكور حزما

و يقدم حقائب مدرسية لمعهد األمل لأليتام

ا�ستخدام  تعزيز  فـي  جهوده  �سمن 

الرقمي  والتحول  الإلكرتونية  اخلدمات 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأنهى 

اخلا�سة  ال�سفحة  توثيق  اإجراءات 

الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  به 

البنك  يكون  وبهذا   ،Facebook
بهذه  يقوم  الذي  الأول  الفل�سطيني 

�سياق  فـي  تاأتي  والتي  اخلطوة، 

لزيادة  الهادفة  ال�سرتاتيجية  خطته 

العتماد على الرقمنة والعمل على فتح 

امل�سرفـي  للعمل  تقليدية  غري  منافذ 

الإ�سالمي وال�ستفادة من الفر�س التي 

�سيما  ل  التكنولوجي،  التطور  يقدمها 

فـي جمال �سبكات التوا�سل الجتماعي 

التي ت�سهد اقبال وا�سعا من اجلمهور.

واأ�سار البنك اإىل اأنه الأ�سبق بني البنوك 

الفل�سطينية فـي اإطالق خدمة "اإ�سالمي 

البنك  عمالء  متكن  خدمة  وهي  اأوتو"، 

ب�سكل  ح�ساباتهم  مع  التوا�سل  من 

موقع  ا�ستخدامهم  اأثناء  واآمن  مبا�سر 

�سفحته  توثيق  معتربا   ،Facebook
على Facebook اأمرا هاما من �ساأنه 

وحماية  العمالء  بيانات  اأمن  تعزيز 

من  حمايتهم  خالل  من  خ�سو�سيتهم، 

تنتحل  قد  مزورة  �سفحات  اأي  وجود 

ا�سم البنك بهدف �سرقة بياناتهم.

القنوات  تعدد  اإىل  البنك  ولفت 

والتي  للجمهور  املتاحة  اللكرتونية 

الذكية،  والهواتف  النرتنت  ت�سمل 

موؤكدا اأنه وعرب خدمات مثل "اإ�سالمي 

موبايل"  "اإ�سالمي  و  اأونالين" 

اأغلب  اجراء  العمالء  باإمكان  اأ�سبح 

بالأفراد  اخلا�سة  البنكية  العمليات 

واخلارجية،  الداخلية  التحويالت  مثل 

وطلب  ح�ساباتهم  حركة  على  والطالع 

دفاتر �سيكات بكل �سهولة وي�سر، واإدارة 

الئتمانية،  بطاقاتهم  اأر�سدة  وتغذية 

فواتري  دفع  من  متكنهم  جانب  اإىل 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  العديد 

اتفاقيات  البنك  وقع  التي  والبلديات 

اإلكرتوين معها. ت�سديد 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  �ساهم 

فـي  جديدة  درا�سية  �سفوف  ببناء 

فـي  الأ�سا�سية  حزما  ذكور  مدر�سة 

العملية  تعزيز  بهدف  القد�س  �سواحي 

والأدوات  الو�سائل  وتوفـري  التعليمية 

الالزمة لها.

البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو  واأكد 

ماجد  الدكتور  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

خا�سًا  اإهتماما  يويل  البنك  اأن  احللو 

فـي  املختلفة  الوطنية  املوؤ�س�سات  بدعم 

مدينة القد�س و�سواحيها لدعم �سمود 

اأهايل املدينة املقد�سة.

يهدف  البنك  اأن  اإىل  احللو  ولفت 

لتحقيق اثر اإيجابي وم�ستدام من خالل 

امل�ساريع التي يدعمها وامل�ساهمات التي 

امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  يقدمها، 

الفل�سطيني. املجتمع  فـي 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قدم 

لعدد  املدر�سية  احلقائب  من  عددا 

من الأيتام امل�سجلني فـي معهد الأمل 

لالأيتام مبدينة غزة.

وقال مدير فرع غزة ماهر اأبو ح�سني 

املدر�سية  باحلقائب  البنك  تربع  اأن 

التي  ب�سمة"  "ان�سر  حملة  �سمن  ياأتي 

دوري  ب�سكل  البنك  موظفو  يطلقها 

وامل�ساعدة  العون  يد  ملد  وتهدف 

مت  اأنه  اإىل  م�سريا  املحلي،  للمجتمع 

البنك  فروع  كافة  جمع احلقائب من 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي 

الب�سمة  لر�سم  الأيتام  لفئة  وتوجيهها 

على وجوههم.
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بــانــورامــا

وا�ستمرارا لنهجه فـي الحتفاء بعمالئه، 

اأعلن  واجلوائز،  العوائد  اأف�سل  ومنحهم 

�سمن  بجوائزه  الفائزين  عن  البنك 

التوفـري  ح�سابات  على  ال�سخمة  حملته 

"الكبري"، وقيمتها 50 األف دولر.
�سهر  عن  الكربى  البنك  بجائزة  وفاز 

عبد  فايز  املواطن  املا�سي،  اأيلول 

الرحمن حالحلة، املدخر لدى فرع وادي 

التفاح فـي اخلليل.

خارا�س  قرية  من  وهو  حالحلة  وقال 

)اأربعة  اأولد  ل�سبعة  واأب  اخلليل،  غرب 

اأنه مل يتوقع اخلرب  ذكور وثالث اناث(، 

ال�سعيد. "املفاجئ" 
داخل  بناء  عامل  وهو  حالحلة،  واأ�ساف 

لي�ست  احلياة  اأعباء  الأخ�سر،  اخلط 

ي�سرية، خا�سة ل�سخ�س مثلي لديه عائلة 

كبرية، من �سمنها ابن يدر�س الطب فـي 

يل  بالن�سبة  فاجلائزة  بالتايل  رو�سيا، 

و�سيعينني  الت�سورات،  كافة  يفوق  حدث 

واأو�سح  ومتطلباتها،  احلياة  م�ساق  على 

عاما،   23 منذ  البنك  مع  يتعامل  اأنه 

مب�ستوى  نف�سه  الوقت  فـي  م�سيدا 

واأ�ساد  البنك،  كادر  ومهنية  اخلدمات، 

مزاياها  اإىل  م�سريا  "الكبري"،  بحملة 

و يعلن عن الفائزين بجوائزه ضمن حملة »الكبير« 

استمرارا لرسالته التنموية والمجتمعية
بنك القاهرة عمان يواصل تنفيذ مبادرات وأنشطة متنوعة

ومكافأة عمالئه بطرق استثنائية
 ،2018 العام  من  الرابع  الربع  �سهد 

واملبادرات  الأن�سطة  من  العديد 

القاهرة  بنك  نفذها  التي  املجتمعية 

التنموية  ر�سالته  اإطار  فـي  عمان، 

على  وحر�سه  واملجتمعية،  والإن�سانية 

النهو�س بالقت�ساد الفل�سطيني.

وفعالياته  مفاجاآته  البنك  وا�سل  كما 

عمالء  �سيما  ل  للجمهور،  املوجهة 

جناحه  �سركاء  ميثلون  الذين  البنك، 

واجنازاته.

وفـي هذا ال�سياق، عمد البنك تكري�سا 

عمالئه  جتاه  الرا�سخ  للتزامه 

خدمة  توفـري  اإىل  عليهم،  والت�سهيل 

خالل  من  املبا�سر،  النقدي  الإيداع 

فـي  فروعه  لدى  الآلية  �سرافاته 

تقبل  بحيث  الفل�سطينية،  املدن  كافة 

)ال�سيكل،  الثالث  الرئي�سة  العمالت 

الدينار، الدولر(.

وجاءت مبادرة البنك فـي اإطار عنايته 

امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل  بتقدمي 

حتقيق  من  عمالئه  ومتكني  الرقمية، 

البنكية  معامالتهم  واإجناز  تطلعاتهم 

بي�سر وباأقل جمهود. 

واأعلن البنك، اأن اخلدمة تف�سح املجال 

ح�ساب  فـي  مبا�سرة  عملة،  اأية  لإيداع 

دينار   100 اإيداع  مثل  اأخرى  عملة 

مبا�سرة فـي ح�ساب ال�سيكل اأو الدولر 

وبالعك�س، ليقوم النظام اخلا�س بالبنك 

تلقائيا وب�سكل اآيل بتحويل العملة، علما 

رزمة  يتيح  بالبنك  النظام اخلا�س  اأن 

من املزايا ال�ستثنائية ل�سالح العمالء 

اللكرتونية،  القنوات  ا�ستخدام  عند 

من �سمنها اأن الإيداع ياأخذ حق نف�س 

اليوم، كما يح�سل العمالء على اأ�سعار 

�سرف تف�سيلية عند حتويل العملة. 

واأكد البنك اأن ا�سرتاتيجيته فـي جمال 

متا�سيا  تاأتي  اللكرتونية،  اخلدمات 

مبا  العمالء،  على  للتي�سري  خطته  مع 

البنك،  لفروع  التوجه  عناء  يغنيهم 

اأينما  اخلدمات  على  واحل�سول 

تواجدوا بي�سر و�سرعة.
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الثاين  الثانية خالل كانون  ال�سيارة  على 

ا�ستمرارا  احلملة،  وتعترب  القادم. 

خالل  وحمالته  البنك  ملبادرات 

بقوة  تنفرد  التي  املا�سية،  ال�سنوات 

البنك من خاللها على  اأثرها، وحر�س 

وواقع  حياة  فـي  نوعي  تغري  احداث 

حتقيق  اإىل  احلملة  وترمي  العمالء، 

املجال  اتاحة  اأبرزها  من  غايات،  عدة 

اأمام عدد كبري من العمالء لال�ستفادة 

عالوة  بجوائزها،  والفوز  احلملة،  من 

والرتقاء  الدخار،  ثقافة  تعزيز  على 

التنموي والقت�سادي. بدوره 

الدخول  عملية  بتي�سري  البنك  قام  وقد 

عرب  احلدود،  اأبعد  اإىل  ال�سحب  فـي 

و�سع اآلية مب�سطة و�سهلة، تت�سمن تغذية 

�سهريا  حل�ساباتهم  احلاليني  العمالء 

مببلغ ل يقل عن 50 دينارا اأو ما يعادلها 

بالعمالت الأخرى، بينما باإمكان العمالء 

خالل  من  توفـري  ح�سابات  فتح  اجلدد 

يعادلها  ما  أو  دينار   200 مبلغ  اإيداع 

اليورو،  اأو  )ال�سيقل،  الأخرى  بالعمالت 

ل  مببلغ  �سهريا  تغذيته  ثم  الدولر(،  اأو 

يقل عن 50 دينارا، على األ يقل ح�ساب 

 200 عن  ال�سهر  طيلة  العميل  توفـري 

دينار كحد اأدنى.
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باجلوائز  يت�سل  فـيما  �سيما  ل  املتنوعة، 

املقدمة فـي اطارها.

�سهر  عن  للبنك  الكربى  اجلائزة  اأما 

ت�سرين الأول املا�سي، فكانت من ن�سيب 

فرع  لدى  املدخر  وهدان،  خالد  املواطن 

فوزه  اأن  علما  اللـه،  رام  فـي  املا�سيون 

�سهرين من فتحه حل�ساب  نحو  بعد  جاء 

مفاجاأة  �سكل  مما  البنك،  لدى  توفـري 

اإليه. بالن�سبة  عظيمة 

وخدماته،  البنك  على  وهدان  واأثنى 

اجلائزة  بتوظيف  يفكر  اأنه  اإىل  م�سريا 

املكونة  ولعائلته  له،  �سقة  �سراء  اأجل  من 

�سارة،  ال�سغرية  وطفلتهما  زوجته  من 

التي مل تبلغ العامني بعد من عمرها.

عن  البنك  اأعلن  نف�سه،  الإطار  وفـي 

الأ�سبوعية  باجلوائز  الأربعة  الفائزين 

 5,000 وقيمتها  "الكبري"،  حملة  �سمن 

الفائزين  على  عالوة  جائزة،  لكل  دولر 

 ،)IPhone X( اك�س  اأيفون  باجهزة 

وعددهم 22 فائزا.

"الكبري" اأحد النماذج التي  وتعترب حملة 

وحر�سه  لعمالئه،  البنك  تقدير  جت�سد 

متطلباتهم،  وتلبية  مكافاآتهم،  على 

�سمن  املقدمة  اجلوائز  تنوع  وميثل 

احلملة، مدى عناية البنك باخلروج عن 

توقعات  تفوق  جوائز  وتقدمي  املاألوف، 

راأ�سماله  يعدون  الذين  البنك،  عمالء 

التي  النجاح  ق�سة  من  وجزء  احلقيقي، 

يكر�سها عاما بعد اآخر.

ب�سحوبات  املرتبط  اأن طابع احلملة  كما 

و�سهرية، عدا مفاجاأة  واأ�سبوعية  يومية، 

عن  عبارة  كربى،  جائزة  وهي  احلملة 

 C Class" ك�سف  مر�سيد�س  �سيارتي 

Cabriolet"، جرى ال�سحب على واحدة 
ال�سحب  و�سيجري  اآب  خالل  منهما 
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بــانــورامــا

وفد من البنك االسالمي العربي يزور وزارة األوقاف والشؤون الدينية
لبحث سبل التعاون المشترك

و يشارك بمؤتمر القمة العالمية لالقتصاد االسالمي 2018 في دبي 
�سارك البنك ال�سالمي العربي ممثال 

هاين  ال�ستاذ  للبنك  العام  باملدير 

ال�ستاذ  العام  املدير  ونائب  نا�سر 

القمة  موؤمتر  فـي  القوا�سمي  معاوية 

 2018 الإ�سالمي  لالقت�ساد  العاملية 

لريادة  "معًا  �سعار  حتت  دبي  فـي 

 350 من  اكرث  وبح�سور  امل�ستقبل" 

انطلقت  والتي  عاملية،  مالية  موؤ�س�سة 

رعاية  حتت   2018/10/30 بتاريخ 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم، نائب رئي�س دولة المارات رئي�س 

"رعاه اهلل"،  دبي  الوزراء حاكم  جمل�س 

الأمثل  التوظيف  اآفاق  لبحث  وذلك 

بقطاعات  لالرتقاء  احلديثة  للتقنيات 

من  ومتكينه  الإ�سالمي  القت�ساد 

و�ست�ستمر  العاملية  املتغريات  مواكبة 

القمة لغاية 2018/10/31.

للبنك  العام  املدير  اأو�سح  جانبه  من 

العربي  الإ�سالمي  البنك  وفد من  قام 

ال�ستاذ  للبنك  العام  باملدير  ممثال 

العام  املدير  نائب  نا�سر،  هاين 

مدير  القوا�سمي،  معاوية  ال�ستاذ 

�سعبان  فايز  ال�سيد  الدارية  ال�سوؤون 

�سهريه  ال�سيدة  البرية  فرع  ومديرة 

الأوقاف  وزير  معايل  بزيارة  عبيد 

وال�سوؤون الدينية ف�سيلة ال�سيخ يو�سف 

فـي  الوزارة  مقر  فـي  وذلك  ادعي�س 

حمافظة رام اللـه والبرية لبحث �سبل 

التعاون امل�سرتك.

وكان فـي ا�ستقبال الوفد بجانب معايل 

الوزارة  وكيل  عطوفة  من  كل  الوزير 

الرب، وكيل م�ساعد  ابو  ال�سيد ح�سام 

الأ�سقر،  �سليم  ال�سيد  العمرة  و  احلج 

قنيبي،  ف�سل  ال�سيد  احلج  عام  مدير 

حممود  الوقفـية  الأمالك  عام  ومدير 

حمد و مدير عام ال�سوؤون املالية ال�سيد 

لقمان احللو.

ال�سيخ  ف�سيلة  الوزير  معايل  ورحب 

عن  واعرب  بالوفد  ادعي�س  يو�سف 

اأ�ساد  حيث  الزيارة،  بهذه  �سعادته 

فـي  املبذولة  واجلهود  البنك  باإدارة 

ا�سالمية  م�سرفـية  خدمات  توفـري 

البنك  يلعبه  الذي  والدور  حديثة 

ال�سالمي العربي فـي امناء القت�ساد 

الفل�سطيني املحلي، واأكد على �سرورة 

الطرفـني  كال  من  امل�سرتك  العمل 

ال�سالمي بني  امل�سرفـي  الوعي  لن�سر 

تاأثريه  وخ�سو�سا  اأهميته  و  املواطنني 

على مناحي احلياة والقت�ساد، واأ�سار 

وخا�سة  امل�سرتك  التعاون  افاق  اىل 

اجل  من  الوقفـية  الأمالك  ا�ستثمار 

وامل�ساريع  الربامج  م�ستوى  حت�سني 

الفل�سطيني  املواطن  خلدمة  املنفذة 

خا�سة الفقراء واملحتاجني .

بجهود  للبنك  العام  املدير  واأ�ساد 

بتنمية  املتعلقة  الأوقاف  وزارة 

الأمر  هذا  واأهمية  الوقفـية  الأمالك 

من  املحتاجة  الفئة  ودعم  رعاية  فـي 

العالقة  اإىل  واأ�سار  �سعبنا،  اأبناء 

والوزارة  البنك  بني  ال�سرتاتيجية 

بتقدمي  امل�سرتك  التعاون  على  واأكد 

وتطرق  للوزارة،  الكامل  الدعم 

البنك  يواجها  التي  التحديات  اإىل 

�سعيد  على  حققها  التي  والإجنازات 

القطاع امل�سرفـي واأي�سا الدور الذي 

برنامج  خالل  من  اجتماعيا  يلعبه 

املجتمعية. امل�سوؤولية 
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العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 

ال�سحب على اجلائزة ال�سهرية الرابعة 

قلقيلية  بفرع  �سيكل   100,000 بقيمة 

من  كل  بح�سور  الهواء  على  مبا�سرة 

قلقيلية  حمافظة  حمافظ  عطوفة 

�سعادة  رواجبة،  رافع  اللواء  �سيادة 

حممد  ال�سيد  قلقيلية  بلدية  رئي�س 

الغرفة  رئي�س  �سعادة  امل�سري،  ها�سم 

طارق  ال�سيد  ال�سناعية  التجارية 

حمافظة  منطقة  قائد  و�سيادة  �ساور 

�سيادة  ب�سارات،  غازي  العقيد  قلقيلية 

العقيد  قلقيلية  حمافظة  �سرطة  مدير 

جامعة  رئي�س  �سعادة  طالب،  فواز 

الأقرع،  نور  الدكتور  املفتوحة  القد�س 

الإ�سالمية  الدعوة  كلية  عميد  �سعادة 

رئي�س  �سعادة  �سحادة،  ح�سن  الدكتور 

احمد  الدكتور  قلقيلية  زكاة  جلنة 

اوقاف  مديرية  مدير  وح�سرة  نوفل 

وح�سر  �سعيد  عدنان  ال�سيد  قلقيلية 

ال�ستاذ  العام  املدير  نائب  البنك  من 

معاوية القوا�سمي، وقام بعملية القرعة 

اللواء رافع رواجبة وكانت اجلائزة من 

ال�سيد ماجد منر �سامل  الفائز  ن�سيب 

ال�سعايدة من فرع عتيل- طولكرم.

الأ�ستاذ  العام  املدير  نائب  واأ�سار 

قام  البنك  ان  القوا�سمي  معاوية 

با�ستحداث برنامج توفـري ع�سرة وميه 

على   2018/07/01 بتاريخ  وإطالقه 
املايل  ال�سمول  تطبيق  حتاكي  اأ�س�س 

واحتياجات  تطلعات  وتالئم  جهة  من 

اأن  اإىل  اأخرى، لفتا  العمالء من جهة 

الربنامج واجلوائز متوافقة ب�سكل كلي 

من  وجمازة  ال�سالمية  ال�سريعة  مع 

ال�سرعية،  والرقابة  الفتوى  هيئة  قبل 

يكون  ان  دائما  ي�سعى  البنك  اأن  وبني 

اخليار امل�سرفـي الأول لأي مواطن من 

�سريعة  وانت�سار  تو�سع  �سيا�سة  خالل 

جديدة  ومكاتب  فروع  بفتح  وقريبة 

والتي من �ساأنها ت�سهيل عملية التوا�سل 

مع املواطنني بالقرى البعيدة واملناطق 

النائية.

و يجري السحب على الجائزة الشهرية الرابعة بقيمة 100,000 شيكل

ال�سالمي العربي ال�ستاذ هاين نا�سر 

املوؤمترات  بهذه  امل�ساركة  اهمية  مدى 

وتاأثريها على تطوير القطاع امل�سرفـي 

وفتح  املالية  واملوؤ�س�سات  الفل�سطيني 

املالية  املوؤ�س�سات  لروؤية  جديدة  افاق 

ال�سالمي  البنك  اأن  وبني  العاملية، 

ا�ستحداث  على  جاهدا  يعمل  العربي 

امل�سرفـية  املنتجات  من  الف�سل 

التطور  حتاكي  والتي  الإ�سالمية 

احلياتية  التكنولوجيا  بقطاع  امللمو�س 

ال�سخ�سية و العملية و التي باتت جزءًا 

وتطرق  املواطنني،  حياة  من  يتجزاأ  ل 

اىل اخلطط احلالية للبنك و التي تعمل 

ال�سمول  تطبيق  على  ملحوظ  وب�سكل 

وخدمات  و�سائل  وا�ستحداث  املايل 

ت�سهل  جديدة  ا�سالمية  م�سرفـية 

الو�سول للموطنني وحتاكي احتياجهم.
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 جوائز حسابات التوفير من بنك األردن

مفاجآت متتالية وأفراح غامرة
�سمن حملة جوائز ح�سابات التوفـري من 

بنك الأردن )م�س كل ن�س .. ن�س مليون 

مميزة،  احتفالية  اأجواء  وفـي  �سيكل!( 

وليد  حممد  خالد  لل�سيد  احلظ  ابت�سم 

لدى  واملدخر  حالقا  يعمل  الذي  و�ساح 

فرع  فـي   2009 عام  منذ  الأردن  بنك 

غزة، حيث مت ا�ستدعاوؤه للفرع ليفاجئ 

باأنه الرابح الأول بجائزة حملة ح�سابات 

التوفـري ال�سهرية والبالغة قيمتها ن�سف 

مليون �سيكل.

مدير  بح�سور  اجلائزة  ت�سليم  مت  وقد 

�سامح  فل�سطني  فـي  الردن  بنك  فروع 

عبداهلل ورئي�س فريق البيع املبا�سر فـي 

فرع  ومدير  طلوزي  حممود  فل�سطني 

ملوظفـي  بالإ�سافة  الدحدوح  عامر  غزة 

وموظفات الفرع. 

جامعة  فـي  الطالب  فرحة  كانت  كما 

بريزيت ال�سيد مايكل غ�سان فوا�سلة من 

قرية عابود ل تو�سف عند مفاجاأته بخرب 

من  �سيكل  مليون  ن�سف  بجائزة  فوزه 

جوائز ح�سابات التوفـري من بنك الأردن. 

لبنك  اجلزيل  �سكره  عن  عرب  والذي 

وحمالته  القيمة  جوائزه  على  الأردن 

املدخرين.  وتكافئ  الدخار  تدعم   التي 

بجوائز  اأخر  عمياًل   14 فاز  فـيما 

اأيلول،  ب�سهر  التوفـري اخلا�سة  ح�سابات 

 20,000 الواحدة  اجلائزة  بلغت  حيث 

�سيكل لكل فائز من كل فرع لت�سمل كافة 

الغربية  ال�سفة  حمافظات  فـي  الفروع 

وقطاع غزة.

و للسنة الثالثة على التوالي لمة عيلة تجمع موظفي بنك األردن
الذي  الكبري  بالدور  اإميانه  انطالًقا من 

اجلبارة  وجهودهم  البنك  موظفو  يلعبه 

بالتفوق  البنك  روؤية  حتقيق  �سبيل  فـي 

فـي  الأردن  بنك  نظم  الدائم،  والتطور 

وترفـيهية  اجتماعية  فعالية  فل�سطني 

الغربية  ال�سفة  فـي  وموظفـيه  لإدارته 

وقطاع غزة، حتت عنوان "ملة عيلة 3".

واجتمعت عائلة بنك الأردن من خمتلف 

الغربية  ال�سفة  فـي  والفروع  املناطق 

اأريحا  اأكوا بارك( مبدينة  فـي )�سفاري 

فـي  البنك  عائلة  اجتماع  مع  بالتزامن 

غزة فـي فندق امل�ستل.
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 و يدعم افتتاح مكتبة »تفوق« النموذجية لألطفال في بلدة قصرة
بدعم كرمي من بنك الأردن وبتخطيط 

وتنفـيذ جمعية عطاء فل�سطني اخلريية، 

النموذجية  "تفوق"  مكتبة  افتتاح  مت 

وذلك  ق�سرة،  بلدة  فـي  لالأطفال 

�سعث  نبيل  الدكتور  معايل  بح�سور 

العالقات  ل�سوؤون  الرئي�س  م�ست�سار 

رجاء  وال�سيدة  والدولية،  اخلارجية 

اأبو غزالة / �سعث رئي�س جمعية عطاء 

رئي�س  فل�سطني اخلريية وحممد جابر 

م�سوؤولة  ورجاء جبارين  بلدية ق�سرة، 

الأردن،  بنك  فـي  العامة  العالقات 

بنك  فروع  مدير  اهلل  عبد  و�سامح 

الأردن فـي فل�سطني، ومدراء فروع بنك 

الأردن فـي نابل�س ورفـيديا، ومب�ساركة 

ح�سد من الأهايل واحل�سور. 

وقد قدم بنك الردن دعمه املادي جلمعية 

ان�ساء  بهدف  اخلريية  فل�سطني  عطاء 

�سمن  ق�سرة  بلدة  فـي  )تفوق(  مكتبة 

يقوم  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج 

القراءة  باأهمية  منه  واإميانًا  البنك،  بها 

ودورها الرئي�س فـي بناء الفرد واملجتمع. 

ال�سيد  للبنك  الإقليمي  املدير  و�سح  كما 

�سمن  ياأتي  الدعم  هذا  اأن  فقهاء  حامت 

ا�سرتاتيجية �سنوية ي�سعها البنك لدعم 

خمتلف املحافظات الفل�سطينية وخا�سة 

والتعليم  والثقافة  ال�سحة  جمالت  فـي 

فـي  املكتبة  افتتاح  وياأتي  املراأة،  ومتكني 

بلدة ق�سرة بهدف ت�سجيع اأطفال البلدة 

على التعليم والقراءة. 

و يفتتح الموقع الجديد لفرع المنطقة الصناعية - رام اللـه
�سبكة  لتحديث  الدائم  �سعيه  اإطار   فـي 

اأنحاء  جميع  فـي  املنت�سرة  فروعه 

فل�سطني، وبهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات 

الأردن  بنك  اأمت  تواجدوا،  اأينما  لعمالئه 

املنطقة  فـي  الواقع  فرعه  نقل  اأعمال 

ال�سناعية - رام اللـه من موقعه القدمي 

الكائن فـي بيتونيا �سارع يافا اإىل موقعه 

اأبراج هاو�س الواقعة  اجلديد فـي عمارة 

منجد  عني  منطقة   - طوكيو  �سارع  فـي 

مبدينة رام اللـه.

وقد افتتح معايل حمافظ �سلطة النقد 

اجلديد  املقر  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

لبنك  الإقليمي  املدير  بح�سور  للفرع، 

حامت  ال�سيد  فل�سطني  فـي  الأردن 

اللـه  رام  حمافظ  ونائب  فقهاء، 

الربغوثي،  حمدان  ال�سيد  والبرية 

ال�سيد  البرية  بلدية  رئي�س  ونائب 

عالء  والقن�سل  �سكوكاين،  ه�سام 

الأردنية  ال�سفارة  عن  ممثال  العدوان 

من  عدد  ومب�ساركة  فل�سطني،  فـي 

ال�سخ�سيات امل�سرفـية والقت�سادية.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وعرب 

ال�سيد عزام ال�سوا عن �سعادته لفتتاح 

الأردن،  لبنك  اجلديد  الفرع  هذا 

وان�سجام ذلك مع ا�سرتاتيجية �سلطة 

النقد فـي تعزيز انت�سار فروع ومكاتب 

املناطق،  كافة  لتغطي  امل�سارف 

م�سريًا اإىل اأثر ذلك فـي حتقيق عملية 

ال�ستقرار  وتعزيز  املايل،  ال�سمول 

املايل.



البنـوك فـي فل�ســــــطني32    

بــانــورامــا

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  ح�سل 

 IFC من  تقدير  �سهادة  على 

 INTERNATIONAL FINANCIAL

ع�سو  ب�سفته   CORPORATION

املايل  املوؤمتر  فـي  ومل�ساركته  موؤ�س�س 

واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  العاملي 

 GLOBAL SME FINANCE

فـي  عقد  الذي   FORUM 2018

مثل  وقد  مدريد،  ال�سبانية  العا�سمة 

عبدالعزيز  ال�سيد  املوؤمتر  فـي  البنك 

وال�سيد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ابودية 

املجل�س، وهدف  رئي�س  نائب  ن�سر  خليل 

فريدة  نظر  وجهات  ا�ستعرا�س  املوؤمتر 

وممار�سني  ناجحني  وخلرباء  لقادة 

بنك االستثمار الفلسطيني يشارك بالمؤتمر المالي العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الت�سالت  و�سركة  ال�ستثمار  بنك  وقع 

�سراكة  اتفاقية  "بالتل"  الفل�سطينية 

وربط  البيانات  مراكز  خدمات  لتقدمي 

الفروع واملكاتب واأجهزة ال�سراف الآيل 

عرب تقنية الألياف ال�سوئية.

وجرى توقيع التفاقية فـي مركز "بالتل" 

وقعها  حيث  البرية  فـي  الأعمال  لقطاع 

باأعمال  القائم  �سبيح  �سميح  ال�سيد 

املدير العام لبنك ال�ستثمار الفل�سطيني 

�سركة  عام  مدير  ملحم  معن  وال�سيد 

الت�سالت الفل�سطينية "بالتل" وبح�سور 

م�ساعد  فار�س  �سالح  ال�سادة  من  كل 

وعبد  ال�ستثمار  بنك  فـي  العام  املدير 

التحتية  البنى  مدير  خريو�س  الرحيم 

مدير  طواف�سة  و�سليمان  وال�سبكات 

مدير  نا�سر  وخليل  الإدارية  ال�سوؤون 

العالقات العامة والت�سويق.

�ستمّكن  التفاقية  اأّن هذه  �سبيح  ح  وو�سّ

و يوقع اتفاقية شراكة مع »بالتل« نحو التميز بخدمات مراكز البيانات 

املالية  البتكارات  على  امل�ساركني  واطلع 

اىل  الو�سول  حت�سني  فـي  ت�ساهم  التي 

ال�سغرية  ال�سركات  من  للعديد  التمويل 

واملتو�سطة. 

مراكز  بخدمات  التمتع  من  البنك 

ل�سرتاتيجية  ا�ستكماًل  وتاأتي  البيانات، 

البنك الرامية اإىل تقدمي اأكرث اخلدمات 

التكنولوجية تطورًا لعمالئه.

بيانات  مراكز  وجود  اأن  �سبيح  واأكد 

اأعلى  فل�سطني جمهزة وفق  فـي  متقدمة 

معايري اجلودة تعترب خطوة نوعية كفـيلة 

باأن ت�سع فل�سطني فـي مقدمة الدول التي 

متتلك مثل هذه امل�ساريع.

بدوره اأكد ملحم اأن هذه التفاقية جاءت 

الثنائية  ال�سراكة  امتداد  عن  لتعرّب 

ال�ستثمار  بنك  مع  "بالتل"  جتمع  التي 

الفل�سطيني والذي يعترب من اأهم البنوك 

"اإّن  واأ�ساف:  الوطن،  فـي  املتواجدة 
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فـي لقاء جمع كل من �سميح �سبيح القائم 

ال�ستثمار  لبنك  العام  املدير  باعمال 

ومعايل  املرافق  والوفد  الفل�سطيني 

التقاعد  هيئة  رئي�س  احللو  ماجد  الدكتور 

اللـه،  رام  الهيئة مبدينة  الفل�سطينية مبقر 

امل�سرتك  للتعاون  �سبل  بحث  خاللها  مت 

الفل�سطينيني  املتقاعدين  خدمة  بهدف 

برامج  تقدمي  خالل  من  للهيئة  التابعني 

للمتقاعدين،  خ�سي�سًا  م�سممة  متويلية 

على  الطالع  اللقاء  خالل  مت  وقد  هذا 

واأو�سح  املتقاعدين،  قطاع  احتياجات 

�سبيح عن نهج وروؤية البنك الهادفة لتطوير 

برامج  وا�ستحداث  امل�سرفـية  اخلدمات 

بت�سميمها  البنك  �سيقوم  جديدة  اقرا�س 

مبختلف  املتقاعدين  احتياجات  لتلبية 

تطبيق  على  بالعمل  البنك  اإدارة  ا�ستمرت 

دعم  فـي  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادئ 

والتعليمية  والريا�سية  ال�سحية  الأن�سطة 

بالتربع  البنك  قام  وقد  والجتماعية، 

�سريا  بيت  بنات  ملدر�سة  حا�سوب  باأجهزة 

الدعم  وقدم  باملدر�سة،  خمترب  لتجهيز 

اي�سًا لالحتاد الن�سائي العربي لإقامة حفل 

ترفـيهي مع توزيع هدايا لالطفال املحتاجني 

فـي بيت حلم مبنا�سبة اعياد امليالد.

و يبحث سبل التعاون المشترك مع هيئة التقاعد الفلسطينية لخدمة المتقاعدين

و في مجال المسؤولية المجتمعية 

خدمات مراكز البيانات اأ�سبحت واحدة 

كافة  عمل  فـي  الأ�سا�سية  املتطلبات  من 

ال�سركات حمليًا وعاملياً".

وا�سار فار�س م�ساعد املدير العام فـي بنك 

العالقة ال�سرتاتيجية مع  ال�ستثمار اىل 

�سركة الت�سالت والتي تتمثل فـي تبادل 

اخلربات واملعلومات للنهو�س باخلدمات 

من  البنك  يقدمها  التي  اللكرتونية 

ل�سبكة  التحتية  البنية  ا�ستخدام  خالل 

ال�ستفادة  اىل  بالإ�سافة  الت�سالت، 

من اخلدمة املميزة واملتمثلة با�ست�سافة 

احلماية  معايري  اأف�سل  �سمن  اخلوادم 

لأمن املعلومات.

اأهمية  على  خريو�س  املهند�س  اأكد  كما 

والبنك  الإت�سالت  �سركة  بني  ال�سراكة 

وتكنولوجيا  الإت�سالت  قطاع  فـي 

اأول  هو  البنك  باأن  منوهًا  املعلومات 

الإدارة  مبنى  مع  فروعه  بربط  قام  من 

مع  بال�سراكة  البديل  واملوقع  العامة 

اأحدث  م�ستخدمني  الإت�سالت  �سركة 

و�سائل التكنولوجية الآمنة، حيث اأن اأمن 

ق�سوى  اأولوية  هو  و�سريتها  املعلومات 

لدى اإدارة بنك الإ�ستثمار الفل�سطيني. 

�سخيدم  اأبو  لوؤي  اأّكد  ال�سياق  ذات  وفـي 

�سركة  فـي  املبيعات  اإدارة  مدير 

هذه  اأّن  "بالتل"  الفل�سطينية  الت�سالت 

ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيًا  تاأتي  التفاقية 

ال�سركات  ل�ستقطاب  وروؤيتها  بالتل 

من  وذلك  والعاملية  املحلية  واملوؤ�س�سات 

البنية  فـي  ا�ستثمارها  موا�سلة  خالل 

التحتية الفل�سطينية.

وفـي احلديث عن اخلدمات التي يقدمها 

مدير  القي�سي  حممد  ح  و�سّ املركز 

املركز  اأن  بالتل  فـي  البيانات  مراكز 

التي  اخلدمات  من  جمموعة  �سيقدم 

املتزايدة  الأعمال  قطاع  تطلعات  �ستلبي 

نوعية  وتطوير  تنمية  فـي  و�ست�ساهم 

اخلدمات املقدمة.

م�ستوياتهم �سمن �سروط مي�سرة ووا�سحة 

ودون اي اجراءات معقدة للح�سول عليها. 

احللو  ماجد  الدكتور  رحب  جهته  من 

مبمثلي  الفل�سطينية  التقاعد  هيئة  رئي�س 

اي�سًا  ورحب  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك 

برامج  لتقدمي  البنك  قبل  من  بالتعاون 

خالل  من  للمتقاعدين  مدرو�سة  متويلية 

وا�ساد  احتياجاتهم،  يخدم  ومبا  الهيئة 

البنك  �سيقدمه  الذي  املميز  العمل  بفكرة 

لقطاع املتقاعدين.
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سلطة النقد الفلسطينية

محافظ سلطة النقد يستقبل محافظ البنك المركزي األردني والوفد المرافق
ا�ستقبل معايل حمافظ �سلطة النقد ال�سيد 

فـي   2018/12/01 بتاريخ  ال�سوا،  عزام 

مقر �سلطة النقد برام اللـه، معايل حمافظ 

البنك املركزي الأردين الدكتور زياد فريز 

ونائبه الدكتور عادل �سرك�س والوفد املرافق 

الدكتور نبيل ق�سي�س  لهما، بح�سور معايل 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة �سوق راأ�س املال، 

التنفـيذي  الرئي�س  هاجن  األفريد  والدكتور 

املايل،  لل�سمول  العاملي  التحالف  ملوؤ�س�سة 

نائب  �سحادة  اأبو  ريا�س  الدكتور  وعطوفة 

حممود  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 

الدكتور حممد  وم�ساركة معايل  عبا�س 

اأطلقت  فخامته،  عن  ممثاًل  م�سطفى 

املايل  لل�سمول  الوطنية  اللجنة  رئا�سة 

معايل  من  بكل  ممثلة  فل�سطني  فـي 

عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ومعايل  ال�سوا 

نبيل  الدكتور  املال  راأ�س  �سوق  هيئة 

ق�سي�س، ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول 

ممثل  مب�ساركة  فل�سطني،  فـي  املايل 

ال�سيدة  فل�سطني  فـي  الأملانية  احلكومة 

حنا اجلا، وذلك فـي حفل اأقيم بتاريخ 

اللـه  رام  ق�سر  فـي   2018/12/02
التحالف  مع  بالتعاون  الثقافـي، 

ممثاًل   )AFI( املايل  لل�سمول  العاملي 

الفرد  د.  للموؤ�س�سة  التنفـيذي  بالرئي�س 

الدويل  للتعاون  الأملانية  والوكالة  هاجن 

عربية  مالية  وفود  بح�سور   ،GIZ الـ 

ودولية وممثلي القطاع املايل امل�سرفـي 

الديبلوما�سي  وال�سلك  امل�سرفـي  وغري 

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس
إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

اقت�ساديني  وخرباء  التجارية  والغرف 

واأكادمييني وممثلي موؤ�س�سات دولية.

لل�سمول  الوطنية  وتهدف ال�سرتاتيجية 

ن�سب  زيادة  اإىل  فل�سطني  فـي  املايل 

ال�سمول املايل بالدولة الفل�سطينية، اإىل 

نحو  الفل�سطينية  الروؤية  حتقيق  جانب 

الحتياجات  يلبي  متطور  مايل  قطاع 

املعي�سية  الظروف  لتح�سني  املالية 

لالأفراد،  الجتماعي  الرفاه  وتعزيز 

وكذلك رفع ن�سبة ال�سمول املايل لالأفراد 

كحد   %50 36.4% اإىل  البالغني من 

اأدنى بنهاية عام 2025، وكذلك تعزيز 

املجتمع  فئات  كل  وا�ستخدام  و�سول 

القنوات  خالل  من  املالية  للخدمات 

والوقت  بالتكلفة  املنا�سبة  الر�سمية 

وتعزيز  حقوقها،  وحماية  املعقولني، 

اتخاذ  من  ميكنها  مبا  املالية  معرفتها 

القرار املايل املنا�سب.
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النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سارك 

على  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 

الفعاليات  فـي  م�سرفـي  وفد  راأ�س 

النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  والجتماعات 

فـي  انعقدت  التي  الدوليني  والبنك 

الفرتة  خالل  باأندوني�سيا،  بايل  جزيرة 

الوفد  و�سم   ،2018/10/14-11
دائرة  مدير  منا�سرة  حممد  ال�سيد 

عي�سى  وال�سيد  والتفتي�س،  الرقابة 

للتخطيط  املحافظ  م�ست�سار  ق�سي�س 

الدولية،  والعالقات  ال�سرتاتيجي 

مكتب  مديرة  معلوف  رول  وال�سيدة 

املحافظ، وال�سيد وائل لفـي مدير وحدة 

املتابعة املالية.

معايل  عقد  الجتماعات  هام�س  وعلى 

املثمرة  اللقاءات  من  العديد  املحافظ 

فون  �ستيفاين  ال�سيدة  مع  اأبرزها 

فـي  العمليات  م�سوؤويل  كبرية  فريدبورج 

رئي�س  ونائب  الدولية،  التمويل  موؤ�س�سة 

محافظ سلطة النقد يشارك على رأس وفد مصرفي
في االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

ال�سرق  ملنطقة  الدويل  البنك  جمموعة 

فريد  ال�سيد  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  ومعايل  بلحاج، 

اأحمد  ال�سيد  "�ساما"  ال�سعودي  العربي 

لجارد  كري�ستني  وال�سيدة  اخلليفـي، 

مدير عام �سندوق النقد الدويل، وال�سيد 

مريزا اأديتيا�سورا نائب اأول حمافظ بنك 

مريزا  والدكتور  املركزي،  اندوني�سيا 

جمل�س  وعميد  التنفـيذي  املدير  ح�سن 

املديرين التنفـيذيني لدى البنك الدويل، 

ال�سرق  اإدارة  اأزعور مدير  وال�سيد جهاد 

�سندوق  فـي  الو�سطى  واآ�سيا  الأو�سط 

اجلهود  على  واأطلعهم  الدويل،  النقد 

التي تبذلها دولة فل�سطني لتطبيق اأف�سل 

جمال  فـي  الدولية  واملعايري  املمار�سات 

الرقابة امل�سرفـية.

اأع�ساء  من  وعدد  النقد،  �سلطة  حمافظ 

النقد٬  �سلطة  ومديري  اإدارة  جمل�س 

ومديري البنوك العاملة فـي فل�سطني.

ال�سوا  عزام  املحافظ  معايل  ورحب 

ا�ستقبلتهم  الذين  الكبار  بال�سيوف 

فل�سطني بكل حب واإخاء، موؤكدًا على متانة 

الأردنية  الفل�سطينية  والروابط  العالقات 

تقديره  عن  ومعربًا  التاريخية،  الأخوية 

الكبري  الدعم  لكل  الفل�سطيني  وال�سعب 

لل�سعب  ال�سقيقة  اململكة  تقدمه  الذي 

الفل�سطيني بتوجيهات ورعاية جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين.

ومن جهته اأعرب معايل الدكتور زياد فريز 

فل�سطني  اإىل  الزيارة  بهذه  �سعادته  عن 

حفاوة  على  ال�سكر  وقدم  النقد،  و�سلطة 

وتطوير  ا�ستمرار  على  واأكد  ال�ستقبال، 

التعاون القائم بني البنك املركزي الأردين 

و�سلطة النقد، ومبديًا ا�ستعداده ملزيد من 

التعاون فـي �ستى املجالت ل �سيما ال�سمول 

املايل.

املركزي  البنك  حمافظ  معايل  وكان 

لهما،  املرافق  والوفد  ونائبه  الأردين 

و�سلوا فل�سطني للم�ساركة فـي حفل اإطالق 

فـي  املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

فخامة  رعاية  حتت  اأقيم  الذي  فل�سطني، 

الرئي�س بتاريخ 2018/12/02، مب�ساركة 

عربية ودولية.
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زاوية مصرفية

البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين 
قائمة المركز المالي الموحدة

2017/6/302018/6/30%∆
الموجودات 

9.3%2,490,200,6902,721,068,503نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية
22.6%1,798,972,9701,392,164,894اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

5.1%1,093,162,6151,037,795,462اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي
8.0%7,416,947,1378,013,501,607�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

10.8%159,965,905142,614,155موجودات مالية بالقيمة العادلة
0.8%1,024,077,8521,032,711,706موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

31.9%36,407,37448,037,100ا�ستثمارات
21.0%257,515,139311,670,664�سافـي موجودات ثابتة 

35.9%573,681,455367,647,635اأخرى
1.5%14,850,931,13915,067,211,726جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

21.3%300,776,345236,573,058ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية
34.3%1,000,355,200657,464,343ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

22.6%18,780,41223,026,529ودائع املركز الرئي�سي
5.3%11,337,978,55511,938,600,866ودائع العمالء

10.9%119,669,995132,672,104خم�س�سات متنوعة
77.9%65,229,62414,393,457خم�س�سات ال�سرائب

15.9%362,927,256420,518,983اأخرى
1.6%13,205,717,38713,423,249,340جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
0.9%1,047,792,2201,057,529,820راأ�س املال املدفوع
160.7%987,3062,574,048راأ�س املال امل�ساند

11.2%28,612,86625,412,866عالوة اإ�سدار
5.3%266,472,145280,678,290احتياطي قانوين وتقلبات دورية

59.7%118,279,57347,663,001احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري
408.0%3,178,8759,790,424التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

19.3%129,967,325104,946,685الأرباح املدورة
170.3%49,923,443134,948,099اأخرى

0.1%1,645,213,7521,643,962,385جمموع حقوق امللكية
1.5%14,850,931,13915,067,211,726جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل الموحدة
2017/6/302018/6/30%∆

اإليرادات
8.7%273,068,369296,755,954الفوائد الدائنة 
13.1%49,542,89456,050,304الفوائد املدينة 

7.7%223,525,475240,705,650�صافـي اإيرادات الفوائد
5.6%53,360,28056,363,442�سافـي اإيرادات العمولت

7.3%276,885,755297,069,092�صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت
12.3%21,975,00424,677,923اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

21.5%11,313,04313,749,882ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
8.3%21,570,79719,783,899اأخرى

7.1%331,744,600355,280,796جمموع االإيرادات

المصاريف
9.5%108,767,390119,133,870نفقات املوظفـني

5.4%75,656,68379,717,770م�ساريف ت�سغيلية
15.5%14,219,80316,419,811ا�ستهالكات واإطفاءات

11.8%19,196,82221,467,639خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية
59.2%2,401,6673,823,131 اأخرى

9.2%220,242,365240,562,219جمموع امل�صاريف
2.9%111,502,235114,718,576الربح قبل ال�صرائب

224.0%99,595123,506انتفاعات �سريبية موؤجلة
13.4%29,081,56432,981,633م�سروف ال�سرائب 
1.1%82,520,26781,613,437�صافـي ربح الفرتة

مت ا�ستثناء بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره احدى ال�سركات التابعة لبنك فل�سطني، وا�ستثناء بيانات البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 2018/6/30 باعتباره احدى 

ال�سركات التابعة للبنك الوطني.

القيم بالدولر الأمريكي.
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زاوية مصرفية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفية
2017/6/302018/6/30%∆

الربحية
0.2%83.6%83.5%�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

2.5%0.54%0.56%العائد على املوجودات
1.0%4.96%5.02%العائد على حقوق امللكية

السيولة
3.8%79.2%76.3%ودائع العمالء / املوجودات

6.5%53.2%49.9%�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة / املوجودات
2.6%67.1%65.4%�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة / ودائع العمالء

هيكل رأس المال
19.2%6.4%7.9%الأرباح املدورة / حقوق امللكية

1.5%10.9%11.1%حقوق امللكية / املوجودات
7.5%20.5%22.2%حقوق امللكية / �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة
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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

2017/6/30 2018/6/30

%36.2

%49.9

%34.2

%53.2

 صافي التسهيالت املباشرة املوجودات السائلة

%10.0

%85.9

%6.8

%88.9

 ودائع العمالء ودائع البنوك وسلطة النقد

%16.1

%67.4

%15.9

%67.8

 صافي إيرادات الفوائد صافي إيرادات العموالت

%11.1

%88.9

%10.9

%89.1

 املطلوبات حقوق امللكية

%23.4

%63.7

%20.0

%64.3

 راس املال املدفوع  االحتياطيات

%34.4

%49.4

%33.1

%49.5

 نفقات املوظفني مصاريف تشغيلية
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زاوية مصرفية
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

2017 / 6
2018 / 6

2017 / 6
2018 / 6

2017 / 6
2018 / 6

2017 / 6
2018 / 6

2017 / 6
2018 / 6

ني
ط

ك فل�س
بن

4,656,357,657
q

4,563,902,782
3,562,200,140

p
3,671,347,975

2,421,971,467
p

2,604,112,333
200,000,000

_
200,000,000

24,722,552
p

24,730,547

ك العربي
البن

3,420,386,976
p

3,681,013,800
2,898,457,330

p
3,056,551,449

1,680,457,680
p

1,827,632,944
110,000,000

p
120,000,000

29,399,811
p

33,549,148

طني
ك الو

البن
1,169,255,551

p
2,071,853,323

745,944,897
p

1,660,477,949
611,775,884

p
1,272,908,211

75,000,000
_

75,000,000
5,362,268

p
8,352,087

طيني
المي الفل�س

ك الإ�س
البن

920,932,811
p

1,070,365,693
736,137,954

p
872,637,119

570,466,868
p

639,880,987
69,000,000

p
74,000,000

6,366,025
q

6,260,246

ك القد�س
بن

998,760,224
p

1,047,006,378
821,090,350

p
856,534,697

605,153,383
p

645,145,977
68,376,000

p
75,213,600

6,132,533
q

5,072,471

المي العربي
ك الإ�س

البن
940,948,521

p
1,020,946,793

750,842,849
p

786,823,234
524,745,405

p
646,202,321

73,735,444
p

75,000,000
4,010,133

q
3,372,651

ك القاهرة عمان
بن

1,015,404,353
q

1,007,529,835
712,126,827

p
738,457,884

430,181,320
p

506,046,889
50,000,000

p
75,000,000

3,851,417
q

2,350,100

جارة والتمويل
ك الإ�سكان للت

بن
632,130,447

p
648,533,386

501,774,236
p

538,521,007
198,583,279

p
211,308,516

70,000,000
p

75,000,000
3,156,326

q
2,397,661

ك الأردن
بن

608,381,707
p

609,187,770
510,808,999

q
497,897,169

260,737,173
p

268,180,281
58,000,000

p
66,000,000

2,895,085
p

4,615,006

طيني
ك ال�ستثمار الفل�س

بن
383,459,816

p
412,435,008

269,849,537
p

293,184,682
178,346,274

p
224,412,056

61,000,000
p

75,000,000
1,966,860

p
2,467,657

ين
ك الأهلي الرد

البن
379,261,118

p
382,846,159

268,678,535
p

296,159,598
200,370,035

q
181,231,130

58,307,052
p

66,607,052
1,285,697

q
778,502

ين
ي الأرد

جار
ك الت

البن
258,308,453

q
201,317,364

140,857,210
q

117,729,629
105,876,643

q
88,274,969

51,509,168
_

51,509,168
1,222,604

q
140,226

ي العربي
�سر

ي امل
ك العقار

البن
164,761,560

p
173,147,832

95,084,784
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عام 2018 على صفحة
2018 بالعمل على اأربعة حماور اأ�سا�سية: احل�صد والتاأثري فـي جمموعة من الق�سايا  ا�ستمرت جمعية البنوك فـي فل�سطني خالل عام 

، وذلك  التي تهم ال�سناعة امل�سرفـية من خالل متابعة          

مع عدة جهات من بينها �سلطة النقد الفل�سطينية، الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، هيئة �سوق راأ�س املال، الحتاد الوطني للموؤ�س�سات الأهلية 

الفل�سطينية، وحدة املتابعة املالية، واملجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س، ومن القوانني التي مت مناق�ستها اأو تقدمي املالحظات عليها: 

قرار بقانون ب�ساأن املعامالت الإلكرتونية، قرار بقانون ب�ساأن �سمان احلقوق فـي املال املنقول، وم�سودة قرار بقانون املالكني وامل�ستاأجرين، 

كما و�سعت اجلمعية مالحظاتها على عدد من م�سودات التعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد، ب�ساأن: "احتياطي التقلبات الدورية"، "الأمن 

9"، و"ن�سبة  "متطلبات واإر�سادات تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  "ترخي�س �سركات خدمات املدفوعات"،  وال�سالمة"، 

�سافـي التمويل امل�ستقر" وغريها من امل�سودات، بالإ�سافة اإىل ذلك مت مناق�سة عدد من الق�سايا واملوا�سيع املتعلقة بالعمل امل�سرفـي، منها: 

التعاقد مع �سركة Capital Intelligence، اخل�سم من اأق�ساط القرو�س / التمويالت امل�ستحقة على موظفـي القطاع العام فـي املحافظات 

اجلنوبية، خمالفات تقارير ال�سيولة، فتح احل�سابات للجمعيات اخلريية والهيئات الأهلية، اإجراءات عمل فتح ح�ساب لدى امل�سارف.

، وهي:    للبيانات  وفـي جمال الدرا�صات و االأبحاث نفذت اجلمعية      

واملوؤ�سرات املالية املجمعة للقطاع امل�سرفـي واملنفردة لكل بنك من البنوك العاملة فـي فل�سطني،     ت�سمنت 

نتائج اأعمال البنوك والتفرع امل�سرفـي واملوارد الب�سرية خالل عامني،     تهم القطاع امل�سرفـي تنوعت بني حتليل اأداء 

وحتليل �سوق، كما اأعدت    ما بني اجلهاز الوظيفـي، مميزات الرواتب، التوزيع اجلغرافـي، ومقارنة ما بني قطاعني ماليني. 

واأما فـي جمال االأن�صطة والفعاليات عقدت ونظمت و�ساركت اجلمعية       ما بني اجتماعات 

ت�ساورية، لقاءات، ور�س عمل، منتديات، موؤمترات، واحتفالت. حيث عقدت   فـي مقر اجلمعية تنوع ما بني اجتماعات 

جمل�س اإدارة وهيئة عامة، اجتماعات ت�ساورية ملختلف الدوائر امل�سرفـية، ولقاءات مع ممثلي املوؤ�س�سات املحلية من القطاعني العام 

واخلا�س وممثلي موؤ�س�سات الدولية، منهم: وزارة املالية والتخطيط، الحتاد الوطني للموؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية، منتدى �سيدات 

الأعمال، جمموعة البنك الدويل، �سندوق النقد الدويل، اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل. و�ساركت فـي تنظيم وح�سور العديد من ور�س 

العمل التي تناولت موا�سيع عدة، منها: التحول لالقت�ساد الأخ�سر فـي فل�سطني والت�سهيالت املالية اخل�سراء، اإدماج النوع الجتماعي فـي 

 .Thomson Reuters وكذلك خدمات �سركة ،BLOOMBERG القطاع اخلا�س، خدمات الدفع الإلكرتونية،  للتعريف بخدمات �سركة

، منها: املوؤمتر ال�سنوي الثامن للنيابة العامة "النيابة العامة ... حار�سة العدالة"،  كما كان لها       

ور�سة عمل "اإطالق التقرير اخلتامي لأعمال الفريق الوطني لتقييم خماطر جرميتي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب"، ندوة "تفعيل دور 

القطاعني املحلي وامل�سرفـي فـي دعم التعليم فـي فل�سطني"، امللتقى العربي الأول للتقنيات املالية احلديثة، وحفل الع�ساء اخلريي لدعم 

اأبرزها: املوؤمتر  اإىل جانب رعاية وامل�ساركة بعدد من موؤمترات ومنتديات احتاد امل�سارف العربية،  القطاع ال�سحي فـي قطاع غزة. 

امل�سرفـي الفل�سطيني العربي "القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني فـي حميطه العربي"، موؤمتر "امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وتاأثريها 

على متكني املراأة"، موؤمتر امل�سرفـي "ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة"، ومنتدى "الطريق 

اإىل بازل 4 ـ التعديالت الأ�سا�سية املتوقعة". وب�سفتها ممثاًل عن القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني �ساركت اجلمعية فـي   

للجان، جمال�س الإدارة، وال�سناديق، منها: اللجنة الوطنية لل�سمول املايل، اللجنة الفنية لل�سمول املايل، املجل�س ال�ست�ساري لالإح�ساءات 

الر�سمية، ال�سندوق الثقافـي الفل�سطيني، �سندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية، واللجنة الفنية لتعزيز فر�س متويل الطاقة املتجددة.

وفـي جمال العالقات العامة واالإعالم ن�سرت اجلمعية     وهي:     "البنوك فـي فل�سطني"، 

 "الو�سع املايل للبنوك 2017" يرافقه  "حقائق م�سرفـية"،  "الأداء املقارن للبنوك 2017"، بالإ�سافة اإىل  

"درا�سات م�سرفـية 2017"، اإ�سافة اإىل   من "املوؤ�سر امل�سرفـي" يرافقها  "بيانات م�سرفـية"،  "الدور 
النقد  �سلطة  مع  اجلمعية  �ساركت  امل�سرفـي  التثقيف  وفـي   ."2017 ال�سنوي  "التقرير  اإىل   بالإ�سافة   ،"2017 للبنوك  الجتماعي 

وال�سباب،  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  الوطني،  الدخار  املايل،  ال�سمول  امل�سرفـية:  بالق�سايا  املتعلقة  التوعوية  العديد من احلمالت  فـي 

واملوا�سفات الأمنية والفنية لل�سيكات اجلديدة، و�ساركت فـي الربنامج الإذاعي التوعوي "امل�سهد امل�سرفـي"، كما ا�ستمرت اجلمعية بتحديث 

موقعها الإلكرتوين وح�ساباتها على مواقع التوا�سل الجتماعي.



لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

نسعى في جمعية البنوك في فلسطين لخلق رؤية جماعية للقطاع المصرفي، تنبثق عنها الرؤى الفردية 
للبنوك، حيث نعمل على االرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين، إذ عملنا في هذا العام على حزمة 

من المجاالت التي تشكل اهتمامًا مشتركًا للبنوك، بالعمل على أربعة محاور أساسية:

الحشد والتأثير 

تابعت ثالثة قوانين، عشر تعليمات، تعميم واحد، و واحد و عشرين موضوعًا مصرفيًا

الدراسات واألبحاث

نفذت ثالثة وعشرين دراسًة وتقريرًا ماليًا ومصرفـيًا

األنشطة والفعاليات

عقـدت ونظمت وشـاركت بأكثـر من مائة و عشرون نشـاطـًا مصرفـيًا و اقتصاديًا

العالقات العامة واإلعالم

نشرت تسع إصدارات مصرفـية و إعالمية




