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التأمين المصرفي
البنوك:  شركاء أم وكالء

حسب بيانات عام 2011:
في  العاملة  االردنية  البنوك  حجم 
القطاع  من   % 60 تقارب  فلسطين 
تقارب  بينما  الفلسطيني،  المصرفي 
10 % من القطاع المصرفي األردني

الـفـلسطينـي الـمـصـرفي  القطـاع 
يـحـقـق مـعـدالت نـمـو أعـلـى مــن 
2011 العـام  األردنـي خـالل  نظيـره 





افتتـاحية

الت�أمني  اأعم�ل  ترخي�ص  تعليم�ت  اإ�صدار  اإىل  الفل�صطينية  امل�ل  راأ�ص  �صوق  تعكف هيئة 
هذه  مل�صودة  القراءة  خالل  ومن   ،2012 ل�صنة  ومراقبته�   تنظيمه�  واأ�ص�ص  امل�صرفـي 
قنوات  بتوفـري  التعليم�ت  هذه  تطبيق  من  الت�أمني  �صرك�ت  م�صلحة  تظهر  التعليم�ت 
فـي  البنوك  م�صلحة  تنح�صر  بينم�  الت�أمني،  �صوق  تو�صيع  وفر�صة  جديدة  ت�صويقية 
احل�صول على بع�ص العموالت مق�بل تقدمي اخلدم�ت الت�أمينية، بحيث مت�ر�ص البنوك 

دور وكالء الت�أمني لي�ص اأكرث.

وفـي هذا ال�صي�ق رمب� يجدر ب�لبنوك درا�صة جدوى اال�صتحواذ على واحدة اأو اأكرث من 
�صرك�ت الت�أمني املتعرثة، بحيث ت�صبح البنوك من خالل مم�ر�صة اأعم�ل الت�أمني امل�صرفـي 
تعمل مل�صلحة ذاته� بتقدمي اخلدم�ت الت�أمينية الأحد �صرك�ته� الت�بعة، وحت�صل على اأثر 
م�ص�عف من ع�ئد عموالت  الت�أمني اإ�ص�فة اإىل ع�ئد اأرب�ح �صركة الت�أمني الت�بعة. علمً� 

ب�أن هذا التوجه لي�ص جديدًا، فهو مي�ر�ص فـي جم�ل �صرك�ت الو�ص�طة امل�لية.

امل�صرفـي  القط�ع  املح�فظة على مركز  فـي  ي�ص�هم  البنوك  درا�صة هذا اخلي�ر من  اإن 
ب�صفته القط�ع االأكرب والعمود الفقري لالقت�ص�د ب�أن ي�أخذ دورًا ري�ديً� فـي دعم وتطوير 
احد اجله�ت االأخرى ال�صريكة فـي قط�ع املوؤ�ص�ص�ت امل�لية، وب�لت�يل بينم� يح�فظ على 

مك�نته، يفـيد وي�صتفـيد.

المدير العام

التأمين المصرفي
البنوك : شركاء أم وكالء
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هل يمكن أن تعطينا لمحة عن صناعة 
التأمين فـي فلسطين؟

�صن�عة  فل�صطني  فـي  الت�أمني  تعترب�صن�عة 
االأخرى  ب�لقط�ع�ت  قورنت   م�  اإذا  حديثة 
عربية  ت�أمني  �صركة  اأول  اأن  من  ب�لرغم 
فـي  ك�نت  العربي  امل�صرق  فـي  اأ�ص�صت 
البنك  ا�ص�صه�   1944 �صنة  وذلك  فل�صطني 
وهي  امل�صتثمرين  من  وجمموعة  العربي 
راأ�صم�له�  وك�ن  للت�أمني،  العربية  ال�صركة 

فل�صطيني وجميع كوادره� فل�صطينيني.
نقلت   1948 ع�م  نكبة  وبعد  لالأ�صف  ولكن 
ال�صركة اعم�له� اإىل لبن�ن واأ�صبحت �صركة 
وكوادره�  فل�صطني  م�ص�همة  اأن  اإال  لبن�نية، 
عند  تقف  مل  العربية  الت�أمني  �صن�عة  فـي 
فـي  امل�ص�همة  لت�صمل  امتدت  بل  احلد  هذا 
ت�أ�صي�ص ُكربي�ت �صرك�ت الت�أمني فـي امل�صرق 
العربي مثل االأردن والكويت وغريه�، واأ�صبح 

من  الغربية  ال�صفة  فـي  مي�ر�ص  الت�أمني 
ووك�الت  اأردنية  ت�أمني  ل�صرك�ت  فروع  خالل 
ل�صرك�ت اأجنبية، وفـي غزة من خالل فروع 
ل�صرك�ت ت�أمني م�صرية، وا�صتمر هذا الو�صع 
حتى احتالل ع�م 67 ومنذ تلك الفرتة وحتى 
75 ك�ن حجم ال�صوق �صغري جدا وك�ن  ع�م 
�صرك�ت  فروع  خالل  من  مي�ر�ص  الت�أمني 
ت�أمني ا�صرائيلية اأو وك�الت ل�صرك�ت اأجنبية.
الع�صكري  االأمر  �صدر   1975 ع�م  فـي 
حجم  فكرب  املركب�ت  على  الت�أمني  ب�لزامية 
قط�ع الت�أمني، ومت ت�أ�صي�ص املوؤ�ص�صة العربية 
فـي  وحده�  تعمل  تكن  مل  اأنه�  اال  للت�أمني 
�صوق الت�أمني الفل�صطيني حيث ك�ن ين�ف�صه� 
وك�الت  وبع�ص  االإ�صرائيلية  الت�أمني  �صرك�ت 
احل�ل  وبقي  االأجنبية،  الت�أمني  �صرك�ت 
االوىل  االنتف��صة  دخلت  حتى  ذلك  على 
الت�أمني  �صرك�ت  ا�صطرت  مم�   1987 ع�م 

وبقيت  ال�صوق  من  لالن�صح�ب  اال�صرائيلية 
املوؤ�ص�صة العربية وحده� حمتكرة لل�صوق اإىل 
و�صركة  الوطنية  الت�أمني  �صركة  ت�أ�ص�صت  ان 

امل�صرق للت�أمني فـي بداي�ت الع�م 1993.
ودخول  او�صلو  اتف�قي�ت  عن  االإعالن  وبعد 
عدة  ت�أ�ص�صت  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة 
�صرك�ت ت�أمني  وهي: تر�صت الع�ملية للت�أمني 
وفل�صطني للت�أمني واملجموعة االأهلية للت�أمني 
فل�صطني  و�صركة  واليكو  للت�أمني  والعرب 
ال�صوق  ا�صتمر  حيث  العق�ري  الرهن  لت�أمني 
الث�نية  االنتف��صة  ج�ءت  ان  اإىل   النمو  فـي 
ع�م 2000 حيث �صهد ال�صوق انتك��صة اأخرى 
وتراجع حجم االق�ص�ط، وفـي الع�م 2008 مت 
ت�أ�صي�ص اول �صركة ت�أمني تك�فلي وهي �صركة 
ت�أ�صي�ص  مت  ثم  للت�أمني  الفل�صطينية  التك�فل 
الع�م  فـي  للت�أمني  املتحدة  الع�ملية  ال�صركة 
العربية  املوؤ�ص�صة  خروج  بعد  وذلك   2010

نهاد أسعد - المدير العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
التأمين المصرفـي يساهم فـي توسيع سوق التأمين وزيادة عدد المستفـيدين من خدماته

مقابلة العدد
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ال�صرك�ت  هذه  تكتتب  ال�صوق.  من  للت�أمني 
واحلريق  ك�ملركب�ت  الت�أمني  اأنواع  مبختلف 
وال�صحي  والبحري  الع�مة  واحلوادث 
االأخرى  الت�أمني  انواع  من  وغريه�  واحلي�ة 
ع�م  الت�أمني  اأق�ص�ط  اجم�يل  بلغ  حيث 
2011 حوايل 150 مليون دوالر ، ويعمل فـي 

ال�صرك�ت م� يزيد عن 1050 موظف� ومئت�ن 
واربعني وكيال واملئ�ت من مزودي اخلدم�ت 
واآالف االأطب�ء وال�صي�دلة واع�ص�ء ال�صبك�ت 

الطبية املعتمدة.

وماذا عن قطاع التأمين، و ما هي 
مكوناته؟ 

ل�صنة   )20( رقم  الت�أمني  ق�نون  ينظم 
فل�صطني،  فـي  الت�أمني  قط�ع   )2005(
وع�صرون  اإثن�ن  على  الق�نون  يحتوي  حيث 
بدءًا  م�دة،  وت�صعون  وواحد  وم�ئة  ف�صاًل 
و�صالحي�ت  مبه�م  ومرورًا  التعريف�ت  من 
املوؤمن  والتزام�ت  للت�أمني  الع�مة  االإدارة 
اأنواع  ببع�ص  اخل��صة  واالأحك�م  واملوؤمن  له 
ل�صرك�ت  الفل�صطيني  واالإحت�د  الت�أمني 
لتعوي�ص  الفل�صطيني  وال�صندوق  الت�أمني 
املتعلقة  واالأحك�م  الطرق  حوادث  م�ص�بي 
اجل�صدية  االإ�ص�ب�ت  حوادث  بت�صوية 

واإنته�ءًا ب�لعقوب�ت واالأحك�م اخلت�مة. 

العديد من  الت�أمني يتكون من  اأن قط�ع  كم� 
ادائه�  فـي  التك�مل  من  بد  ال  التي  املكون�ت 

الأدواره� وهي:
�سوق  فـي هيئة  للتاأمني  العامة  الإدارة   -1

راأ�س املال الفل�سطينية:-
الت�أمني  قط�ع  على  االإ�صراف  تتوىل  حيث 
وعلى تطبيق ق�نون الت�أمني رقم )20( ل�صنة 
ال�ص�درة  والتعليم�ت  والقرارات   )2005(
الفل�صطينية.  امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  عن 

لعمل  الن�ظمة  واالأنظمة  التعليم�ت  واإ�صدار 
ال�صوق، وقد حدد الق�نون مه�م و�صالحي�ت 
الهيئة واملدير الع�مة لالإدارة الع�مة للت�أمني 

واأحك�م عملهم.  
2- الإحتاد الفل�سطيني ل�سركات التاأمني:-
الت�أمني  �صرك�ت  ك�فة  ع�صويته  فـي  وي�صم 
فل�صطني،  فـي  للعمل  واملج�زة  املرخ�صة 
مبوجب  احل�يل  ب�صكله  االإحت�د  ت�أ�ص�ص  وقد 
الت�أمني  ق�نون  من  ع�صر  اخل�م�ص  الف�صل 
رقم )20( ل�صنة )2005( حيث اأن الع�صوية 
فـيه الزامية وتلق�ئية لك�فة �صرك�ت الت�أمني 
وي�صعى  فل�صطني  فـي  واملرخ�صة  الع�ملة 
لتحقيق  ب�أن�صطته  القي�م  خالل  من  االحت�د 
اأ�ص�ص  تبني  اهمه�  االأهداف من  العديد من 
ن�صر  على  والعمل  املهنة  مم�ر�صة  واأ�صول 
للعمل  االأدبية  القيمة  ورفع  الت�أميني  الوعي 
فـي �صن�عة الت�أمني واإن�ص�ء جتمع�ت الت�أمني 
الفل�صطيني،  ال�صوق  حل�جة  وفقً�  الفنية 
الع�ملة  الت�أمني  �صرك�ت  بني  والتن�صيق 
ب�ل�صوق، وحل اخلالف�ت التي قد تن�ص�أ بينه�، 
لتحقيق  الالزمة  واللوائح  ال�صوابط  وو�صع 
الت�أمني،  ب�صن�عة  الثقة  وتعزيز  ذلك، 
اجله�ت  مع  والتن�صيق  التع�ون  وحتقيق 
الر�صمية املخت�صة، وكل من له عالقة بقط�ع 
الت�أمني حمليً� وعربيً� ودوليً�، وعقد الندوات 
واملوؤمترات املهنية، واإجراء البحوث العلمية 
الن�صرات  واإ�صدار  االإح�ص�ئي�ت،  واإعداد 
عن  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  مت�صمنة  الدورية 
�ص�أنه�  من  والتي  الفل�صطيني  الت�أمني  �صوق 
ال�صلط�ت  وم�ص�ركة  الت�أمني،  قط�ع  خدمة 
الت�أمينية  الت�صريع�ت  اإعداد  فـي  الر�صمية 
واللوائح  القوانني  ا�صت�صدار  بغية  الالزمة 
اإ�صتقرار  ت�صمن  التي  والقرارات  واالأنظمة 
�صوق الت�أمني وارتق�ءه وتطويره والعديد من 

االأهداف االأخرى. 

فـي  والعاملة  املجازة  التاأمني  �سركات   -3
ال�سوق:-

الع�ملة  املج�زة  الت�أمني  �صرك�ت  عدد  يبلغ 
منه�  ت�أمني  �صرك�ت  ع�صر  ح�ليً�  ال�صوق  فـي 
7 �صرك�ت ت�أمني ع�دية و�صركة ت�أمني تك�فلية 
الرهن  لت�أمني  و�صركة  حي�ة  ت�أمني  و�صركة 
ذكره�  مت  التي  ال�صرك�ت  وهي  العق�ري 
حكم�  اأع�ص�ء  هي  ال�صرك�ت  وجميع  �ص�بق�، 

فـي االإحت�د الفل�صطيني ل�صرك�ت الت�أمني.
4- ال�سندوق الفل�سطيني لتعوي�س 

م�سابي حوادث الطرق:-
مبوجب  احل�يل  ب�صكله  ال�صندوق  اأن�صئ 
ل�صنة   )20( رقم  الت�أمني  ق�نون  اأحك�م 
)2005(، وتتلخ�ص مه�مه بتعوي�ص امل�ص�ب 
تعوي�ص�  ي�صتحق  الذي  ال�ص�ئق(   )عدا 
 )20( رقم  الت�أمني  ق�نون  اأحك�م  مبوجب 
املوؤمن  مط�لبة  ي�صتطيع  وال   )2005( ل�صنة 
على  منه�  االأ�صب�ب  من   للعديد  ب�لتعوي�ص 
�صبيل املث�ل اإذا ك�ن ال�ص�ئق املت�صبب فـي وقوع 
احل�دث جمهوال اأو اإذا مل يكن بحوزة ال�ص�ئق 
ت�أمني مبوجب اأحك�م هذا الق�نون، اأو اإذا ك�ن 
بحوزة ال�ص�ئق ت�أمني ولكنه ال يغطي احل�دث 

مو�صوع املط�لبة )كم� ورد فـي الق�نون(.
5- نقابة وكالء التاأمني:-

الت�أمني  وكالء  نق�بة  الت�أمني  وكالء  ميثل 
جمل�ص  مع  ب�لتع�ون  االإحت�د  يعمل  والتي 
مب�دئ  وتنظيم  عمله�  م�أ�ص�صة  على  اإدراته� 
و�صبل  الت�أمني  �صرك�ت  مع  الوكالء  عمل 

التع�ون امل�صرتك.
6- اللجنة الإ�ست�سارية ل�سوؤون التاأمني:-

مت ت�صكيل اللجنة االإ�صت�ص�رية ل�صوؤون الت�أمني 
مبوجب امل�دة ال�ص�بعة من ق�نون الت�أمني رقم 
االإحت�د  ب�أن  علمً�   ،)2005( ل�صنة   )20(
فـيه�  ممثاًل  الت�أمني  ل�صرك�ت  الفل�صطيني 

مبقت�صى الق�نون.
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ومن مه�مه� ب�ال�ص�فة مل� ورد بن�ص الق�نون 
املختلفة  التنفـيذية  اللوائح  م�ص�ريع  اقرتاح 
الالزمة لتنفـيذ الق�نون ورفعه� اإىل جمل�ص 
الفل�صطينية،  امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  اإدارة 
تراه�  التي  التعديالت  م�ص�ريع  واقرتاح 
تطوير  �صي��ص�ت  وو�صع  الق�نون  على  الزمة 
وتنمية قط�ع الت�أمني بحدود  م� ن�ص عليه 
ب�لتع�ون  وذلك  التنفـيذية  ولوائحه  الق�نون 
داخل  املخت�صة  اجله�ت  مع  والتن�صيق 
املخ�لف�ت  اأنواع  وحتديد  وخ�رجه�  الهيئة 
والغرام�ت املرتتبة عليه� واأنواع االإجراءات 
ال�صرك�ت  مبخ�لف�ت  املتعلقة  اجلزائية 
وفق  ب�لت�أمني  املرتبطة  املهن  واأ�صح�ب 
جمل�ص  عن  ال�ص�درة  والقرارات  الق�نون 

االإدارة بهذا ال�ص�أن. 
7- اأ�سحاب املهن الأخرى املرتبطة 

بالتاأمني:-
الت�أمني  وحمققي  الت�أمني  و�صط�ء  مثل 

واملع�ينني ومقدري االأ�صرار وغريهم.

رأس  سوق  بهيئة  عالقتكم  هي  ما 
المال الفلسطينية، وما هو تقييمكم 

لدورها؟
ل�صرك�ت  الفل�صطيني  االحت�د  فـي  ننظر 
راأ�ص  �صوق  هيئة  مع  العالقة  اإىل  الت�أمني 
امل�ل الفل�صطينية ب�عتب�ره� عالقة تك�ملية 
قط�ع  على  كم�صرف  الهيئة  على  اأن  حيث 
هذا  تنظيم  فـي  كبرية  م�صوؤولي�ت  الت�أمني 
حيوي  قط�ع  ب�عتب�ره  وحم�يته  القط�ع 
املجتمع،  قط�ع�ت  لك�فة  وح�مي  وه�م 
والبد من االإ�ص�رة هن� اإىل اأن قط�ع الت�أمني 
الرق�بة  غي�ب  من  ع�نى  قد  الفل�صطيني 
اأحي�ن� ومن �صعفه� اأحي�ن� اأخرى، اإال اأن مت 
الفل�صطينية  امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  ت�صكيل 
 2004 ل�صنة   )13( رقم  ق�نون  مبوجب 

غري  امل�لية  القط�ع�ت  على  ت�صرف  والتي 
ج�ء  ثم  الت�أمني  �صمنه�  ومن  امل�صرفـية 
ل�صنة   )20( رقم  الت�أمني  ق�نون  �صدور 
الت�أمني  بقط�ع  العمل  نظم  والذي   2005

الو�صع  اأ�صبح  حيث  اجلوانب  خمتلف  من 
ال�ص�بق خ��صة بعد �صدور  اأف�صل من  االآن 
التعليم�ت  من  والعديد  الت�أمني  ق�نون 
اأن  اإال  القط�ع،  لهذا  املنظمة  واالأنظمة 
بد من  ال  التي  الق�ص�ي�  العديد من  هن�ك 

اأن توليه� الهيئة االهتم�م ومن اأهمه�: 
الرق�بة  على  ال�ص�بق  فـي  الهيئة  ركزت 
التفتي�ص  خالل  من   الت�أمني  �صرك�ت  على 
لتعرفه  االأدنى  ب�حلد  االلتزام  مدى  على 
دون  فردية  بطريقة  االإلزامية  الت�أمين�ت 
امل�صكلة  لي�ص هو  االأمر  اأن هذا  اإىل  االنتب�ه 
قط�ع  تعرت�ص  التي  والوحيدة  االأ�ص��صية 
الت�أمني بل هي ن�جتة عن م�ص�كل جوهرية ال 
بد من الرتكيز على حله� فال بد من الت�أكد 
الوف�ء  من  الت�أمني  �صرك�ت  التزام  من 
ومن  امل�لية  اأو�ص�عه�  ومن  ب�لتزام�ته� 
ومن  الت�أمينية  حلوافظه�  الفنية  الن�صب 

االأ�ص�ص ال�صليمة لالكتت�ب والإدارة اخلطر،
كم� ان التوازن فـي حم�ية م�ص�لح املوؤمن لهم 
ف�العتق�د  �صروري،  اأمر  الت�مني  و�صرك�ت 
ب�أن دور الهيئة هو حم�ية املوؤمن لهم فقط 
هو اعتق�د خ�طئ الن وجود �صرك�ت ت�أمني 
املثلى حلم�ية  ال�صم�نة  وم�صتقرة هي  قوية 
حقوق املوؤمن لهم، كم� انه ال بد للهيئة من 
القي�م ب�لتن�صيق والتع�ون مع احت�د �صرك�ت 
وامل�ص�كل  الق�ص�ي�  فـي مت�بعة وحل  الت�أمني 
منوه  من  وحتد  القط�ع  هذا  تعرت�ص  التي 
وتهدد ا�صتمرار يته، وكذلك ال بد من تفعيل 
ك�للجنة  الت�أمني  قط�ع  ومكون�ت  اطر  ك�فة 
هذه  اأن  حيث  الت�أمني  ل�صوؤون  اال�صت�ص�رية 
اللجنة غري مفعلة لالأ�صف هذه ومل جتتمع 

منذ م� يزيد عن ع�م ون�صف مم� مينعه� 
اأن  ميكن  والذي  املهم  بدوره�  القي�م  من 
ي�ص�هم فـي �صبط االأمور فـي قط�ع الت�أمني 
وي�ص�عد على اإنه�ء العديد من امل�ص�كل الذي 
فـي  اللجنة ت�صم  القط�ع الن  يواجهه� هذا 
ع�صويته� خمتلف مكون�ت القط�ع وب�لت�أكيد 
الهيئة  تقع على  تفعيل عمله�  ف�إن م�صوؤولية 
االإدارة  ع�م  مدير  هو  اللجنة  رئي�ص  الأن 
اإال بدعوة  اللجنة  للت�أمني وال جتتمع  الع�مة 
منه مبوجب نظ�مه� الذي اأعتقد اأنه بح�جة 
اأن وجود كوادر موؤهلة ومدربة  لتغيري، كم� 
الهيئة  ي�ص�عد  للت�أمني  الع�مة  االإدارة  فـي 
على القي�م بدوره� فـي االإ�صراف على هذا 

القط�ع وامل�ص�همة فـي تطويره ومنوه.

هالاّ حدثتنا عن اإلتحاد الفلسطيني 
لشركات التأمين، و ما هي أهم 

نشاطاته وانجازاته؟ 
ل�صرك�ت  الفل�صطيني  االحت�د  ت�أ�ص�ص 
القرن  ت�صعيني�ت  اأواخر  فـي  الت�أمني 
ب�صدور  احل�لية  �صفته  واكت�صب  امل��صي، 
 ،2005 ل�صنة   )20( رقم  الت�أمني  ق�نون 
حيث ا�صبحت ع�صوية �صرك�ت الت�أمني فـي 
هذا االحت�د الزامية، حيث يقوم  االحت�د 
الت�أمني  قط�ع  خدمة  فـي  امل�أمول  بدوره 
وذلك من خالل  على م�ص�حله  واحلف�ظ 

حتقيق اأهدافه التي اأ�صرن� له� �ص�بق� 
الت�أمني  قط�ع  بتمثيل  االحت�د  يقوم  كم� 
خالل  من  واخل��ص  الع�م  القط�عني  لدى 
م�ص�ركته فـي نق��ص القوانني واالنظمة ذات 
القط�ع  ر�ص�لة  واي�ص�ل  ب�لت�أمني  العالقة 
االحت�د  حر�ص  كم�  ومهنية،  حي�دية  بكل 
من  الت�أمني  �صرك�ت  موظفـي  ت�هيل  على 
التدريبية  الدورات  العديد من  خالل عقد 
خ�رجه  فـي  او  الوطن  داخل  فـي  �صواء 

مقابلة العدد
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وذلك امي�ن� ب�أن عم�د �صرك�ت الت�أمني هم 
موظفـيه� وكوادره�....

كم� ا�صت�ص�ف االحت�د العديد من اخلرباء 
وذلك  الت�أمني  علوم  خمتلف  فـي  الدوليني 
ال�صوق  لدرا�صة  خرباتهم  من  لال�صتف�دة 
وتطويره وفق اأحدث اأ�ص�ليب العمل، واأوىل 
وذلك  للمواطنني  ق�صوى  اهمية  االحت�د 
واحلر�ص  املواطن  خدمة  ب�أن  لقن�عته 
الت�أمني  ر�ص�لة  هي  واأم�نه  راحته  على 
توعية  حملة  فـي  بف�علية  االحت�د  ف�ص�رك 
ب�صك�وي  وحدة خ��صة  واأن�ص�أ  �ص�ملة  م�لية 
بف�علية  االأول  اليوم  منذ  عملت  املواطنني 

وبتع�ون ت�م مع ال�صرك�ت االأع�ص�ء 
كم� يحر�ص االحت�د على التع�ون مع خمتلف 
للت�أمني  ع�مة  ادارة  من  القط�ع  مكون�ت 
واملهن  الت�أمني  وكالء  ونق�بة  و�صندوق 
االخرى، كم� ي�صعى االحت�د لتطوير وت�أهيل 
فـيه�  والع�ملني  الت�أمني  �صرك�ت  كوادر 
واالأن�صطة  التدريبية  الدورات  خالل  من 
املث�ل  �صبيل  وعلى  يعقده�  التي  الثق�فـية 
موؤمتر فل�صطني الث�ين للت�أمني الذي �صيعقد 
 2012/09/25-24 بني  م�  الفرتة  فـي 
ويهدف لتوفـري الفر�صة للع�ملني فـي قط�ع 
امل�صتجدات  اآخر  على  لالطالع  الت�أمني 
الت�أمني  ب�صن�عة  الثقة  وتعزيز  الت�أمينية 
مب�ص�ركة  املوؤمتر  يحظى  اأن  املتوقع  ومن 

حملية وعربية ودولية وا�صعة.

ما هي تحديات وآفاق صناعة التأمين 
فـي فلسطين؟

اأنه  اإال  الت�أمني  قط�ع  اأهمية  من  ب�لرغم 
من  الالزمني  والدعم  ب�لرع�ية  يحظى  ال 
تلق�ه  م�  عك�ص  على  امل�صوؤولة  اجله�ت  قبل 
ففـي  املتقدمة  الدول  فـي  الت�مني  قط�ع�ت 
ع�صفت  التي  االأخرية  االقت�ص�دية  االأزمة 

املوؤ�ص�ص�ت  من  العديد  انه�رات  ب�لع�مل 
االأمريكية  احلكوم�ت  ت�صمح  ومل  امل�لية 
واحدة،  ت�أمني  �صركة  ب�نهي�ر  االأوروبية  اأو 
الفل�صطيني  الت�أمني  قط�ع  اأن  جند  اأنن�  اال 
مزمنة  تكون  تك�د  م�صكالت  من  يع�ين 
ال�ص�ب�ت  ب�لن�صبة  الر�صملة  م�صكلة  مثل 
العم�ل  ت�أمني  الزامية  وتطبيق  العمل 
الحتي�ط�ت  ال�صريبية  واملع�جلة  واملركب�ت 
وخم�ص�ص�ت �صرك�ت الت�أمني وكذلك عدم 
تو�صيع  فـي  ت�ص�عد  وتعليم�ت  قوانني  وجود 
امل�صتفـيدين  وترفع عدد  الت�أمينية  املحفظة 

من اخلدم�ت الت�أمينية.
ال  له�  امل�ص�ر  والق�ص�ي�  امل�ص�كل  حل  ان 
بل  فقط  الت�أمني  قط�ع  على  ايج�ب�  ينعك�ص 
فتطبيق  به  املرتبطة  القط�ع�ت  ك�فة  على 
كم�  العمل  ا�ص�ب�ت  �صد  الت�أمني  الزامية 
يحمي  العمل  ق�نون  فـي  عليه  من�صو�ص  هو 
العم�ل واأ�صرهم واأرب�ب العمل وحل الق�ص�ي� 
على  ايج�ب�  ينعك�ص  الع�لقة  ال�صريبية 
يعفـي  املوؤمنني  عدد  وزي�دة  ال�صلطة  خزينة 
ال�صلطة من امل�صوؤولية نحوهم عند التعر�ص 
للحوادث، اذا ال بد من التفكري ب��صرتاتيجية 
قط�ع  مكون�ت  جميع  به�  ي�ص�رك  وطنية 
وتوجه�ت  بتو�صي�ت  للخروج  الت�مني 
اخلطوات  وتر�صم  امل�ص�كل  حل  فـي  ت�ص�هم 
ب�عتب�ره�  الت�أمني  �صرك�ت  لعمل  امل�صتقبلية 
�صرك�ت اأوعية م�لية ق�درة على حم�ية ك�فة 
القط�ع�ت، كم� ال بد من الرتكيز على ق�صية 
الغ�ئبة عن جمتمعن� والتي  الت�ميني  الوعي 
يتحمل م�صوؤولية غي�به� ك�فة االأطراف، فال 
بد من حمالت توعية م�صتمرة كم� البد من 
تدري�ص الت�أمني فـي ك�فة اجل�مع�ت واملع�هد 
الفل�صطينية هذا االمر الذي ي�صعى االحت�د 
لتحقيقه من خالل اي�م الت�أمني التي يعقده� 

فـي اجل�مع�ت.

ماذا عن التأمين المصرفـي؟
اخلدم�ت  من  امل�صرفـي  الت�أمني  يعترب 
الت�أمينية والقنوات الت�صويقية احلديثة التي 
ت�ص�هم فـي تو�صيع �صوق الت�أمني وزي�دة عدد 
امل�صتفـيدين من خدم�ته، ب�الإ�ص�فة للت�صهيل 
احل�صول  من  ومتكينهم  لهم  املوؤمن  على 
الت�أمينية التي يحت�جون له�  على اخلدم�ت 
الت�أمني  يتمثل  حيث  الطرق  واأ�صهل  ب�أق�صر 
وت�صويق  ببيع  امل�صرف  بقي�م  امل�صرفـي 
واإجن�زه�  ت�صميمه�  يتم  ت�أمينية  منتج�ت 
�صرك�ت  اأو  امل�صرف  قبل  من  وتطويره� 

الت�أمني.
�صوق  امل�صرفـي  الت�أمني  دخل  وقد  وهذا 
قي�م  خالل  من  حديثً�  الفل�صطيني  الت�أمني 
اإثنني  مع  ب�لتع�قد  الت�أمني  �صرك�ت  اأحدى 
لهذا  فل�صطني  فـي  الع�ملة  البنوك  من 
ال�صرك�ت على  العديد من  الغر�ص، وهن�ك 

و�صك بدء العمل مع بنوك اأخرى.
امل�صرفـي  الت�أمني  اإىل  ينظر  اأن  يجب 
على  ي�ص�عد  جديدا  ت�أمينً�  منتجً�  ب�إعتب�ره 
م�ص�رب�  ب�إعتب�ره  ال  وتطويره  ال�صوق  تو�صيع 
الت�أمني  ت�صويق  قنوات  من  الأي  ومن�ف�صً� 
ال�صرك�ت،  وفروع  الت�أمني  كوكالء  االأخرى 
امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  من  ن�أمل  كم� 
على  امل�صرفة  ب�إعتب�ره� اجلهة  الفل�صطينية 
�صوق الت�أمني ب�أن ت�صهل وت�صجع العمل مبثل 
هذا النوع من الت�أمين�ت الأن هذا ي�صجع على 
والتميز  اخلدمة  على  ترتكز  التي  املن�ف�صة 
وهن�  ب�الأ�صع�ر  املن�ف�صة  على  ال  ب�ملنتج�ت 
الت�أمني  �صرك�ت  جميع  يحث  االإحت�د  ف�إن 
ت�أهيل  على  البنوك  ويحث  التوجه  لهذا 
وتدريب موظفـيهم على املنتج�ت واخلدم�ت 
ا�صتعداد  على  االحت�د  اأن  كم�  الت�أمينية 
للقي�م بدوره فـي عملي�ت التطوير والتدريب 

والتوعية الالزمة.
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التأمين المصرفـي فـي فلسطين...
وجهات نظر

إصدار  إلى  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  تعكف 
أسس  و  المصرفـي  التأمين  أعمال  ترخيص  تعليمات 
من  تتقاطع  التي  و   ،2012 لسنة  مراقبتها  و  تنظيمها 
خاللها أعمال التأمين و المصارف. لذا ارتأت هيئة تحرير 
فـي  الضوء  تسليط  فلسطين«  فـي  »البنوك  مجلة 
ريبورتاج هذا العدد على موضوع التأمين المصرفـي بأن 

تحصل على وجهات نظر الجهات الرقابية ذات العالقة

قطاع التأمين باألرقام 
20102011البند

1010عدد �صرك�ت الت�مني

10399عدد فروع �صرك�ت الت�أمني

1,0071,028عدد املوظفـني فـي �صرك�ت الت�أمني

265239عدد وكالء الت�أمني

1,325,1471,514,526اأق�ص�ط الت�مني البحري )$(

7,320,7898,405,180اأق�ص�ط احلريق )$(

13,725,112-----اأق�ص�ط ت�أمني العم�ل )$(

2,097,337-----اأق�ص�ط ت�أمني امل�صوؤولية املدنية )$(

3,495,319-----اأق�ص�ط الت�أمني الهند�صي

2,890,887-----اأق�ص�ط الت�أمين�ت الع�مة االخرى

19,084,96422,208,655اأق�ص�ط الت�أمين�ت الع�مة والهند�صية )$(

19,799,78123,144,999اأق�ص�ط الت�مني ال�صحي )$(

74,826,74991,849,241اأق�ص�ط املركب�ت )$(

3,444,1223,338,648اأق�ص�ط احلي�ة )$(

125,801,552150,461,249اإجم�يل اأق�ص�ط الت�أمني )$(

66,430,92675,572,381اإجم�يل التعوي�ص�ت )$(

171,735,544185,614,884اإجم�يل املوجودات املتداولة )$(

180,314,797180,655,300اإجم�يل اال�صتثم�رات )$(

61,466,71276,971,495اإجم�يل الذمم املدينة )$(

49,372,58465,714,641�ص�فـي الذمم املدينة )$(

298,372,951323,563,814اإجم�يل املوجودات )$(

24,609,55132,179,635اإجم�يل موجودات عقود الت�أمني )$(

145,411,293158,548,489اإجم�يل مطلوب�ت عقود الت�أمني )$(

62,247,65063,062,143راأ�ص امل�ل املدفوع )$(

3,398,3644,675,860احتي�طي اختي�ري )$(

7,845,3318,718,484احتي�طي اإجب�ري )$(

8,332,1709,890,351التغري فـي القيمة الع�دلة للموجودات )$(

1,792,2364,021,946االأرب�ح )اخل�ص�ئر املدورة( )$(

95,606,579101,127,192حقوق امل�ص�همني وحقوق االأقلية )$(

عزيز عبد الجواد
مستشار رئيس مجلس االدارة

شركة التأمين الوطنية

عزام الشوا
المدير العام
 بنك القدس

رياض أبو شحادة
المدير العام لدائرة الرقابة والتفتيش

سلطة النقد

عبير عودة
المدير العام

 هيئة سوق  رأس المال

لهذه  المنفذة  الجهات  ممثلين  نظر  وجهات  إلى  إضافة 
التعليمات من شركات تأمين ومصارف 

التأمين  تعريف  إلى  أقرب  اإلجابات  أغلب  أتت  ربما 
الرأي أو وجهة النظر، هذا ما سوف  المصرفـي منه إلى 

نتركه للقارئ للحكم عليه
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ريبورتاج العدد

يعترب الت�أمني ب�صكل ع�م ذو اأهمية ب�لغة للمجتمع�ت حيث اأ�صبح �صرورة اجتم�عية وح�جة اقت�ص�دية ب�عتب�ره مظلة اأم�ن لتغطية 
اخل�ص�ئر الن�جتة عن املخ�طر واحلوادث التي قد تقع على االأفراد واملوؤ�ص�ص�ت، واأي�صً� ب�عتب�ره اإحدى و�ص�ئل االدخ�ر واال�صتثم�ر 
التي �صهدت منوًا كبريًا فـي العقود االأخرية، كم� اأن �صن�عة الت�أمني فـي الدول املتقدمة اأ�صبحت من اأهم رك�ئز االقت�ص�د حيث 
اأنه� ب�الإ�ص�فة اإىل حم�ية االأفراد واملمتلك�ت ت�ص�هم فـي رفد م�صروع�ت التنمية االقت�ص�دية على املدى املتو�صط والطويل االأجل، 
تتمتع امل�ص�رف مبك�نة مميزة فـي جم�ل تقدمي اخلدم�ت املختلفة بف�صل �صمعته� املرموقة وات�ص�ع ق�عدة عمالئه� وتوفر اإمك�ني�ت 
الت�أمني من خالل امل�ص�رف عملية تعود ب�لنفع على كل من امل�صرف  اأن ي�صبح توزيع منتج�ت  توزيع كبرية، ولهذا من اجللي 
و�صرك�ت الت�أمني وقط�ع املوؤمنني، كم� اأن العالقة الوثيقة بني �صرك�ت الت�أمني وامل�ص�رف ميكن اأن ت�ص�هم فـي التقدم االقت�ص�دي 
واالجتم�عي وحيث اأن الت�أمني امل�صرفـي عب�رة عن �صراكة وعالقة بني امل�صرف و�صركة الت�أمني تتيح من خالله� ا�صتخدام �صركة 
الت�أمني لقنوات البيع اخل��صة ب�مل�صرف واملنت�صرة عرب �صبكة فروعه لبيع منتج�ت الت�أمني بهدف تقدمي منتج�ته� اإىل �صرائح 
معينة من العمالء ب�أ�صع�ر تن�ف�صية ومبع�مالت ب�صيطة و�صريعة، وحيث اأن الت�أمني امل�صرفـي لدى الدول املتقدمة وا�صع االنت�ص�ر 
اإال فـي عدد حمدود من  ن��صئً� وال يتداول  العربية ال يزال  الدول  الت�أمني امل�صرفـي فـي  اأن �صوق  اإال  الوث�ئق  العديد من  وي�صمل 

املنتج�ت، وقد دخلت فل�صطني هذا املج�ل حديث� فـي الع�م 2010 من خالل منتج�ت حمددة ال تتج�وز ثالثة منتج�ت.  
اإال اأنن� نعترب اأن الت�أمني امل�صرفـي ي�صيف اإىل ر�صيد امل�ص�رف مزيدًا من اخلربات فـي جم�ل اإدارة االأعم�ل ويلبي متطلب�ت قط�ع 
الت�أمني املتن�مية واملختلفة، وكون اأعم�ل الت�أمني امل�صرفـي تتمتع بخ�صو�صية تختلف عن تلك املتعلقة ب�أعم�ل وكالء الت�أمني ف�إن 
تقدمي مثل تلك اخلدم�ت من قبل امل�ص�رف بح�جة اإىل درا�صة معمقة واإفراد تعليم�ت خ��صة لتنظيم  تلك العملية، ويعتمد جن�ح 
اأعم�ل الت�أمني امل�صرفـي على التدريب الفع�ل للموظفـني وت�أهيلهم مب� ميكنهم من تقدمي تلك املنتج�ت وفق اأف�صل املم�ر�ص�ت 

واملهنية الع�لية.

الت�أمني امل�صرفـي هو قي�م امل�ص�رف ببيع منتج�ت الت�أمني من خالل ا�صتخدام �صبكة وا�صعة من الفروع وذلك مبوجب اتف�قي�ت مربمة 
منتج�ت  ترويج  على  ويعمل  لدى اجلمهور  الت�أمينية  التغطية  ن�صبة  زي�دة  فـي  ي�صهم  الذي  االمر  الت�أمني،  و�صرك�ت  امل�ص�رف  بني  م� 
جديدة وي�صهم فـي تنويع حمفظة املنتج�ت الت�أمينية. وقد تزايد االهتم�م موؤخرًا فـي الت�أمني امل�صرفـي لدى العديد من الدول وذلك 
ب�صبب قدرة امل�ص�رف على الو�صول اىل العمالء من خالل معرفته� اجليدة ب�لعميل وب�لت�يل تقدمي منتج�ت تت�صم ب�لب�ص�طة وال�صف�فـية 
وتتالئم مع دخل العميل. ا�صف اىل ذلك، قي�م امل�ص�رف بت�صويق منتج�ت الت�أمني ب�صورة مكملة للمنتج�ت امل�صرفـية التي تقدمه� 
للجمهور وحتديدًا فـي جم�ل الت�صهيالت االئتم�نية مثل القرو�ص ال�صخ�صية وقرو�ص اال�صك�ن ومتويل �صراء ال�صي�رات، االمر الذي يعود 
الت�أمني على اال�صتف�دة من قنوات التوزيع  الت�أمني وجمهور املواطنني على حد �صواء. حيث تعمل �صرك�ت  ب�لنفع املب��صر على �صرك�ت 
املنت�صرة فـي ك�فة ارج�ء الوطن من خالل �صبكة الفروع التي متتلكه� امل�ص�رف وب�لت�يل زي�دة ن�صبة التغطية واالنت�ج، وميكن اجلمهور 
من احل�صول على خدم�ت ومنتج�ت ت�أمينية تالئم احتي�ج�تهم ومتطلب�تهم ب�صهولة وي�صر، ويوفر لهم احلم�ية الالزمة واإدارة اف�صل 
للمخ�طر التي قد يتعر�صون له�. االمر الذي يوؤدي اىل زي�دة فـي ن�صبة اال�صخ��ص امل�صمولني فـي التغطية الت�أمينية. وفـي هذا ال�صي�ق، 
عملت هيئة �صوق راأ�ص امل�ل ومن خالل االإدارة الع�مة للت�أمني على تقدمي كل الدعم الالزم الإجن�ح الت�أمني امل�صرفـي وت�صجيعه، وا�صرفت 
على بن�ء قدرات الع�ملني فـي امل�ص�رف وتقدميهم المتح�ن خ��ص متهيدًا العتم�دهم العم�ل الت�أمني امل�صرفـي. وجتدر اال�ص�رة اىل 
اأن الت�أمني امل�صرفـي حديث الن�ص�أة فـي فل�صطني، حيث اأبرمت اأول اتف�قية ت�أمني م�صرفـي فـي اوا�صط الع�م 2011 بني �صركة الت�أمني 
الوطنية وبنك فل�صطني تبعته� توقيع اتف�قية اخرى مع بنك القد�ص. ومم� ال �صك فـيه ان م�ص�همة امل�ص�رف الف�علة فـي بيع منتج�ت 
الت�أمني �صتقدم قيمة م�ص�فة اىل قط�ع الت�أمني و�صتعمل على زي�دة التو�صع االفقي لهذا القط�ع من خالل زي�دة ن�صبة اجلمهور امل�صمولني 
ب�لتغطية الت�أمينية ا�ص�فة اىل زي�دة التو�صع العمودي وذلك من خالل ت�صويق منتج�ت ت�أمني جديدة اأو زي�دة م�ص�همة املنتج�ت املوجودة 

ح�لي�من اجم�يل املحفظة الت�أمينية االمر الذي ي�ص�عد على تقليل الرتكز احل��صل فـي مكون�ت املحفظة الت�أمينية فـي فل�صطني.   

رياض أبو شحادة، المدير العام لدائرة الرقابة والتفتيش، سلطة النقد الفلسطينية

عبير عودة، المدير العام، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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الت�أمني امل�صرفـي Bancassurance هو امل�صطلح الذي ي�صتخدم لو�صف ال�صراكة اأو العالقة بني البنك و�صركة الت�أمني حيث ت�صتخدم 
بيع  نق�ط  البنك  موظفو  ي�صبح  وبذلك  البنك  موظفـي  قبل  من  البنك  لعمالء  الت�أمينية  منتج�ته�  لبيع  البنك  فروع  الت�أمني  �صركة 
وتوا�صل مع العمالء، كل ذلك بعد اإعط�ء هوؤالء املوظفـني التدريب�ت الالزمة لتمكينهم من اال�صطالع بهذه امل�صوؤولية على اأكمل وجه. 
توجد عدة اأ�صك�ل للت�أمني امل�صرفـي فـي الع�مل، ال�صكل االأول قي�م البنك بت�أ�صي�ص اأو حي�زة �صركة ت�أمني، وال�صكل الث�ين قي�م 
�صركة الت�أمني بت�أ�صي�ص اأو حي�زة بنك، وال�صكل الث�لث وهو م� نتحدث عنه فـي فل�صطني عن طريق اإبرام عقد بني البنك و�صركة 

الت�أمني لبيع منتج�ت ال�صركة بوا�صطة موظفـي البنك لعمالء البنك، ولنج�ح هذه الفكرة ف�نه يجب توفر ال�صروط الت�لية: 
اختي�ر ال�صريك املن��صب. 

قوة املركز امل�يل لطرفـي العقد  )البنك و�صركة الت�أمني( وتوفر الثقة الك�ملة بينهم�. 
املت�بعة احلثيثة والتن�صيق اجليد بني الطرفـني والتدريب املتوا�صل ملوظفـي البنك ل�صم�ن قي�مهم ب�لعمل على اأكمل وجه. 

وللت�أمني امل�صرفـي فوائد جمة لطرفـي العقد وللمواطنني على حد �صواء، فب�لن�صبة ل�صركة الت�أمني ف�نه ميكنه� من الو�صول اإىل 
�صريحة وا�صعة وجديدة من الزب�ئن م�صتفـيدة من التوزيع اجلغرافـي والتنوع الدميغرافـي لفروع البنك كم� ميكنه� من طرح 

منتج�ت ت�أمينية جديدة من ال�صعب طرحه� من خالل فروع �صركة الت�أمني وحده�. 
اأم� ب�لن�صبة للبنك ف�نه يحقق له فوائد م�لية عن طريق زي�دة حجم اأعم�له واأرب�حه، كم� انه يوفر لعمالءه خدم�ت م�لية جديدة 
تلبي احتي�ج�تهم ورغب�تهم مم� يعزز والءهم للبنك ويحد من تنقلهم بني البنوك املختلقة، اأم� ب�لن�صبة للمواطنني ف�نه يعطيهم 
حلواًل للم�ص�كل التي يتعر�صون له� فـي اختي�ر �صركة الت�أمني املن��صبة التي توفر لهم الغط�ء لت�أمني املن��صب الحتي�ج�تهم وب�أف�صل 
كلفة ممكنة ويوفر لهم التمويل امل�يل الالزم من البنك ل�صداد اأق�ص�ط الت�أمني ال�صنوية على دفع�ت �صهرية دون اإره�ق ميزانيتهم 

اجل�رية ودون حتملهم اأي اأعب�ء اإ�ص�فـية نتيجة ذلك.

اإن الت�أمني امل�صرفـي هو م�صطلح لو�صف العالقة بني البنك و�صرك�ت الت�أمني بحيث يقوم البنك ببيع منتج�ت ت�أمني )بوال�ص 
ت�أمني( من خالل فروعه ومك�تبه مبوجب اتف�قي�ت منظمة لذلك بني البنك و�صركة الت�أمني ، وهي عالقة مكملة الن�صطة البنك 
حيث يوفر بيع تلك املنتج�ت من خالل البنك الوقت واجلهد وامل�ل على العمالء ويلبي احتي�ج�تهم ب�صكل دائم اأينم� تواجدوا 

وحتت �صقف واحد.
�صرورة  من  بد  فال  امل�صرفـي   الت�أمني  اأعم�ل  ترخي�ص  تعليم�ت  ال�صدار  الفل�صطينية  امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  توجه  �صوء  وفـي 
اإفراد تعليم�ت خ��صة لرتخي�ص البنوك ملم�ر�صة ن�ص�طه� املتعلق ب�أعم�ل الت�أمني امل�صرفـي، لكون تلك االأعم�ل تتمتع بخ�صو�صية 

تختلف عن اخلدم�ت البنكية وعن تلك املتعلقة ب�أعم�ل وكالء الت�أمني. 
 اإن وجود وحدة خدم�ت ت�أمني م�صرفـي م�صتقلة تتوىل الرق�بة على ك�فة اأعم�ل الت�أمني امل�صرفـي التي �صتم�ر�صه� البنوك وعلى 
املوظفـني الق�ئمني بهذه االأعم�ل وعلى تطويرهم �صيح�صن هذه اخلدمة ، واآلية تقدميه� بحيث تكون ق�بلة للتطوير والتح�صني 

بطريقة متف�علة ومنظمة مع اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية وح�ج�ت ال�صوق املحلية.
الت�صويقية،  و�صي��صته  �صيقدمه�  التي  الت�أمينية  للمنتج�ت  و�صفً�  تت�صمن  عمل  خلطة  البنوك  تقدمي  �صرورة  اإىل  هن�  ن�صري   
وااللتزام�ت املتعلقة مبم�ر�صة اأعم�ل الت�أمني امل�صرفـي وقواعد مم�ر�صة املهنة واآدابه�. بحيث ي�صهل ذلك على اجله�ت الرق�بية 
جن�ح  ا�صتمرار  وي�صمن  به�  الع�ملة  البنوك  توجه�ت  مع  يتن��صب  ب�صكل  اخلدم�ت  لهذه  الع�مة  وال�صي��ص�ت  االجراءات  ر�صم 

تقدميه�، وينعك�ص اإيج�بً� على اإدارة املخ�طر والف�ئدة من تقدمي هذه اخلدمة.

عزيز عبد الجواد، مستشار رئيس مجلس اإلدارة، شركة التأمين الوطنية

عزام الشوا، المدير العام، بنك القدس
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ضمن فعاليات حملة “أنعم وأكرم” الخيرية
البنك التجاري الفلسطيني يساهم بدعم تكية نابلس

حملة  الفل�صطيني  التج�ري  البنك  اأطلق 
املب�رك  رم�ص�ن  �صهر  مبن��صبة  خريية 
اطلق  اأكرم” حيث  و  “اأنعم  عنوان  حتت 
بهدف  اخلريية  احلملة  هذه  البنك 
االن�ص�نية  اجلمعي�ت  وم�ص�ندة  م�ص�عدة 
التي تهتم ب�لفقراء واملحت�جني واملر�صى . 
و فـي اوىل فع�لي�ت حملة “ اأنعم واأكرم” 
اخلريية �ص�هم البنك التج�ري الفل�صطيني 
مببلغ م�يل لدعم عمل م�صروع تكية ن�بل�ص 
اخلريية التي تقوم بتوفـري وجب�ت غذائية 
�ص�خنة يومي� وتقوم بتوزيعه� على االطف�ل 
فـي  امل�صتورة  واال�صر  الفقراء  واملواطنني 
اأكد  ال�صي�ق  فـي هذا  و   . ن�بل�ص  حم�فظة 
ال�صيد م�صعود الع�ر�صة املدير الع�م للبنك 
البنك  حر�ص  على  الفل�صطيني  التج�ري 

على امل�ص�همة فـي م�ص�ندة اال�صر امل�صتورة 
املب�رك  ال�صهر  اجواء  ظل  فـي  وخ��صة 
والوطني  الديني  واجبن�  من  ان  موؤكدا 
الوقوف اىل ج�نب املحت�جني  واالن�ص�ين  

وااللتف�ت اليهم واىل احتي�ج�تهم.
البكري  جربين  ال�صيد  قدم  ج�نبه  من 
والعميق  اجلزيل  �صكره  ن�بل�ص  حم�فظ 
هذه  على  الفل�صطيني  التج�ري  للبنك 
امل�ص�همة  وعلى حر�ص البنك على اجن�ح 
ي�أتي  الذي  اله�م  االن�ص�ين  امل�صروع  هذا 
ليجعل  املن��صب  الدعم  توفـري  بهدف 
كرمي�  �صهرا  املب�رك  رم�ص�ن  �صهر  من 
التك�فل  جلنة  ان  اىل  م�صريا  للمحت�جني، 
للدعم  ال�ص�ملة  املظلة  ت�صكل  التي  اال�صري 
وهي  ن�بل�ص،  حم�فظة  فـي  االجتم�عي 

الدعم  توفـري  على  العمل  تتوىل  التي 
اىل  ا�ص�فة  ن�بل�ص  لتكية  واملعنوي  امل�دي 
ب�حلق�ئب  املتعلقة  االخرى  اهتم�م�ته� 

املدر�صية وك�صوة العيد و ك�صوة املدار�ص.  

�صملت  غذائية  طرود  بتوزيع  البنك  ق�م 
خالل  من  غزة،  فـي  امل�صتورة  الع�ئالت 
وي�أتي  الفل�صطينية،  املراأة  جل�ن  احت�د 
التي  اخلريية  للحملة  ا�صتمرار  ذلك 
رم�ص�ن  �صهر  بداية  فـي  البنك  اأطلقه� 
 “ واأكرم  اأنعم   “ عنوان  حتت  املب�رك 
املحت�جة  ال�صرائح  اىل  الو�صول  بهدف 

للدعم فـي ال�صهر الف�صيل. 
املدير  الع�ر�صة  م�صعود  ال�صيد  اأكد  و 
ا�صتكم�ال  ي�أتي  ذلك  ب�أن  للبنك  الع�م 
بروؤية  به كبنك وطني يعمل  املنوط  للدور 
وا�صحة  واإن�ص�نية  واجتم�عية  تنموية 
امل�ص�ريع  ودعم  املحت�جة،  الع�ئالت  جت�ه 
ذات االإط�ر االجتم�عي، وتعزيز الروابط 
ج�نب  اإىل  اخلريي  والعمل  االإن�ص�نية 

املجتمع،  خلدمة  اال�صرتاتيجية  خطته 
ال�صيم� فـي قط�ع غزة الذي يفتقد للكثري 
من اخلدم�ت، ويع�ين �صعبن� فـيه الكثري، 
جراء مم�ر�ص�ت االحتالل واحل�ص�ر.من 
جهته� قدمت ال�صيدة تغريد جمعة املدير 
التنفـيذي الحت�د جل�ن املراأة الفل�صطينية 

فـي غزة �صكره� وتقديره� العميق للبنك 
الكرمية  ولفتته  ال�صخي،  تربعه  على 
لالأ�صر املحت�جة فـي ال�صهر الف�صيل وي�أتي 
ان�صج�م� مع عمل االحت�د فـي دعم  ذلك 

وم�ص�ندة اال�صر املهم�صة والفقرية.
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ويساهم بشراء أرض لجمعية ياسمين الخيرية... ضمن مشروع المتر الخيري

العيزرية ويوزع لحوم  الخاصة فـي  االحتياجات  إفطار لأليتام و ذوي  ويقيم مأدبة 
على العائالت المستورة فـي الرام 

فـي  لالأيت�م  اإفط�ر  م�أدبة  البنك  اأق�م 
منطقة العيزرية، من خالل جمعية بوابة 
القد�ص اخلريية، بح�صور وفد من البنك. 
م�صعود  ال�صيد  ق�ل  ال�صي�ق  هذا  وفـي 
البنك  “ اأن  للبنك  الع�م  املدير  الع�ر�صة 
املجتمع  هذا  من  يتجزاأ  ال  جزء  يعترب 
م�ص�عدة  والوطني  الديني  واجبه  ومن 
االأيت�م والوقوف اإىل ج�نبهم وال�صيم� فـي 
اأملهم  من  للتخفـيف  الف�صيل  ال�صهر  هذا 
واحلي�ة  ب�الأمل  واإمدادهم  وم�ص�بهم 
م�صري اأن البنك يرى فـي رع�ية افط�رات 
مع  والرتاحم  للتق�رب  فر�صة  رم�ص�ن 

الن�ص�ط  هذا  واأن  واالأيت�م  ال�صعف�ء 
االجتم�عي واالإن�ص�ين يعك�ص مبداأ التك�فل 

والت�ص�من بني فئ�ت املجتمع ككل. 
القد�ص  بوابة  جمعية  قدمت  بدوره� 
على  للق�ئمني  العميق  �صكره�  اخلريية 
االإن�ص�نية  اللفتة  هذه  اأن  معتربًة  البنك 
نفو�ص  فـي  الكبري  ت�أثريه�  له�  الب�صيطة 
االأيت�م مم� يعزز من عزمهم، ومن قدرة 
لرع�ية  ن�ص�ط�ه�  موا�صلة  على  اجلمعية 

هوؤالء االيت�م ب�ل�صورة املثلى
بتوزيع  البنك  ق�م  الرام  منطقة  وفـي 
حلوم للع�ئالت امل�صتورة وذلك من خالل 

هذا  وي�أتي  اخلريية،  الرام  اأهل  جمعية 
االجتم�عي  التك�فل  تعزيز  بهدف  التربع 

والتوا�صل فـي رم�ص�ن 
حيث اأن هذه الع�ئالت بح�جة م��صة ملعونة 
البنك  ان  كم�  وم�ص�عدتهم،  اخلري  اأهل 
االجتم�عي  التك�فل  اأوا�صر  لتوثيق  ي�صعى 

لتعزيز الرتابط والتوا�صل فـي رم�ص�ن. 

الرام  اأهل  جمعية  قدمت  ج�نبه�  من 
للبنك  والعميق  اجلزيل  �صكره�  اخلريية 
على دوره الرائد فـي خدمة املجتمع، وعلى 

جهوده الكبرية لرع�ية االأ�صر امل�صتورة.

اأكرم”  و  “اأنعم  حملة  فع�لي�ت  تتوا�صل 
دعم  بهدف  البنك  يتبن�ه�  التي  اخلريية 
املوؤ�ص�ص�ت االن�ص�نية وامل�ص�همة برفع مع�ن�ة 
املحت�جني من ابن�ء �صعبن�، وا�صتمرارا لهذه 
اجلهود قدم البنك م�ص�همة م�دية ال�صتكم�ل 
�صراء اأر�ص جلمعية ي��صمني اخلريية �صمن 
م�صروع املرت اخلريي الإق�مة  بن�ء منوذجي 

عليه� لذوي االحتي�ج�ت اخل��صة. 
و ق�ل ال�صيد م�صعود الع�ر�صة املدير الع�م 
م�صوؤوليته  �صمن  ي�صعى  البنك  ان  للبنك 
االن�ص�نية  امل�ص�ريع  دعم  فـي  االجتم�عية 
اكرب  على  ب�لف�ئدة  تعود  التي  امل�صتدامة 
امل�صروع  هذا  ان  م�صيف�  ممكنة،  �صريحة 
خطوة بن�ءة الإق�مة بن�ء منوذجي �صيخدم 
اكرب عدد ممكن من ذوي االع�قة بحيث 
الت�أهيلية  املرافق  جميع  على  يحتوي 

والعالجية الالزمة. 

امني  ال�صيد عمر حممد  قدم  ن�حيته  من 
ي��صمني  جلمعية  االدارية  الهيئة  رئي�ص 
املب�درة  هذه  على  للبنك  �صكره  اخلريية 
البنك  جهود  وثمن   الرائدة  اخلريية 
وذوي  املحت�جني  دعم  على  وحر�صه 
وق�ل  اخل��صة،  االإن�ص�نية  االحتي�ج�ت 
االجم�لية  م�ص�حته�  تبلغ  االأر�ص  هذه  اأن 

ي�أوي  اأن  املتوقع  من  و  مربع  مرت   3175

اأعدادا كبرية م� زالت تنتظر اق�مة املبنى 
ل�صيق  ا�صتقب�له�  من  نتمكن  ومل  اجلديد 
املك�ن احل�يل، واأو�صح ان املبنى اجلديد 
ح�الت  ا�صتيع�ب  على  ق�درا  �صيكون 
لـت�أهيل  نوعي�  مركزا  و�صيكون  جديدة، 

ذوي االع�قة واالحتي�ج�ت اخل��صة. 
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للمرة الثالثة على التوالي
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يرعى اختتام المخيم الصيفـي » أسرى الحرية « 

املخيم  اختت�م  حفل  االإ�صك�ن  بنك  رعى 
ال�صيفـي " اأ�صرى احلرية " الذي ينظمه 
 300 مب�ص�ركة  اهلل،  رام  ا�صالمي  ن�دي 
والبرية  اهلل  رام  حم�فظة  من  /ة  طفل 
30 يوم�، بهدف رفعة  ا�صتمر ملدة  والذي 
امل�صتوى الثق�فـي والري��صي لدى االأطف�ل 

امل�ص�ركني.
الث�لثة  لل�صنة  اال�صك�ن  بنك  رع�ية  وت�أتي 

على  البنك  حر�ص  واقع  من  التوايل  على 
االجتم�عية  ب�مل�صوؤولية  الفع�لة  امل�ص�همة 
اهتم�م�ته، خ��صة  اأوائل  تعترب من  والتي 
ب�أمور  تخت�ص  التي  الن�ص�ط�ت  تلك 
املخيم�ت  اأن  حيث  واالأطف�ل،  ال�صب�ب 
ال�صيفـية تعترب االأكرث قرب� من املواطنني 
الفنية  القدرات  تطوير  فـي  ت�صهم  والتي 
البنك  ق�م  وقد  االأطف�ل.  لدى  والثق�فـية 

الهداي�  بتوزيع  االختت�م  حفل  نه�ية  فـي 
املخيم،  فـي  امل�ص�ركني  على  واجلوائز 
املخيم  على  الق�ئمون  �صكر  ج�نبهم  من 
بح�صور  مت  الذي  االختت�م  حفل  خالل 
على  االإ�صك�ن  بنك  امل�صرتكني  اأه�يل 
دعمه امل�صتمر للمخيم ال�صيفـي، واأ�ص�دوا 
الفع�لي�ت  خمتلف  فـي  البنك  ب��صه�م�ت 

والن�ص�ط�ت االإجتم�عية .

ويساهم فـي انشاء مختبر العلوم بجامعة القدس المفتوحة
خمترب  الن�ص�ء  م�ص�همة  البنك  قدم 
فرع  املفتوحة  القد�ص  ج�معة  فـي  العلوم 
البنك  م�ص�همة  وت�أتي  والبرية،  اهلل  رام 
انطالقً� من حر�صه الدائم لدعم امل�صرية 
مب�ص�عي  الفع�لة  وامل�ص�ركة  التعليمية، 
جودة  وحت�صني  ال�صب�ب  وتطوير  تنمية 

العملية التعليمية.
القد�ص  ج�معة  ب�أن  ذكره  اجلدير  ومن 
يدر�ص  والبرية  اهلل  رام  فرع  املفتوحة 

وط�لبة  ط�لب  اآالف  ثم�نية  زه�ء  فـيه� 
العلوم  وخمترب  الكلي�ت،  خمتلف  فـي 
تخ�ص�ص  طالب  �صيخدم  اإن�ص�وؤه  املزمع 
العلوم وي�صمل خمترب للكيمي�ء والفـيزي�ء 
القد�ص  بج�معة  ويلتحق  هذا  واالأحي�ء، 
ط�لب  األف   67 حوايل  ككل  املفتوحة 
والع�صرين،  االثن�ن  فروعه�  فـي  وط�لبة 
وهي  كلي�ت  خم�صة  اجل�معة  فـي  ويوجد 
كلية التكنولوجي� والعلوم التطبيقية، كلية 

العلوم االإدارية واالقت�ص�دية، كلية التنمية 
االجتم�عية واالأ�صرية، كلية الرتبية، وكلية 

الزراعة.
حممد  ر�صالن  الدكتور  ق�م  وقد  هذا 
والبرية  اهلل  رام  فـي  اجل�معة  فرع  مدير 
بتقدمي درع �صكر لل�صيد حممد الربغوثي 
املدير االقليمي للبنك تقديرًا على جهوده 

املميزة بدعم امل�صرية التعليمية.

ويرعى حفل تكريم متفوقي الثانوية العامة فـي مديرية شمال الخليل
املتفوقني  الطلبة  تكرمي  البنك حفل  رعى 
�صم�ل  مديرية  فـي  الع�مة  ب�لث�نوية 
من  اإمي�نً�  الرع�ية  هذه  وت�أتي  اخلليل، 
م�ص�ندة  و�صرورة  التعليم  ب�أهمية  البنك 

القط�ع اخل��ص فـي هذا املج�ل .
الرتبية  وح�صر احلفل كل من وكيل وزارة 
وق�ئد  اخلليل  وحم�فظ  الع�يل  والتعليم 
واأع�ص�ء  اخلليل،  �صرطة  ومدير  املنطقة 

البلدي�ت  وروؤ�ص�ء  الت�صريعي  املجل�ص  من 
واملج�ل�ص القروية ل�صم�ل اخلليل، ب�الإ�ص�فة 
اإىل ممثلني عن املوؤ�ص�ص�ت االأمنية واملدنية 
الرتبية  ومديرات  ومديري  واجل�مع�ت 
املديرية  وموظفـي  اخلليل  �صم�ل  ومدار�ص 

واأه�يل الطلبة املكرمني .
من ج�نبه رحب مدير تربية �صم�ل اخلليل 
واأ�ص�د  ب�حل�صور  طهبوب  ب�ص�م  االأ�صت�ذ 

املديرية  دعم  فـي  االإ�صك�ن  بنك  بدور 
واحتف�الت تكرمي االأوائل ب�لث�نوية الع�مة 
على مدار اأربع �صنوات، مب� يج�صد اإمي�ن 
التعليم  وم�صوؤولية  ال�صراكة  مببداأ  البنك 

على اجلميع. 
الفقرات  من  العديد  احلفل  ت�صمن  وقد 
اإعج�ب  ن�لت  التي  والرتاثية  الفنية 

احل�صور وتكرمي االأوائل .
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ويدعم فعاليات مشروع »توازن األدوار« للعام 2012
رعى البنك فع�لي�ت م�صروع توازن االدوار 
اأفك�ر،  موؤ�ص�صة  تقيمه  والتي   2012 للع�م 
اخرتاق  اإحداث  اإىل  ت�صعى  موؤ�ص�صة  وهي 
به  تت�صف  الذي  النمطي  ال�صلوك  فـي 

ثق�فة احلوار فـي املجتمع�ت العربية.
»توازن  م�صروع  املوؤ�ص�صة  اختتمت  وقد 
2012/07/12 فـي  بت�ريخ  االأدوار« بنج�ح 
حلم  بيت  ملح�فظ�ت  ال�صيفـية  املخيم�ت 
التوا�صل مع  يتم  ون�بل�ص، حيث  ورام اهلل 
خالل  من  املخيم�ت  هذه  فـي  االأطف�ل 
ال�صلوك  اأمن�ط  حت�كي  م�صرحية  عرو�ص 

املجتمعي ب�صكل نقدي وتثقيفـي. 
ال�صيفـية،  للمخيم�ت  البنك  دعم  وي�أتي 
لربن�مج  ا�صتكم�لية  مرحلة  تعد  والتي 
اإط�ر  فـي  الفل�صطيني،  احلوار  منتدى 
فـي  البنك  لر�ص�لة  العملية  الرتجمة 
فـي  والرتبوي  التنموي  املنحى  تطوير 
املجتمع الفل�صطيني وذلك من خالل دعم 
النوعية  والن�ص�ط�ت  الرائدة  املب�درات 
والتي ج�صدته� م�ص�بقة منتدى احلوار مل� 

له� من اآثر ي�صب فـي خلق قي�دات �صب�بية 
بن�ء،  ونقد  علي�  تفكري  مبه�رات  تتمتع 

اإ�ص�فًة اإىل تعزيز ال�صخ�صية.
وقد عرب املدير الع�م ملوؤ�ص�صة اأفك�ر عودة 
اأهم  مع  ب�ل�صراكة  �صع�دته  عن  زهران 
فل�صطني  فـي  والع�ملة  الرائدة  البنوك 
را�صخة  قن�عة  املب�درة  هذه  فـي  وراأى 
فـي  اهلل  رام  فـي  البنك  اإدارة  قبل  من 
لتطوير  املدين  املجتمع  موؤ�ص�ص�ت  دعم 
من  وذلك  والثق�فـي،  الرتبوي  اجل�نب 
نوعية  خدم�ت  بتقدمي  االرتق�ء  اجل 

�ص�ملة لل�صعب الفل�صطيني، متحماًل اأعب�ء 
امل�صوؤولية االجتم�عية.

»توازن  برن�مج  اأن  ب�لذكر  واجلدير 
االأطف�ل  تعري�ص  اإىل  يهدف  االأدوار« 
لثق�فة  املجتمع  فـي  ال�ص�بة  والقي�دات 
مم�  املختلفة  االأدوار  تع�ي�ص  فـي  جديدة 
اأ�ص��صية  ومرتكزات  حيوية  لبن�ت  ي�صكل 
وم�صئولي�تهم  لدورهم  االأفراد  الإدراك 

وحقوقهم وواجب�تهم فـي املجتمع.

ويدعم كلية التربية فـي جامعة بيرزيت
ق�م البنك بدعم كلية الرتبية فـي ج�معة 
ال�صتخدام  اأث�ث  لتجهيز  وذلك  بريزيت، 
بنك  دعم  وي�أتي  الكلية،  فـي  الطلبة 
منه  اإمي�ن�  بريزيت  جل�معة  االإ�صك�ن 
دعم  فـي  الفع�لة  امل�ص�همة  ب�صرورة 
املت�حة،  الو�ص�ئل  بكل  التعليمية  امل�صرية 
للنهو�ص  التعليمية  املوؤ�ص�ص�ت  وم�ص�عدة 

ب�لعملية التعليمية ب�أف�صل ال�صبل. 
كلية  عميد  احل�صوة  د.م�هر  وق�م  هذا 
الرتبية بتقدمي جزيل ال�صكر الدارة البنك 
البنك  لدور  منوهً�  للكلية،  دعمه  على 
املميز بدعم ن�ص�ط�ت الطالب واجل�معة، 

الفتة  بو�صع  اجل�معة  ادارة  ق�مت  وقد 
�صكر على مبنى الكلية ب��صم بنك اال�صك�ن 
تقديرًا منه� لدوره فـي دعم جتهيز املبنى. 
ومن اجلدير ذكره ب�أن بنك اال�صك�ن ومن 

عدد  قدم  االجتم�عية  امل�صوؤولية  منطلق 
اجل�معة  طالب  لن�ص�ط�ت  التربع�ت  من 

على مراالعوام امل��صية.
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اأق�مت جمعية اأ�صدق�ء دار االيت�م االأ�صالمية 
حفل افط�ره� ال�صنوي الرم�ص�ين فـي مقر 
من  �صخ�ص   300 نحو  بح�صور  اجلمعية 
بنك  برع�ية   اجلمعية  و�صديق�ت  ا�صدق�ء 
رئي�صة اجلمعية فدوى  وقد رحبت  القد�ص. 
القد�ص  بنك  و�صكرت  ب�حل�صور  زالطيمو 
الدور  وعلى  للحفل  الكرمية  رع�يته  على 
الرئي�صي الذي يلعبه فـي تنمية ك�فة �صرائح 
اليتيم�ت  رع�ية  ب�ن  واأ�ص�فت  املجتمع. 
ال�صنني  مدار  به اجلمعية على  تقوم  واجب 
بف�صل اأهل اخلري من املتربعني امث�ل بنك 

القد�ص والق�ئمني عليه.
وخالل كلمة املدير الع�م للبنك عزام ال�صوا 
اأ�ص�د فـيه� بجهود ادارة اجلمعية والق�ئمني 

وبكل  الزهراء  بدار  اليتيم�ت  رع�ية  على 
ت�أدية  فـي  اخلريية  موؤ�ص�ص�تن�  يدعم  من 
ك�فة  ودع�  اليتيم�ت  احت�ص�ن  فـي  واجبه� 
لهذه  الالزم  الدعم  لتقدمي  املوؤ�ص�ص�ت 
الذي  الدور  عن  اي�صَ�ً  وحتدث  اجلمعي�ت 

التي  الوطن  موؤ�ص�ص�ت  ك�أحد  البنك  يلعبه 
جوانبه  بك�فة  املجتمع  تنمية  اىل  تهدف 
من خالل م� يقدمه من رع�ي�ت وتربع�ت 
فقرات  احلفل  تخلل  وقد  عدة.  لقط�ع�ت 

فنية واأغ�ين دينية ووطنية.

وقدم رعايته الذهبية لمؤتمر طولكرم للتنمية
قدم البنك رع�يته الذهبية ملوؤمتر طولكرم 
للتنمية والذي افتتح اعم�له فـي حم�فظة 
ومثل  امل��صي،  متوز  �صهر  خالل  طولكرم 
عبد  اأكرم  ال�صيد  برئ��صة  وفد  البنك 
االدارة  جمل�ص  رئي�ص  جراب  اللطيف 
واملدير الع�م عزام ال�صوا ون�ئبه وعدد من 
و�ص�رك  العلي�.  التنفـيذية  االدارة  مدراء 
البنك بجن�ح له اأّمه عدد من زوار املعر�ص 
واجن�زاته  البنك  اعم�ل  على  واطلعوا 

واخلدم�ت واملنتج�ت التي يقدمه�. 
عزام  القد�ص  لبنك  الع�م  املدير  واعترب 
فـي  البنك  وم�ص�همة  رع�ية  ان  ال�صوا 
�ص�أنه�  من  ه�مة  خطوة  هي  املوؤمتر  هذا 
الرامية  املوؤمتر  اأهداف  بدعم  امل�ص�همة 

ال�صغرية  ب�مل�ص�ريع  الثقة  زي�دة  اإىل 
لتقدمي  عليه�  ال�صوء  وت�صليط  واملتو�صطة 
وتذليل  لتنميته�  م�صتط�ع  عون  كل 

ال�صع�ب التي تعرتيه�.
يعمل  البنك  ان  اىل  ال�صوا  واأ�ص�ف 

وحدة  ان�ص�ء  على  االأخرية  االونة  فـي 
ال�صغرية  امل�ص�ريع  لدعم  متخ�ص�صة 
ايج�د  على  �صتعمل  التي  واملتو�صطة 
البنك  لزب�ئن  �ص�ملة  م�صرفـية  حلول 

وم�ص�ريعهم.
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ويوقع اتفاقية لتحويل األموال مع ويسترن يونيون 
وذلك من خالل 21 فرعًا ومكتبا للبنك منتشرين فـي األراضي الفلسطينية

�صركة  مع  اتف�قية  توقيع  البنك عن  اأعلن 
واإجراء  االأموال  لتحويل  يونيون  وي�صرتن 
الع�مل  م�صتوى  على  ال�صداد  عملي�ت 

 .WU ورمزه� فـي بور�صة نيويورك
خدم�ت  ت�صهيل  االتف�قية  هذه  �ص�أن  ومن 
خمتلف  من  االموال  وا�صتالم  حتويل 
ال�صفة  فـي  املواطنني  لك�فة  الع�مل  انح�ء 
الغربية وقط�ع غزة وعمالء البنك وت�صم 
�صبكة وكالء وي�صرتن يونيون فـي االأرا�صي 
واأ�صبحت  فقط  وكالء  �صتة  الفل�صطينة 
البنك  توقيع  بعد  وكالء  �صبعة  ت�صم  االآن 
لالتف�قية  ووفقً�  االتف�قية.  هذه  على 
�ص�بقً�  قدم  الذي  القد�ص  بنك  �صي�صبح 
االأموال  لتحويل  يونيون  وي�صرتن  خدم�ت 

وكياًل م�صتقاًل لوي�صرتن يونيون. 
مدير  ال�صوا،  عزام  ق�ل  له  تعليق  وفـي 
وهو  القد�ص،  بنك  »يفتخر  البنك:  ع�م 
االأرا�صي  فـي  الرائدة  البنوك  اأحد 
عمالئه  احتي�ج�ت  بتلبية  الفل�صطينية، 

واملنتج�ت  اخلدم�ت  اأف�صل  توفـري  عرب 
وهي  يونيون،  وي�صرتن  وتعد  امل�صرفـية. 
رائدة فـي ال�صوق وتتمتع بت�ريخ طويل ميتد 
ال�صريك  تخ�ص�صه�،  فـي  ع�مً�   160 اإىل 
ب�خلدم�ت  عمالئن�  تزويد  فـي  املث�يل 
لتحويل  املتميزة  احللول  تت�صمن  التي 
املقدمة.  خدم�تن�  عدد  وزي�دة  االأموال 
ونحن �صعداء بتدعيم اأوا�صر عالق�تن� مع 
وي�صرتن يونيون وحتولن� اإىل وكيل رئي�صي 
له�، ونعتزم تقدمي خدم�ته� لعمالئن� فـي 

جميع اأفرعن� الب�لغ عدده� 21 فرعً�”. 
ن�ئب  �صليم�ن،  ح�مت  ق�ل  ج�نبه،  ومن 
فـي  يونيون  لوي�صرتن  االإقليمي  الرئي�ص 
العربية  واململكة  وم�صر  االأدنى  ال�صرق 
وي�صرتن  »تتمتع  وال�صودان:  ال�صعودية 
االأرا�صي  فـي  كبري  ب�نت�ص�ر  يونيون 
مواقع  عدد  يبلغ  حيث  الفل�صطينية، 
يق�رب  م�  الداخلي  امل�صتوى  على  الوكالء 
اإىل  الوكالء  عدد  ازداد  وقد  موقعً�،   80

بنك  مع  االتف�قية  هذه  ب�إبرام  �صبعة 
تلبية  خالله  من  �صنوا�صل  الذي  القد�ص 
احتي�ج�ت ال�صعب الفل�صطيني فـيم� يتعلق 
ب�إر�ص�ل االأموال وتلقيه�. فهن�ك عدد من 
اأخرى  بلدان  فـي  يعملون  الفل�صطينيني 
خالل  من  لع�ئالتهم  الدعم  ويقدمون 
يونيون  وي�صرتن  تبذل  ولهذا،  احلواالت. 
عمليتي  تي�صري  ل�صم�ن  جهده�  ق�ص�رى 
ون�أمل من خالل  وتلقيه�.  االأموال  اإر�ص�ل 
بنك القد�ص فـي زي�دة عدد مواقع وكالئن� 
وتقدمي خدمة ال تت�صم ب�ل�صهولة واملالئمة 
واإمك�نية  ب�لتوافر  اأي�صً�  بل  فح�صب، 

احل�صول عليه�”.
خالل  من  االأموال  تلقي  العمالء  ي�صتطيع 
اأي  لدى  يوليو   1 من  بدءًا  يونيون  وي�صرتن 
القد�ص، كذلك حتويل  فرع من فروع بنك 
مواقع  من  موقع  اأي  فـي  لتلقيه�  االأموال 
وكالء وي�صرتن يونيون الب�لغ عدده� حوايل  

500000 موقع فـي �صتى اأنح�ء الع�مل.

وأجرى عدة سحوبات على حملة جوائزحسابات التوفـير “وفر واكسبها”
عدة  على  ال�صحب  البنك  واأجرى  كم� 
حلملة  ال�ص�بعة   اجل�ئزة  منه�  جوائز 
واك�صبه�«  »وفر  التوفـري  ح�ص�ب�ت  جوائز 
مببنى االدارة الع�مة برام اهلل وهي عب�رة 
من  ك�نت  و   2012 فورتي  كي�  �صي�رة  عن 
ن�صيب ال�ص�ب  حممد ع�ص�م يو�صف عالن 
اجل�ئزة  اأم�  اهلل،  رام  فرع  لدى  واملدخر 
�صيقل  األف   100 عن  عب�رة  وهي  الث�منة 
فقد ك�نت من ن�صيب ال�صيد يو�صف اأحمد 
اأبو جحي�صة واملدخر لدى فرع اخلليل، ومت 
وهي  الت��صعة  اجل�ئزة  على  اأي�صً�  ال�صحب 

2012 وك�نت  عب�رة عن �صي�رة كي� فورتي 
وزوجته  �صوبري  عوين  املدخر  ن�صيب  من 

�صهى �صوبري )ح�ص�ب م�صرتك( واملدخرين 
لدى فرع امل��صيون.
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البنك العربي يدعم مستشفى النجاح التعليمي
 وقع البنك العربي وج�معة النج�ح الوطنية 
اتف�قية دعم البنك العربي مل�صت�صفى النج�ح 
 150٫000 مبلغ  بتقدمي   وذلك  التعليمي، 
دوالر اأمريكي من خالل متويل جتهيز وحدة 
الت�بعة  واحلنجرة  واالأذن  االأنف  ت�صخي�ص 
للج�معة. ت�أتي هذه املب�درة ا�صتمرارا مل�صرية 
فـي  وت�ريخه احل�فل  الطويلة  العربي  البنك 
جم�ل دعم املجتمع املحلي الفل�صطيني. حيث 
يحر�ص البنك على تقدمي الدعم الالزم ملثل 
على  ايج�بي  اأثر  من  له�  مل�  املب�درات  هذه 
فل�صطني  فـي   وال�صحة  التعليم  �صعيدي 
م�صتوى  رفع  فـي  احليوي  دوره�  اإىل  اإ�ص�فًة 
اجل�مع�ت  طالب  لدى  العملية  املعرفة 
بعلمهم  ال�صحي  القط�ع  لريفدوا  وت�أهيلهم 

وي�صهموا فـي تطويره وازده�ره.

وينظم يومًا تطوعيا لزراعة األشجار

ويطلق حملة جديدة على القروض السكنية
»امتلك منزل أحالمك اليوم واربح قيمة أول 12 قسط«

املنتج�ت  لتطوير  الدائم  �صعيه  �صمن 
فقد  واملتميزة  اخل��صة  العرو�ص  وتقدمي 
خ��صة  حملة جديدة  موؤخرًا  البنك  اأطلق 
بقرو�ص ال�صكن والتي متكن ك�فة معتمديه 

مبزاي�  اأحالمهم  منزل  امتالك  من 
اإىل فر�صة لربح  اإ�ص�فة  عديدة ومن�ف�صة 
قيمة اأول 12 ق�صط من اأق�ص�ط قرو�صهم 

ال�صكنية اجلديدة.

17 حزيران/يونيو  ت�ريخ  بداأت احلملة من 
اأيلول/  26 لغ�ية  �صهرين  مدة  وت�صتمر 
بواقع   ف�ئزين   10 لت�صمل  �صبتمرب2012، 
 12 اأول  قيمة  لربح  اأ�صبوع  كل  واحد  ف�ئز 

�صمن برن�مج البنك للم�صوؤولية االجتم�عية 
نظم  موظفـيه  من  ف�علة  ومب�ص�ركة  »معً�« 
وت�صجري  لزراعة  تطوعي�  يومً�  البنك 
املوظفون  ق�م  امل��صيون، حيث  فـي  منطقة 
دائمة  �صجرة   120 بزراعة  املتطوعون 
اخل�صرة اإ�ص�فة اإىل 800 �صتلة اأزه�ر مم� 
�ص�هم بتعزيز البيئة ال�صحية فـي املنطقة.

دور  على  ت�أكيدا  املب�درة  هذه  ت�أتي  حيث 
البنك فـي تفعيل دور العمل املجتمعي وتعزيز 

روح املب�درة وامل�ص�ركة لدى املوظفـني، االأمر 
والبيئة  املجتمع  تطوير  فـي  ي�ص�هم  الذي 

املحيطة به ب�صورة اأكرث ايج�بية.
برق�ن  �ص�مل  ال�صيد  اأو�صح  ال�صدد  وبهذا 
فل�صطني  وفروع  ملنطقة  االإقليمي  املدير 
البنك  من  اإمي�ن�  ت�أتي  اخلطوة  هذه  اأن 
وموظفـيه ب�أهمية احلف�ظ على البيئة وزي�دة 
امل�ص�ح�ت اخل�صراء، وقد مت اختي�ر من��صبة 

يوم البيئة الع�ملي لتنفـيذ هذا الن�ص�ط.
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ويخرج دورة جديدة من برنامج أصول
بتخريج  القد�ص  وج�معة  البنك  احتفل 
طلبة  من  اأ�صول  برن�مج  من  جديد  فوج 
ج�معة القد�ص. حيث يعترب برن�مج اأ�صول 
املتميزة اخل��صة  التدريبية  الربامج  اأحد 
البنك  يوليه�  والتي  اجل�مع�ت  بطالب 
اهتم�م� كبريا �صمن م�ص�همته فـي خدمة 

املجتمع املحلي وخ��صة فئة ال�صب�ب.
وقد �ص�رك فـي الدورة التي عقدت من ت�ريخ 
2012/5/23 حتى ت�ريخ 2012/5/31 )42( 

ط�لبً� وط�لبة من خمتلف تخ�ص�ص�ت كلية 
عن  الطلبة  عرب  وقد  واالقت�ص�د،  االإدارة 
اإعج�بهم الكبري مب�صتوى اأداء املدربني من 

املوا�صيع  اأهمية  على  واأكدوا  البنك  كوادر 
واال�صتف�دة  الدورة  خالل  طرحه�  مت  التي 
اأثنى  كم�  الربن�مج،  هذا  من  الكبرية 

املدربون ووفد البنك على امل�صتوى التعليمي 
املتميز لدى طلبة الكلية والتزام امل�ص�ركني 

فـي الدورة وفع�لي�ته�.

مبلغ  اإيداع  �صيتم  حيث  قر�صه  من  ق�صط 
املقرت�ص  الف�ئز  ح�ص�ب  فـي  اجل�ئزة 
القرو�ص  احلملة  ت�صتمل  كم�  مب��صرة. 
 50,000 عن  قيمته�  تزيد  التي  اجلديدة 

مزاي�  تقدمي  اإىل  اإ�ص�فة  اأمريكي.  دوالر 
مدة  املعتمدين  منح  �صمنه�:  من  عديدة 
ي�صل  متويل  ع�م�،   25 اإىل  ت�صل  �صداد 
لغ�ية 85 % من قيمة العق�ر وت�أمني جم�ين 

عربي  بنك  فـيزا  وبط�قة  احلي�ة  على 
علم�  اأي�ص�.  احلي�ة  مدى  جم�ن�  ائتم�نية 
للمغرتبني  مت�ح  اجلديد  العر�ص  هذا  اأن 

الفل�صطينيني فـي اخل�رج اأي�صً�.

ويفتتح فرعين جديدين: اإلرسال وقباطية
فـي  موؤخرًا فرعني جديدين  البنك  افتتح 
وبلدة  فل�صطني،  –برج  االإر�ص�ل  �ص�رع 
البنك  فروع  عدد  بذلك  لريتفع  قب�طية 

فـي فل�صطني اإىل  26  فرعً�.
املدير  برق�ن  �ص�مل  ال�صيد  �صّرح  وقد 

االإقليمي للبنك العربي فـي فل�صطني :
“ يعك�ص افتت�ح الفروع اجلديدة فـي �ص�رع 
قب�طية  وبلدة  فل�صطني  –برج  االإر�ص�ل 
فل�صطني  فـي  معتمديه  جت�ه  البنك  التزام 
امل�صرفـية  اخلدم�ت  ب�أف�صل  بتزويدهم 
الذي  االأمر  املنت�صرة،  فروعه  �صبكة  عرب 
فـي  الري�دية  البنك  مك�نة  من  يعزز 
املنطقة.” واأ�ص�ف ال�صيد برق�ن: “يوا�صل 
من  وا�صعة  جمموعة  تقدمي  العربي  البنك 
املبتكرة  امل�صرفـية  واخلدم�ت  املنتج�ت 
من  الدولية  املع�يري  اأعلى  وفق  واحللول 
اأجل توفـري اخلدم�ت واملنتج�ت امل�صرفـية 

للمعتمدين فـي خمتلف اأم�كن تواجدهم.”
اخلدم�ت  ك�فة  اجلديدة  الفروع  وتقدم 
كفتح  املعت�دة  امل�صرفـية  واملنتج�ت 
وال�صحب  اأنواعه�  مبختلف  احل�ص�ب�ت 
العمالت  و�صراء  وبيع  النقدي  واالإيداع 
واال�صتف�ص�ر عن احل�ص�ب�ت واإ�صدار ك�صوف 

دف�تر  اإ�صدار  وطلب�ت  املعتمدين  ح�ص�ب�ت 
الفواتري  ودفع  ال�صيك�ت  واإ�صدار  ال�صيك�ت 
ال�صكنية  والقرو�ص  ال�صخ�صية  والقرو�ص 
كم�  االئتم�ن،  وبط�ق�ت  ال�صي�رات  وقرو�ص 
طلب�ت  كقبول  التج�رية  اخلدم�ت  يقدم 

كف�الت، وحواالت و اعتم�دات.
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بنك فلسطين يطلق أكبر حملة جوائز على برنامج حسابات التوفـير للعام 2012 
بجائزة تصرف كل ساعة للمدخرين بقيمة الف دوالر أميركي 

اأعلن بنك فل�صطني عن اإطالقه اأكرب حملة 
فـي  التوفـري  ح�ص�ب�ت  برن�مج  على  جوائز 
يجري  ج�ئزة  مرة  الأول  لت�صمل  فل�صطني، 
ال�صحب عليه� كل �ص�عة من �ص�ع�ت العمل 
الر�صمي قيمته� 1,000 دوالر اأمريكي حيث 
يتم ال�صحب على مدى �صت �ص�ع�ت لي�صبح 
اجم�يل عدد الرابحني اليومي �صتة رابحني.
اجلوائز  حملة  خالل  من  البنك  ويهدف 
اجلديدة على برن�مج ح�ص�ب�ت التوفـري اىل 
املدخرين  من  ممكن  عدد  اأكرب  ا�صتقط�ب 
والعمالء، كم� تهدف احلملة الإت�حة املج�ل 
لكل مدخري بنك فل�صطني لزي�دة فر�صهم 
ب�لفوز، وامل�ص�همة فـي تعزيز ثق�فة االدخ�ر 
امل�لية  االأو�ص�ع  وحت�صني  املجتمع  وتنمية 

لهم. 

برن�مج  فـي  وامل�ص�ركني  للمدخرين  وميكن 
برن�مج  مع  برن�جمهم  دمج  التوفـري 
»اأحالمهم  االأطف�ل  توفـري  ح�ص�ب�ت 
ال�صهر  البنك مطلع  اطلقه  الذي  بت�صت�هل« 
فـي  الربن�جمني  من  واال�صتف�دة  امل��صي، 
اآن واحد. وفـي هذه احل�لة، تزداد فر�صهم 
على  ب�ل�صحب  دخولهم  خالل  من  ب�لربح 
اجلوائز اليومية التي يتم ال�صحب عليه� كل 

�ص�عة. 
ح�ص�ب�ت  جميع  ب�أن  البنك  اأكد  جهته  من 
التوفـري احل�لية واجلديدة، التي يزيد مبلغ 
يع�دله�  م�  اأو  دوالر،   200 عن  ادخ�ره� 
على  ال�صحب  �صتدخل  االأخرى  ب�لعمالت 
جمموعة اجلوائز التي يجري ال�صحب عليه� 
املدخرين  فر�ص  تزداد  حيث  �ص�عة،  كل 

مبلغ  ازداد  كلم�  ال�ص�عية،  ب�جل�ئزة  للفوز 
ادخ�رهم لدى البنك.

فتح  اإمك�نية  هن�ك  اأن  اإىل  حم�يل  واأ�ص�ر 
الع�ئلة  اأفراد  جلميع  توفـري  ح�ص�ب�ت 
ب�أي مبلغ يرغبون االدخ�ر  االأعم�ر  وجلميع 
ب�ل�صحب  فر�صة  دوالر   200 لكل  وان  به، 
مبلغ  وبزي�دة  التوفـري  ح�ص�ب�ت  على 
اكرب  فر�صة  للمدخرين  يكون  االدخ�ر 
اأكرث  بتخ�صي�ص  البنك  ق�م  حيث  للفوز، 
حملة  عن  لال�صتف�ص�ر  اإعالمية  و�صيلة  من 
التوفـري وعن الف�ئزين ب�جلوائز من خالل 
مت�بعة ال�صحف املحلية وحمط�ت الراديو، 
و�صفحته على موقع فـي�ص بوك اأو من خالل 

زي�رة موقع البنك االإلكرتوين
.www.bankofpalestine.com

مؤسسة CPI Financial/Banker Middle East تمنح »بنك فلسطين« ألول مرة 
جائزتي »أفضل بنك« وجائزة »البنك األسرع نموا« فـي فلسطين ورشحته مؤسسة 

IFC وصحيفة FT للقب “البنك المستدام”
 CPI Financial/Banker ME منحت موؤ�ص�صة
بنك  امل�لية الع�ملية البنك ج�ئزتي “اأف�صل 
االأ�صرع  “البنك  وج�ئزة  فل�صطني”  فـي 
ت�صنيفه�  �صمن  فل�صطني”  فـي  منوا 
امل�صرفـية  املوؤ�ص�ص�ت  فـيه  اأدخلت  الذي 
اإطالقه�  منذ  مرة  الأول  الفل�صطينية 
املوؤ�ص�صة  تعنى  حيث  اجل�ئزة.  لهذه 
وامل�صرفـية  امل�لية  املوؤ�ص�ص�ت  بدرا�صة 
وحتليل  وخ�رجه  االأو�صط  ال�صرق  فـي 
من  ون�صره�  منوه�،  وموؤ�صرات  بي�ن�ته� 
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خالل املجالت وال�صحف املختلفة ومواقع 
االنرتنت الت�بعة له�. 

ممثلني  ملندوبني  اجل�ئزتني  ت�صليم  ومت 
عن البنك فـي حفل كبري نظمته املوؤ�ص�صة  
اأبراج  بفندق   12/06/2012 بت�ريخ 
االإم�رات  ب�إم�رة دبي فـي دولة  اجلمريا/ 
االحتف�ل  وح�صر  املتحدة.  العربية 
رواد  من  �صخ�صية   400 عن  يزيد  م� 
البنوك  الع�ملي ومدراء  القط�ع امل�صرفـي 
ال�صرق  فـي  الع�ملية  امل�لية  واملوؤ�ص�ص�ت 
حيث  العربي.  اخلليج  ومنطقة  االو�صط 
البي�ن�ت  حتليل  على  املوؤ�ص�صة  اعتمدت 
والتطورات  النمو  وموؤ�صرات  امل�لية 
املت�ص�رعة التي حققه� البنك خالل فرتة 
البنك  جن�ح  ق�صة  اإىل  اإ�ص�فة  ق�صرية، 
وتو�صعه وانت�ص�ره واأدائه فـي الع�م 2011 

حيث حقق ارب�ح� �ص�فـية بلغت حوايل 34 
مليون دوالر اأمريكي. 

يرتفع  اجل�ئزتني  ه�تني  على  وبح�صوله 
“بنك  عليه�  ح�صل  التي  اجلوائز  عدد 
�صت  اإىل  الع�م  بداية  منذ  فل�صطني” 
وللمرة  البنك  ن�ل  حيث  ع�ملية،  جوائز 
الث�نية على التوايل خالل الفرتة امل��صية 
فل�صطني”  فـي  بنك  “اأف�صل  ج�ئزة 
امل�ل  ملجلة  ال�صنوي  الت�صنيف  �صمن 
للع�م   Euromoney الب�رزة  الع�ملية 
 EMEA Finance 2012، ومنحته جملة

فل�صطني  فـي  بنك  اأف�صل  ج�ئزة  الع�ملية 
اللقب من جملة  ذات  ون�ل   ،2011 للع�م 
Global Finance للع�م 2012 ب�الإ�ص�فة 

اإىل ج�ئزة اأف�صل بنك فـي جم�ل التج�رة 
االأخرية.   املجلة  ت�صنيف  �صمن  الدولية 

موؤ�ص�صة  ر�صحت  فقد  اأخرى،  جهة  من 
و�صحيفة   )IFC( الدولية  التمويل 
فل�صطني”  “بنك  ت�ميز   FT ف�ين�ن�ص�ل  
للفوز بج�ئزة البنك امل�صتدام لع�م 2012، 
ليكون واحدا من ثالثة بنوك فـي منطقة 
ق�ئمة  �صمن  واأفريقي�  االأو�صط  ال�صرق 

البنوك املر�صحة لنيل هذه اجل�ئزة.
 IFC الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  وتتع�ون 
للع�م   FT ت�ميز  الف�ينن�ص�ل  و�صحيفة 
ج�ئزة  منح  على  التوايل  على  ال�ص�بع 
امل�لية  للموؤ�ص�ص�ت  امل�صتدام  البنك 
وامل�صرفـية واال�صتثم�رية، لتلك املوؤ�ص�ص�ت 
والتمويل  االجتم�عية  ب�مل�صوؤولية  املهتمة 
 161 عن  يزيد  م�  تقدم  حيث  امل�صتدام، 
دولة   67 من  امل�صرفـية  للموؤ�ص�ص�ت  طلب� 

حول الع�مل لنيل هذه اجل�ئزة. 

ويدشن مشروعا إلنشاء اربعين حديقة ترفـيهية لألطفال
فـي مختلف محافظات الضفة وغزة مع مجموعة من الشركاء

مع   02/07/2012 بت�ريخ  البنك  د�صن 
واملغرتبة  االأهلية  املوؤ�ص�ص�ت  جمموعة من 
يجري  الذي  البي�رة”  “حدائق  م�صروع 
تنفـيذه مع موؤ�ص�صة التع�ون وموؤ�ص�صة اأنريا 
وموؤ�ص�صة ب��صم ومنى ح�صمة، الإن�ص�ء اأكرث 
لالأطف�ل،  ترفـيهية  حديقة  اأربعني  من 
احتف�ل  خالل  الربن�مج  اإطالق  مت  حيث 
ان�ص�وؤه�  مت  حديقة  اأول  افتت�ح  فـي  اقيم 
اهلل  رام  مبح�فظة  منجد  عني  مبنطقة 

ه��صم  االأ�صت�ذ  من  كل  وبح�صور  والبريه 
واملدير  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�صوا 
الربغوثي  وحمدان  فل�صطني،  لبنك  الع�م 
والبريه،  اهلل  رام  ن�ئب حم�فظ حم�فظة 
بلدية  رئي�ص  ميخ�ئيل  ج�نيت  وال�صيدة 
دائرة  مدير  الداوودي  وخ�لد  اهلل،  رام 
التع�ون،  موؤ�ص�صة  فـي  وامل�ص�ريع  الربامج 

وال�صيد ب�لول بوتلر من موؤ�ص�صة اأنريا. 
ومت افتت�ح احلديقة االوىل �صمن م�صروع 

“بنك  بفكرته  ب�در  الذي  البي�رة  حدائق 
حيث  منجد،  عني  منطقة  فل�صطني” فـي 
بقطعة  ب�لتربع  اهلل  رام  بلدية  ق�مت 
االر�ص املق�م عليه� احلديقة. وب�مل�ص�همة 
فـي ت�صييده� من بنك فل�صطني، وموؤ�ص�صة 
اأنريا، وموؤ�ص�صة ب��صم ومنى ح�صمه، ووهي 
موؤ�ص�صة ت�بعة لفل�صطينيني مغرتبني خ�رج 

الوطن. 

موب�يل  الوطنية  و�صركة  البنك  اأطلق 
قرب  مبن��صبة  كبرية  م�صرتكة  حملة 
�صتكون  الع�مة،  الث�نوية  نت�ئج  اإعالن 
›طالب‹  برن�مج  مل�صرتكي  خم�ص�صة 
فـي  املدخرين  والطالب  واجلدد  احل�ليني 

ون�ص�رككم  »نهنئكم  عنوان:  حتت  البنك 
فر�صة  احلملة  تقدم  حيث  امل�صتقبل«، 
املعتمدة  الدرا�صية  ال�ص�ع�ت  مبئ�ت  الفوز 
واملع�هد  والكلي�ت  اجل�مع�ت  فـي  املج�نية 
الفل�صطينية لك�فة خريجي الث�نوية الع�مة، 

والكلي�ت  اجل�مع�ت  طلبة  اإىل  اإ�ص�فة 
البنك  �صيقدم  كم�  احل�ليني،  واملع�هد 
لكل  اأمريكيً�  دوالرًا   50 تبلغ  م�لية  هدية 
يح�صل  البنك  فـي  مدخر  متفوق  ط�لب 

على معدل 80% ف�أعلى.

ويشترك مع شركة الوطنية موبايل فـي حملة كبيرة
 لدعم طلبة فلسطين الستكمال دراستهم الجامعية
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البنك اإلسالمي العربي يعقد مجموعة من ورش العمل
لكافة األئمة فـي محافظات الضفة الغربية

عقد البنك االإ�صالمي العربي جمموعة من 
حم�فظ�ت  فـي  االأئمة  لك�فة  العمل  ور�ص 
ال�صفة الغربية، حيث ق�مت هيئة الفتوى 
واملراقب  املوحدة  ال�صرعية  والرق�بة 
العمل  ور�ص  بتقدمي  البنك  فـي  ال�صرعي 
ومدير  الفروع  مدراء  من  كل  بح�صور 
التخطيط  ومدير  والفروع  املطلوب�ت 
والدرا�ص�ت فـي البنك االإ�صالمي العربي.

وتهدف هذه الندوات اإىل تو�صيح اأهم م� 
مييز عمل البنوك االإ�صالمية عن البنوك 
التقليدية فـي �صي�ق ت�أ�صيل منتج�ت العمل 
اأحك�م  �صوء  على  االإ�صالمي  امل�صرفـي 
خالل  ومن  االإ�صالمية،  ال�صريعة  ومب�دئ 
البنك  لعمل  الرئي�صية  االأدوار  ا�صتعرا�ص 
املدخرات،  ب��صتقب�ل  املتمثلة  االإ�صالمي 

وتوظيف االأموال، حتى يتمكن امل�ص�رك من 
امل�لية  للمع�مالت  ال�صرعي  ت�صور احلكم 
املوؤ�ص�ص�ت  لدى  به�  املعمول  املع��صرة 
امل�لية ا�صتن�دًا للمع�يري ال�صرعية املنظمة 

للعمل امل�صرفـي االإ�صالمي.
�صعيدي  �ص�مي  ال�صيد  اأكد  ج�نبه  ومن 
املدير الع�م للبنك االإ�صالمي العربي على 
�صي�ق  فـي  ت�أتي  التي  الور�ص  هذه  اأهمية 
التوا�صل مع ال�صوق امل�صرفـي الفل�صطيني 
متطلب�ت  لتو�صيح  املج�ل  فـي  واملعنيني 
والتزامه  االإ�صالمي  التمويل  و�صروط 
اإىل  ب�الإ�ص�فة  ال�صرعية،  ب�ملقت�صي�ت 
اآلي�ت التمويل واعتم�ده� هيئة فتوى كفوؤة 
ومنتج�ت  برامج  كل  وتعتمد  وتوافق  تقر 
البنك قبل تنفـيذه� ب�الإ�ص�فة اإىل مراقب 

االأهمية  على  اأكد  كم�  داخلي،  �صرعي 
اخل��صة التي تعطيه� �صلطة النقد العتم�د 
التمويل  متطلب�ت  االإ�صالمية  البنوك 

ال�صرعي بكف�ءة وم�صداقية.
كم� اأ�ص�ر ال�صيد �صعيدي اإىل اأن متطلب�ت 
من  جزءًا  اأ�صبحت  ال�صرعي  التمويل 
للموظفـني  الع�مة  امل�صرفـية  الثق�فة 
والدوائر التي تتع�مل مع اجلمهور اأو تلك 
التي تنفذ وتراقب عملي�ت التمويل، ومن 
اجلدير ب�لذكر اأن هيئة الفتوى فـي البنك 
االإ�صالمي العربي تتكون من ف�صيلة ال�صيخ 
وف�صيلة  رئي�صً�  �صربي  عكرمة  عروة  د. 
ع�صوًا  عي��ص  مو�صى  �صفـيق  د.  ال�صيخ 
“حممد  �صليم  حممد  د.  ال�صيخ  وف�صيلة 

علي” ع�صوًا ومقررًا.

البنـوك فـي فل�ســــــطني22

ويرعى عددًا من األمسيات الرمضانية خالل شهر رمضان المبارك
من  عدد  الإق�مة  رع�يته  البنك  قدم 
وموظف�ت  ملوظفـي  الرم�ص�نية  االأم�صي�ت 
جلمعية  الت�بع  االأهلي  امل�صت�صفى  من  كل 
منتزه  فـي  وع�ئالتهم  املري�ص  اأ�صدق�ء 
نوب� الع�م فـي مدينة اخلليل، والذي مثل 
مدير  ال�صريف  �ص�هر  ال�صيد  فـيه  البنك 
فرع البنك فـي اخلليل، اإ�ص�فة اإىل رع�ية 
نق�بة  نظمته�  التي  الرم�ص�نية  االأم�صية 
املهند�صني مركز القد�ص فـي جنني والذي 

زك�رنة  حممد  ال�صيد  فـيه�  البنك  مثل 
مدير فرع البنك فـي جنني، ب�الإ�ص�فة اإىل 
نظمته�  التي  الرم�ص�نية  االأم�صية  رع�ية 
بح�صور  قلقيلية  فـي  املهند�صني  نق�بة 
ال�صيد ن�ئل جيو�صي مدير فرع البنك فـي 
م�ص�بق�ت  االأم�صي�ت  تخلل  حيث  قلقيلية، 
العديد  توزيع  �صملت  للموظفـني  رم�ص�نية 

من اجلوائز النقدية على الف�ئزين.
للبنك  الع�م  املدير  اأكد  جهته  ومن 

البنك  رع�ية  اأن  �صعيدي  �ص�مي  ال�صيد 
للن�ص�ط�ت املجتمعية هي خطوة فـي �صبيل 
دعم وتعزيز خمتلف القط�ع�ت التي تعنى 
واأو�صح  ب�لتنمية املجتمعية واالقت�ص�دية، 
اأن البنك ومنذ ت�أ�صي�صه ع�م 1996 يعمل 
ويدعم  االجتم�عي  العمل  تعزيز  على 
املوؤ�ص�ص�ت واالقت�ص�د الوطني الفل�صطيني 

بك�فة االأ�صك�ل.
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ويقدم رعايته الحصرية لحفل توزيع الحواسيب على جيل المستقبل

ويقدم رعايته الفضية لمؤتمر طولكرم للتنمية
الف�صية  رع�يته  بتقدمي  البنك  ق�م 
الذي  للتنمية  طولكرم  موؤمتر  لفع�لي�ت 
حم�فظة  فـي  يومني  مدار  على  انعقد 
حممود  الرئي�ص  رع�ية  حتت  طولكرم 
�صالم  الوزراء  رئي�ص  وبح�صور  عب��ص، 
واقت�ص�دية  ر�صمية  ومب�ص�ركة  فـي��ص، 
من  اأعم�ل  رجل   400 من  الأكرث  وا�صعة 
وقد  الوطن واخل�رج،  خمتلف حم�فظ�ت 
املدير  �صعيدي  �ص�مي  ال�صيد  البنك  مثل 
فـي  العلي�  االإدارة  وعدد من مدراء  الع�م 

البنك.
موؤمتر  لفع�لي�ت  البنك  رع�ية  وتعترب 

للم�ص�ريع  وتعزيزًا  ت�صجيعً�  طولكرم 
ال�صوء  وت�صليط  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اأولوي�ت  اإحدى  العتب�ره�  نظرًا  عليه� 
تنميته� من خالل  يركز على  التي  البنك 
دائرة تنمية امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة 
وخدم�ت  وحلول  متويالت  متنح  التي 
تتم��صى  الغر�ص  بهذا  خ��صة  م�صرفـية 

مع القيم والتع�ليم االإ�صالمية.
الع�م  املدير  �صعيدي  �ص�مي  ال�صيد  واأكد 
للبنك على اأهمية دعم وت�صجيع اال�صتثم�ر 
االقت�ص�د  وبن�ء  االقت�ص�دية  والتنمية 
مثل  ورع�ية  دعم  خالل  من  الفل�صطيني 

االأو�ص�ع  ظل  فـي  واملوؤمترات  الفع�لي�ت 
االإقت�ص�دية الع�صيبة التي منر به� االأمر 
وخطط  بتوجه�ت  اخلروج  يتطلب  الذي 
عملية  ومع�جل�ت  ا�صرتاتيجية  عمل 
الع�م  االإقت�ص�دي  ب�لو�صع  للنهو�ص 
والتنموية  االقت�ص�دية  امل�ص�ريع  وجذب 
احللول  وتقدمي  ال�صمود  على  الق�درة 
االإقت�ص�دية  لالأزمة  والواقعة  العملية 
�صوق  وح�ج�ت  البط�لة  والأزمة  الع�مة 

العمل الفل�صطيني ب�صكل خ��ص.

قدم البنك رع�يته احل�صرية حلملة توزيع 
احلوا�صيب على م� يزيد عن 150 طفل من 
اأبن�ء الغد امل�صرتكني فـي جملة رواد الغد، 
حيث مت توزيع اأجهزة احل��صوب فـي فندق 
املوفنبيك فـي مدينة رام اهلل عليهم خالل 
احتف�ل خ��ص بح�صور املدير الع�م للبنك 
التخطيط  ومدير  �صعيدي  �ص�مي  ال�صيد 

والدرا�ص�ت ال�صيد اأحمد �صرط�وي.
واأثنى ال�صيد �ص�مي �صعيدي خالل كلمته 
التي األق�ه� فـي حفل التوزيع على اجلهود 
التي تبذله� موؤ�ص�صة رواد فـي �صبيل توفـري 
لالأطف�ل  املعلوم�ت  تكنولوجي�  اأ�ص�ليب 
وال�صب�ب، واأكد على اأهمية دعم مثل هذه 
املوؤ�ص�ص�ت  قبل  من  واملب�درات  الفع�لي�ت 
املوؤ�ص�ص�ت  من  البنك  يعترب  اإذ  املحلية، 
املجتمع  خدمة  جم�ل  فـي  الرائدة 

وامل�صوؤولية االجتم�عية.
متوا�صل  وب�صكل  يقوم  البنك  اأن  ويذكر 
املحلية  املوؤ�ص�ص�ت  خمتلف  ودعم  برع�ية 

اأبن�ء  تخدم  التي  اخلريية  واجلمعي�ت 
التنمية  حتقيق  فـي  وت�ص�هم  �صعبن� 

امل�صتدامة القت�ص�دن� الوطني. 
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بــانــورامــا

بنك االستثمار الفلسطيني يدشن خمسة صرافات آلية جديدة 
خم�صة  الفل�صطيني  اال�صتثم�ر  بنك  د�صن 
حمتلفة  مواقع  فـي  جديدة  اآلية  �صراف�ت 
اخلليل  و  ن�بل�ص  و  والبرية  اهلل  رام  مبدن 
ال�صراف�ت  هذه  تد�صني  وج�ء  واأريح�، 
البنك  خطط  �صمن  اجلديدة  االآلية 
وحر�صه  واالنت�ص�ر   التو�صع  فـي  الدائمة 
الدائم للت�صهيل على املتع�ملني لال�صتف�دة 

من اخلدم�ت البنكية التي يقدمه� البنك.
اجلديدة  املواقع  ك�فة  اختي�ر  مت  وقد 
البنك  به�  يقوم  التي  للدرا�ص�ت  نتيجة 
خلدمة  اجلغرافـية  التغطية  زي�دة  بهدف 
اإمك�نية احل�صول  املتع�ملني معه، وت�صهيل 
ال�صراف�ت  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  على 

االآلية .

ويرعى المخيم الصيفـي للنادي األرثوذكسي بمدينة رام اهلل
ويدعم فريق نادي بيتونيا الرياضي

دعم  فـي  البنك  �صي��صة  من  انطالقً� 
مت  فقد  بفل�صطني  الري��صية  الن�ص�ط�ت 
ن�دي  احت�د  لفريق  ري��صي  زي  تقدمي 

بيتوني� ورع�ية املخيم ال�صيفـي ال�صنوي
» فرح ومرح « للن�دي االأرثوذك�صي مبدينة 
رام اهلل وت�أتي رع�ية البنك ودعمه لالأندية 

ت�أكيدًا  ال�صيفـية  واملخيم�ت  الري��صية 
بني  والتع�ون  احلقيقية  ال�صراكة  على 
املجتمع املحلي وموؤ�ص�ص�ت القط�ع اخل��ص 
هذا  االجتم�عية،  ب�مل�صوؤولية  امل�ص�همة  و 
على  البنك  االأندية  على  الق�ئمون  و�صكر 

الدعم املقدم .

  PACES ويقدم دعم مالي لمؤسسة خطوات
امل�صوؤولية  مبداأ  برت�صيخ  من�  �صعيً� 
م�ليً�  تربعً�  البنك  قدم  االجتم�عية 
اأن�ص�أه�  التي    PACES خطوات  ملوؤ�ص�صة 
 2006 الع�م  فـي  القط�ن  ه�ين  ال�صيد 
لتطوير ومتويل الربامج الري��صية الأطف�ل 
ال�صوارع  اإىل  يخرجون  قد  الذين  فل�صطني 
ي�صبحون  وب�لت�يل  يفعلونه  م�  يجدون  وال 

والت�صدد،  والعنف  للتطرف  عر�صة 
وي�صعرن  البيوت  يالزمن  اللواتي  وللفتي�ت 

ب�لتهمي�ص والالقوة.
االآن م�  PACES لديه�  اأن  العلم  هذا مع 
يقرب من 10,000 طفل فـي براجمه� فـي 
جميع اأنح�ء فل�صطني وفـي خميم�ت اللجوء 

الفل�صطينية فـي االأردن ولبن�ن.
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بنك القاهرة عمان
يسهم فـي إنشاء مختبر للعلوم فـي جامعة القدس المفتوحة فـي رام اهلل

تعزيزا لدور بنك الق�هرة عم�ن املجتمعي 
وفـي  املحلي،  املجتمع  موؤ�ص�ص�ت  جت�ه 
للقط�ع  الداعمة  املجتمعية  ن�ص�ط�ته  اإط�ر 
التعليمي فقد ب�در اإىل االإ�صه�م فـي اإن�ص�ء 
خمترب للعلوم فـي ج�معة القد�ص املفتوحة 
هذا  مثل  وجود  يعد  حيث  اهلل،  رام  فـي 
العلمية  للدرا�ص�ت  حيوي�  متطلب�  املخترب 
التي ت�صتهدف م� ال يقل عن 773 ط�لب� من 
طالب الكلي�ت العلمية، وقد ك�نت اجل�معة 
قد تع�ي�صت مع عدم توفر خمتربات علمية 
املدار�ص  خمتربات  ب��صتخدام  به�  خ��صة 
الحتي�ج�ت  مهي�أة  تكن  مل  التي  الث�نوية 
اجل�معة، وب�لت�يل ف�ن توفر خمترب علمي 
�صينعك�ص  العلمي  البحث  احتي�ج�ت  يلبي 

اإيج�ب� على جودة التعليم املقدمة للطلبة.
وقد تقدم الدكتور حممد ر�صالن مدير فرع 
رام هلل والبرية للج�معة ب�ل�صكر والتقدير 

هذا  على  عم�ن  الق�هرة  بنك  اإدارة  من 
االإ�صه�م. 

ويرعى مهرجان تكريم الطلبة – مديرية التربية والتعليم قباطية- جنين
البنك  ق�م  التوايل  على  الث�لث  للع�م 
تقيمه  الذي  ال�صنوي  املهرج�ن  برع�ية 
فـي  قب�طية  والتعليم  الرتبية  مديرية 
ب�مل�ص�بق�ت  الف�ئزين  للطلبة  جنني 

الثق�فـية والعلمية واالجتم�عية والري��صية 
وذلك  االأمور،  اأولي�ء  وجم�ل�ص  والك�صفـية 
الطلبة  لدى  وتطويره�  امله�رات  لدعم 
خمتلف  فـي  االيج�بي  التن�ف�ص  وتعزيز 

والثق�فـية،  والري��صية  العلمية  املج�الت 
ملوؤ�ص�ص�ت  الداعم  البنك  لدور  وتعزيزا 

الرتبية والتعليم.

ويرعى مخيم صيفـي نادي االتحاد األرثوذكسي العربي فـي القدس
فـي  املوؤ�ص�ص�ت  وتواجد  ن�ص�ط  لتعزيز 
االحت�د  لن�دي  تربع  البنك  قدم  القد�ص، 
االرثوذك�صي العربي ب�لقد�ص وذلك الق�مة 
�صيتم  حيث  ال�صنوي  ال�صيفـي  خميمه� 
لتوعية  وان�صطة  فع�لي�ت  اق�مة  خالله 

العمل مع�  وتثقيفهم حول �صرورة  االفراد 
االفراد،  نفو�ص  فـي  الك�صفـية  الروح  وبث 
من  اخرى  جمموعة  اىل  ب�ال�ص�فة  هذا 
الن�ص�ط�ت ك�ال�صع�ف�ت االولية، والرحالت 
اطف�ء  دورة  وكذلك  الك�صفـية،  اخللوية 

ح�الت  فـي  االخالء  وكيفـية  احلريق 
لدى  ب�لنف�ص  الثقة  �صيعزز  الطوارئ، مم� 

امل�ص�ركني وينمي روح التع�ون لديهم. 
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ويرعى مهرجان ليالي بيرزيت للعام 2012
ق�م البنك برع�ية مهرج�ن لي�يل بريزيت 
للع�م 2012 الذي اأقيم فـي امللعب الرئي�صي 
للج�معة فـي منت�صف �صهر حزيران، حيث 
من  متميزة  جمموعة  املهرج�ن  ا�صت�ص�ف 
كال  وت�صم  الفل�صطينية،  والفرق  الفن�نني 
�صن�ء  والفن�نة  تلحمي،  رمي  الفن�نة  من: 
مو�صى، فرقة الفنون ال�صعبية الفل�صطينية، 
اآوف املقد�صية، فرقة و�ص�ح للرق�ص  فرقة 
ال�صعبية،  للدبكة  �صمود  فرقة  ال�صعبي، 
موال  فرقة  االأوىل،  اهلل  رام  �صرية  فرقة 

الن�صراوية، وفرق اجل�معة.
اأ�صهم  قد  عم�ن  الق�هرة  بنك  اأن  ويذكر 
بط�ق�ت  �صراء  خالل  من  املهرج�ن  بهذا 
ذهبية �صيتم ر�صد ريعه� ل�ص�لح ل�صندوق 

دعم الط�لب املحت�ج فـي اجل�معة، والذي 
يقدم منح� للطلبة املحت�جني تعينهم على 

تغطية نفق�ت اجل�معة.

ويسلم 3 كيلو من الذهب لثالثة فائزين
بجوائز حسابات التوفـير الشهرية ومئات ليرات الذهب من خالل السحب اليومي

جديدة  حملة  اأي�ر  �صهر  فـي  البنك  اأطلق 
وذلك  التوفـري،  ح�ص�ب�ت  جوائز  لربن�مج 
التميز  اإىل  اله�دفة  اإ�صرتاتيجيته  �صمن 
فـي تقدمي الربامج واخلدم�ت امل�صرفـية، 
وتقديرًا لثقة عمالئه وتلبية الحتي�ج�تهم ، 
يقدم البنك من خالله� جوائز من الذهب 
اخل�ل�ص يتم ال�صحب عليه� يوميً� و�صهريً�، 
كيلوغرام  هي  الكربى  ال�صهرية  اجل�ئزة 
ع�صرة  هي  اليومية  واجلوائز  الذهب،  من 

لريات ذهب لع�صرة ف�ئزين يومي�. 
االأوىل  ال�صهرية  ب�جل�ئزة  ف�زت  وقد 
حممد  جنود  اأريح�  فرع  لدى  العميلة 
الفوز  نب�أ  تلقت  حيث  ادويدار  �صليم�ن 
�صوؤاله� حول  بده�صة وفرح كبريين، وعند 
الفوز  بعد  م�صتقبال  به  للقي�م  تخطط  م� 
زوجي  �صتمكن  اجل�ئزة  هذه  " اإن  فق�لت 
من اإق�مة م�صروع ميكنه من ت�أمني م�صتقبل 

ال�صهرية  ب�جل�ئزة  ف�زت  وقد  اأطف�لهم"، 
الث�نية العميلة لدى فرع وادي التف�ح نوال 
ان  اعتربت  التي  خ�صريات  علي  حميد 
كبري  ببيت  حلمه�  �صتحقق  اجل�ئزة  هذه 
العميلة  ف�زت  كم�  الكبرية،  لع�ئلته�  يت�صع 

فرع  من  ربيع  اأبو  عبداهلل  �صويلم  �صلمى 
الث�لث،  الذهب  بكيلو  غزة  فـي  ال�صراي� 
ف�زوا  الذين  العمالء  ملئ�ت  ب�الإ�ص�فة  هذا 

ب�جل�ئزة اليومية وهي لرية ذهب.
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أسامه العبادي مديرًا عامًا جديدًا للبنك العقاري المصري العربي
ب��صر ال�صيد املدير الع�م اجلديد للبنك 
 / االأ�صت�ذ  العربي  امل�صري  العق�ري 
اجلديد  عمله  مه�م  العب�دي  اأ�ص�مه 
من  اعتب�رًا  اهلل  رام  فـي  مكتبه  من 

2102/08/01 وق�ل البنك اأن العب�دي 

�ص�حب خربة م�صرفـية طويلة وعريقة 
البنوك  من  عدد  فـي  عمله  خالل  من 

العربية.

ويكرم موظفـيه بمنحهم راتبًا أساسيًا تحفـيزًا لكوادره البشرية
قررت اإدارة البنك �صرف مك�ف�أة ت�صجيعية 
اإمي�ن�  والفروع  االإقليمية  االإدارة  ملوظفـي 
الك�در  وت�صجيع  حتفـيز  ب�أهمية  منه� 
اإنت�جية  زي�دة  فـي  االأثر  له  مل�  الب�صري 
جهودهم  م�ص�عفة  على  وحثهم  املوظفـني 
امل�صرف  على  االيج�بي  ب�الأثر  تعود  التي 

ب�صكل ع�م.
على  العب�دي  اأ�ص�مه   / الع�م  املدير  واأكد 
لديهم  مل�  الب�صرية  بكوادره  البنك  اهتم�م 

وانتم�ء  واإخال�ص  وكف�ءة  خربات  من 
للعمل.

ق�مت  فقد  التحفـيز  �صي��صة  مبداأ  ومن 
�صهر  راتب  ب�صرف  اأي�صً�  البنك  اإدارة 
عيد  موعد  قبل   2012  / اآب   - اأغ�صط�ص 
الدرا�صي  الع�م  وا�صتقب�ل  ال�صعيد  الفطر 
على  امل�دي  العبء  لتخفـيف  اجلديد 
منطلق  من  اأي�صً�  ي�أتي  والذي  املوظفـني 
توفـري البيئة املن��صبة لكوادر البنك  للعمل.

وينهي بعض الدبلومات لموظفـيه بالتعاون
مع معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفـية

مع  وب�لتع�ون  موؤخرًا  البنك  اأنهى 
امل�لية  للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد 
الت�أهيل  دبلوم  متطلب�ت  وامل�صرفـية 
كذلك  اجلدد  للموظفـني  امل�صرفـي 
والتي  املعتمد  امل�يل  املراقب  دبلوم 

املو�صوعة  التدريب  ك�نت �صمن خطة 
كوادره  لتطوير  البنك  قبل  من 
لتحقيق  فـيه�  واال�صتثم�ر  الب�صرية 
على  وانعك��صه  التدريب  من  الع�ئد 

م�صتوى اأداء موظفـي البنك.

بــانــورامــا
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي الفلسطيني يشارك فـي ندوة البركة بجدة
الفل�صطيني  االإ�صالمي  البنك  �ص�رك 
التي  املتخ�ص�صة  امل�صرفـية  الندوة  فـي 
فـي  امل�صرفـية  الربكة  جمموعة  عقدته� 
�صهر  اأواخر  يومني  ا�صتمرت  والتي  جدة 
الع�م  املدير  البنك  ومثل  امل��صي  يوليو 
الرق�بة  هيئة  ورئي�ص  الربغوثي  ن�ص�ل 
عف�نة  الدين  ح�ص�م  اأ.د.  ال�صرعية 
ب��صم  ال�صيد  املقيم  ال�صرعي  واملراقب 

بدر.
عدد  فـي  البحث  الندوة  خالل  وجرى 
وبع�ص  امل�صتجدة  امل�لية  املع�مالت  من 
االخرى  االإقت�ص�دية  املو�صوع�ت 
عقدت  وقد  اإ�صالمي،  منظور  من 
ك�مل  عبداهلل  �ص�لح  برئ��صة  الندوة 
الربكة  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
 1000 من  اأكرث  بح�صور  امل�صرفـية، 
عدة  على  الندوة  وا�صتملت  م�ص�رك. 
ال�صرف  تقلب�ت  مع�جلة  تبحث  حم�ور 
امل�صرفـية،  املهلة  خالل  والتع�مل 
خط�ب�ت  فـي  وامل�صروف�ت  والعموالت 
امل�صتندية،  واالعتم�دات  ال�صم�ن 
احل�صنة،  والقرو�ص  االئتم�ن  وبط�ق�ت 
الوقفـية،  واالأ�صهم  النقود  ووقف 
وا�صتخدام  الزك�ة،  فـي  ومو�صوع�ت 
اال�صغر،  التمويل  فـي  الزك�ة  اأموال 
تقدمي  فـي  الزك�ة  اموال  وا�صتخدام 
والتطبيق  الفقرية،  لل�صرائح  ال�صم�ن�ت 

وا�صتخدامه  الغ�رمني  ل�صهم  املع��صر 
منه�  ي�صتفـيد  ت�أمني  �صن�ديق  الإن�ص�ء 

دافع .
وقد اعترب املدير الع�م للبنك االإ�صالمي 
م�ص�ركة  الربغوثي  ن�ص�ل  الفل�صطيني 
البنك فـي الندوة حدثً� ه�مً� وق�ل »لقد 
اطلعن� على جت�رب جيدة وبنين� عالق�ت 
عم�  �صتثمر  جدد  �صرك�ء  مع  مميزة 
فـي  البنك  ا�صتعداد  اإىل  الفت�  قريب«، 
املرحلة الق�مة لطرح خدم�ت م�صرفـية 

ا�صالمية جديدة.
واأكد الربغوثي اإجراء عدة لق�ءات مهمة 
على ه�م�ص الندوة مع عدد من املفكرين 
فـي  وم�صئولني  عربية  م�ص�رف  ومدراء 

تن�ولت  ا�صالمية  م�لية  موؤ�ص�ص�ت  عدة 
فـي  وخدم�ته  البنك  عمل  تطوير  فر�ص 
هذه  جت�رب  من  واال�صتف�دة  فل�صطني 
تدريب  مراكز  مع  والتوا�صل  املوؤ�ص�ص�ت 

لتطوير الك�در الب�صري فـي البنك.
املراقب  بدر  ب��صم  اأ.  اأجرى  جهته  من 
االإ�صالمي  البنك  فـي  املقيم  ال�صرعي 
الفل�صطيني عدة لق�ءات ه�مة مع  عدد 
خالله�  جرى  والعلم�ء  امل�ص�يخ  من 
التب�حث فـي ق�ص�ي� تتعلق ب�آلي�ت مت�بعة 
داخل  للعمل  ال�صرعية  الرق�بة  هيئ�ت 
ل�صم�ن  اال�صالمية  امل�لية  املوؤ�ص�ص�ت 

التزامه� ب�ملع�يري ال�صرعية.
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ويرعى عددا من البرامج التلفزيونية واالذاعية خالل شهر رمضان
املجتمع  توعية  على  حر�صه  اإط�ر  فـي 
والبنوك  امل�ص�رف  عمل  بطبيعة 
من  لعدد  رع�يته  البنك  قدم  اال�صالمية 
املتنوعة  واالإذاعية  التلفزيونية  الربامج 

خالل �صهر رم�ص�ن الكرمي.
فقدم البنك رع�يته النت�ج عدد من حلق�ت 
على  بث  الذي  اخلري«  »فل�صطني  برن�مج 
ف�ص�ئية )Mix معً�( خالل ال�صهر الف�صيل 
لعدد  وعينية  م�دية  م�ص�عدات  قدم  كم� 
من احل�الت االجتم�عية التي ا�صتعر�صه� 

الربن�مج خالل حلق�ته املختلفة.

برن�مج  رع�ية  فـي  البنك  �ص�هم  كم� 
على  عر�ص  الذي  رم�ص�نية”  “مل�ص�ت 
ف�ص�ئية “الكت�ب” وهو برن�مج ي�صتهدف 
املنزل  لربة  ن�ص�ئح  ويقدم  االأ�صرة 
الق�ص�ي�  من  تغطيته عددا  اإىل  ب�الإ�ص�فة 
و�ص�رك  ال�ص�ئمني  تهم  التي  اليومية 
رح�ب  “فـي  برن�مج  رع�ية  فـي  البنك 
“بيت  تلفزيون  عرب  بث  الذي  االمي�ن” 

حلم”.
ملدينة  الداعمة  البنك  خطة  و�صمن 
لربن�مج  رع�يته  البنك  قدم  القد�ص 

على  يذاع  ك�ن  الذي  القد�ص”  “من 
اف  “راية  راديو  عرب  مب��صرة  الهواء 
اأم” كم� قدم رع�يته للفقرة الدينية فـي 

راديو “اجي�ل” برام اهلل.
ومن منطلق اهتم�مه ب�الأطف�ل قدم البنك 
التوفـري  ح�ص�ب�ت  من  الهداي�  ع�صرات 
بيوت”  “بيت  برن�مج  خالل  من  وغريه� 

الذي بث عرب ف�ص�ئية “فل�صطني”.

ويرعى مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي الثالث الذي افتتحه الرئيس محمود عباس
ب�ملدينة  البنك  اهتم�م  من  انطالق� 
الف�صية  رع�يته  البنك  قدم  املقد�صة 
الدويل  االإ�صالمي  املقد�ص  بيت  ملوؤمتر 
يونيو  البرية  فـي  عقد  والذي  الث�لث 
ن�ق�ص  اأي�م  لثالثة  وا�صتمر  امل��صي 
العالقة  »اإ�صك�لية  املجتمعون  خالله� 
مب�ص�ركة  وال�صي��صية«،  الدين  بني 
ب�حثني عرب من دول خمتلفة، وبتنظيم 
من وزارة االأوق�ف وال�صوؤون الدينية فـي 

ال�صلطة الفل�صطينية.
الدينية  وال�صوؤون  االأوق�ف  وزير  واأ�ص�ر 
خالل  الهب��ص  حممود  اهلل  رام  فـي 
املوؤمتر  اأن  اإىل  االفتت�حية  الكلمة 
معجزة  وهي  خ�لدة  من��صبة  فـي  يعقد 
دالالت  ليحمل  واملعراج،  االإ�صراء 
والوطن  ب�لدين  عالقة  ذات  ومف�هيم 

وب�حل�صور  وب�لت�ريخ  وب�حل�ص�رة 
القبلتني  اأوىل  فـي  املتجذر  الفل�صطيني 
احلرمني  وث�لث  امل�صجدين  وث�ين 

ال�صريفـني.
عب��ص  حممود  ال�صلطة  رئي�ص  وك�ن 
االفتت�حية  ب�جلل�صة  كلمته  فـي  ق�ل  قد 
فـي  غ�ية  »ق�صية  ين�ق�ص  اإنه  للموؤمتر 
ب�ل�صي��صة؛  الدين  عالقة  وهي  االأهمية 
ف�لعالقة م� بني الدين وال�صي��صة تتطلب 
الوعي،  درج�ت  اأق�صى  جميعً�  من� 
لهذه  فهمن�  خالل  فمن  والو�صوح، 

العالقة، واإدراكن� حلل اإ�صك�ليته�«.
»ميكنن�  الفهم  هذا  اإن  عب��ص  وق�ل 
ت�صورا  ميلك  واعي�،  جمتمع�  نبني  اأن 
دقيق� للعالقة م� بني املواطنة والتعددية 
الدينية، وهو م� �صيوؤدي ب�ل�صرورة اإىل 

ح�لة من التوافق واالن�صج�م فـي ن�صيج 
الث�بتة  الق�عدة  ويخلق  املجتمع،  هذا 
حتقيقه  ي�صعب  الذي  االأهلي  لل�صالم 

دون حل هذه االإ�صك�لية«.
االإ�صالمي  البنك  ممثل  اأكد  جهته  من 
عم�د  االإقليمي  املدير  الفل�صطيني 
على  امل�صتمر  البنك  حر�ص  ال�صعدي 
الوطنية  الفع�لي�ت  كل  ورع�ية  دعم 
اأهلن�  �صمود  تعزيز  �ص�أنه�  من  والتي 
فـي املدينة املقد�صة والوقوف اإىل ج�نب 
اخلطوات  كل  فـي  ال�صي��صية  القي�دة 
اأن  اإىل  ال�صعدي  ولفت  تتخذه�  التي 
تخ�صي�ص  قرر  البنك  اإدارة  جمل�ص 
الع�م  هذا  دعمه  من  االأكرب  اجلزء 
ملدينة القد�ص �ص�كرا كل من �ص�هم فـي 

اجن�ح املوؤمتر.



البنـوك فـي فل�ســــــطني32

بــانــورامــا

البنك األهلي األردني ينظم دورة » إدارة الجودة المصرفـية الشاملة«

كما نظم تدريبًا داخليًا لموظفـي فروع البنك

نظم البنك االأهلي االأردين فـي فل�صطني 
للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  مع  وب�لتع�ون 
امل�لية وامل�صرفـية دورة تدريبية بعنوان » اإدارة 
اجلودة امل�صرفـية ال�ص�ملة « والتي مت تنفـيذه� 
واحل��صل  امليمي  اأ�صرف  الدكتور  قبل  من 

اجلودة،  فـي  الدكتوراه  درجة  على 
املوظفـني  من  جمموعة  �صملت  حيث 
لتعزيز  االإدارية  امل�صتوي�ت  خمتلف  من 
لت�أهيلهم  ب�ملوظفـني  اخل��صة  امله�رات 
وب�أ�ص�ليب  مميزة  خدم�ت  لتقدمي 

متطورة لزب�ئن البنك ، حيث تقوم اإدارة 
البنك االأهلي بعقد هذه الدورات ب�صكل 
يتن��صب  مب�  املوظفـني  لت�أهيل  دوري 
اخلدم�ت  وتقدمي  زب�ئنه  وح�جة 

امل�صرفـية املميزة.

داخليً�  تدريبً�  االأهلي  البنك  نظم  كم� 
يتعلق  مب�  ك�فة  الفروع  موظفـي  �صمل 
االأموال  غ�صيل  ومك�فحة  ب�المتث�ل 
ال�صيد  قدم  حيث  املوؤ�ص�صية  واحل�كمية 

لدى  االمتث�ل  مدير  الهوى  اأبو  جم�ل 
مبه�م  يتعلق  مب�  دورة  االإقليمية  االإدارة 
و�صب�ط  وامل�صوؤولني  املوظفـني  وواجب�ت 
تطبيق  فـي  منهم  كل  ودور  االرتب�ط  

االأموال  غ�صيل  مك�فحة  اإجراءات 
التق�رير  مع  التع�مل  وكيفـية  ومراحله� 

الرق�بية وتق�رير اال�صتب�ه.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا تشاوريًا للهيئة العامة

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للجنة التنسيقية للبنوك العاملة فـي قطاع غزة
فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
للبنوك  التن�صيقية  للجنة  االأول  االجتم�ع 
الع�ملة فـي قط�ع غزة برئ��صة عزام ال�صوا 
رئي�ص جمل�ص االإدارة بت�ريخ  2012/08/02 
عمل  تفعيل  بهدف  وذلك  غزة  مدينة  فـي 
االجتم�ع  خالل  احل�صور  وبحث  اللجنة. 
فـي  الع�ملة  البنوك  تواجه  التي  التحدي�ت 

مو�صوع  احل�صور  ن�ق�ص  حيث  غزة،  قط�ع 
اأزمة ال�صيولة النقدية فـي قط�ع غزة خ��صة 
�صح ال�صيولة فـي عملة ال�صيكل نتيجة عدم 
عرب  نقدية  �صحن�ت  ا�صتالم  من  التمكن 
احتي�ج  احل�صور  ن�ق�ص  كم�  ايرز،  معرب 
لت�ص�ريح  القط�ع  فـي  البنوك  م�صئويل 
دخول لل�صفة الغربية حل�صور االجتم�ع�ت 

والدورات، وفـي نه�ية االجتم�ع مت االتف�ق 
زي�رة  للجنة خالل  اآخر  اجتم�ع  على عقد 
رئي�ص جمل�ص االإدارة لقط�ع غزة فـي املرة 
هذه  هدف  اأن  االإ�ص�رة  وجتدر  املقبلة، 
اللجنة هي رع�ية م�ص�لح البنوك االأع�ص�ء 
م�صتوى  على  بينهم  فـيم�  التع�ون  وتوثيق 

القط�ع.

جمعية البنوك تعيد تشكيل البنوك فـي عضوية مجلس المدفــوعات الوطني الفلسطيني
ت�صكيل  تعديل  البنوك  جمعية  اأقرت 
جمل�ص  فـي  فل�صطني  فـي  الع�ملة  البنوك 
املدفــوع�ت الوطني الفل�صطيني، بن�ًء على 
للجمعية  الت�ص�وري  الع�مة  الهيئة  اجتم�ع 
الذي عقد بت�ريخ 2012/09/17 فـي �صوء 

انق�ص�ء �صنتني على اإن�ص�ء املجل�ص، وذلك 
عماًل ب�أحك�م البند 6 من امل�دة 1 واملتعلقة 
الوطني  املدفوع�ت  جمل�ص  بت�صكيل 
الفل�صطيني، بحيث ان�صـم لع�صوية املجل�ص 
الفل�صطيني،  االإ�صالمي  البنك  من:  كــل 

بــداًل  والتمويل،  للتج�رة  االإ�صك�ن  وبنك 
وبنك  العربي،  االإ�صالمي  البنك  عن: 
كل  اإىل  ب�الإ�ص�فة  الفل�صطيني،  اال�صتثم�ر 
بنك  العربي،  البنك  فل�صطني،  بنك  من: 

الق�هرة عم�ن، وبنك القد�ص.

عقدت جمعية البنوك اجتم�ع� ت�ص�وريً� 
للهيئة الع�مة برئ��صة عزام ال�صوا رئي�ص 
املوافق  االثنني  يوم  االإدارة،  جمل�ص 
اجلمعية،  مقر  فـي   2012/09/17

ملن�ق�صة مو�صوع تفعيل دور اجلمعية فـي 
اإىل تبنى و دعم  قط�ع غزة، ب�الإ�ص�فة 

قط�ع  فـي  للربح  ه�دف  غري  م�صروع 
غزة. حيث اأطلع رئي�ص املجل�ص احل�صور 
على نت�ئج زي�رته اإىل قط�ع غزة، واأكد 
اأهمية  على  االجتم�ع  خالل  االأع�ص�ء 
للبنوك  التن�صيقية  اللجنة  عمل  تفعيل 
طلبوا  كم�  غزة،  قط�ع  فـي  الع�ملة 

مقرتح�ت  على  احل�صول  املجل�ص  من 
لدرا�صة  الدولية  املنظم�ت  من  م�ص�ريع 
اإمك�نية تبني و دعم اأحد هذه امل�ص�ريع 
منطلق  البنوك من  بني  م�صرتك  ب�صكل 

مبداأ امل�صوؤولية االجتم�عية.  

بيت البنوك



35 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 51، اأيلول 2012

جمعية البنوك تطلب مالحظات البنوك حول مسودة التعليمات الخاصة بالتأمين المصرفـي
البنوك  من  البنوك  جمعية  طلبت 
على  مالحظ�تهم  فل�صطني  فـي  الع�ملة 
امل�ل  راأ�ص  �صوق  هيئة  تعليم�ت  م�صودة 
اأعم�ل  برتخي�ص  اخل��صة  الفل�صطينية 
تنظيمه�  واأ�ص�ص  امل�صرفـي  الت�أمني 

ومراقبته� ل�صنة 2012 واملتعلقة ب�لت�أمني 
امل�صرفـي فـي فل�صطني، ويت�صمن اأعم�ل 
ني�بة  امل�صرف  قي�م  امل�صرفـي  الت�أمني 
الت�أمني  ب�أعم�ل  الت�أمني  �صركة  عن 
�صركة  بني  املربمة  االتف�قية  وبحدود 

ا�صتخدام  خالل  من  وامل�صرف  الت�أمني 
املنتج�ت  لرتويج  فروعه  �صبكة  االأخري 

الت�أمينية.

بالتزامن مع حوالة وزارة المالية
جمعية البنوك تنسق موعد صرف رواتب موظفـي القطاع العام

ن�صقت جمعية البنوك موعد �صرف رواتب 
موظفـي القط�ع الع�م ب�لتزامن مع حوالة 
اآب  و  متوز  و  حزيران  ل�صهر  امل�لية  وزارة 
2012 ، و ي�أتي هذا التن�صيق تنفـيذًا لقرار 

الع�م  فـي  اتخذه  الذي  االإدارة  جمل�ص 

توحيد  على  التوافق  مت  حيث  امل��صي، 
القط�ع  موظفـي  رواتب  �صرف  موعد 
اإىل حل  الذي هدف  و  البنوك،  الع�م بني 
اإ�صك�لية قي�م بع�ص البنوك ب�صرف رواتب 
موظفـي القط�ع الع�م قبل البنوك االأخرى 

مم� يوؤثر �صلب� على ب�قي البنوك، هذا وقد 
فـي  �صدوره  منذ  ب�لقرار  البنوك  التزمت 

بداية �صهر ت�صرين ث�ين 2011.

لبحث دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة
JICA جمعية البنوك تلتقي بخبيرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية
جمعية البنوك تشارك فـي التحضيرات للمؤتمر المصرفـي الرابع

مع  ب�لتع�ون  البنوك  جمعية  ت�ص�رك 
�صلطة النقد الفل�صطينية فـي التح�صري  
عقده  املنوي  الرابع  امل�صرفـي  للموؤمتر 
الق�دم،  الث�ين  ت�صرين  �صهر  خالل 
مو�صوع  املوؤمتر  هذا  �صيغطى  حيث 

تعزيز وتطوير قدرات امل�ص�ريع ال�صغرية 
و املتو�صطة فـي فل�صطني، و �صيقدم رئي�ص 
املوؤمتر  خالل  كلمة  ال�صوا  عزام  املجل�ص 
امل�صرفـي  اجله�ز  بني  العالقة  واقع  حول 
 SME’s واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�ص�ريع 

التمويل، بينم� �صيقدم املدير  وحتدي�ت 
روؤية  حول  عر�صً�  دي�ب  اأبو  نبيل  الع�م 
فـي  امل�صرفـي  اجله�ز  واإ�صرتاتيجية 
امل�ص�ريع  واإمك�ني�ت  قدرات  تعزيز 

ال�صغرية واملتو�صطة فـي فل�صطني.

مع  اجلمعية  ع�م  مدير  اجتمع 
 Maiko Ohtsuru الي�ب�نية  اخلبرية 
مقر  فـي   2012/07/10 بت�ريخ 
اجلمعية، وذلك فـي �صي�ق العمل على 

للتع�ون  الي�ب�نية  الوك�لة  حت�صريات 
الدويل JICA لتنفـيذ برن�مج لتمكني 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�ص�ريع  ودعم 
فـي فل�صطني، حيث اطلع املدير الع�م 

ال�صغرية  امل�ص�ريع  واقع  عن  اخلبرية 
واملتطلب�ت  فل�صطني  فـي  واملتو�صطة 

الالزمة لدعم هذا القط�ع.

جمعية البنوك ترشح ممثلها فـي عضوية المجلس األعلى لإلبداع والتمييز 
من  بقرار  البنوك  جمعية  ر�صحت 
ن�جى  املجل�ص  ع�صو  االإدارة  جمل�ص 
البنك   / االإقليمي  املدير  املرداوي 

جمعية  عن  ممثاًل  االأردين  التج�ري 
ع�صوية  فـي  فل�صطني  فـي  البنوك 
لالإبداع  االأعلى  املجل�ص  اإدارة  جمل�ص 

املجل�ص  ت�صكيل  اأن  يذكر  و  والتمييز، 
االأعلى لالإبداع والتمييز قد ج�ء بقرار 

رئ��صي.
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جمعية البنوك تصدر كتاب “دراسات مصرفـية 2011”
كت�به�  فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�صدرت 
والذي   ،2011 م�صرفـية  درا�ص�ت  ال�صنوي 
يت�صمن ت�صع درا�ص�ت حتليلية عن اأهم موا�صيع 
القط�ع امل�صرفـي الفل�صطيني للع�م 2011 حيث 
مت ت�صليط ال�صوء على اأداء ال�صن�عة امل�صرفـية 
وعلى اأداء امل�ص�رف املحلية والوافدة واالإ�صالمية 
كل على حدا، اإ�ص�فة اإىل درا�ص�ت ودائع العمالء 
والت�صهيالت املب��صرة والت�صهيالت غري املب��صرة 
اإىل  العمومية،  امليزانية  بنود  اأهم  ب�عتب�ره� 
وانته�ًء  احلواالت،  و  ال�صيك�ت  درا�صتي  ج�نب 
القط�ع  فـي  الوظيفـي  اجله�ز  عن  مبلخ�ص 

امل�صرفـي الفل�صطيني.

و تصدر نشرة “المؤشر المصرفـي 2012/6” وبطاقة “بيانات مصرفـية”
اأ�صدرت جمعية البنوك ن�صرته� الف�صلية “املوؤ�صر 
امل�صرفـي 2012/6” والتي تهدف اإىل توفـري املعرفة 
عن واقع القط�ع امل�صرفـي الفل�صطيني، من خالل 
حتليل الأهم بنود امليزانية العمومية املجمعة اإ�ص�فة 
اإىل البي�ن�ت الربعية حلركة ال�صيك�ت و احلواالت 
م� ي�صكل مرجعً� للب�حثني واملهتمني و�صن�ع القرار. 
م�صرفـية  “بي�ن�ت  بط�قة  االإ�صدار  هذا  يرافق  و 
اال�صتخدام  �صهل  ملخ�صً�  ت�صكل  والتي   ”2012/6

الأهم م� ورد فـي ن�صرة املوؤ�صر امل�صرفـي.
ارتف�ع   2012 للع�م  الث�ين  الربع  نت�ئج  وتظهر 
 ،)% 5( بـ  املب��صرة  الت�صهيالت  �ص�فـي  موؤ�صرات 
ا�صتثم�رات البنوك بـ )2 %(، ودائع البنوك و�صلطة 
�ص�فـي  موؤ�صرات  وانخف��ص   ،)% 10( بـ  النقد 
 ،)% 2( بـ  العمالء  ودائع   ،)% 1( بـ  املوجودات 
املق��صة  �صيك�ت   ،)% 6( بـ  ال�ص�ئلة  املوجودات 
وانخف��ص   )% 11( املرجتعة  ال�صيك�ت   ،)% 11(

االأرب�ح الربعية بـ )39 %(.

المؤشــر المصرفـي
2012/6

بيـانات مصـرفـية
2 0 1 2 / 6

�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

قيمة   عدد

2,325,397,531 1,077,661 �صيكات املقا�صة

160,690,275 119,541 ال�صيكات املرجتعة

5,775,201 173,939 ال�صيكات امل�صحوبة مع اإ�صرائيل
286,125,225 120,657 ل�سالح البنوك الفل�سطينية

280,350,024 53,282 ل�سالح البنوك الإ�سرائيلية

1,506,770,267 37,320 احلواالت الداخلية

123,468,526 73,177  احلواالت اخلارجية بدون اإ�صرائيل
959,771,552 43,547 احلوالت الواردة

836,303,026 29,630 احلوالت ال�سادرة

332,504,450 18,953 احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل
678,284,997 11,185 احلوالت الواردة

345,780,547 7,768 احلوالت ال�سادرة

 بيانات الربع الثاين

�صيكات وحواالت *

2012

 بيانات اإح�سائية بال�سافـي

**

**

**

**
*

بيت البنوك
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بهدف استقطاب متطوعين من القطاع المصرفـي
جمعية البنوك تعقد لقاء بين ممثلي البنوك ومؤسسة انجاز فلسطين 

مدراء  بني  لق�ء  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  الع�ملة  البنوك  فـي  الب�صرية  املوارد 
اجن�ز  موؤ�ص�صة  من  وممثلني  فل�صطني 
بت�ريخ  اجلمعية  مقر  فـي  فل�صطني 

�صالمة  رندة  قدمت  حيث   2012/09/11

عن  �صرحً�  اجن�ز  موؤ�ص�صة  مديرة 
وطرحت  املوؤ�ص�صة  عمل  وجم�ل  اأهداف 
القط�ع  من  متطوعني  ا�صتقط�ب  فكرة 

الربامج  الطلبة �صمن  لتدريب  امل�صرفـي 
اأن  املتوقع  ومن  املوؤ�ص�صة،  تنفذه�  التي 
ح�صب  ب�ملتطوعني  املوؤ�ص�صة  البنوك  تزود 

املوؤهالت واملن�طق املطلوبة.

جمعية البنوك تحث البنوك األعضاء التبرع لحملة إغاثة أهلنا فـي سوريا
االجتم�عية  امل�صوؤولية  منطلق  من 
فـي  البنوك  جمعية  حثت  والوطنية، 
التربع  على  االأع�ص�ء  البنوك  فل�صطني 
اأهلن� فـي �صوري� من اجل  اإغ�ثة  حلملة 
تخفـيف املع�ن�ة عن اأهلن� هن�ك، حيث 
اآالف  مئ�ت  دعم  احلملة  ت�صتهدف 
�صوري�  فـي  الفل�صطينيني  الالجئني 
الذين تدهورت اأو�ص�عهم املعي�صية منذ 
والتي  �صوري�،  فـي  االأحداث  ت�ص�عد 
االقت�ص�دية  االأن�صطة  تعطيل  اإىل  اأدت 

وانت�ص�ر الغالء.
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بالتعاون مع جمعية البنوك فـي األردن
جمعية البنوك تنفذ موجز دراسة مقارنة للقطاعين المصرفـيين الفلسطيني و األردني

نفذت جمعية البنوك فـي فل�صطني ب�لتع�ون 
موجز  االأردن  فـي  البنوك  جمعية  مع 
للقط�ع  الكلي  امل�صتوى  على  مق�رنة  درا�صة 
امل�صرفـي  والقط�ع  الفل�صطيني  امل�صرفـي 

على  مق�رنة  اإىل   ب�الإ�ص�فة  االأردين، 
االأردنية  البنوك  لفروع  اجلزئي  امل�صتوى 
فل�صطني  كل  فـي  فل�صطني  فـي  الع�ملة 
الدرا�ص�ت  هذه  ا�صتملت  حيث  واالأردن، 

املوجزة مق�رن�ت لالأحج�م واالأداء، و تن�صر 
هذه الدرا�ص�ت املوجزة فـي جملتي البنوك 

لدى اجلمعيتني.

تجاوزت النصف مليون دوالر خالل ثالثة سنوات
البنوك تتبرع لصندوق الرئيس لدعم الطلبة الفلسطينيين فـي لبنان

جت�وزت تربع�ت البنوك ل�صندوق الرئي�ص 
الفل�صطينيني  الطلبة  لدعم  حممود عب��ص 
فـي خميم�ت لبن�ن اأكرث من ن�صف مليون 
وا�صتكم�اًل  �صنوات،  ثالثة  خالل  دوالر 
بداأت  والتي  لل�صندوق  البنوك  لتربع�ت 
فـي الع�م 2010 مببلغ م�ئتني و�صبعني األف 
وع�صرين  مئة  مببلغ   2011 وع�م  دوالر، 
األف دوالر، تربعت ثالثة بنوك هذا الع�م 
دوالر، حيث  األف  ع�صر  وخم�صة  مئة  مببلغ 
العربي  االإ�صالمي  البنك  من  كل  تربع 
)15,000$( والبنك العربي )$50,000( 

وبنك فل�صطني )$50,000( .
جلمعية  الع�م  املدير  دي�ب  اأبو  نبيل  وق�م 
هذا  تربع�ت  بقيمة  �صيكً�  بت�صليم  البنوك 

جمعية البنوك تطلب من البنوك التبرع بقيمة اإلفطارات الرمضانية للجهات المحتاجة
التزام� مببداأ امل�صوؤولية االجتم�عية و للع�م 
الث�لث على التوايل ق�مت اجلمعية ب�لتعميم 
االلتزام  تطلب  الع�مة  هيئته�  اأع�ص�ء  على 
االإفط�رات  بخ�صو�ص  اجلمعية  بتوجه 
البنوك  من  طلبت  حيث  الرم�ص�نية، 
ب�لتربع  االفط�رات  هذه  عن  اال�صتع��صة 
واقت�ص�ر  املحت�جة  للجه�ت  تكلفته�  بقيمة 
معينة  �صرائح  على  اجلم�عية  االإفط�رات 

مثل االأيت�م و ذو احل�ج�ت اخل��صة.

جواد  للدكتور  املذكور  املبلغ  ح�صب  الع�م 
الن�جي وزير االقت�ص�د والرئي�ص التنفـيذي 
لل�صندوق. وت�أتي هذه امل�ص�همة ا�صتمرارًا 

ومم�ر�صة  بتبني  جمعية البنوك  لروؤية 
البنوك ملفهوم امل�صوؤولية االجتم�عية.

بيت البنوك



39 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد 51، اأيلول 2012

الشركة الفلسطينية لنقل ا�موال والمقتنيات الثمينة _ أمان
البيرة، شارع القدس، عمارة الفؤاد، الطابق ا�ول

 

 ..�قريب� جد
بإمكانكم نقل ا�موال والمقتنيات الثمينة داخل فلسطين وخارجها 

من خالل أحدث التقنيات المطابقة للمواصفات العالمية

الشركة الفلسطينية لنقل ا�موال والمقتنيات الثمينة _ أمان
البيرة، شارع القدس، عمارة الفؤاد، الطابق ا�ول

 

 ..�قريب� جد
بإمكانكم نقل ا�موال والمقتنيات الثمينة داخل فلسطين وخارجها 

من خالل أحدث التقنيات المطابقة للمواصفات العالمية
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جمعية البنوك تشارك فـي االجتماع األول للفريق الوطني للضمان االجتماعي
مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الوطني  للفريق  االأول  االجتم�ع  فـي  الع�م 
بت�ريخ  عقد  الذي  االجتم�عي  لل�صم�ن 
2012/08/15 حتت رع�ية رئي�ص الوزراء 

ت�صكيل  مت  حيث  فـي��ص،  �صالم  الدكتور 
جمل�ص  قرار  على  بن�ًء  الفريق  هذا 
ال�صم�ن  ب�ص�أن  مقرتح  لتقدمي  الوزراء 
مرجعي�ت  وفق  فل�صطني  فـي  االجتم�عي 

العمل املتوافق عليه� وطنيً� برئ��صة رئي�ص 
الوزراء وع�صوية كل من ممثلي احلكومة 
والهيئ�ت  اخل��ص  القط�ع  وموؤ�ص�ص�ت 

االأهلية و النق�ب�ت العم�لية.

جمعية البنوك تشارك فـي االجتماع الثالث عشر للمجلس االستشاري لإلحصاءات الفلسطينية
مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الع�م فـي االجتم�ع الث�لث ع�صر للمجل�ص 
الر�صمية  لالإح�ص�ءات  اال�صت�ص�ري 
الفل�صطينية وذلك بت�ريخ 2012/08/29 
لالإح�ص�ء  املركزي  اجله�ز  مقر  فـي 
الفل�صطيني، حيث افتتح جل�صة االإعم�ل 
رئي�ص املجل�ص اال�صت�ص�ري الدكتور �صالم 
جدول  احل�صور  ن�ق�ص  ثم  ومن  فـي��ص، 
االأعم�ل ومن بنوده تعديل وث�ئق املجل�ص 

جديدة  موؤ�ص�ص�ت  ان�صم�م  �صوء  على 
جمعية  اعتم�د  واإع�دة  املجل�ص  لع�صوية 
اجلديد،  املجل�ص  ع�صوية  فـي  البنوك 
اجله�ز  توجه�ت  من�ق�صة  ذلك  وتال 
-2014 االإ�صرتاتيجية  اخلطة  الإعداد 
مو�صوع  من�ق�صة  مت  ثم  ومن   ،2018

�صيوفر  حيث   2012 املن�ص�آت  تعداد 
املن�ص�آت  عدد  حول  بي�ن�ت  التعداد  هذا 
االقت�ص�دية  االأن�صطة  ح�صب  وتوزيعه� 

ح�صب  فـيه�  الع�ملني  وعدد  املختلفة 
وكي�نه�  االقت�ص�دي  والتنظيم  اجلن�ص، 
امل�ل  راأ�ص  وقيمة  وملكيته�  الق�نوين 
وهذا  الر�صمية  اجله�ت  لدى  والت�صجيل 
للقط�ع  اأهمية  ذات  �صيكون  التعداد 
من  �صيوفره  مب�  الفل�صطيني  امل�صرفـي 
و�صع  فـي  ت�ص�عد  اإح�ص�ئية  بي�ن�ت 
على  بن�ء  للبنوك  الت�صويقية  اخلطط 

هذه البي�ن�ت.

جمعية البنوك تشارك فـي يوم عمل بشأن الوساطة و التحكيم فـي فلسطين
�ص�ركت جمعية البنوك ممثلة مب�صت�ص�ره� 
"اآف�ق  بعنوان  عمل  يوم  فـي  الق�نوين 
فل�صطني"  فـي  والتحكيم  الو�ص�طة  تطوير 
بت�ريخ  والتطبيق�ت  الت�صريع�ت 

االأحمر  الهالل  ق�عة  فـي   2012/07/18

العدل  وزارة  نظمته  والذي  الفل�صطيني، 
العدالة  قط�ع  تعزيز  م�صروع  مع  ب�لتع�ون 
االأوروبي،  االحت�د  من  املمول  الفل�صطيني 

وقد مت خالل هذا الن�ص�ط من�ق�صة ق�نون 
التحكيم  وعالقة  الفل�صطيني  التحكيم 
التحكيم  غرفة  وم�صتقبل  ب�لق�ص�ء 

الفل�صطينية ونظ�مه�.

جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل حول تحليل تقرير البنك الدولي
مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
»حتليل  بعنوان  عمل  ور�صة  فـي  الع�م 
مم�ر�صة  فـي  للبدء  الدويل  البنك  تقرير 
بت�ريخ  فل�صطني«  فـي  االأعم�ل  اأن�صطة 
2012/07/18 فـي فندق املوفنبيك، حيث 

املن�خ  حت�صني  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف 
فل�صطني  فـي  االأعم�ل  وبيئة  اال�صتثم�ري 
وتعزيز  واخل�رجي  املحلي  امل�صتويني  على 
امل�ص�ركني  ون�ق�ص  االقت�ص�دية،  التنمية 
الدويل  البنك  تقرير  الور�صة  هذه  فـي 
واالأن�صطة  املب�دئ  اأهم  على  االتف�ق  ومت 

حت�صني  على  فل�صطني  �صت�ص�عد  التي 
رتبته� فـي التقرير، وج�ء ت�صنيف البنك 
بني  من   131 ب�ملرتبة  لفل�صطني  الدويل 
 2012 ل�صنة  التقرير  �صمن  دولة   183

وذلك  االأعم�ل  اأن�صطة  مم�ر�صة  حول 
ب�العتم�د على موؤ�صرات مثل بدء الن�ص�ط 
التج�ري، احل�صول على االئتم�ن، حم�ية 

امل�صتثمرين، دفع ال�صرائب....الخ.
اجتمع  قد  اجلمعية  ع�م  مدير  ك�ن  و 
من  اخلبري  مع  املو�صوع  ذات  بخ�صو�ص 
بت�ريخ  �ص�بلي  الك�صندر  الدويل  البنك 

ملن�ق�صة  اجلمعية  مقر  فـي   2012/06/20

فل�صطني  تدنى  واثر  الدويل  البنك  تقرير 
ا�صتثم�رية  بيئة  توفر  وعدم  التقرير  فـي 

وب�لت�يل تدنى فر�ص التمويل فـي البنوك
اأث�رت  قد  البنوك  جمعية  ك�نت  و  هذا   
هذا  فـي  فل�صطني  ترتيب  تدين  مو�صوع 
جملته�  �صفح�ت  على  ال�صنوي  التقرير 
فـي   40 العدد  فل�صطني«  فـي  »البنوك 
هذا  �صكل  حيث   2009 االأول  ك�نون 

املو�صوع عنوان� ل�صفحة الغالف.

بيت البنوك
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فـي ورشة عمل نظمتها وزارة االقتصاد الوطني ألعضاء الفريقان الوطني والفني
جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل حول انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الوطني  الفريق  فـي  ع�صو  ب�صفته  الع�م 
الن�صم�م فل�صطني ملنظمة التج�رة الع�ملية 
االقت�ص�د  وزارة  نظمته�  عمل  ور�صة  فـي 
تطوير  م�صروع  مع  ب�لتع�ون  الوطني 
املمول من  الفل�صطيني  اال�صتثم�ري  املن�خ 
الذي  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوك�لة 

22-2012/07/23 فـي  عقد خالل الفرتة 
الفريق�ن  اللق�ء  �صم  حيث  اأريح�  مدينة 
اجن�ز  فـي  املخت�ص�ن  والفني  الوطني 
فل�صطني  الن�صم�م  الالزمة  التح�صريات 
مراقب،  ب�صفة  الع�ملية  التج�رة  ملنظمة 
الفريقني  توعية  اإىل  اللق�ء  هدف  حيث 
التج�رة  منظمة  اتف�قي�ت  م�صفوفة  حول 

مب�  للفريقني  عمل  خطة  وو�صع  الع�ملية 
الرامية  الفل�صطينية  اجلهود  مع  ين�صجم 
التج�رة  ملنظمة  فل�صطني  ان�صم�م  اإىل 
اإىل  لرفعه  ب�صفة مراقب متهيدًا  الع�ملية 
فـي  القرار  التخ�ذ  ال�صي��صي  امل�صتوى 
ملنظمة  الطلب  لتقدمي  املن��صب  الوقت 

التج�رة الع�ملية.
جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع اللجنة الوطنية للحوكمة

مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الع�م فـي اجتم�ع اللجنة الوطنية للحوكمة 
راأ�ص  �صوق  هيئة  مقر  فـي  عقد  الذي 
 ،2012/07/10 بت�ريخ  الفل�صطينية  امل�ل 
تقرير  من�ق�صة  االجتم�ع  خالل  مت  حيث 

لع�م  العمل  خطة  فـي  العمل  �صري  تقدم 
التقدم  على  اللجنة  واثنت   ،2012-2011

كم�  اخلطة،  فـي  العمل  ب�صري  احل��صل 
اطلعت اللجنة على النت�ئج االأولية للدرا�صة 
امل�ص�همة  ال�صرك�ت  بحوكمة  اخل��صة 

التي  فل�صطني  بور�صة  فـي  املدرجة  الع�مة 
�صوف ت�ص�هم فـي تعزيز حوكمة ال�صرك�ت 
املدرجة، كم� اأقرت اللجنة فـي اجتم�عه� 
 ،2013 عمل  خلطة  العري�صة  اخلطوط 

كم� مت اإع�دة ت�صكيل اللجنة الفنية.

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الوطنية لألجور
مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الع�م فـي اجتم�ع�ت اللجنة الوطنية لالأجور 
فـي  الع�ملة  البنوك  كونه� ع�صوًا ممثاًل عن 
قرار  على  بن�ء  ت�صكيله�  التي مت  و  فل�صطني، 
جمل�ص الوزراء بت�ريخ 2012/02/05 واملكونة 
من اأطراف االإنت�ج الثالثة: ممثلو احلكومة، 

اأ�صح�ب العمل، االحت�دات النق�بية العم�لية.
االأ�صهر  فـي  اجتم�ع�ت  عدة  اللجنة  وعقدت 
من  اأكرث  طرح  خالله�  مت  امل��صية،  الثالثة 
حم�ولة  فـي  الثالثة  االأطراف  بني  �صين�ريو 
مع  يتن��صب  لالأجور  اأدنى  حد  اإىل  للو�صول 
املختلف  واالجتم�عي  االقت�ص�دي  الو�صع 

ممثلو  طرح  حيث  غزة،  وقط�ع  ال�صفة  بني 
بينم�  �صيكل،   1٫200 مبلغ  العمل  اأ�صح�ب 
 1٫600 طرح ممثلو االحت�دات النق�بية مبلغ 
�صيكل كحد اأدنى لالأجور، ومن املتوقع اأن يتم 
التف�و�ص على هذه الطروح�ت بني االأطراف 

الثالثة فـي الفرتة القريبة الق�دمة.

من خالل عضويتها فـي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
جمعية البنوك تشارك فـي مراجعة ورقة الحوار بين القطاع العام والخاص

خالل  من  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
ع�صويته� فـي املجل�ص التن�صيقي ملوؤ�ص�ص�ت 
الورقة  مراجعة  فـي  اخل��ص  القط�ع 

االأولية املطروحة حول مو�صوع احلوار بني 
    Public Private القط�ع الع�م و اخل��ص
مت  والتي   Dialogue and Forum

الفني  التع�ون  موؤ�ص�صة  قبل  من  اإعداده� 
.GIZ االأمل�ين ـ

جمعية البنوك تشارك فـي حضور عرض و مناقشة تقرير األونكتاد 
مبديره�  ممثلة  البنوك  جمعية  �ص�ركت 
الع�م بح�صور عر�ص ومن�ق�صة نت�ئج تقرير 
االأونكت�د ال�صنوي عن االأو�ص�ع االقت�ص�دية 
االأمم  موؤمتر  نظمه  الذي  فل�صطني،  فـي 
"االأونكت�د"  والتنمية  للتج�رة  املتحدة 

ال�صي��ص�ت  اأبح�ث  معهد  مع  وب�لتع�ون 
والذي  )م��ص(،  الفل�صطيني  االقت�ص�دية 
معهد  مقر   ،2012/09/05 بت�ريخ  عقد 
م��ص - رام اهلل، حيث مت عر�ص املالمح 
االقت�ص�دي  االأونكت�د  لتقرير  الرئي�صية 

لهذا الع�م. هذا تعر�ص جملة البنوك فـي 
ملخ�صً�  العدد  هذا  من  متفرق�ت  زاوية 

لهذا التقرير. 
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خدمات تنظيف ال�س��ركات وامل�ؤ�س�س��ات

• وتلبي 	 امل��واق��ع  اأن���واع  كافة  تالئم  و�شهرية  اأ�شبوعية  يومية،  تنظيف  خدمات 
املباين  امل��راف��ق،  امل��خ��ازن،  )امل��ك��ات��ب،  فيها  مب��ا  اجلميع  وميزانيات  احتياجات 

التجارية، ومراكز الت�شوق(.
•  خدمات املرا�شلة وال�شيافة والتي تقوم على اأ�شا�س انتداب مرا�شلني مدربني 	

لفرتات  وذل��ك  ال�شيوف  مع  التعامل  وح�شن  ال�شيافة  اأ�شاليب  اأح��دث  على 
تالئم احتياجات الزبائن.
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مت توقيع اإتف�قية موؤاخ�ة وتع�ون بني �صلطة 
النقد الفل�صطينية وبنك املغرب يوم اجلمعة 
من  كل  ق�م  حيث   ،2012/07/13 املوافق 
الدكتور جه�د خليل الوزير، حم�فظ �صلطة 
اللطيف  عبد  وال�صيد  الفل�صطينية،  النقد 
ب�لتوقيع  املغرب،  بنك  وايل  اجلواهري، 
العالقة  اأوا�صر  لتوثيق  تف�هم  مذكرة  على 
امل�صرتك  التع�ون  وتعزيز  املتميزة  الثن�ئية 
لدعم وتطوير العمل امل�صرفـي وامل�يل فـي 
فل�صطني.  ودولة  املغربية  اململكة  من  كل 
وت�صمنت بنود االتف�قية العمل على حتقيق 
فـي  اخلربات  وتب�دل  التع�ون  من  املزيد 
وتب�دل  املركزي  امل�صرفـي  العمل  جم�ل 
بتطويره  ال�صلة  ذات  واخلربات  املعلوم�ت 

وتب�دل الوفود والزي�رات.
الوزير  الدكتور  م�ص�ركة  خالل  ذلك  وج�ء 
فـي فع�لي�ت امللتقى االورومتو�صطي ال�ص�بع 
بت�ريخ  البي�ص�ء  الدار  فـي  والذي مت عقده 
من  م�صرتك  بتنظيم   ،2012/07/12

االأوروبي،  املركزي  والبنك  املغرب  بنك 

سلطة النقد الفلسطينية

محافظ سلطة النقد يوقع اتفاقية تعاون مع بنك المغرب
ويشارك فـي مؤتمر الملتقى االورومتوسطي السابع 

االأوروبي  املركزي  البنك  ا�صت�ص�ف  والذي 
املنتمية  االأوروبية  للدول  املركزية  والبنوك 
االأبي�ص  البحر  ودول  اليورو  منطقة  اإىل 
الوزير  الدكتور  تراأ�ص  حيث  املتو�صط، 
اجلل�صة الث�لثة والتي بحثت  فـي »�صي��ص�ت 
ال�صالمة الكلية واال�صتقرار امل�يل – وجهة 
نظر االحت�د االأوروبي ودول البحر االأبي�ص 
اإىل  امللتقى  هذا  هدف  وقد  املتو�صط«. 
من�ق�صة وتب�دل وجه�ت النظر فـي الق�ص�ي� 
امل�صرتكة التي تهم البنوك املركزية، حيث 
التطورات  رئي�صية:  ق�ص�ي�  ثالث  على  رّكز 
البحر  دول  فـي  وامل�لية  االقت�ص�دية 

االأبي�ص املتو�صط ومنطقة اليورو، تطبيق�ت 
ال�صي��صة النقدية و�صي��ص�ت ال�صالمة الكلية 

واال�صتقرار امل�يل.
من  الث�لثة  هي  االتف�قية  هذه  اأن  يذكر 
نوعه�، حيث مت توقيع اتف�قيت� تع�ون مع كل 
من البنك املركزي االأردين والبنك املركزي 
امل��صية،  �صنوات  االأربع  خالل  امل�صري 
وي�أتي توقيعهم �صمن اجلهود التي تقوم به� 
التع�ون  لتعزيز  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 
مل�  والع�ملية  العربية  املركزية  البنوك  مع 
فـيه من م�صلحة م�صرتكة من اأجل احلف�ظ 

على �صالمة املوؤ�ص�ص�ت امل�صرفـية.

الفل�صطينية  النقد  �صلطة  اأ�صدرت 
والذي   ،2011 للع�م  ال�صنوي  تقريره� 
�صفحة  وثالثني  واثنتني  م�ئة  فـي  �صدر 
اأربعة  وت�صمن  الكبري،  القطع  من 
االأول  جزئه  فـي  تطرق  رئي�صة،  اأجزاء 
خالل  من  احلقيقي،  االقت�ص�د  اإىل 

سلطة النقد تصدر التقرير السنوي لعام 2011 
ا�صتعرا�ص اأهم التطورات والتغريات فـي 
فـي  واملحلية  الدولية  االقت�ص�دية  البيئة 
حني خ�ص�ص اجلزء الث�ين لقط�ع امل�لية 
تطورات  ا�صتعرا�ص  خالل  من  الع�مة، 
تن�ول  بينم�  الفل�صطينية،  م�لية احلكومة 
اجلزء الث�لث القط�ع اخل�رجي من خالل 

اخل�رجية  التج�رة  تطورات  ا�صتعرا�ص 
وميزان املدفوع�ت الفل�صطيني، ومت اإفراد 
امل�يل  القط�ع  عن  للحديث  خ��ص  جزء 
الفل�صطيني، وا�صتعرا�ص اأهم االإجن�زات 
النقد  �صلطة  حققته�  التي  والتطورات 
الفل�صطينية، وك�ن له� الف�صل االأكرب فـي 
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املوؤ�ص�ص�ت  ك�فة  �صهدته�  التي  التطورات 
اخل��صعة لرق�بة واإ�صراف �صلطة النقد.

التي  االإجن�زات  جملة  اأن  التقرير  واأكد 
حققته� �صلطة النقد قد انعك�صت ب�صورة 
اجله�ز  اأداء  موؤ�صرات  فـي  ملحوظة 
الف�عل  واإ�صه�مه  الفل�صطيني،  امل�صرفـي 
االقت�ص�د  �صهده�  التي  التطورات  فـي 
وذلك   ،2011 الع�م  خالل  الفل�صطيني 
لدور  التفعيل  من  املزيد  خالل  من 
الف�ئ�ص  وحدات  بني  امل�لية  الو�ص�طة 

مزيد  وتوفـري  االقت�ص�د  فـي  والعجز 
فـي  وامل�ص�همة  التمويل  فر�ص  من 
ف�رتفعت  االقت�ص�دية،  التنمية  عملية 
بحوايل  املمنوحة  االئتم�نية  الت�صهيالت 
23.5%، لت�صل اإىل نحو 3.5 ملي�ر دوالر، 

توزعت على خمتلف القط�ع�ت واالأن�صطة 
اخل��ص  للقط�ع  ك�ن  االقت�ص�دية، 
الن�صيب االأكرب منه� بن�صبة بلغت %68.5 
الوقت،  نف�ص  وفـي   .2011 الع�م  خالل 
منت ودائع اجلمهور بن�صبة 2.5%، لت�صل 

اإىل م� يق�رب الـ 7 ملي�رات دوالر. يذكر 
فـي هذا ال�صي�ق اأن ن�صبة الت�صهيالت اإىل 
يق�رب  م�  اإىل  و�صلت  اجلمهور  ودائع 
موجودات  �ص�فـي  ارتفع  كم�   %50 الـ 
 2011 ع�م  نه�ية  مع  امل�صرفـي  اجله�ز 
 9.1 من  اأكرث  اإىل  لت�صل   ،%6.2 بن�صبة 
ملي�ر دوالر. وفـي اإ�ص�رة اإىل مدى التطور 
والتح�صن امل�صتمر فـي القط�ع امل�صرفـي، 
حققت امل�ص�رف دخاًل �ص�فـيً� بلغ حوايل 

128.9 مليون دوالر.

تقرير  الفل�صطينية  النقد  �صلطة  اأ�صدرت 
من  االأول  للربع  االقت�ص�دية  التطورات 
اأهم  على  ا�صتمل  والذي   2012 ع�م 
واملحلي،  الع�ملي  االقت�ص�د  تطورات 
البي�نية،  والر�صوم  ب�جلداول  ومدعمً� 
دائرة  اأعدته  الذي  التقرير  فـي  وج�ء 
االأبح�ث وال�صي��ص�ت النقدية اأن البي�ن�ت 
ب�جله�ز  اخل��صة  امل�لية  واملوؤ�صرات 
منو  اإىل  ت�صري  الفل�صطيني  امل�صرفـي 
امل�ص�رف  اإجم�يل موجودات / مطلوب�ت 

فـي تقرير لسلطة النقد عن التطورات االقتصادية:
موجودات الجهاز المصرفـي تنمو ألكثر من 9 مليار دوالر ونمو االقتصاد الفلسطيني 

بنسبة 5.6 %  خالل الربع األول من عام 2012

المحافظ يفتتح فرعي البنك العربي فـي اإلرسال وقباطية

لت�صل  �صنوي،  اأ�ص��ص  على   % 4.8 بنحو 
الربع  خالل  دوالر  مليون   9,151.1 اإىل 
هذه  ج�ءت   .2012 الع�م  من  االأول 
الزي�دة على خلفـية االرتف�ع املتحقق فـي 
للمقيمني  املمنوحة  االئتم�نية  الت�صهيالت 
لت�صل  االأول  الربع  خالل   % 16.2 بنحو 
اإىل 3,346.1 مليون دوالر، وارتف�ع ودائع 
العمالء بنحو 1.4 % لت�صل اإىل 6,842.3  
واأ�ص�ف  الفرتة.  نف�ص  مليون دوالر خالل 
حقق  الفل�صطيني  االقت�ص�د  اأن  التقرير 

خالل   % 5.6 اإىل  و�صل  ملحوظً�  منوًا 
الربع االأول من الع�م 2012 وفق االأ�ص��ص 
ال�صنوي، وذلك نتيجة منو فـي اال�صتهالك 
من  ب�لرغم  التج�ري  امليزان  وحت�صن 
وقد  هذا  اال�صتثم�ر،  فـي  ملمو�ص  تراجع 
فـي  ملحوظ  حت�صن  النمو  هذا  واكب 
معظم االأن�صطة االقت�ص�دية وعلى راأ�صه� 
بينم�  واالإن�ص�ءات،  والتج�رة  اخلدم�ت 
خالل  ملمو�ص  ب�صكٍل  الزراعة  تراجعت 

فرتة املق�رنة.

حم�فظ  الوزير،  خليل  جه�د  الدكتور  هّن�أ 
ب�إفتت�ح فرعيه  العربي  النقد،البنَك  �صلطة 
فـي �ص�رع االر�ص�ل فـي مدينة رام اهلل وبلدة 
قب�طية وذلك يومي الثالث�ء 2012/08/07، 
واالثنني املوافق 2012/08/13 وق�ل الوزير 
فـي كلمته االفتت�حية اأن افتت�ح هذه الفروع 
ي�أتي �صمن خطة التفرع اخل��صة ب�مل�صرف 
النقد  �صلطة  توجه�ت  مع  ين�صجم  ومب� 
بتوفـري فرع لكل 10٫000 مواطن ا�صتج�بة 
اإىل الطلب املتزايد من املتع�ملني ولتقدمي 

و�صهولة.  بي�صر  امل�صرفـية  اخلدم�ت 
هو  العربي  البنك  اأن  املح�فظ  واأ�ص�ف 
لبنة من لبن�ت االقت�ص�د الفل�صطيني حيث  
ي�صتحوذ على م� ن�صبته 31 % و35 % من 
اجله�ز  عمالء  وودائع  موجودات  جمموع 
اأن  الوزير  واأكد  التوايل.  على  امل�صرفـي 
مه�مه�  اأداء  فـي  م�صتمرة  النقد  �صلطة 
الرئي�صية فـي احلف�ظ على �صالمة اجله�ز 
والنقدي  امل�يل  واال�صتقرار  امل�صرفـي 
واأ�ص�ر الوزير اإىل حر�ص �صلطة النقد على 

امل�ص�رف  لك�فة  والتوجيه  الدعم  تقدمي 
الع�ملة فـي الوطن مب� يكفل حتقيق التو�صع 
امل�صرفـي،  للجه�ز  واال�صتثم�ر  االئتم�ين 
القط�ع  و�صول  اإىل  الوزير  وحتدث 
امل�صرفـي فـي م�صريته اإىل مراحل متقدمة 
القوانني  من  �صلبة  اأر�صية  على  مرتكزًا 
التغريات  تواكب  التي  واملع�يري  والتعليم�ت 

والتطورات االإقليمية والدولية.  
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المعهد المصرفـي

للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  وقع 
 CHF وموؤ�ص�صة  وامل�صرفـية  امل�لية 
“تنفـيذ  اإتف�قية   INTERNATIONAL

فـي  امل�ص�كن  م�صرتي  تعليم  برن�مج 
اهلل،  رام  مبدينة  مقره  فـي  فل�صطني” 
حيث وقع االإتف�قية ب��صل طه املدير الع�م 

للمعهد، ودون� �صتيف�نو مديرة الربن�مج.
ويهدف الربن�مج املمول من وزارة التنمية 
تعليم  اىل   )DFID( الربيط�نية  الدولية 
لتح�صني  فل�صطني  فـي  امل�ص�كن  م�صرتي 
ق�درة  لت�صبح  الفل�صطينية  االأ�صر  قدرات 
ن�جحة،  بطريقة  من�زله�  اإمتالك  على 
املجتمع  تثقيف  اأهمية  على  طه  واأكد 
خالل  من  املج�ل  هذا  فـي  الفل�صطيني 
الق�ص�ي�  حول  امل�صتهلكني  وعي  زي�دة 
معرفة  وحت�صني  امل�ص�كن،  مبلكية  املتعلقة 
وخي�رات  ال�صراء  بعملية  امل�صتهلكني 
وطرق التمويل، واإعداد طالب اجل�مع�ت 
ل�صوق  العق�ري   القط�ع  فـي  والع�ملني 

االإ�صك�ن املتن�مي فـي فل�صطني.
اأعربت �صتيف�نو عن �صع�دته�  من ج�نبه� 

CHF International معهد فلسطين يوقع إتفاقية تعاون مع مؤسسة

هدف  اأن  موؤكدة  االإتف�قية،  بتوقيع 
اأ�ص��ص  اإر�ص�ء  �صبيل  فـي  الربن�مج ح��صم 
وتطوير  ال�صكن  حت�صني  اأجل  من  متني 
�صوق الرهن العق�ري فـي فل�صطني، حيث 
�صوف  اإطالع�  اأكرث  م�صتهلكني  وجود  اأن 
واأ�صح�ب  اأف�صل  مقرت�صني  يجعلهم 

م�ص�كن اأكرث م�صوؤولية.
ب�إدارته  فل�صطني  معهد  اأن  اىل  واأ�ص�رت   
متكنه  مميزة  خربة  ميتلك  ومدربيه 

من  يتكون  الذي  الربن�مج  تنفـيذ  من 
للم�صتهلك  تقدم  تثقيفـية  جل�ص�ت  �صل�صلة 
بكف�ءة  املح�فظ�ت  ك�فة  فـي  الفل�صطيني 

ومتيز.
اآب  حيث انطلق الربن�مج فعلي� فـي �صهر 
من خالل البدء ب�عداد املدربني املوؤهلني 
اهلل  رام  فـي  عمل  ور�ص  ثالث  وتنفـيذ 

ون�بل�ص وبيت حلم.

امل�لية  للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  اإختتم 
ادوات  عمل  »ور�صة  برن�مج  وامل�صرفـية 
 »Treasury Products Workshop  اخلزينة

ويختتم ورشة عمل ادوات الخزينة
والذي امتد لـ 80 �ص�عة تدريبية ب�لتع�ون 
مع املح��صر اأ. �صالح الهدمي، بح�صور 
امل�صرفـية،  املوؤ�ص�ص�ت  من  م�ص�رك�   14

اخلزينة  ادوات  الربن�مج  تن�ول  حيث 
وال�صوق امل�لية والتطبيق�ت اخل��صة به�.
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امل�لية  للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  اختتم 
الق�ص�ة  لل�ص�دة  عمل  ور�صة  وامل�صرفـية 
اكد  وقد  امل�صرفـية.  العملي�ت  حول 
الدكتور جه�د الوزير حم�فظ �صلطة النقد 
الفل�صطينية – رئي�ص جمل�ص االدارة لدى 
اإمل�م  اهمية  على  العمل  ور�صة  افتت�حه 
امل�صرفـي  العمل  ب�أ�ص��صي�ت  الق�ص�ة 
ب�مل�صطلح�ت  كذلك  واإمل�مهم  وامل�يل، 
القط�ع،  هذا  فـي  تداوله�  يتم  التي 
الق�ص�ة  لدى  الع�مة  الثق�فة  �صقل  وعلى 
البت فـي  وانعك��صه� على عملهم وت�صريع 

هذه الق�ص�ي�.
املعهد  بن�ص�ط  الوزير  الدكتور  وا�ص�د  كم� 
خمتلف  فـي  يتن�وله�  التي  واملوا�صيع 
حول  الع�مة  الثق�فة  لتعزيز  اجلوانب 

العمل امل�صرفـي.
كلمته  فـي  الوزير  الدكتور  تن�ول  وقد 
النقد  �صلطة  دور  حول  عدة  موا�صيع 

اال�صتقرار  تعزيز  فـي  الفل�صطينية 
من  فل�صطني  فـي  وامل�صرفـي  االقت�ص�دي 
املوؤ�ص�ص�ت  ك�فة  او�ص�ع  مت�بعة  خالل 
او�ص�عه�  وت�صويب  وتوجيهه�  له�  الت�بعة 
املوؤ�ص�ص�ت  هذه  م�ص�لح  على  حف�ظ� 
وحف�ظ� على م�صلحة املواطن وامل�صتثمر.

وقد ا�ص�ر الق��صي اال�صت�ذ حلمي الكخن 
فريد  اال�صت�ذ  عن  ني�بة  كلمته  فـي 

االعلى  الق�ص�ء  جمل�ص  رئي�ص  اجلالد 
جه�ز  بني  التع�ون  موا�صلة  �صرورة  اىل 
ممثلة  امل�صرفـية  واملوؤ�ص�ص�ت  الق�ص�ء 
ب�صلطة النقد الفل�صطينية ومعهد فل�صطني 
للدرا�ص�ت امل�لية وامل�صرفـية، �ص�كرا لهم� 
عقد  خالل  من  الهدف  لتحقيق  دعمهم� 

مثل هذه الور�ص�ت.

ويختتم ورشة عمل للسادة القضاة حول العمليات المصرفـية

امل�لية  للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  اإختتم 
امل�ص�ريع  "اإقرا�ص  برن�مج  وامل�صرفـية 
 SME Lending – ال�صغرية واملتو�صطة
اهلل،  رام  مبدينة  مقره  Program" فـي 

حيث �ص�رك فـي الربن�مج الذي اإمتد اىل 
وم�صوؤويل  موظفـي  من  نخبة  �ص�عة   40

وينفذ برنامج »إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة«
فـي  امل�ليني  واملدراء  واملخ�طر  االقرا�ص 
الفل�صطينية،  امل�لية  واملوؤ�ص�ص�ت  البنوك 
ا�ص�ر  وقد  ال�صنوية.  املعهد  خطة  �صمن 
الربن�مج  من  الهدف  ان  اىل  طه  ال�صيد 
هو زي�دة كف�ءة �صب�ط االإئتم�ن واملحللني 
امل�ليني و�صب�ط عالق�ت العمالء ومدراء 

الدوائر امل�لية فـي جم�ل اإقرا�ص امل�ص�ريع 
ب�صدد  املعهد  وان  واملتو�صطة  ال�صغرية 
عقد مزيد من الربامج جم�الت االقرا�ص 

والتمويل.

للدرا�ص�ت  فل�صطني  معهد  نفذ  حيث 
امل�لية وامل�صرفـية برن�مج تدريبي بعنوان 
مع  ب�لتع�ون   Technical Analysis

Technical Analysis وينفذ برنامج تدريبي بعنوان
اال�صواق  فـي  للمتداولني  العربي  االحت�د 
فعلية،  تدريبية  �ص�عة   35 بواقع  امل�لية 
نظرية  تطبيق�ت  الربن�مج  ت�صمن  حيث 

ع�ملية  ح��صوب  برامج  ب��صتخدام  وعملية 
ومب�ص�ركة عدد من مدراء اخلزينة واملدراء 

امل�ليني فـي القط�ع امل�يل وامل�صرفـي.
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زاوية مصرفـية

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع األردني للعام 2011

1.1 %1.4 %الع�ئد على املوجودات

8.3 %10.8 % الع�ئد على حقوق امللكية

87.0 %86.9 %املطلوب�ت / املوجودات 

60.6 %46.2 %اإجم�يل الت�صهيالت املب��صرة / اإجم�يل الودائع

8,074 18,722 ال�صك�ن /  الفروع واملك�تب 

5,126 11,529 ال�صك�ن /  اأجهزة ال�صراف االآيل

40.365.8 املوجودات / فرع *

33.645.4الودائع / فرع *

15.527.5الت�صهيالت / فرع *

1.82.9املوجودات / موظف *

1.52.0الودائع / موظف *

0.71.2الت�صهيالت / موظف *

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

17.9 %9,11950,917اإجم�يل املوجودات *

21.6 %7,59535,120اإجم�يل الودائع *

16.5 %3,50821,298اإجم�يل الت�صهيالت املب��صرة *

23.4 %129549�ص�فـي االرب�ح *

22.8 %8753,828راأ�ص امل�ل املدفوع *

17.9 %1,1866,629حقوق امللكية *

34.4 %9,98228,995الن�جت املحلي االجم�يل للدولة * *

67.7 %4.236.25عدد �صك�ن الدولة )مليون ن�صمة(

69.2 %1826عدد البنوك

29.2 %226774عدد الفروع واملك�تب

30.1 %3671,219عدد اأجهرة ال�صراف االآيل

28.7 %4,98617,347عدد املوظفـني

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة

القطاع امل�سرفـي الأردين مـوؤ�سـرات عـامـة

*الن�جت املحلي االإجم�يل ب�الأ�صع�ر اجل�رية* القيمة ب�ملليون دوالر، مت تقريب االأرق�م  
)م�صدر البي�ن�ت من كت�ب الو�صع امل�يل للبنوك 2011 وجمعية البنوك فـي االأردن(
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اإجم�يل املوجودات

راأ�ص امل�ل املدفوع

 �ص�فـي االأرب�ح

حقوق امللكية
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مقارنة نسب التغير فـي البيانات المالية األساسية المجمعة

القط�ع امل�صرفـي الفل�صطيني القط�ع امل�صرفـي االأردين

 اإجم�يل الت�صهيالت االئتم�نية

20112010200920082007

اإجم�يل الودائع

%8
%6

%11%10%12%13

%7
%10%10

%26

20112010200920082007



البنـوك فـي فل�ســــــطني50

بنك اإلتحادالبنك االردني الكويتي

3.0 % 2,034 62 اإجم�يل املوجودات 

3.0 % 1,134 34 اإجم�يل الودائع  

0.8 % 1,093 8 اإجم�يل الت�صهيالت 

0.8 % 16 0.1 �ص�فـي االأرب�ح

-0.8 %0.2 %الع�ئد على املوجودات 

-5.2 %0.5 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-84.7%56.2 %املطلوب�ت / املوجودات 

-96.4 %24.9 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

3.8 % 2,750  104 اإجم�يل املوجودات 

2.7 % 1,921  52 اإجم�يل الودائع  

0.2 % 1,636  4 اإجم�يل الت�صهيالت 

0.4- % 46  0.2-�ص�فـي االأرب�ح

-1.7 %0.2- %الع�ئد على املوجودات 

-10.3 %0.4- %الع�ئد على حقوق امللكية  

-83.1%50.7 %املطلوب�ت / املوجودات 

-85.2 %6.8 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

بـيـانـات عـامـة فل�سطنيبـيـانـات عـامـة الأردنفل�سطني الأردن

البنك التجاري األردنيالبنك االهلي االردني

8.1 % 2,882  232 اإجم�يل املوجودات 

9.7 % 1,690  163 اإجم�يل الودائع  

4.6 % 1,337  62 اإجم�يل الت�صهيالت 

6.8 % 32  2 �ص�فـي االأرب�ح

-1.2 %0.9 %الع�ئد على املوجودات 

-10.2 %3.6 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-88.2 %73.1 %املطلوب�ت / املوجودات 

-79.1 %37.8 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

13.2 % 1,059 139 اإجم�يل املوجودات 

10.0 % 811 81 اإجم�يل الودائع  

6.6 % 609 40 اإجم�يل الت�صهيالت 

665.6 % 1 4 �ص�فـي االأرب�ح

-0.1 %2.9 %الع�ئد على املوجودات 

-0.5 %7.3 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-87.6%59.7 %املطلوب�ت / املوجودات 

-75.1 %49.1 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن

بنك اإلسكان بنك األردن

25.2 % 2,244  566 اإجم�يل املوجودات 

33.0 % 1,470  485 اإجم�يل الودائع  

13.1 % 1,221  159 اإجم�يل الت�صهيالت 

12.9 % 44  6 �ص�فـي االأرب�ح

-2.1 %1.0 %الع�ئد على املوجودات 

-14.0 %8.4 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-84.4%87.3 %املطلوب�ت / املوجودات 

-83.1 %32.9 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

5.7 % 7,768 440 اإجم�يل املوجودات 

6.6 % 5,456 361 اإجم�يل الودائع  

4.3 % 2,651 114 اإجم�يل الت�صهيالت 

3.2 % 98 3 �ص�فـي االأرب�ح

-1.3 %0.7 %الع�ئد على املوجودات 

-8.0 %5.0 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-84.2 %84.8 %املطلوب�ت / املوجودات 

-48.6 %31.6 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن

حجم فل�سطني اإىل الأردن بنك القاهرة عمانالبنك العربي

25.7 % 12,078  3,104 اإجم�يل املوجودات 

35.0 % 7,970  2,787 اإجم�يل الودائع  

35.2 % 3,453  1,216 اإجم�يل الت�صهيالت 

55.2 % 102  56 �ص�فـي االأرب�ح

-0.9 %1.8 %الع�ئد على املوجودات 

-9.2 %25.5 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-90.7%92.6 %املطلوب�ت / املوجودات 

-43.3 %43.6 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع  

36.4 % 2,130 775 اإجم�يل املوجودات 

48.4 % 1,340 648 اإجم�يل الودائع  

23.6 % 1,117 264 اإجم�يل الت�صهيالت 

27.8 % 42 12 �ص�فـي االأرب�ح

-2.1 %1.5 %الع�ئد على املوجودات 

-15.8 %14.7 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-86.9%89.4 %املطلوب�ت / املوجودات 

-83.4 %40.7 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة فل�سطنيفل�سطني الأردنالأردن فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

زاوية مصرفـية

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )مقارنة فروع فلسطين مع فروع األردن 2011(
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إجمالي الموجودات

إجمالي التسهيالت

العائد على الموجودات

إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات

إجمالي الودائع

صافـي األرباح

العائد على حقوق الملكية

إجمالي التسهيالت/ إجمالي الودائع

12,078البنك العربي3,104البنك العربي

7,768بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل775بنك الق�هرة عم�ن

2,882البنك االأهلي االأردين 566بنك االأردن

2,750البنك االأردين الكويتي440بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

2,244بنك االأردن232البنك االأهلي االأردين 

2,130بنك الق�هرة عم�ن139البنك التج�ري االأردين

2,034بنك االحت�د104البنك االأردين الكويتي

1,059البنك التج�ري االأردين62بنك االحت�د

3,453البنك العربي1,216البنك العربي

2,651بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل264بنك الق�هرة عم�ن

1,636البنك االأردين الكويتي159بنك االأردن

1,337البنك االأهلي االأردين 114بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

1,221بنك االأردن62البنك االأهلي االأردين 

1,117بنك الق�هرة عم�ن40البنك التج�ري االأردين

1,093بنك االحت�د8بنك االحت�د

609البنك التج�ري االأردين4البنك االأردين الكويتي

2.1 %بنك الق�هرة عم�ن2.9 %البنك التج�ري االأردين

2.1 %بنك االأردن1.8 %البنك العربي

1.7 %البنك االأردين الكويتي1.5 %بنك الق�هرة عم�ن

1.3 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل1.0 %بنك االأردن

1.2 %البنك االأهلي االأردين 0.9 %البنك االأهلي االأردين 

0.9 %البنك العربي0.7 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

0.8 %بنك االحت�د0.2 %بنك االحت�د

0.1 %البنك التج�ري االأردين0.2- %البنك االأردين الكويتي

90.7 %البنك العربي92.6 %البنك العربي

88.2 %البنك االأهلي االأردين89.4 %بنك الق�هرة عم�ن

87.6 %البنك التج�ري االأردين87.3 %بنك االأردن

86.9 %بنك الق�هرة عم�ن84.8 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

84.7 %بنك االحت�د73.1 %البنك االأهلي االأردين 

84.4 %بنك االأردن59.7 %البنك التج�ري االأردين

84.2 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل56.2 %بنك االحت�د

83.1 %البنك االأردين الكويتي50.7 %البنك االأردين الكويتي

7,970البنك العربي2,787البنك العربي

5,456بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل648بنك الق�هرة عم�ن

1,921البنك االأردين الكويتي485بنك االأردن

1,690البنك االأهلي االأردين 361بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

1,470بنك االأردن163البنك االأهلي االأردين 

1,340بنك الق�هرة عم�ن81البنك التج�ري االأردين

1,134بنك االحت�د52البنك االأردين الكويتي

811البنك التج�ري االأردين34بنك االحت�د

102البنك العربي56البنك العربي

98بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل12بنك الق�هرة عم�ن

46البنك االأردين الكويتي6بنك االأردن

44بنك االأردن4البنك التج�ري االأردين

42بنك الق�هرة عم�ن3بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

32البنك االأهلي االأردين 2البنك االأهلي االأردين 

16بنك االحت�د0.1بنك االحت�د

1البنك التج�ري االأردين0.2-البنك االأردين الكويتي

15.8 %بنك الق�هرة عم�ن25.5 %البنك العربي

14.0 %بنك االأردن14.7 %بنك الق�هرة عم�ن

10.3 %البنك االأردين الكويتي8.4 %بنك االأردن

10.2 %البنك االأهلي االأردين 7.3 %البنك التج�ري االأردين

9.2 %البنك العربي5.0 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

8.0 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل3.6 %البنك االأهلي االأردين 

5.2 %بنك االحت�د0.5 %بنك االحت�د

0.5 %البنك التج�ري االأردين0.4- %البنك االأردين الكويتي

96.4%بنك االحت�د49.1 %البنك التج�ري االأردين

85.2 %البنك االأردين الكويتي43.6 %البنك العربي

83.4 %بنك الق�هرة عم�ن40.7 %بنك الق�هرة عم�ن

83.1 %بنك االأردن37.8 %البنك االأهلي االأردين 

79.1 %البنك االأهلي االأردين32.9 %بنك االأردن

75.1 %البنك التج�ري االأردين31.6 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل

48.6 %بنك االإ�صك�ن للتج�رة والتمويل24.9 %بنك االحت�د

43.3 %البنك العربي6.8 %البنك االأردين الكويتي

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )ترتيب فروع فلسطين و فروع األردن 2011(
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زاوية مصرفـية

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

الفروع / القطاع امل�سرفـي الردينالقطاع امل�سرفـي الردين الفروع
10.6 %5,42250,917اإجم�يل املوجودات

13.1 %4,61235,120اإجم�يل الودائع 

8.8 %1,86721,298اإجم�يل الت�صهيالت املب��صرة 

15.1 %83549�ص�فـي االأرب�ح 

-1.1 %1.5 %الع�ئد على املوجودات 

-8.3 %13.2 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-87.0 %88.1 %املطلوب�ت / املوجودات 

-60.6 %40.5 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع  

الفروع / القطاع امل�سرفـي الفل�سطينيالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني الفروع
59.5 %5,4229,119اإجم�يل املوجودات

60.7 %4,6127,595اإجم�يل الودائع 

53.2 %1,8673,508اإجم�يل الت�صهيالت املب��صرة 

64.5 %83129�ص�فـي االأرب�ح 

-1.4 %1.5 %الع�ئد على املوجودات 

-10.8 %13.2 %الع�ئد على حقوق امللكية  

-86.9 %88.1 %املطلوب�ت / املوجودات 

-46.2 %40.5 %اإجم�يل الت�صهيالت / اإجم�يل الودائع  

83
1,867 4,612 5,422

129
3,508

7,595
9,119

549

21,298

35,120

50,917

�ص�فـي االأرب�حاإجم�يل الت�صهيالتاإجم�يل الودائعاإجم�يل املوجودات

القط�ع امل�صرفـي الفل�صطيني
القط�ع امل�صرفـي االأردين

فروع البنوك االأردنية الع�ملة فـي فل�صطني

الر
 دو

يون
مل
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زاوية اقتصادية

االأرا�صي الفل�صطينية
ال�صفة الغربية

قط�ع غزة

اال�صتهالك احلكومي

الن�جت املحلي االإجم�يل

اال�صتثم�ر

اال�صتهالك اخل��ص

التج�رة اخل�رجية

مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

وية
 مئ

صبة
ن�

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

كي
مري

الر اأ
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االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي
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Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q4 Q2Q1
2010 2011 2012

Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q4 Q2Q1
2010 2011 2012

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

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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زاوية اقتصادية

Q3Q2Q1Q4Q3Q2 Q2Q4 Q1
2010 2011 2012
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زاوية اقتصادية

مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

وية
 مئ

صبة
ن�

االتجاه العام لمعدالت التضخم

وية
 مئ
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امل�ص�در واملراجع:اجله�ز املركزي لالإح�ص�ء الفل�صطيني، وزارة امل�لية، بور�صة فل�صطني، م�ص�در ومراجع ع�ملية.
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علوم مصرفـية

ي�صريتقرير منتدى اال�صتقرار امل�يل عن تعزيز �صمود ال�صوق 
التي  االأحداث  اأن  اإىل   )2008 )ني�ص�ن/اأبريل  واملوؤ�ص�ص�ت 
تو�صح  االأخرية  الع�ملية  امل�لية  اال�صطراب�ت  خالل  ح�صلت 
وي�صدد  املودعني.  لتعوي�ص  فع�لة  ترتيب�ت  اتخ�ذ  اأهمية 
التقرير على �صرورة اأن تتوافق ال�صلط�ت على جمموعة من 

املب�دئ الدولية املتعلقة ب�لنظم الفع�لة ل�صم�ن الودائع.
على  للرق�بة  ب�زل  جلنة  قررت   2008 يوليو  متوز/  فـي 
الودائع  �صم�ن  ملوؤ�ص�ص�ت  الدولية  واجلمعية  امل�ص�رف 
عليه�  املتفق  االأ�ص��صية  املب�دئ  من  جمموعة  لو�صع  التع�ون 
ك�نت  التي  الودائع  ل�صم�ن  الفع�لة  النظم  ب��صتخدام  دولي� 
الودائع  �صم�ن  ملوؤ�ص�ص�ت  الدولية  اجلمعية  اأ�صدرته�  قد 
املب�دئ  لتطوير  م�صرتك  عمل  فريق  ت�صكيل  ومت  ك�أ�ص��ص. 
امل�ص�رف  على  للرق�بة  ب�زل  للجنة  �صتقدم  التي  االأ�ص��صية 
واجلمعية الدولية ملوؤ�ص�ص�ت �صم�ن الودائع الإطالع وموافقة 
ممثلني  من  امل�صرتك  العمل  فريق  يت�ألف  عليه�.  منهم�  كل 
ب�زل  جلنة  فـي  احلدود  عرب  امل�ص�رف  قرار  جمموعة  عن 
�صم�ن  ملوؤ�ص�ص�ت  الدولية  اجلمعية  فـي  االإر�ص�د  وجمموعة 

الودائع.
العمل  الفع�لة  الودائع  �صم�ن  لنظم  االأ�ص��صية  املب�دئ  متثل 
جلنة  فـي  احلدود  عرب  امل�ص�رف  قرار  ملجموعة  امل�صرتك 
ب�زل وجمموعة العمل فـي اجلمعية الدولية ملوؤ�ص�ص�ت �صم�ن 

الودائع.

المبادئ األساسية والشروط المسبقة 

بكيفـية حم�ية  يتعلق  فـيم�  ال�صي��ص�ت خي�رات  وا�صعي  اأم�م 
اأ�صبح  النظ�م امل�يل. وقد  ا�صتقرار  املودعني وامل�ص�همة فـي 
ب�لبدائل  مق�رنة  املف�صل  اخلي�ر  للودائع  ال�صريح  ال�صم�ن 
يو�صح  ال�صمنية.  احلم�ية  على  االعتم�د  مثل  االأخرى 
املودعني  جت�ه  ال�صلطة  التزام�ت  الودائع  �صم�ن  نظ�م 
نظ�ق  من  ويحد  اخل��ص(،  النظ�م  ح�ل  فـي  االأع�ص�ء  )اأو 
على  وي�ص�عد  الع�مة،  الثقة  ويعزز  التقديرية،  القرارات 
اأن يزود  احتواء تك�ليف م�ص�عدة امل�ص�رف املفل�صة، وميكن 

المبادئ األساسية للنظم الفعالة لضمان الودائع
واآلية  امل�ص�رف  اإخف�ق�ت  مع  للتع�مل  عملي  بنظ�م  البلدان 

االإفال�ص. تكلفة  لتمويل  للم�ص�رف 
اأن  ميكن  الودائع  �صم�ن  نظ�م  اإىل  اإ�صالح  اإدخ�ل  اإن 
فـي  امل�صرفـي  النظ�م  يكون  عندم�  جن�ح�  اأكرث  يكون 
يكون  ولكي  �صليمة.  املوؤ�ص�صية  بيئته  وتكون  ن�جح�  البالد 
الت�صوه�ت  ويتف�دى  م�صداقية،  ذو  الودائع  �صم�ن  نظ�م 
يكون  اأن  ويجب  االأخالقي،  اخلطر  خم�طر  اإىل  توؤدي  التي 
امل�يل  النظ�م  اأم�ن  �صبكة  من  جزءًا  الودائع  �صم�ن  نظ�م 
وتت�صمن  جيد.  ب�صكل  وتنفـيذه�  وت�صميمه�  اإن�ص�وؤه�  مت 
واإ�صرافـية،  احرتازية  تنظيم�ت  امل�يل  النظ�م  اأم�ن  �صبكة 
ال�صالحي�ت  توزيع  اإن  الودائع.  و�صم�ن   ، االأخري  واملقر�ص 
يعترب  امل�لية  االأم�ن  �صبكة  فـي  امل�ص�ركني  بني  وامل�صوؤولي�ت 

م�ص�ألة اختي�ر لل�صي��صة الع�مة والظروف اخل��صة ب�لبلد.

وب�صكل  وحده،  التع�مل  اإىل  الودائع  �صم�ن  نظ�م  يهدف  ال 
“االأزم�ت  اأو  الكبرية  امل�ص�رف  اإخف�ق�ت  مع  نظ�مي 
جميع  على  يجب  احل�الت  هذه  مثل  فـي  النظ�مية”. 
مع�  يعملوا  اأن  امل�يل  النظ�م  اأم�ن  �صبكة  فـي  امل�ص�ركني 
مع  التع�مل  تكلفة  ف�إن  ذلك،  اإىل  ب�ال�ص�فة  بفع�لية. 
�صم�ن  نظ�م  فقط  يتحمله�  اأال  ينبغي  النظ�مية  االإخف�ق�ت 
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اأ�ص�ليب  عرب  معه�  التع�مل  يتم  اأن  يجب  بل  وحده  الودائع 
اأخرى، من خالل الدولة مثال.

تعك�ص املب�دئ االأ�ص��صية، وقد مت ت�صميمه� لتكون ق�بلة للتكيف، 
البلد واالأطر والهيكلي�ت. تهدف  مع جمموعة وا�صعة من ظروف 
فع�لة  ملم�ر�ص�ت  طوعي  عمل  اإط�ر  تكون  الأن  االأ�ص��صية  املب�دئ 
الت�مة  ب�حلرية  الوطنية  ال�صلط�ت  تتمتع  الودائع،  �صم�ن  فـي 
لتحقيق  �صرورية  تراه�  التي  الالزمة  التكميلية  التدابري  لو�صع 
لي�صت  االأ�ص��صية  املب�دئ  بالده�.  فـي  الودائع  �صم�ن  فع�لية 
م�صممة لتغظية جميع احتي�ج�ت وظروف كل واحد من االأنظمة 
البلد  ظروف  اإىل  ينظر  اأن  ينبغي  ذلك،  من  بدال  امل�صرفـية. 
اخل��صة بطريقة اأكرث دقة، فـي اإط�ر القوانني وال�صلط�ت الق�ئمة 
للوف�ء ب�أهداف ال�صي��صة الع�مة و�صالحية نظ�م �صم�ن الودائع.
من  عدد  على  يرتكز  الأن  الودائع  ل�صم�ن  فع�ل  نظ�م  يحت�ج 
امل�صبقة،  ال�صروط  هذه  امل�صبقة.  ال�صروط  اأو  اخل�رجية  العن��صر 
على الرغم من اأن معظمه� خ�رح نظ�م الودائع، له� ت�أثري مب��صر 

على النظ�م. وهي ت�صمل م� يلي:

-تقييم م�صتمر لالإقت�ص�د والنظ�م امل�صرفـي؛  1

2 - حوكمة �صليمة لوك�الت ت�صم �صبكة اأم�ن النظ�م امل�يل؛

3 - رق�بة واإ�صراف احرتازيني قويني؛ 

واإف�ص�ح  حم��صبة  واأنظمة  جيد  ق�نوين  اإط�ر  -و�صع   4

متطورة.
ع�صرة  بح�صب  ع�صرة  الثم�نية  االأ�ص��صية  املب�دئ  ت�صنيف  يتم 
وال�صلط�ت  امله�م   ،)2-1 )املب�دئ  االأهداف  حتديد  جمموع�ت: 
امل�ص�ركني  مع  العالق�ت   ،)5 )املبداأ  احلوكمة   ،)5-3 )املب�دئ 
  ،)7-6 )املب�دئ  احلدود  عرب  والق�ص�ي�  االأم�ن  ب�صبك�ت  االآخرين 
والوعي   ،)11 التمويل )املبداأ   ،)10-8 والتغطية )املب�دئ  الع�صوية 
 ،)14-13 املحددة )املب�دئ  الق�نونية  وامل�ص�ئل   ،)12 الع�م )املبداأ 
للمودعني  الت�صديد  اإع�دة   ،)16-15 )املب�دئ  االإخف�ق�ت  ومع�جلة 

وعملي�ت اال�صرتداد )املب�دئ 18-17(. 

تحديد األهداف

االأوىل  اخلطوة  اإن  العامة:  السياسة  أهداف   –  1 المبدأ 
هي  الق�ئم  النظ�م  اإ�صالح  اأو  ودائع  �صم�ن  نظ�م  تبني  فـي 

املتوقع  من  التي  املن��صبة  الع�مة  ال�صي��صة  اأهداف  حتديد 
ر�صمي�  حمددة  االأهداف  هذه  تكون  اأن  ينبغي  يحققه�.  اأن 
الودائع.  �صم�ن  نظ�م  ت�صميم  فـي  جيد  ب�صكل  ومندجمة 
فـي  امل�ص�همة  اإىل  االأ�ص��صية  الودائع  �صم�ن  نظم  وتهدف 

حتقيق ا�صتقرار النظ�م وحم�ية املودعني.

المبدأ 2 – التخفـيف من مخاطر الخطر األخالقي: ال بد 
من التخفـيف من خم�طر اخلطر االأخالقي عرب الت�أكيد من 
الت�صميم  ميزات  على  يحتوي  الودائع  على  �صم�ن  نظ�م  اأن 
النظ�م  اأم�ن  �صبكة  من  اأخرى  عن��صر  خالل  ومن  املن��صبة 

امل�يل.

مهام وسلطات  

واجب�ت  تكون  اأن  مبك�ن  االأهمية  من  مهام:    -  3 المبدأ 
هن�ك  يكون  واأن  ر�صمي�  وحمددة  وا�صحة  الودائع  �صم�ن 
وال�صالحي�ت  املعلنة  الع�مة  ال�صي��صة  اأهداف  بني  تن��صق 

وامل�صوؤولي�ت املوكلة اإىل موؤمن الودائع.

المبدأ 4 - سلطات: يجب اأن يكون ملوؤ�ص�ص�ت �صم�ن الودائع 
هذه  تكون  اأن  على  مبهمته�  للقي�م  الالزمة  ال�صلط�ت  جميع 
�صم�ن  موؤ�ص�ص�ت  جميع  تتطلب  ر�صمي�.  حمددة  ال�صلط�ت 
واإبرام  الت�صديد”،  اإع�دة  متويل  على  “القدرة  الودائع 
العقود وو�صع موازن�ت الت�صغيل والاإجراءات الداخلية، على 
معلوم�ت اآنية ودقيقة ل�صم�ن اأن تفـي ب�لتزام�ته� فورًا جت�ه 

املودعني.

الحوكمة

�صم�ن  موؤ�ص�ص�ت  تتمتع  اأن  يجب  الحوكمة:   -  5 المبدأ 
الودائع من الن�حية العملية ب�ال�صتقاللية وال�صف�فـية واأن تكون 
ق�بلة للمح��صبة ومعزولة عن اأي ت�أثري �صي��صي ومن القط�ع ال 

مربر له.
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علوم مصرفـية
بشبكـات  اآلخـريـن  المشاركيـن  مـع  العالقـات 

األمـان والقضـايـا عبر الحـدود

بشبكات  اآلخرين  المشاركين  مع  العالقات   -  6 المبدأ 
املعلوم�ت  وتب�دل  الوثيق  للتع�ون  اإط�ر  و�صع  يجب   : األمان 
يتعلق  فـيم�  اخل��صة  العالقة  ف�صال عن  روتيني  اأ�ص��ص  على 
من  وغريه�  الودائع  �صم�ن  موؤ�ص�صة  بني  وذلك  ب�مل�ص�رف، 
وينبغي  امل�يل.  النظ�م  اأم�ن  �صبكة  فـي  االآخرين  امل�ص�ركني 
)رهن�  املن��صب  الوقت  وفـي  دقيقة  املعلوم�ت  هذه  تكون  اأن 
تب�دل  تن�صيق  يتم  اأن  يجب  االقت�ص�ء(.  عند  ب�ل�صرية 

التن�صيق. وترتيب�ت  املعلوم�ت 

ال�صرية،  �صم�ن  �صرط  الحدود:  عبر  القضايا   -  7 المبدأ 
فـي  الودائع  �صم�ن  موؤ�ص�ص�ت  بني  املعلوم�ت  تب�دل  ينبغي 
خمتلف البلدان ورمب� بني موؤ�ص�ص�ت �صم�ن الودائع وغريه� 
فـي  االأخرى.  االأجنبية  االأم�ن  �صبك�ت  فـي  امل�ص�ركني  من 
�صوف  �صم�ن  موؤ�ص�صة  من  اأكرث  فـيه�  يكون  التي  الظروف 
اإدراك  يتم  اأن  ال�صروري  من  ال�صداد.  عن  م�صوؤولية  تكون 
حتديد  فـي  االأم  البلد  نظ�م  يقدمه  الذي  الودائع  �صم�ن 

واالأق�ص�ط. املفرو�صة  املب�لغ 

والتغطية  العضوية 

نظ�م  يكون  اأن  يجب  اإللزامية:  العضوية   -  8 المبدأ 
الع�صوية فـي نظ�م �صم�ن الودائع اإلزامي� جلميع املوؤ�ص�ص�ت 
فـي  يعتربون  الذين  اأولئك  من  الودائع  تقبل  التي  امل�لية 
التجزئة  املث�ل مودعو  �صبيل  اإىل حم�ية )على  اأ�صد احل�جة 
وال�صرك�ت ال�صغرية املودعة(، وذلك لتجنب �صوء االختي�ر.

اأن  ال�صي��ص�ت  وا�صعي  على  يتوجب  التغطية:   -  9 المبدأ 
وفـي  االحرتازية  الرق�بة  الق�نون،  فـي   بو�صوح  يحددوا 
وينبغي  لل�صم�ن.  الق�بلة  الوديعة  هي  م�  االأ�ص��صي  النظ�م 
م�صداقية  ذا  لكن  حمدودا  التغطية  م�صتوى  يكون  اأن 
على  يغطي  اأن  وينبغي  ب�صرعة.  لتحديده  ق�بال  يكون  واأن 
اأهداف  لتحقيق  املودعني  من  الكربى  الغ�لبية  ك�ف  نحو 

مع  داخلي�  من�صجم�  يكون  واأن  للنظ�م  الع�مة  ال�صي��صة 
الودائع. نظ�م  لت�صميم  االأخرى  ال�صم�ت 

إلى  شامل  ضمان  غطاء  من  االنتقال    -  10 المبدأ 
االنتق�ل  م�  بلد  يقرر  عندم�  محدود:  ودائع  نظام ضمان 
حمدود  ودائع  �صم�ن  نظ�م  اإىل  �ص�مل  �صم�ن  غط�ء  من 
يتم  اأن  يجب  ال�ص�مل،  ال�صم�ن  غط�ء  تغيري  اأو  التغطية، 
اأن  ميكن  البلد.  ظروف  به�  ت�صمح  �صرعة  ب�أق�صى  االنتق�ل 
احتجزت  اإذا  ال�صلبية  االآث�ر  من  عدد  ال�ص�مل  للغط�ء  يكون 
وا�صعوا  يويل  اأن  وينبغي  املعنوي.  اخلطر  �صيم�  وال  طويال، 
والتطلع�ت  الع�مة  للمواقف  خ��ص�  اهتم�م�  ال�صي��ص�ت 

وذلك خالل الفرتة االنتق�لية.

التمويل

المبدأ 11 - التمويل: ينبغي اأن تتوفر لنظ�م �صم�ن الودائع 
فـي  ال�صريع  ال�صداد  ل�صم�ن  الالزمة  التمويل  اآلي�ت  كل 
اأ�ص�ليب  فـي ذلك  املودعني مب�  املن��صب عند مط�لبة  الوقت 
اإ�ص�فـي م�ص�ند الأغرا�ص ال�صيولة عند  احل�صول على متويل 
الرئي�صية  امل�صوؤولية  امل�ص�رف  تتحمل  اأن  يجب  االقت�ص�ء. 
وعمالءه�  ت�صتفـيد  اأنه�  اإذ  الودائع  �صم�ن  تك�ليف  لدفع 

مب��صرة من كونه� متتلك نظ�م� فع�ال ل�صم�ن الودائع.
م�صبقة،  ك�نت  الودائع )�صواء  �صم�ن  لنظم  ب�لن�صبة 
التف��صلية  االأق�ص�ط  نظم  ب��صتخدام  هجينة(  اأو  الحقة، 
فـي  امل�صتخدمة  املع�يري  تكون  اأن  يجب  املخ�طر،  املعّدلة 
جلميع  �صف�فة  املخ�طر  املعّدلة  التف��صلية  االأق�ص�ط  نظم 
الالزمة  املوارد  جميع  تكون  اأن  يجب  كذلك،  امل�ص�ركني.  
التف��صلية  االأق�ص�ط  نظ�م  الإدارة  ج�هزة  تكون  اأن  يجب 

املعّدلة املخ�طر على النحو املن��صب.

الوعي العام 

المبدأ 12 – الوعي العام:  لكي يكون نظ�م �صم�ن الودائع 
فع�اًل من ال�صروري اأن يتم اإطالع اجلمهور على نحو م�صتمر 

حول فوائد وقيود نظ�م �صم�ن الودائع.
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مسائل قانونية محددة 

المبدأ 13 – الحماية القانونية:  يجب اأن تتمتع موؤ�ص�صة �صم�ن 
الق�ص�ئية  الدع�وى  فـيه� بحم�ية �صد  الع�ملني  واالأفراد  الودائع 
ب�ص�أن القرارات واالإجراءات التي يتخذونه� بـِ »ح�صن نية« خالل 
القواعد  اإتب�ع  االأفراد  من  ُيطلب  قد  لكن،  مبه�مهم.   القي�م 
اأن  ل�صم�ن  وذلك  ال�صلوك  وقواعد  امل�ص�لح  لت�ص�رب  املن��صبة 
يبقوا ق�بلني للخ�صوع للمح��صبة.  يجب حتديد احلم�ية الق�نونية 
املن��صبة،  الظروف  وفـي  االإدارية،  واالإجراءات  الت�صريع�ت  فـي 

للتعوي�ص. الق�بلني  لالأ�صخ��ص  الق�نونية  النفق�ت  تغطية 

حال  فـي  المخطئة  األطراف  مع  التعامل   –  14 المبدأ 
الودائع  موؤ�ص�صة �صم�ن  ُتعطى  اأن  المصرف:  يجب  إفالس 
التعوي�ص  التم��ص  �صلطة  ال�صلة  ذات  االأخرى  ال�صلطة  اأو 
اإفال�ص  فـي  خط�أ  على  تعترب  التي  االأطراف  �صد  الق�نوين 

امل�صرف.

معالجة اإلخفاق 

الوقت  فـي  والتدخل  المبكر  االكتشاف   –  15 المبدأ 
المناسب والمعالجة:  يجب اأن تكون موؤ�ص�صة �صم�ن الودائع جزءًا 
من منظومة �صبكة اأم�ن النظ�م امل�يل التي توؤمن االكت�ص�ف املبكر 
للم�ص�رف  املن��صب  احلل  واإيج�د  املن��صب  الوقت  فـي  والتدخل 
اكت�ص�ف احل�لة  اأو  يتم حتديد  اأن  يجب  ا�صطراب�ت.  تواجه  التي 
املتوقع  من  التي  اأو  كبرية  �صعوبة  فـي  امل�ص�رف  فـيه�  يكون  التي 
على  مبكر  وقت  فـي  كبرية  �صعوبة  فـي  امل�صرف  فـيه�  يكون  اأن 
اأ�ص��ص مع�يري حمددة من قبل امل�ص�ركني فـي �صبك�ت االأم�ن على 

اأن يكون له� اأي�صً� اال�صتقاللية الت�صغيلية  و�صلطة العمل.

املع�جلة  اإجراءات  فعالة:  معالجة  إجراءات   –  16 المبدأ 
الفع�لة يجب اأن:  ت�صهل قدرة موؤ�ص�صة �صم�ن الودائع على االإيف�ء 
وعلى  وبدقة  ب�صرعة  املودعني  ت�صديد  ذلك  فـي  مب�  ب�لتزام�ته� 
ال�صوق؛  وا�صطراب�ت  املع�جلة  تك�ليف  التقليل من  ع�دل؛  اأ�ص��ص 
من  االن�صب�ط  وتعزيز  االأ�صول؛  على  اال�صرتداد  عملي�ت  زي�دة 
خالل االإجراءات الق�نونية فـي ح�ل االإهم�ل اأو خم�لف�ت اأخرى.  

اإ�ص�فة اإىل ذلك، ف�إن موؤ�ص�صة �صم�ن الودائع اأو م�ص�رك اآخر فـي 
الإن�ص�ء  �صلطة  لديه  يكون  اأن  يجب  امل�لية  االأنظمة  اأم�ن  �صبك�ت 
اآلية مرنة ت�ص�عده فـي احلف�ظ على الوظ�ئف امل�صرفـية الدقيقة 
لالأ�صول  املن��صبة  الهيئة  قبل  من  احل�صول  ت�صهيل  خالل  من 
اإمك�نية  توفـري  )مثاًل  املفل�ص  للم�صرف  اخل�صوم  وفر�صية 
تلك  على  للحف�ظ  اأموالهم  اإىل  للمودعني  امل�صتمر  الو�صول 

االأموال وتب�دل املعلوم�ت والقي�م ب�أن�صطة املق��صة والت�صوية(.

سداد المودعين وعمليات االسترداد 

اأن  المبالغ المستحقة للمودعين: يجب  تسديد   – 17 المبدأ 
اأموالهم  اإىل  �صريعً�  للمودعني و�صواًل  الودائع  يوؤمن نظ�م �صم�ن 
الودائع  �صم�ن  موؤ�ص�صة  اإخط�ر  يتم  اأن  ينبغي  لذلك،  امل�صمونة. 
تكون  قد  التي  ال�صروط  عن  ك�ٍف  بوقت  ذلك  قبل  اإعالمه�  اأو 
املعلوم�ت مقدمً�.   اإىل  املودعني  توفر و�صول  واأن  لل�صداد  مطلوبة 
حلدود  ي�صل  ب�ل�صداد  الق�نوين  احلق  للمودعني  يكون  اأن  ينبغي 
تبداأ  �صوف  ظروف  اأي  وحتت  متى  يعرفوا  اأن  وينبغي  التغطية 
الذي  الزمني  واالإط�ر  ال�صداد،  عملية  الودائع  �صم�ن  موؤ�ص�صة 
�صتتم املدفوع�ت خالله، �صواء مت اإجراء اأي دفع م�صبق اأو موؤقت 

وكذلك حدود التغطية املطبقة.

المبدأ 18 – االسترداد:  يجب اأن ت�ص�رك موؤ�ص�صة �صم�ن الودائع 
فـي ع�ئدات املب�لغ امل�صرتدة من اأمالك امل�صرف املفل�ص.  يجب 
اأن يتم توجيه اإدارة اأ�صول امل�صرف املفل�ص وعملية اال�صرتدادات 
بهذا  يقوم  اآخر  طرف  اأي  اأو  الودائع  �صم�ن  موؤ�ص�صة  قبل  )من 

الدور( بح�صب اعتب�رات جت�رية ومزاي�ه� االقت�ص�دية.

إعداد:
جلنة بازل للرقابة على املصارف
اجلمعية الدولية ملؤسسات ضمان الودائع
حزيران/ يونيو  2009
املصدر: النشرة املصرفـية العربية
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متفرقــات
األمم المتحدة تحذر من تراجع شديد فـي أداء االقتصاد الفلسطيني

حذرت االأمم املتحدة،  من تراجع �صديد فـي اأداء االقت�ص�د 
الفل�صطيني خالل ال�صنوات املقبلة بفعل النق�ص احل�د فـي 

. الفل�صطينية  املوارد 
للتج�رة  املتحدة  االأمم  موؤمتر  عن  �صدر  تقرير  وق�ل 
�صح�فـي  موؤمتر  فـي  عر�صه  وجرى  »الأونكتاد«  والتنمية 
الفل�صطيني �صيزداد  اأداء االقت�ص�د  اإن  عقد فـي رام اهلل، 

�صوءا على املدى الطويل رغم النمو احل�يل .
عن  االأمل�نية  االأنب�ء  وك�لة  نقلته  الذي  التقرير  واأعرب 
القلق اإزاء التق�صف امل�يل، وانعدام االأمن الغذائي، وتزايد 
الن�جمة  ال�صلبية  واالآث�ر  الزراعي،  القط�ع  وتراجع  الفقر، 
عن ا�صتمرار االحتالل وانخف��ص الدعم امل�يل املقدم من 

اجله�ت امل�نحة .
االأرا�صي  فـي  »الأونكتاد«  ممثل  التقرير  وعر�ص 
من  حتقق  م�  اإن  ق�ل  الذي  م�صيف،  م�صيف  الفل�صطينية 
9.9 فـي امل�ئة ال  2011 بن�صبة  منو اقت�ص�دي خالل ع�م 
فـي  النمو  رفعه�  الن�صب  هذه  الأن  فهمه،  ي�ص�ء  اأن  ينبغي 
23 فـي امل�ئة الن�جت عن اأن�صطة اإع�دة  قط�ع غزة بن�صبة 
الغربية  ال�صفة  فـي  النمو  ن�صب  بلغت  حني  فـي  االإعم�ر. 
5.2 فـي امل�ئة، ومع ذلك م� زال ن�صيب الفرد من الن�جت 

املحلي االإجم�يل احلقيقي فـي غزة اأقل من 10 فـي امل�ئة 
الذي  النمو  اأن  م�صيف  وذكر   .2005 ع�م  م�صتوى  عن 
م�صتدمي�،  لي�ص   2012 ع�م  وم�صتهل   2011 ع�م  حتقق 
واأن ن�صبة كبرية من النمو تعتمد على املعونة من اخل�رج.
الع�م  �صهده  الذي  االقت�ص�دي  التو�صع  اأن  اإىل  واأ�ص�ر 
اليد  واإنت�جية  احلقيقية  االأجور  برتاجع  اقرتن  امل��صي 
املرتفعة  البط�لة  معدالت  خف�ص  اإىل  يوؤد  ومل  الع�ملة، 
26 فـي امل�ئة، وهو اأ�صد فـي غزة  التي ظلت عند م�صتوى 
عنه فـي ال�صفة، فـي حني يبلغ م�صتواه� اأي�ص� فـي القد�ص 

78 فـي امل�ئة. ال�صرقية ن�صبة 
احلقيقي  ال�صبب  االإ�صرائيلي  االحتالل  التقرير  واعترب 
وراء اإع�قة التنمية الفل�صطينية، »فغزة م� زالت خ��صعة 
على  املفرو�صة  احلواجز  وعدد  االقت�ص�دي،  للح�ص�ر 
من  زاد  الغربية  ال�صفة  فـي  وال�صلع  الفل�صطينيني  تنقل 

500 ح�جز فـي ع�م 2010 اإىل 523 ح�جزا ع�م 2011.«

وذكر التقرير اأن املعونة �صكلت فـي ال�صنوات امل��صية ع�مال 
اأزم�ت  وقوع  دون  واحليلولة  االقت�ص�د  ال�صتدامة  اأ�ص��صي� 
الدعم  تراجع  اأن  اإىل  الفت�  اأعمق،  اقت�ص�دية  اجتم�عية 
اجتم�عية  تداعي�ت  له  �صيكون  امل�نحة  الدول  من  املقدم 

اقت�ص�دية خطرية .
ودع� التقرير اإىل تركيز اجلهود على منع املزيد من التعدي 
على الق�عدة االإنت�جية الفل�صطينية من خالل امل�صتوطن�ت 
واالحتالل، وميكن اأن يوؤدي عك�ص م�ص�ر الو�صع الق�ئم اإىل 
مقوم�ت  لديه�  فل�صطينية  دولة  بن�ء  نحو  ال�صبيل  متهيد 
ال�صلطة  موازنة  عجز  ا�صتمرار  اإىل  اأ�ص�ر  كم�  البق�ء. 
االإيرادات  وتعزيز  االإنف�ق  خلف�ص  جهوده�  توا�صل  رغم 
ال�صريبية، لكن الهوام�ص التي تتيحه� مثل هذه االإجراءات 

تظل حمدودة.
غي�ب  اإىل  لل�صلطة  امل�يل  ال�صعف  ا�صتمرار  التقرير  وعزا 
االإيرادات  وت�صرب  واملع�بر  االأر�ص  على  احلقيقية  ال�صي�دة 
جراء  من  ممكنة  واإيرادات  نواجت  وفقدان  اإ�صرائيل،  اإىل 
�صعف  اآث�ر  وتف�قم  االحتالل  يفر�صه�  التي  التدابري 

اإيرادات ال�صلطة جراء تراجع دعم اجله�ت امل�نحة .
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جوائز نصف 
سنوية

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك.

شروط الحملة:

·         الحسابات التي ستشارك في هذا البرنامج هي حسابات التوفير بكافة العمالت.
·         أن ال يقل الحد ا�دنى للرصيد اليومي خالل 6 شهور التي تجري فيها القرعة عن مبلغ $1000.

·         الحسابات المشاركة تخضع ¤لية توزيع ا�رباح المعتمدة لدى البنك

www.aibnk.com... نسعى لجعل الحياة أحلى
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