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جمعية البنوك:
- تشارك في تنظيم منتدى »المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة«

- تعقد وتشارك في عدد من األنشطة والفعاليات المصرفية واالقتصادية
- تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني في عضوية عدد من اللجان والمجالس 

- تناقش عدد من القضايا المصرفية القانونية

   القطاع المصرفـي الفلسطيني يشكل حوالي 23% من األردني
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بيت البنوك
بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية

جمعية البنوك تشارك في تنظيم منتدى
»المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة«

شاركت جمعية البنوك فـي تنظيم فعاليات 

واملتوسطة  الصغيرة  »املشروعات  منتدى 

بالتعاون مع  املرأة«  وتأثيرها على متكني 

النقد  وسلطة  العربية  املصارف  احتاد 

األردني  املركزي  والبنك  الفلسطينية 

والبنك  األردن  فـي  البنوك  وجمعية 

2018/08/07- بتاريخ  وذلك  األوروبي، 

لفـيف  بحضور  األردن،  ـ  عمان  فـي   06

واملصرفـية  الرسمية  الشخصيات  من 

بعض  عن  وممثلي  والعربية  الفلسطينية 

مؤسسات التمويل الدولية املتخصصة. 

اليومني  مدى  على  املؤمتر  ناقش  حيث 

ومتويل  دعم  وآليات  استراتيجيات 

في  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 

والعدالة  االقتصادية  التنمية  دعم 

الشمول  وسياسات  االجتماعية، 

املشروعات  لدعم  كمنطلق  املالي 

واإلبداع . االبتكار  وتنمية  الصغيرة 

املصرفي  القطاع  دور  ناقش  كما 

ومؤسسات  الدولية  املالية  واملؤسسات 

ومتويل  دعم  في  املخاطر  ضمان 

واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 

والتمكني االقتصادي للمرأة من أجل تنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة، واالبداع 

األعمال،  ريادة  جهود  ودعم  واالبتكار 

الطريق نحو املستقبل.

املنتدى،  ألعمال  االفتتاحية  الكلمات  وفي 

البنك املركزي األردني،  أكد معالي محافظ 

أهم  هو  التمويل  »أن  فريز،  زياد  الدكتور 

الصغيرة  الشركات  تواجه  التي  التحديات 

حال  في  يتفاقم  التحدي  وهذا  واملتوسطة، 

وخاصة  النساء،  من  اململوكة  الشركات 

بسبب ضعف الضمانات التي متلكها النساء، 

وضعف حقوق امللكية، والتمييز املوجود في 

التشريعات والقوانني واألنظمة واألعراف«.

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  واستعرض 

البنوك في فلسطني، السيد جوزيف نسناس،  

دور اجلمعية في تسليط الضوء على  هذه 

عجلة  بتحريك  أهمية  من  لها  ملا  القضايا 

مشيرًا  واملصرفي،  االقتصادي  القطاع 

واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  »أن  إلى 

تلعب دورًا كبيرًا بالغ األهمية في نهوض 

قصص  وهناك  كثيرة،  دول  باقتصاديات 

جناج تبرزها جتارب دولية وأن العناية بها 

يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى«.

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قال  بدوره، 

»إن  القاضي،  هاني  األردن،  في  البنوك 

تعزيز  على  ينطوي  املرأة  متكني  مفهوم 

األسرة  في  حياتهن  على  النساء  سيطرة 

واملجتمع، والبيئة احمللية، والسوق، مؤكدا 

املوضوعات  أحد  يعد  املرأة  متكني  أن 

الدولية  احملافل  في  املطروحة  الرئيسة 

والعاملية خالل العقود الثالثة األخيرة«. 

املصارف  احتاد  عام  أمني  قال  جهته  من 

املنتدى  رسالة  »إن  فتوح،  وسام  العربية، 

تتمثل في ربط متويل املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة، »من خالل قدرتها االستيعابية 

الكبيرة لأليدي العاملة«، بالدور االقتصادي 

من  يخفف  مبا  العربية،  للمرأة  الفاعل 

املرأة  العام، وميكن  القطاع  على  الضغط 

التنمية  تعزيز  في  فاعل  دور  لعب  من 

االقتصادية في مجتمعاتنا«.

وفي نهاية املنتدى أوصى املشاركون، بتفعيل 

الصغيرة  للمؤسسات  املصرفي  التمويل 

واملتوسطة، والتي تعد عصب االقتصاد في 

أهمية  على  مؤكدين  العربية،  الدول  معظم 

املؤسسات  من  النوع  هذا  في  املرأة  دعم 

وتوفير التمويل املناسب لها  لدوره في متكني 

مكانتها االقتصادية.
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الهيئة العامة لجمعية البنوك 
تناقش عدة قضايا مصرفية ذات أهمية

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماعًا 

غير عادي بتاريخ 2018/09/02 فـي مقر 

حيث  األعضاء،  أغلبية  بحضور  اجلمعية 

موافقتها  االجتماع  خالل  الهيئة  أبدت 

على املساهمة في تغطية تكاليف برنامج 

تدريبي للقضاة، وناقشت مقترح تأسيس 

واحلواالت  املقاصة  مع  للتعامل  شركة 

سلطة  لتعليمات  وتطرقت  االسرائيلية، 

التقلبات  احتياطي  بخصوص  النقد 

الدعم   طلبات  على  اطلعت  كما  الدورية، 

املقدمة من مستشفيات القدس.

 جمعية البنوك تشارك في االجتماعات التحضيرية 
لتنظيم »المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2018«

شاركت جمعية البنوك سلطة النقد ومؤسسة 

األوروبي  والصندوق   IFC الدولية  التمويل 

الفلسطيني لضمان القروض فـي التحضير 

الفلسطيني  املصرفـي  املؤمتر  عقد  لتنظيم 

الدولي 2018 حتت عنوان »دور الريادة في 

عقد  خالل  من  وذلك  االقتصادية«،  التنمية 

اجتماعات يتم من خاللها صياغة أهداف، 

جلسات  في  املتحدثني  أسماء  أجندة، 

املؤمتر، والقضايا اللوجستية.

جمعية البنوك تلتقي بعثة البنك الدولي
نبيل  البنوك  جمعية  عام  مدير  التقى 

بتاريخ  الدولي  البنك  بعثة  دياب  أبو 

حيث  اجلمعية،  مقر  فـي   2018/07/16

مت اطالع البعثة على أداء البنوك العاملة 

مؤشراتها  و  بياناتها  وأهم  فلسطني  في 

املالية واملصرفية، وواقع القطاع املصرفي 

العمالء  وودائع  احلالي،  الفلسطيني 

والتسهيالت املمنوحة في قطاع غزة.

جمعية البنوك تساهم في تغطية تكاليف برنامج تدريبي للسادة القضاة
في إطار التطوير املعرفي للسادة للقضاة 

حول القضايا املصرفية والتجارية، قدمت 

تغطية  في  مساهمتها  البنوك  جمعية 

تكاليف برنامج أساسيات العمل املصرفي 

مجلس  مع  بالتعاون  القضاة  للسادة 

وبأشراف  النقد  وسلطة  األعلى  القضاء 

وتنظيم املعهد املصرفي الفلسطيني، حيث 

هدف البرنامج إلى تعريف السادة القضاة 

املصرفي،  والنظام  العمل  بأساسيات 

وزيادة الوعي باألعمال املصرفية لتحقيق 

القضائي  اجلهازين  بني  ما  التكامل 

واملصرفي، ومن اجلدير ذكره أن البرنامج 

استمر ملدة ستة عشر يوما حيث مت تقسيم 

توزعت  مجموعات  ثمان  الى  املشاركني 

على محافظات الضفة.

جمعية البنوك تبدأ التحضير لعقد خلوتها االستراتيجية
لعقد  التحضير  البنوك  جمعية  بدأت 

تعمل شركة  خلوتها االستراتيجية، حيث 

على   Dimensions Consulting

التحضيرات النهائية لتقدمي تقارير التحليل 

واإلطار  اخلارجي،  التحليل  الداخلي، 

االستراتيجي للخلوة لعرضها على مجلس 

التنفيذية على  تعمل اإلدارة  اإلدارة، كما 

التنسيق بني أعضاء الهيئة العامة لتحديد 

موعد مناسب لعقد اخللوة.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل للمستشارين القانونيين ومدراء الدوائر القانونية
لمناقشة التقادم الصرفي للشيك

عمل  ورشة  البنوك  جمعية  عقدت 

الدوائر  ومدراء  القانونيني  للمستشارين 

فلسطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونية 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/08/07 بتاريخ 

للشيك  الصرفي  »التقادم  ملناقشة  وذلك 

فلسطني  في  العاملة  البنوك  والتزام 

تاريخ  من  أشهر  ستة  خالل  الشيك  بوفاء 

به«،  املتعلق  القانوني  والسند  االستحقاق 

حيث ناقش احلضور االحكام القانونية 

املتعلقة باملوضوع، وفي نهاية الورشة 

عرض  مدة  ان  على  احلضور  اتفق 

العرف  عليه  جرى  ملا  وفقا  الشيك 

املصرفي في فلسطني هي ست شهور 

يتوجب  وبحيث  االستحقاق  تاريخ  من 

املدة  خالل  الشيك  صرف  البنك  على 

في  وفاء  مقابل  توفر  إذا  املذكورة 

حساب الساحب اما بعد انقضاء املدة 

املشار اليها فان للبنك احلق في رفض 

وفاء  مقابل  توفر  لو  الشيك حتى  وفاء 

عرضه خالل  لعدم  العميل  في حساب 

قيام  حال  في  انه  على  التقدمي  مدة 

البنك بصرف الشيك بعد انقضاء مدة 

التقدمي فيكون وفاؤه صحيحا.

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل للمستشارين القانونيين
لمناقشة تطبيق تعليمات سلطة النقد بشأن احتياجات االشخاص ذوي اإلعاقة

عمل  ورشة  البنوك  جمعية  عقدت 

للمستشارين القانونيني فـي البنوك العاملة 

فـي فلسطني بتاريخ 2018/07/03 فـي 

حول  اآلراء  تبادل  بهدف  اجلمعية،  مقر 

سلطة  وتعاميم  تعليمات  تطبيق  كيفية 

للمشكالت واملعيقات  النقد وإيجاد حلول 

لها،  تطبيقهم  أثناء  تواجههم  قد  التي 

الورشة  خالل  املستشارين  ناقش  حيث 

 2017/08 رقم  النقد  سلطة  تعليمات 

ذوي  االشخاص  احتياجات  بشأن 

رقم  النقد  سلطة  تعميم  وكذلك  اإلعاقة، 

الوزراء  مجلس  قرار  بشأن   2018/79

حسابات  فتح  في  األم  حق  بخصوص 

مصرفية ألبنائها القاصرين.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء العالقات العامة واألعالم 
لتنسيق تطوع موظفي البنوك لتنفيذ برامج مؤسسة انجاز فلسطين

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 

البنوك  فـي  واالعالم  العامة  العالقات 

العاملة فـي فلسطني مع ممثلي مؤسسة 

فـي   2018/08/09 بتاريخ  اجناز 

من  عدد  تطوع  لتنسيق   اجلمعية،  مقر 

موظفي البنوك في تنفيذ برامج املؤسسة 

2019/2018، حيث قدم ممثلي املؤسسة 

حملة تعريفـية عن برامجها وآلية عملها.

 جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء العمليات 
لبحث مقترح تأسيس شركة للتعامل مع المقاصة والحواالت االسرائيلية

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 

العمليات فـي البنوك العاملة فـي فلسطني 

بتاريخ 2018/08/26 فـي مقر اجلمعية 

وذلك  النقد،  سلطة  عن  ممثل  وبحضور 

للتعامل مع  لبحث مقترح تأسيس شركة 

حيث  االسرائيلية،  واحلواالت  املقاصة 

أوضح ممثل سلطة النقد خالل االجتماع 

أهم النقاط األساسية حول الفكرة وشرح 

أورد  االجتماع  نهاية  وفي  جوانبها، 

ممثلي البنوك تصورًا وسيناريوهات عمل 

مقترحة للشركة املنوي تأسيسها. 

جمعية البنوك تشارك في عضوية عدد من الفرق واللجان والمجالس
املصرفي  القطاع  عن  ممثاًل  بصفتها 

الفلسطيني ُرشحت اجلمعية في عضوية 

واملجالس  اللجان،  الفرق،  من  عدد 

العام  القطاعني  من  ملؤسسات  التابعة 

واخلاص خالل الربع الثالث من العام 

احلالي، منها؛ عضوية الفريق الوطني 

العمل،  لوزارة  التابعة  الالئق  للعمل 

وجلنة  لألجور  الوطنية  اللجنة  عضوية 

للوزارة  التابعتان  العمالية  السياسات 

االستشاري  املجلس  وعضوية  العمل، 

االعلى لنقابة احملاسبني الفلسطينيني.
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بيت البنوك
جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت والعمليات 

لمناقشة مالحظاتهم على مسودة تعليمات
»المقاصة الوطنية االلكترونية وقواعد العضوية فيها«

مع  بالتنسيق  البنوك  جمعية  نظمت 

التسهيالت  ملدراء  اجتماعًا  النقد  سلطة 

فـي  العاملة  البنوك  في  والعمليات 

بتاريخ  النقد  فلسطني مع ممثلي سلطة 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/07/09

مسودة  على  مالحظاتهم  ملناقشة 

الوطنية  »املقاصة  النقد  تعليمات سلطة 

فيها«،  العضوية  وقواعد  االلكترونية 

حيث ناقش احلضور التعديالت املقترحة 

على املسودة بناًء على مالحظات البنوك 

النقد  سلطة  ممثلي  وقدم  املوحدة، 

التعديالت  حول  الالزمة  االيضاحات 

احلضور  استفسارات  على  وأجابوا 

وتساؤالتهم.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت 
لمتابعة موضوع إمكانية وضع آلية لتمكين الفئات العاملة في القطاع الخاص

من المهنيين والحرفيين االنتفاع من برامج القروض السكنية

بالتنسيق  البنوك  جمعية  نظمت 

ملدراء  اجتماعًا  النقد  سلطة  مع 

فـي  العاملة  البنوك  في  التسهيالت 

فلسطني مع ممثلي سلطة النقد بتاريخ 

اجلمعية،  مقر  فـي   2018/07/15

آلية  وضع  إمكانية  موضوع  ملتابعة 

القطاع  في  العاملة  الفئات  لتمكني 

واحلرفيني  املهنيني  من  اخلاص 

االنتفاع من برامج القروض السكنية، 

البنوك  إجراءات  على  ولالطالع 

هذا  ويأتي  اخلصوص،  بهذا  املتخذة 

من  عدد  مطالبات  ظل  في  االجتماع 

القطاعات االقتصادية اخلاصة لبحث 

من  ميكن  التي  والوسائل  السبل 

خاللها متكني وتعزيز قدرات العاملني 

إلى  للوصول  القطاعات  هذه  في 

روافد التمويل البنكية.
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جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء التسهيالت
لمناقشة مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لمدراء العمليات
لمتابعة إجراءات عمل فتح الحسابات لدى البنوك

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 

فـي  العاملة  البنوك  فـي  التسهيالت 

بتاريخ  النقد  سلطة  ممثلي  مع  فلسطني 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2018/08/27

ملوظفي  اخلدمة  نهاية  مستحقات  ملناقشة 

القطاع اخلاص، وخالل االجتماع أوضح 

الواجب  االجراءات  النقد  سلطة  ممثلي 

اخلصوص  بهذا  البنوك  قبل  من  اتباعها 

مع التأكيد على ضرورة االلتزام بها.

جمعية البنوك تشارك في عدد من اللقاءات وورش العمل

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا ملدراء العمليات 

فـي البنوك العاملة فـي فلسطني مع ممثلي 

فـي   2018/07/18 بتاريخ  النقد  سلطة 

مقر اجلمعية، وذلك الستكمال مناقشة آليات 

احلسابات  فتح  عمليات  إجراءات  تبسيط 

ممثلي  أكد  االجتماع  وخالل  البنوك،  لدى 

إجراءات  تبسيط  إلى ضرورة  النقد  سلطة 

لكافة  البنوك  لدى  احلسابات  فتح  وشروط 

مستوياتهم  مبختلف  املجتمع  شرائح 

واملؤسسية،  املهنية  عملهم  وطبيعة  وفئاتهم 

وأشاروا إلى ضرورة التقيد بكافة تعليمات 

سلطة النقد بهذا اخلصوص.

من  عدد  فـي  البنوك  جمعية  شاركت 

الربع  خالل  العمل  وورش  اللقاءات 

الثالث من هذا العام بصفتها ممثاًل عن 

منها؛  فلسطني،  فـي  املصرفـي  القطاع 

استراتيجية  إعداد  حول  عمل  ورشة 

الفلسطينية  املرأة  ريادية  لتعزيز  وطنية 

الوطني  االقتصاد  وزارة  من  بتنظيم 

وذلك بتاريخ 29-2018/08/30 في مقر 

الوزارة، ورشة عمل حول تقييم املشاريع 

احلكومي  التمويل  بغرض  االستثمارية 

والتخطيط  املالية  وزارة  نظمته  والذي 

 DAI التطويرية  البدائل  وشركة 

املعهد  مقر  في   2018/09/04 بتاريخ 

والضرائب،  العامة  للمالية  الفلسطيني 

ومؤمتر عرض ومناقشة تقرير األونكتاد 

السنوي بتاريخ 2018/09/12  في مقر 

معهد ماس.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك سلطة النقد في تنظيم حفل تكريمي
لمنظمي فعاليات األسبوع المصرفي للعام 2018

فـي  النقد  سلطة  البنوك  جمعية  شاركت 

فعاليات  ملنظمي  تكرميي  حفل  تنظيم 

والشباب  لألطفال  املصرفي  االسبوع 

 2018/08/02 بتاريخ   2018 للعام 

مبناسبة  وذلك  النقد،  سلطة  مقر  فـي 

دولية  جائزة  على  النقد  سلطة  حصول 

 )Global Inclusion Award 2018(

عن تنظيمها أفضل فعالية للتوعية املالية 

وشمال  االوسط  الشرق  منطقة  في 

معالي  ألقاها  التي  كلمته  وفي  افريقيا، 

الشوا  عزام  السيد  النقد  سلطة  محافظ 

املصرفية  لألسرة  اجلزيل  بالشكر  تقدم 

فعالية  تنظيم  في  وشركائها  الفلسطينية 

والشباب  لألطفال  املصرفي  األسبوع 

2018، التي متت مبستوى راق يضاهي 

فخره  عن  معبرًا  العاملية،  املستويات 

واعتزازه باإلجنازات التي حتققها سلطة 

النقد واجلهاز املصرفي الفلسطيني، وفي 

الفعاليات  نهاية احلفل مت تكرمي منظمي 

وممثلي البنوك واملؤسسات الشريكة من 

القطاعني العام واخلاص.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك لتوحيد مالحظاتهم
على مسودتي تعليمات سلطة النقد 

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فلسطني  فـي  العاملة  البنوك 

وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2018/07/04

البنوك  من  الواردة  املالحظات  لتوحيد 

على مسودتي تعليمات سلطة النقد بشأن 

التنظيمي  املال  رأس  متطلبات  »تطبيق 

»تطبيق  وبشأن   ،»III بازل  مقررات  وفق 

نسبة الرفع املالي«  حيث ناقش احلضور 

وعلى  التعليمات  على  الواردة  املالحظات 

موحدة  مالحظات  صياغة  مت  ذلك  أثر 

أرسلت  للموضوع،  ومتابعًة  للبنوك، 

دائرة  إلى  املوحدة  املالحظات  اجلمعية 

النقد،  سلطة  فـي  والتفتيش  الرقابة 

الجتماع  موعد  حتديد  منهم  طلبت  كما 

ملناقشتها مع البنوك.
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 بصفتها عضوًا في عدد من الفرق و المجالس واللجان  
جمعية البنوك تشارك في مجموعة من األنشطة

ممثاًل  بصفتها  البنوك  جمعية  شاركت 

فلسطني  فـي  املصرفـي  القطاع  عن 

املجالس،  الفرق،  من  عدد  نشاطات  فـي 

هذا  من  الثالث  الربع  خالل  واللجان 

عمل  ورشة  فـي:  شاركت  حيث  العام، 

الفريق  ألعمال  اخلتامي  التقرير  اطالق 

غسل  جرميتي  مخاطر  لتقييم  الوطني 

البنك   – االرهاب  ومتويل  االموال 

في   2018/07/05-04 بتاريخ  الدولي 

للجنة  اجتماعات  بارك،  اجلراند  فندق 

بتاريخ  عقدت  التي  املالي  للشمول  الفنية 

اجتماع  و2018/08/28،   ،09/13

بتاريخ  الفلسطيني  الثقافي  الصندوق 

الثقافة،  وزارة  مقر  في   2018/08/01

درء  صندوق  إدارة  مجلس  واجتماعات 

املخاطر والتأمينات الزراعية.

جمعية البنوك تشارك بحضور ندوة
»تفعيل دور القطاعين المحلي والمصرفي في دعم التعليم في فلسطين«

سلطة  محافظ  معالي  وحضور  برعاية 

وزير  ومعالي  الشوا  عزام  السيد  النقد 

التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، 

وممثلني عن القطاعني املصرفي واحمللي 

في فلسطني، وحشد من األسرة التربوية 

ممثلة  البنوك  جمعية  شاركت  التعليمية، 

برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بحضور 

احمللي  القطاعني  دور  »تفعيل  ندوة 

واملصرفي في دعم التعليم في فلسطني«.

الشوا:  عزام  السيد  قال  كلمته  وفي 

»ينظر للتعليم باعتباره عملية استثمارية 

في بناء األجيال، فهو يعتبر هدف رئيس 

املستدامة  التنمية  أهداف  وأساسي من 

سبل  الفلسطينية  لألسرة  يوفر  والذي 

تتوان  لم  السبب  ولهذا  الكرمي،  العيش 

ومؤسسات  واملصارف  النقد  سلطة 

التعليمية  املسيرة  دعم  عن  اإلقراض 

القطاع  مؤسسات  داعيًا  فلسطني«،  في 

في  الريادي  دورها  أخذ  إلى  اخلاص 

باعتبار  التعليم،  قطاع  ومتكني  دعم 

هذا  لتمكني  توجه  مالية  موارد  أية  أن 

مبادئ  حتقيق  على  ستعمل  القطاع؛ 

وأسس التنمية االجتماعية واالقتصادية 

املستدامة للمجتمع الفلسطيني.

من جهته أشار د. صبري صيدم خالل 

لقطاع  الدعم  تكثيف  أهمية  إلى  كلمته؛ 

على جودته ومخرجاته  والتركيز  التعليم 

العميق  التعلم  مفهوم  إلى  للوصول 

والتفاعلي، الفتًا إلى اجلهود التي تبذلها 

على  وتدريبهم  املعلمني  لتأهيل  الوزارة 

املهني  التعليم  ودمج  اجلديدة،  املناهج 

قاعدته،  وتوسيع  العام  بالتعليم  والتقني 

بالفروع  االلتحاق  على  الطلبة  وتشجيع 

الثانوية  امتحان  إلغاء  خالل  من  املهنية 

مبسار  واستبداله  الفروع  لهذه  العامة 

على  اإلقبال  وزيادة  املهنية،  الكفاءة 

ودعم  واألعمال  الريادة  تخصصات 

مؤكدًا  املدارس،  في  احلر  النشاط 

الشراكة  حجم  بتوسيع  الوزارة  اهتمام 

مع القطاعني احمللي واملصرفي من خالل 

تشكيل جلنة تنسيق مشتركة لالستثمار 

األفضل في التعليم.



بــانــورامــا

البنك االسالمي العربي يجري السحب على الجائزة الشهرية بقيمة 100,000 شيكل

ويرعى ويشارك بالمؤتمر األول للمغتربين في محافظة نابلس
قام البنك االسالمي العربي برعاية املؤمتر 

األول للمغتربني في نابلس )نابلس جتمعنا( 

جامعة  في   2018/07/24 بتاريخ  وذلك 

النجاح - احلرم اجلديد، وحضر عن البنك 

املدير العام السيد هاني ناصر وطاقم من 

اإلدارة التنفيذية.

ان  ناصر  هاني  السيد  العام  املدير  وأشار 

مشاركة ورعاية البنك االسالمي العربي لهذا 

احلدث تؤكد على رؤية ورسالة البنك بتطبيق 

الشمول املالي، واستكماالً ملسيرة البنك ضمن 

برنامج املسؤولية االجتماعية مبا له عوائد على 

كافة شرائح املجتمع و هو واجب على البنك 

كأول مؤسسة مصرفية اسالمية في فلسطني 

ألكثر من 22 عامًا، وبني أن رؤية البنك هي 

املصرفي  بالنظام  العمل  وتعميق  ترسيخ 

اإلسالمي كخيار أول، والقيام بدور فعال في 

النهوض باالقتصاد الفلسطيني وحتقيق مبدأ 

التكافل ومراعاة األهداف االجتماعية، وأشاد 

ومواصلة  اللقاء  إلجناح  املنظمني  بجهود 

التالحم مع أبناء شعبنا املغتربني.

بجهد  يعمل  دوائره  بجميع  البنك  أن  وأكد 

على تيسير حياة العمالء خلدمتهم من خالل 

عشرين فرع ومكتب منتشرة في فلسطني، 

االنتشار  في  البنك  سياسة  أن  وأوضح 

هي التوسع على املستوى احمللي والعاملي 

مت  حيث  واملغتربني  املواطنني  لكافة  ليصل 

مكتب  أول  إلنشاء  املبدئية  املوافقات  أخذ 

املالي  دبي  مبركز  دبي  في  للبنك  متثيلي 

العاملي والذي سيساهم بربط الفلسطينيني 

املغتربني مع البنك و متكينهم من احلصول 

على اخلدمات املصرفية واالستشارية.

في حني أوضح مدير التخطيط و الدراسات 

عرض  خالل  من  سرطاوي  أحمد  السيد 

امللحوظ  التطور  مدى  للحضور  تقدميي 

املصرفية  باخلدمات  والتميز  البنك  بأداء 

خدمات  من  البنك  يقدمها  التي  االسالمية 

وبرامج  الودائع  وبرامج  حديثة  الكترونية 

جميع  تالئم  التي  التوفير  وبرامج  التمويل 

فئات املجتمع خصوصا أن البنك قد أطلق 

الشهر  بداية  توفير  حسابات  حملة  أضخم 

احلالي تتمثل بفتح حساب بحد أدنى 100 

دوالر للدخول على سحب يومي على جائزة 

بقيمة 10,000 شيكل وجائزة شهرية بقيمة 

بطاقية  فورية  وهدية  شيكل   100,000

مشتريات مجانية عند فتح احلساب. 

أجرى البنك االسالمي العربي السحب على 

شيكل   100,000 بقيمة  الشهرية  اجلائزة 

بفرع رام الله مباشرة على الهواء بحضور 

واإلرشاد  للوعظ  املساعد  الوكيل  من  كل 

الدكتور  الدينية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

خميس عابدة و رئيس احتاد الغرف التجارية 

األستاذ خليل رزق و سماحة مفتي محافظة 

رام الله و البيرة فضيلة الشيخ ابراهيم عوض 

الله و سماحة مفتي االجهزة االمنية فضيلة 

الشيخ محمد سعيد صالح وممثل البنك نائب 

املدير العام األستاذ غسان جبر، وقام بعملية 

القرعة الدكتور خميس عابدة و كانت اجلائزة 

من نصيب الفائز السيد مدحت عواد خالد 

كرم من فرع النصيرات - قطاع غزة.

وأشار نائب املدير العام األستاذ غسان 

جبر أن هذا السحب هو امتداد للسحوبات 

شيكل   10,000 بقيمة  اليومية  السابقة 

من خالل حملة التوفير عشرة وميه والتي 

تشجع  توفير  حملة  وأضخم  اهم  تعد 

تطبيق  وأيضا  التوفير  على  املواطنني 

ميزات  خالل  من  املالي  الشمول  مفهوم 

تنافسية مصرفية للبرنامج، الفتا إلى أن 

البرنامج واجلوائز متوافقة بشكل كلي مع 

الشريعة االسالمية ومجازة من قبل هيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية.

االسالمي  البنك  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 

العربي قد أطلق اضخم حملة توفير مبميزات 

تنافسية تبدأ بفتح حساب توفير بقيمة 100 

دوالر او ما يعادلها حيث ان كل 100 دوالر 

على  احلفاظ  وأيضا  بالفوز  فرصة  تعطي 

املبلغ ملدة شهرين متواصلني يعطي صاحب 

احلساب فرصة اضافية لدخول السحب على 

اجلوائز اليومية بقيمة 10,000 شيكل و كل 

شهر 100,000 شيكل.
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مشروع  العربي  اإلسالمي  البنك  اختتم 

عنوان  حتت  املباشرة  املبيعات  تدريب 

في  املبيعات  لطاقم   »Sales Effective«

شركة  خالل  من  والفروع  العامة  اإلدارة 

املدير  وبحضور   ،Excellence Co

التنفيذي لشركة Excellence Co السيد 

طارق قطب واملدير العام للبنك السيد هاني 

مت  حيث  العليا،  االدارة  من  وطاقم  ناصر 

الصندوق  بالتعاون مع  البرنامج  تنفيذ هذا 

القروض  لضمان  الفلسطيني  األوروبي 

.)EPCGF(

وتناول التدريب اجلوانب االساسية باملهارات 

البيعية  العملية  تطوير  شأنها  من  والتي 

تساعد  التي  اآلليات  بعض  الى  باإلضافة 

واألساليب  للعمالء  خدمة  أفضل  بتقدمي 

والتي  واخلدمات  املبيعات  بعالم  احلديثة 

من شانها حتديد احتياجات العمالء بشكل 

مباشر وتوجيه العميل للخدمة واملنتج املناسب 

والوصول  البيع  بعد  ما  خدمات  وأيضًا 

ألفضل مستوى من اإلرضاء للعمالء.

وأوضح املدير العام السيد هاني ناصر أن 

مهمة  ضمن  تأتي  التدريبية  املشاريع  هذه 

وخطة البنك االستراتيجية في تأهيل وتطوير 

الكادر البشري وصقل قدراتهم وكفاءتهم مبا 

بالتوسع  للبنك  املستقبلية  والرؤية  يتماشى 

على مستوى اخلدمات املصرفية االسالمية 

والتي من شأنها العمل على تطوير وحتسني 

مستوى  وتطوير  عام  بشكل  البنك  أداء 

اخلدمات املقدمة للعمالء، وبني أن البنك يعمل 

دائما على االستثمار بالرأس مال البشري 

وهو  باملؤسسة  االساسي  العمود  باعتباره 

جزء ال يتجزأ من العملية االساسية لتطوير 

القطاع املصرفي.

من جانبه بني مدير املوارد البشرية والتدريب 

املشاريع  هذه  أن  عطياني  راتب  السيد 

التدريبية هي برامج اساسية ويتم تطويرها 

مبا يتالءم مع التطور احمللي واالقليمي في 

مع  االسواق  من  وغيرها  املصرفي  السوق 

التركيز على التطور التكنولوجي على شتى 

املجاالت العملية والنظرية بالقطاع املصرفي 

وخصوصًا االسالمي، وأكد أن البنك يعمل 

اخلبرات  أفضل  استقطاب  على  دائما 

واملدربني من ذوي اخلبرة واملؤهلني لتطوير 

اداء موظفيه.

ويختتم مشروع تدريب المبيعات المباشرة تحت عنوان »Sales Effective« لكوادر المبيعات

11 البنـوك فـي فلسـطني

 العدد 75، أيلول 2018

البنك العقاري المصري العربي ينفذ خطة إخالء وهمية لموظفي اإلدارة اإلقليمية

بفلسطني  البنك  إدارة  وأن  والكوارث، 

حترص كل احلرص على تطبيق تعليمات 

إدارة  الفلسطينية بخصوص  النقد  سلطة 

املخاطر بكفاءة ومهنية عالية السيما فيما 

يتعلق بإدارة االزمات واستمرارية العمل.

قام البنك العقاري املصري العربي بتنفيذ 

خطة إخالء وهمية ملبنى اإلدارة اإلقليمية 

بتاريخ  الله  رام  مدينة  في  وموظفيه 

مع  الكامل  بالتنسيق   2018/08/29

الفلسطيني  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 

والسادة سلطة النقد الفلسطينية وذلك بعد 

اجتياز عدد من موظفي البنك دورة علوم 

الدفاع  مبقر  عقدت  والتي  املدني  الدفاع 

املدني في محافظة رام اللـه.

تندرج  متت  التي  اإلخالء  جتربة  أن 

طواقمه  تدريب  في  البنك  خطة  ضمن 

حاالت  مع  للتعامل  موظفيه  وتأهيل 

السالمة  على  احملافظة  وكيفية  الطوارئ 

األزمات  خالل  والعمالء  للموظفني  العامة 
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بــانــورامــا

واقع  من  االردني  التجاري  البنك  قام 

أهتمامه  وضمن  االجتماعية  املسؤلية 

البنك  بني  التعاون  مجاالت  بتطوير 

وتطوير  احمللي  املجتمع  ومؤسسات 

األساليب التعليمية في مدراس الوطن.

وخزائن  حاسوب  أجهزة  بتقدمي 

في  املغتربني  مدرسة  ملختبر  حديدية 

الله بحيث جاء هذا التبرع  مدينة رام 

التعليم  أساليب  وتطوير  لتحسني 

وتسهيل  والطلبة  املعلمني  وملساعدة 

التعليمية. العملية 

االقليمي  املدير  صرح  جانبه  ومن 

معال  زاهر  االردني  التجاري  للبنك 

البنك  حرص  يعكس  التبرع  هذا  بأن 

والتزامه باملسؤولية االجتماعية مؤكدا 

املؤسسات  بني  التعاون  ضرورة  على 

اخلاصة لدعم التعليم وتطوير أساليبه 

انضم الى أسرة البنك التجاري األردني 

للبنك  إقليميًا  كمديرًا  معاّل  زاهر  السيد 

فلسطني  فروع  في  األردني  التجاري 

اعتبارًا من 2018/07/31.

مصرفية  مالية  بخبرة  معال  يتمتع  حيث 

تزيد عن 18 عامًا وقد شغل عدة مناصب 

إدارية آخرها في البنك التجاري األردني 

خبراته  الى  إضافًة  إقليمي  مدير  كنائب 

في  عمل  حيث  ودوليًا،  عربيًا  الواسعة 

البنك العربي كنائب رئيس وعدة بنوك في 

 UBS الواليات املتحدة األمريكية أهمها

Chase Bank وهو يحمل  BANK و 

البنك التجاري األردني يتبرع بأجهزة حاسوب لمدرسة المغتربين رام اهلل 

زاهر معاّل مديرًا إقليميًا للبنك التجاري األردني - فروع فلسطين

مناسبة  بيئة  وخلق  مدراسنا  في 

هو  ما  كل  على  واطالعهم  للطلبة 

مدراكهم  وتوسيع  ومتطور  حديث 

العملية والعلمية حتى يتم متكينهم من 

وسوق  اجلامعية  البيئة  في  اإلنخراط 

العمل في املستقبل.

وبدورها شكرت مديرة املدرسة السيدة 

البنك  التدريسية  والهيئة  زلوم  عزيزة 

التجاري االردني على دعمه املتواصل 

للمؤسسات التعليمية في مختلف مدن 

الوطن وأشادت بأهمية مثل هذا الدعم 

التعليمية  العملية  تطوير  في  ودوره 

ومواكبة التطور التكنولوجي.

االعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة 

والية  في   Marygrove College من 

ميتشغن األمريكية.

هذا  بتوليه  سعادته  عن  معاّل  وأعرب 

ومجلس  العامة  اإلدارة  شاكرًا  املنصب 

الذي  األمر  الثقة،  هذه  على  اإلدارة 

وتأكيدًا  البنك  سياسة  جناح  يعكس 

لنهجه الرامي الى توظيف الكوادر املؤهلة 

املصرفي  السوق  في  التحديات  ملواجهة 

الفلسطيني والنمو بالبنك من خالل تقدمي 

املصرفية  واخلدمات  املنتجات  أفضل 

املنافسة.
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ويتبرع بحقائب وقرطاسية بالتعاون مع وزارة التنمية اإلجتماعية 
اإلجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 

قام البنك التجاري األردني ممثال مبدراء 

مدرسية  حقيبة   300 بتوزيع  الفروع 

مجهزة بقرطاسية كاملة للحاالت املسجلة 

الرام  ومنطقة  وجنني  طولكرم  مدينة  في 

التسليم مدراء  ومدينة بيت حلم. وحضر 

في  االجتماعية  التنمية  وزارة  مديريات 

املناطق املذكورة لتسليم احلقائب للطالب 

وذويهم بأجواء مليئة بالفعاليات واألنشطة 

تقدمت  جهتها  ومن  لألطفال.  الترفيهية 

للبنك  بالشكر  االجتماعية  التنمية  وزارة 

التجاري األردني على ما يقدمه من دعم 

متواصل ألبناء شعبه باإلضافة الى دوره 

فيما يخص  املشاركة  في  والفعال  املميز 

جوانبها.  بكافة  االجتماعية  املسؤولية 

التنمية االجتماعية  وصرح مدراء مكاتب 

بشكل  يقوم  التبرع  هذا  إن  بقولهم: 

ويسلم الجائزة الرابعة ضمن حملة حسابات تجاري توفيري
اسم  عن  األردني  التجاري  البنك  أعلن 

الرابح الرابع بسيارة سيات ايبزا 2018 

مدفوعة الرسوم اجلمركية وقيمة الضريبة 

التوفير  حسابات  حملة  في  املضافة 

اسماعيل  رناد  السيدة  توفير«  »جتاري 

الربع  باجلائزة  والفائزة  شاهني  قاسم 

املركبة  تسليمها  ومت  الرابعة،  سنوية 

العمالء  كبار  مبشاركة  بهيج  حفل  في 

وموظفي فرع نابلس. وتعليقًا على فوزها، 

حلظة  "إنها  شاهني:  رناد  السيدة  قالت 

لي، وعبرت عن سعادتها  بالنسبة  مؤثرة 

بالتعامل مع البنك التجاري األردني النه 

والطالبات  الطالب  تزويد  على  أساسي 

من املرحلة االبتدائية واإلعدادية باحلقيبة 

العبء  لتخفيف  والقرطاسية  املدرسية 

الفقيرة  واألسر  األهالي  عن  االقتصادي 

األطفال  وتشجيع  خاص  بشكل  واأليتام 

دون  التعليمية  مواصلة مسيرتهم  على 

االنشغال بهموم الكبار مما يكون له أثر 

سلبي على صحتهم النفسية.

وإن ملثل هذه األنشطة التي تنفذها وزراة 

التنمية االجتماعية بالتعاون مع مؤسسات 

عام  كل  دوري  بشكل  اخلاص  القطاع 

تدخل البسمة والفرحة إلى قلوب األطفال 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 

تعيشها أسرهم.

البنك  وان  والفائدة،  باخلير  عليها  عاد 

وبأن  لعمالئه  مميزة  خدمة  توفيره  أثبت 

الفرص التي يوفرها لهم تستحق اإلنتظار 

النها فرص دائمًا حقيقية".



بــانــورامــا

ويشارك في يوم التوظيف بجامعة النجاح الوطنية 

من  البنك  احتياجات  تلبي  والتي 

الكوادر البشرية.

ومن جانبه أشاد السيد فواز نابلسي 

من  الكبير  باإلقبال  رفيديا  فرع  مدير 

قبل اخلريجني على جناح البنك، والذين 

عملوا على تقدمي سيرهم الذاتية وتعبئة 

طلبات التوظيف،  بحيث سيتم دراسة 

كافة الطلبات من قبل املوارد البشرية 

لدى البنك، والتي ستعمل بدورها على 

فرز الكفاءات من املتقدمني والتواصل 

تناسب  شواغر  توفر  حال  معهم 

تخصص كل طالب أو طالبة.

املشاركة  أن هذه  بالذكر  ومن اجلدير 

التعرف  من  اخلريجني  الطالب  مكنت 

املختلفة،  البنك  وبرامج  منتجات  على 

وفتحت لهم األبواب للتعرف على فرص 

عمل جديدة.
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ضمن حملته »أنسى رزنامة زمان... واعتمد رزنامة بنك اإلسكان«
بنك اإلسكان يعلن عن الرابحة بجائزة الـ 100,000 ألف دينار عن شهر حزيران 2018 

البنك  يسعى  حيث  واملتميزة،  املتعددة 

دائما من خالل هذه احلمالت التحفيزية 

لزيادة  احلاليني  العمالء  تشجيع  إلى 

املواطنني  وتشجيع  حساباتهم  أرصدة 

من غير العمالء إلى فتح حسابات توفير 

أماًل  البنك  فروع  من  أي  لدى  جديدة 

يقدمها  التي  العديدة  باجلوائز  بالربح 

البنك ألصحاب هذه احلسابات.

أعلن بنك اإلسكان فروع فلسطني عن نتائج 

جلوائز  الشهرية«  »اجلائزة  على  السحب 

 2018 حزيران  لشهر  التوفير  حسابات 

احلالي والتي تبلغ قيمتها 100,000 ألف 

»أماني محمد صالح  ربحتها  دينار حيث 

محمد حردان« وهي صاحبة حساب توفير 

لدى بنك اإلسكان فروع فلسطني / فرع 

بيت حلم، باإلضافة الى 5 رابحني بجوائز 

شهرية قيمة كل منها 1,000 دينار.

التوفير  حسابات  جوائز  حمالت  وتأتي 

على  اإلسكان  بنك  من  حرصًا  الشهرية 

تقديرًا  عمالئه  مع  املستمر  التواصل 

لوالئهم الدائم وثقتهم بخدماته املصرفية 

ضمن رؤيته اإلستراتيجية، شارك بنك 

يوم  في  فلسطني  فروع   – اإلسكان 

النجاح  جامعة  عقدته  الذي  التوظيف 

طلبتها  فيه  دعت  والتي  الوطنية، 

تقدمي  بغاية  فيه  للمشاركة  اخلريجني 

للمؤسسات  الذاتية  وسيرهم  أنفسهم 

والهيئات احمللية املشاركة.

البرغوثي  محمد  السيد  أشار  وبدوره 

املدير اإلقليمي لبنك اإلسكان – فروع 

من  تأتي  املشاركة  هذه  أن  فلسطني 

املجتمع  باب دعم نشاطات مؤسسات 

واملساهمة  التعليمية،  وخاصة  احمللي 

في تقليل نسبة البطالة من خالل توفير 

فرص عمل للخريجني اجلدد، كما وأكد 

أن املشاركة في هذا اليوم تعتبر فرصة 

مهمة في التواصل مع اخلريجني اجلدد 

املناسبة  الكفاءات  استقطاب  بهدف 



ويساهم برعاية حفل تكريم مديرية تربية شمال الخليل
لمتفوقي الثانوية العامة - اإلنجاز - فوج ندى االصرار

ويتبرع بطرود غذائية لمخيم طولكرم 

سواء من متبرعني داخليني أو خارجيني 

وصرفها على احملتاجني الذين ترعاهم، 

املخيم  أبناء  من  والفقراء  األيتام  وهم 

من  متخصص  طاقم  طريق  عن  وذلك 

مباشرة  يتبعون  ومتطوعني  موظفني 

لهيئة إدارية منتخبة.

فلسطني  فروع   - اإلسكان  بنك  ساهم 

املتفوقني  الطلبة  تكرمي  حفل  رعاية  في 

ندى  العامة - اإلجناز - فوج  بالثانوية 

التربية  مديرية  تقيمه  والذي  اإلصرار، 

بهدف  وذلك  اخلليل،  لشمال  والتعليم 

تكرمي وحث الطالب على تقدمي االفضل 

لتطلعاتهم  تسمو  بنجاحات  والتميز 

وتصب مبصلحة اجلميع، وحضر التكرمي 

حلحول  في  البنك  فرع  مدير  من  كل 

وممثل عن وزير التربية والتعليم والتعليم 

العالي وممثل عن محافظ محافظة اخلليل 

احملافظة  في  األمنية  األجهزة  وممثلي 

رؤساء  وبعض  اخلليل  شمال  وإقليم 

البلديات واملجالس القروية لشمال اخلليل 

املؤسسات  بعض  ممثلي  إلى  باإلضافة 

ورجال  اخلاصة  الشركات  وبعض 

في  التربية  ومديرات  ومديري  االعمال 

املديرية  وموظفي  اخلليل  مدارس شمال 
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وأهالي الطلبة املكرمني. 

تربية  مديرية  مدير  ألقى  التكرمي  وفي 

جديع  محمد  األستاذ  اخلليل  شمال 

الكرام  باحلضور  مرحبًا  كلمته  الفروخ 

ومشيدًا مبجهود الطالب ودعم األهالي، 

مؤكدًا حاجة الوطن لكفاءات تبني وتعمر، 

وأشاد بدور بنك اإلسكان السباق دائمًا 

بالثانوية  األوائل  بتكرمي  املساهمة  في 

العامة - اإلجناز - منذ تأسيسها.

مشعل  نسيم  السيد  أكد  وقد  هذا 

حلحول  في  االسكان  بنك  فرع  مدير 

لفروع  اإلقليمي  املدير  السيد  ممثاًل عن 

بأن  البرغوثي  محمد  السيد  فلسطني 

البنك  من  إميانًا  تأتي  الرعاية  هذه 

بأهمية التعليم ورؤيته بضرورة مساندة 

القطاع التعليمي، مهنئًا الطلبة وأهاليهم 

دوام  لهم  متمنيًا  باإلجناز  النجاح  على 

التوفيق.

خلدمات  الشعبية  اللجنة  مع  بالتعاون 

اإلسكان  بنك  قام  طولكرم،  مخيم 

خالل  غذائي  طرد   27 بعدد  بالتبرع 

مبدأ  انطالقَا من  وذلك  شهر رمضان، 

وفي  املجتمع  في  االجتماعية  الشراكة 

اطار اجلهود واملساعي الرامية ملساندة 

التي  واجلمعيات  املؤسسات  ودعم 

تعتني بالفئات احملتاجة. 

هذا ويذكر بأن اللجنة الشعبية خلدمات 

مخيم طولكرم تقوم باألساس على لعب 

من  واملستفيد  املانح  بني  الوسيط  دور 

خالل العمل على جمع التبرعات اخليرية 
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بــانــورامــا
بنك فلسطين ومؤسسة الضمان االجتماعي

يوقعان اتفاقية الحفظ األمين ألصول المؤسسة المالية

ويطلق أول مركز متنقل للخدمات المصرفية »بنكي رحال«
مبنى  أمام  من  فلسطني  بنك  أطلق 

اإلدارة العامة في مدينة البيرة أول مركز 

متنقل للخدمات املصرفية في فلسطني 

»بنكي رحال«. حيث أطلق املركز خالل 

حفل كبير حضره السيد عزام الشوا، 

الفلسطينية،  النقد  سلطة  محافظ 

محافظة  محافظ  غنام  ليلى  والدكتورة 

رام الله والبيرة، والسيد عزام اسماعيل 

رشدي  والسيد  البيرة،  بلدية  رئيس 

الى  فلسطني  بنك  عام  مدير  الغالييني 

وقع بنك فلسطني في مقره مبدينة رام الله 

مع مؤسسة الضمان االجتماعي اتفاقية 

املالية.  املؤسسة  ألصول  األمني  احلفظ 

حيث وقعها كٌل من معالي السيد مأمون 

مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  شهال  أبو 

هاشم  والسيد  االجتماعي  الضمان 

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الشوا 

من  بحضور حشد  املالية،  فلسطني  بنك 

املسؤولني واملدراء من اجلانبني.

من ناحيته، قال أبو شهال إن مؤسسة 

خالل  من  تتطلّع  االجتماعي  الضمان 

هذه االتفاقية إلى إدارة أموال املؤسسة 

وضمن  عالية  ومهنية  بكفاءة  وأصولها 

ألرقى  وفقًا  يعمل  مؤسساتي  إطار 

والشفافية،  احلوكمة  مستويات  وأعلى 

الضمان  ومصالح  أموال  على  حفاظًا 

في  أيضًا  يساهم  ومبا  االجتماعي، 

حتقيق أهداف املؤسسة واستمراريتها 

بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها 

في  عليهم  املؤمن  نحو  املستقبلية 

مؤسسة الضمان االجتماعي. 

فخره الختيار  الشوا عن  عبر  من جانبه 

األمني  احلافظ  ليكون  فلسطني  بنك 

ملؤسسة كبيرة وواعدة في الوطن ستعمل 

الفلسطيني وموظفي  املجتمع  على خدمة 

القطاع اخلاص.

سيقوم  االتفاقية  ومبوجب  بأنه  موضحًا 

جلميع  احلفظ  خدمات  بتقدمي  البنك 

االجتماعي  الضمان  مؤسسة  ممتلكات 

االستثمارية واملالية، وإبقائها على إطالع 

املنافع  ودفع  واستالم  اإلجراءات،  بكافة 

املشمولة  الفئات  من  للمشتركني  املالية 

بأحكام القرار بقانون الضمان االجتماعي 

الضمان  مؤسسة  تعليمات  حسب 

لها. االستثمارية  والسياسة  االجتماعي 

وأعمالها  املؤسسة  مستقبل  بأن  مضيفًا 

سيشكل رافعة لدعم االقتصاد الوطني. 
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ويطلق حملة كبيرة على برنامج قروض السيارات
كبيرة  تسويقية  حملة  فلسطني  بنك  أطلق 

على برنامج قروض السيارات في فلسطني، 

امكانية شراء  العمالء  على  للتسهيل  ولذلك 

سيارة خاصة والتي أصبحت من احلاجات 

الضرورية للحياة. وتعتبر حملة التي أطلقت 

بسيارتي«  أحلى  »مشواري  عنوان  حتت 

في  إطالقها  يتم  التي  احلمالت  أكبر  من 

خاللها  من  البنك  يقدم  حيث  فلسطني. 

لتميكنهم  لعمالئه  متميزًا  تسهيالت  برنامج 

من شراء سيارة العمر أيًا كان نوعها. 

بنك  من  السيارات  قروض  برنامج  ويحمل 

فلسطني ميزات متعددة، حيث تصل نسبة 

متويل شراء السيارات اجلديدة واملستعملة 

الى  تصل  متويل  بقيمة   ،%100 الى 
140,000 دوالر للسيارات اجلديدة، وفترة 

سداد تصل الى 7 سنوات. أما السيارات 

املستعملة والتي ال يتجاوز عمرها 5 سنوات 

دوالر،   70,000 إلى  قيمة متويلها  فيصل 

سنوات.   5 السداد  فترة  تكون  حني  في 

الدوالر  بعملتي  القروض  متنح  حيث 

والدينار األردني وبنسبة فائدة مميزة. ومن 

املقترضني  أنها متنح  أيضًا  ميزات احلملة 

على  البنك  من  هدية  البرنامج  هذا  ضمن 

شركة  من  انترنت  استقبال  جهاز  شكل 

مدى لإلنترنت »MADA TV« مع اشتراك 

إنترنت ملدة 6 شهور على حساب البنك. 

جانب حشد من رجال األعمال واملدراء 

العام  القطاع  مؤسسات  من  العامني 

مجموعة  ومبشاركة  املدني  واملجتمع 

من الصحفيني واالعالميني. 

ويهدف املركز اجلديد الذي مت جتهيزه 

احلجم  متوسطة  حافلة  شكل  على 

إليصال اخلدمات املالية واملصرفية الى 

التي ال تتوفر  البعيدة والنائية  املناطق 

فيها هذه اخلدمات، وهو ما سيساهم 

في تعزيز الشمول املالي في فلسطني، 

معاناة  من  التخفيف  الى  باإلضافة 

السفر والتوعوية حول كيفية االستفادة 

املصرفية  واملنتجات  اخلدمات  من 

اآللي  الصراف  أجهزة  واستخدام 

األموال  ايداع  وكيفية  فلسطني  في 

الصراف  من  وسحبها  والشيكات، 

اآللي. حيث زود »بنكي رحال« مبختلف 

وماكنات  كمبيوتر  وأجهزة  اخلدمات 

لطباعة البطاقات البنكية بشكل فوري، 

لتقدمي مختلف  البنك  يتبعون  وموظفني 

مثل  األخرى  املصرفية  اخلدمات 

شيكات  دفاتر  وطلب  احلسابات  فتح 

معلومات  وتقدمي  وحواالت  وقروض 

حول الودائع واخلدمات األخرى.
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الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  أعاد 

افتتاح فرعه مبدينة نابلس بحلة جديدة 

االنتهاء  بعد  وذلك  سفيان،  شارع  في 

بهدف  والتأهيل  التطوير  أعمال  من 

مصرفية  خدمة  لتقدمي  مرافقه  حتسني 

للجمهور. أفضل 

أصبح  نابلس  فرع  أن  البنك  وقال 

وتقدمي  اجلمهور  الستقبال  مهيأ  اآلن 

سهل  بشكل  لهم  املصرفية  اخلدمات 

وسرعة  خصوصيتهم  يضمن  ومريح 

اجلمهور  داعيا  ملعامالتهم،  اجنازهم 

لزيارة الفرع بحلته اجلديدة واالستمتاع 

البنك اإلسالمي الفلسطيني  يحصل على جائزة
»التميز من حيث الخدمات المصرفية اإلسالمية«

بني حساباتهم وحسابات املستفيدين 

أو من  البنك  داخل  اآلخرين سواء من 

خارجه، إلى جانب خدمة تسديد فواتير 

احمللية،  اخلدمات  شركات  من  عدد 

الذاتية  البنكية  اخلدمات  من  وغيرها 

عالية،  وسرية  وبأمان  وقت  أي  في 

الذكية  للهواتف  تطبيق  توفر  إلى  الفتا 

اخلدمات  هذه  يدعم  موبايل«  »اسالمي 

يقدم  الذي  أوتو«  و»إسالمي  أيضا، 

موقع  عبر  للجمهور  البنكية  اخلدمات 

الفيس بوك.

على  يعمل  البنك  أن  إلى  قاسم  ولفت 

تطوير اخلدمات املصرفية املتوافقة مع 

الشريعة االسالمية ويبحث عن أفضل 

لتقدميها  مالئمة  واكثرها  الصور 

على  منها  يستفيدوا  لكي  للعمالء 

خدمة  آخرها  كان  حيث  وجه،  أفضل 

من  البنك  متكن  والتي  املنافع  متويل 

تقدمي حلول متويل لعمالئه في مجاالت 

استمرار  مؤكدا  والتعليم،  الصحة 

البنك في احملافظة على مستوى جودة 

راقي في اخلدمات التي يقدمها.

للبنك  اجلائزة  هذه  منحت  ولقد 

إلى  استنادًا  الفلسطيني،  اإلسالمي 

مع  ومطابقته  العام  األداء  دراسة 

ويذكر  ودوليا،  عربيًا  املتبعة  املعايير 

العرب  للمصرفيني  الدولي  االحتاد  أن 

الحتاد  الشقيقة  املنظمة  هو   WUAB

وتأسس   )UAB( العربية  املصارف 

عام 2006 في الدار البيضاء املغرب. 

وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية.

الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  حصل 

على جائزة »التميز من حيث اخلدمات 

االحتاد  من  اإلسالمية«  املصرفية 

للعام  العرب  للمصرفيني  الدولي 

التي  للجهود  تقديرًا  وذلك   ،2018

يبذلها في سبيل تقدمي خدمة متميزة 

لعمالئه، واستلم اجلائزة السيد بيان 

اإلسالمي  البنك  عام  مدير  قاسم 

اقيم  كبير  احتفال  في  الفلسطيني 

في بيروت مؤخرا وحضره عدد كبير 

من مدراء البنوك واملؤسسات املالية 

في الوطن العربي.

اخلدمات  في  التميز  أن  قاسم  وقال 

من  ينبع  اإلسالمية  املصرفية 

مجلس  اعتمدها  التي  االستراتيجية 

زيادة  على  تركز  والتي  البنك،  إدارة 

تقدمي  في  التكنولوجيا  على  االعتماد 

على  والعمل  املصرفية،  اخلدمات 

التوسع في االنتشار والتواجد القريب 

وبرامج  منتجات  وتوفير  العمالء،  من 

احتياجاتهم. تالئم 

واشار قاسم إلى إطالق البنك ملجموعة 

في  متثلت  اإللكترونية  اخلدمات  من 

اإلنترنت البنكي »إسالمي اون الين«، 

والذي ميكن العمالء من االطالع على 

التحويل  معامالت  واجراء  حساباتهم 

ويعيد افتتاح فرعه في نابلس بحلة جديدة 



ويشغل عدد من فروعه بالطاقة النظيفة
ضمن خططه االستراتيجية باالعتماد 

البنك  شغل  النظيفة،  الطاقة  على 

فرعا   14 الفلسطيني  اإلسالمي 

ومكتبا في الضفة الغربية وقطاع غزة 

باالعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد 

لضمان  وذلك  الكهربائية،  الطاقة 

تسيير أعمال البنك، فيما يقوم بضخ 

الفائض في الشبكة العامة في الضفة 

الغربية.

البنك  عام  مدير  قاسم  بيان  وقال 

العام  ومنذ  أنه  الفلسطيني  اإلسالمي 

االعتماد  زيادة  في  البنك  بدأ   2014

مصدر  كونها  الشمسية  الطاقة  على 

ومتجدد،  ومستدام  نظيف  طبيعي 

االستراتيجي  التوجه  هذا  أن  مؤكدا 

التي  الفروع  عدد  لزيادة  يهدف  للبنك 

تعمل بالطاقة النظيفة، وحتسني كفاءة 

وقدرة األنظمة املركبة حاليا.

وكشف قاسم النقاب عن قرب افتتاح 

البنك اإلسالمي الفلسطيني ألول فرع 

كامل  بشكل  يعتمد  فلسطني  في  لبنك 

على الطاقة النظيفة املتجددة وذلك في 

بلدة بيت الهيا في شمال قطاع غزة.

دليل  اخلطوة  هذه  قاسم  واعتبر 

بالبيئة  البنك  اهتمام  على  واضح 

عن  الناجت  الضرر  وتقليل  وحمايتها 

أن  إلى  الفتا  جتاهها،  البنك  أعمال 

من  التقليل  في  يسهم  املشروع  هذا 

بكميات  الضارة  الغازية  االنبعاثات 

غاز  من  طن   1800 تتجاوز  كبيرة 

من  طن  و4.5  الكربون،  أكسد  ثاني 

يسهم  كما  النيتروجني،  أكسيد  غاز 

ثاني  غاز  من  كجم   37 من  احلد  في 

أكسيد الرصاص سنويا.

الكهرباء  انتاج  أن  إلى  قاسم  واشار 

مباني  في  الشمسية  الطاقة  من 

كيلو   1100 يبلغ  حاليا  البنك  وفروع 

احتياج  استهالك  يتم  يوميا  وات 

البنك منها، فيما يتم ضخ الباقي في 

مت  اتفاقيات  على  بناء  العامة  الشبكة 

محافظة  كهرباء  شركة  مع  توقيعها 

القدس وشركة توزيع كهرباء الشمال، 

العام  خالل  البنك  سعي  عن  كاشفا 

واملكاتب  الفروع  عدد  لزيادة  احلالي 

التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

بتجربة مصرفية فريدة.

وأكد البنك أن إعادة افتتاح الفرع تأتي 

استكماال ملنظومة التطوير املستمر التي 

على  القائمة  سياسته  ضمن  يشهدها، 

الفروع  في  والرأسي  األفقي  التوسع 

على  عمالئه  بهدف حصول  واخلدمات، 

بهم،  تليق  منافسة  مصرفية  خدمة 

فرعا   39 تضم  شبكته  أن  إلى  مشيرا 

ومكتبا حتى اآلن.

التوسع  هذا  أن  إلى  البنك  واشار 

من خالل  اخلدمات  تقدمي  ليشمل  ميتد 

ليكونوا  للعمالء،  االلكترونية  القنوات 

مع  ومريح  وسهل  دائم  تواصل  على 

خدمة  خالل  من  وذلك  حساباتهم، 

االنترنت  عبر  اونالين«  »اسالمي 

للهواتف  موبايل«  »اسالمي  وتطبيق 

الذكية وخدمة »إسالمي أوتو« عبر موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، وشبكة 

متزايدة من الصرافات اآللية التي يتيح 

عدد كبير منها خدمة االيداع النقدي.

الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  أعلن  كما 

سقف  روند  املصرفية  انضمام  عن 

احليط املصري إلى أسرته مديرا لفرع 

املصرفية  بخبرتها  مشيدا  نابلس، 

الواسعة التي متتد على مدار أكثر من 

18 عاما تنقلت خاللها بني مواقع قيادية 

في اجلهاز املصرفي.
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بــانــورامــا
تحت رعاية معالي وزير األوقاف والشؤون الدينية
مصرف الصفا اإلسالمي يختتم دورة متخصصة

في المعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي اإلسالمي

ويشارك في فعاليات ملتقى فلسطين األول للتوظيف وريادة االعمال 

مقر  في  اإلسالمي،  الصفا  اختتم مصرف 

اإلدارة العامة للمصرف في مدينة رام الله، 

دورة تدريبية متخصصة حول بعض املعايير 

الشرعية الناظمة للعمل املصرفي اإلسالمي 

واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادرة 

.)AAOIFI( للمؤسسات املالية اإلسالمية

وأكد معالي وزير األوقاف والشؤون الدينية 

أهمية  على  ادعيس  يوسف  الشيخ  سماحة 

املتعلقة  باملعرفة  ُتعنى  التي  الدورات  هذه 

باجلانب التوعوي املرتبط باالصول والقواعد 

الشرعية اخلاصة بالصيرفة االسالمية، وقال 

معاليه بأن وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

ومن خالل رسالتها الدينية النابعة من الفهم 

الدورات  هذه  مثل  تدعم  واملعتدل  الوسطي 

التي توجه لألئمة واخلطباء الذين يحتاجون 

للفهم واالحاطة بالتفاصيل الشرعية املنظمة 

خالل  من  وذلك  االسالمية  املالية  للصناعة 

عملهم اليومي في املساجد وبني الناس، في 

املعرفة  زيادة  إلى  بالضرورة  سيؤدي  عمل 

في  االطمئنان  في  الراغبني  املواطنني  لدى 

في  اإلسالمي  الصفا  مصرف  شارك 

جناح ضمن فعاليات ملتقى فلسطني االول 

الذي جاء حتت  األعمال  وريادة  للتوظيف 

الله،  احلمد  رامي  الوزراء  رئيس  رعاية 

محافظة  وصناعة  جتارة  غرفة  وبتنظيم 

 HEBRON -اخلليل في أرض املعارض

.EXPO

وعبر مدير عام مصرف الصفا اإلسالمي 

بهذا  املصرف  مبشاركة  سعادته  عن 

معامالتهم املالية واملصرفية. 

الصفا  مصرف  عام  مدير  أكد  بدوره 

أن  على  البرغوثي  نضال  السيد  اإلسالمي 

عقد هذه الدورات والفعاليات التي ينظمها 

ودوره  حرصه  من  انطالقًا  تأتي  املصرف 

تثير  قد  التي  القضايا  طرح  في  الريادي 

التساؤالت بني املؤسسات املصرفية  بعض 

االسالمية واملواطنني، للوصول إلى توصيات 

تساهم في تطوير صناعة الصيرفة اإلسالمية 

الشرعية  املعايير  وفق  وذلك  فلسطني،  في 

واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادرة 

أهم  إحدى  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات 

املؤسسات الدولية احلاضنة للصناعة املالية 

البرغوثي  وأشاد  العالم.  في  اإلسالمية 

الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  بجهود 

وتعاون األئمة وخطباء املساجد في إجناح 

الدورة للوصول إلى األهداف املرجوة، مبا 

يسهم في تطوير القطاع املصرفي االسالمي 

في فلسطني وحتقيق أهداف الشمول املالي 

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.



21 البنـوك فـي فلسـطني

 العدد 75، أيلول 2018

ويوقع مذكرة تفاهم مع جامعة النجاح الوطنية
إلطالق برنامج تمويل التعليم »درجات«

ومساعيه  التوسعية  خططه  ضمن 

لتوفير برامج متويل متوافقة مع أحكام 

حاجات  وتغطي  اإلسالمية  الشريعة 

الصفا  مصرف  ومتنوعة، وقع  أساسية 

الوطنية  النجاح  وجامعة  اإلسالمي 

متويل  برنامج  الطالق  تفاهم  مذكرة 

التعليم والتدريب »درجات«، وذلك بهدف 

التعليم  متويل  خدمات  املصرف  تقدمي 

باالستفادة  الراغبني  للطلبة  والتدريب 

تقدمها  التي  التعليمية  اخلدمات  من 

اجلامعة.

التعليم  متويل  خدمات  برنامج  وميتاز 

أطلقه  الذي  »درجات«  والتدريب 

متوافق  بأنه  للطلبة  الصفا  مصرف 

ويوفر  االسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 

متويال يصل إلى نسبة مئة باملئة، ويتيح 

تصل  بأقساط شهرية  التسديد  إمكانية 

حرية  الطالب  ومينح  شهرًا،   72 لغاية 

املعتمدة  التعليمية  اخلدمة  اختيار  في 

أن  إلى  باإلضافة  هذا  املصرف،  من 

التعليم  مراحل  جلميع  متاح  البرنامج 

العليا  الدراسات  وحتى  املدرسة  من 

والشهادات املهنية والتدريب.

وأكد مدير عام مصرف الصفا اإلسالمي 

السيد نضال البرغوثي أن مذكرة التفاهم 

التي وقعت مع جامعة النجاح تهدف إلى 

الستكمال  الطلبة  أمام  العقبات  تذليل 

ويسر  سهولة  بكل  التعليمية  مسيرتهم 

وسائل  أفضل  استخدام  خالل  من 

تغطية  خالل  من  شرعًا  املتاحة  التمويل 

واجلامعات  واملعاهد  املدارس،  أقساط 

ورسوم الدورات التدريبية والتأهيلية، مبا 

اليتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية.

النتشة  الدكتور  االستاذ  شكر  بدوره 

مصرف الصفا على توقيع هذا املذكرة، 

جامعة  ان  النتشة  الدكتور  واضاف 

الصفا  ومصرف  الوطنية  النجاح 

مميزة،  تعاونية  عالقات  تربطهما 

املزيد  املستقبل سيحمل  ان  الى  مشيرا 

يخدم  ان  شانه  من  الذي  التعاون  من 

الفلسطيني. املجتمع 

املشروع الكبير الذي ينم عن عقلية ريادية 

الفلسطيني  السوق  حاجة  تلمست  مبدعة 

حقيقي  احتياج  يلبي  مبشروع  وخرجت 

وواقعي، مثمنًا دور القائمني على املشروع 

ومساندته  بدعمه  ساهمت  التي  واجلهات 

من حلظة التخطيط له حتى حلظة افتتاحه.

مصرف  مشاركة  أن  البرغوثي  وأكد 

الصفا في هذا احلدث الهام يدخل ضمن 

عمل  فرص  خلق  في  املصرف  اهتمامات 

للخريجني اجلدد من اجلامعات الفلسطينية، 

واالستثمار في املوارد البشرية من خالل 

البرامج التي تدعم بناء قدراتهم.
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بــانــورامــا
بنك القدس يعلن عن إندماج فروع البنك األردني الكويتي في فلسطين

ودخوله كشريك إستراتيجي في البنك

بنك القدس وشركة الكاسا القابضة يوقعان إتفافية تعاون مشترك

إتفاقية  توقيع  عن  القدس  بنك  أعلن 

األردني  البنك  مع  إستراتيجية  شراكة 

فروع  إندماج  مبوجبها  يتم  الكويتي 

البنك األردني الكويتي في فلسطني وضم 

موجوداته ومطلوباته في بنك القدس، كما 

يتم مبوجب اإلتفاقية دخول البنك األردني 

بنك  في  إستراتيجي  كشريك  الكويتي 

القدس بنسبة 10 % من رأس مال البنك 

مجلس  في  متثيلي  مقعد  على  وحصوله 

اإلدارة.

وقع اإلتفاقية التى جرت في عمان السيد 

مجلس  رئيس  جراب  اللطيف  عبد  أكرم 

عبد  السيد  ودولة  القدس  بنك  إدارة 

إدارة  مجلس  رئيس  الكباريتي  الكرمي 

نائب  بحضور  الكويتي  األردني  البنك 

السيد  القدس  بنك  إدارة  مجلس  رئيس 

دريد جراب والسيدان منتصر الششتري 

وزيد اجلالد نائبا الرئيس التنفيذي لبنك 

القدس والسيد محمد ياسر األسمر مدير 

عام البنك األردني الكويتي والسيد هيثم 

البطيخي رئيس منتجات التجزئة والبنكية 

اخلاصة.

رئيس  قال  اإلتفاقية  هذه  على  وتعقيبا 

أكرم  السيد  القدس  بنك  إدارة  مجلس 

عبد اللطيف جراب »هذه اإلتفاقية جاءت 

ضمن سياسة بنك القدس وإستراتيجيته 

الفلسطيني  باالقتصاد  الثقة  تعزيز  على 

واملساهمة في الرقي باخلدمات املصرفية 

واالنتشار  والتوسع  االندماج  خالل  من 

تعليقه على هذه  جغرافيًا«. وفي معرض 

البنك  إدارة  مجلس  رئيس  قال  اإلتفاقية 

الكرمي  عبد  السيد  الكويتي  األردني 

إميان  تؤكد  اخلطوة  هذه  »إن  الكباريتي 

بأداء  وثقته  الكويتي  األردني  البنك 

الفلسطيني والقطاع املصرفي  االقتصاد 

كبار  حرص  وتعكس  خاص  بشكل 

على  إدارته  ومجلس  البنك  مساهمي 

الفلسطيني  بالسوق  التواجد  استمرار 

بصورة أكثر فعالية وذلك من خالل حتويل 

في  فروع  بأربعة  واستثماره  تواجده 

باملئة   10 بنسبة  مساهمة  إلى  فلسطني 

في بنك القدس«.

احلاج  وسارة  للبنك  التنفيذي  الرئيس 

في  والتفرع  الدراسات  مسؤول  علي 

بنك القدس والسيد باسل الشلبي مدير 

والسيد  الكاسا  شركة  في  التطوير 

املبيعات في  أبو علي مدير عام  إيهاب 

الشركة.

فلسطني  مول  وإدارة  القدس  بنك  وقع 

اململوكة لشركة الكاسا القابضة إتفاقية 

بنك  منح  يتم مبوجبها  مشترك،  تفاهم 

لتقدمي  املول   داخل  موقعًا  القدس 

يدفع  فيما  للعمالء،  اخلدمات املصرفية 

هذا التعاون اإلستراتيجي نحو حتقيق 

املصالح املشتركة بني البنك والشركة.

الله  رام  مدينة  في  االتفاقية  وقع  وقد 

التنفيذي  الرئيس  السيد صالح هدمي 

جابر  عماد  املهندس  و   ، القدس  لبنك 

رئيس مجلس اإلدارة الكاسا القابضة 

بحضور السيد منتصر الششتري نائب 
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ويدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح

ويعلن عن أسم الفائز بكيلو ذهب لشهر آب

نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس دريد 

اكرم جراب قال »أن هذا الدعم والتبرع الذي 

في  احملتاج  الطالب  لصندوق  البنك  قدمه 

جامعة النجاح  يأتي انطالقا من حتمل البنك  

التعليمي«   ملسؤولياته املجتمعية في املجال 

مؤكدا أن بنك القدس يعتبر من أحد البنوك 

على  املجتمعية  باملسؤولية  مشاركة  األكثر 

معطيات  أظهرته  ما  وهذا  الوطن،  مستوى 

نشرة جمعية البنوك الصادرة موخرا.

صالح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس 

قال »أن هذا واجبنا جتاة الوطن واملواطن« 

لصندوق  البنك   مساهمة  أن  إلى  مشيرا 

الطالب احملتاج في جامعة النجاح تأتي من 

إستكمال  في  احملتاج  الطالب  متكني  أجل 

تعليمه اجلامعي، كما حتدث هدمي عن تقدمي 

اخلدمات واملنتجات البنكية التي تسهم وتعمل 

على إتاحة الفرصة للجامعة لتقدمي خدمات 

نوعية للطلبة والعاملني فيها من جهة اخرى، 

معبرا عن فخره بالشراكة التي جتمعه مع 

هذا الصرح األكادميي.

قطاع  دعم  في  احملوري  دوره  من  انطالقا 

الصروح  ومساندة  فلسطني   في  التعليم 

أولوياته  من  واحدًا  باعتباره  األكادميية، 

الرئيسية للتنمية والتمكني، والتي تنبثق من 

جتاه  مبسؤولياته  اخلاصة  استراتيجيته 

التنمية املجتمعية املستدامة، قدم بنك القدس 

دعمه جلامعة النجاح.

وجاء هذا الدعم خالل الزيارة التي قام بها 

نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس السيد 

دريد أكرم جراب والرئيس التنفيذي للبنك  

السيد صالح هدمي ونائب الرئيس التنفيذي 

النجاح  جلامعة  الششتري  منتصر  السيد 

حيث كان في إستقبالهم القائم بأعمال رئيس 

العالقات  ومدير  النتشة  ماهر  أ.د  اجلامعة 

املالي  واملدير  كوباري  محمد  السيد  العامة 

السيد رشيد الكخن بحضور عدد من مدراء 

الدوائر والفروع في بنك القدس وهدف الدعم 

الطالب  لصندوق  املادي  التبرع  تقدمي  على 

احملتاج اخلاص في جامعة النجاح.

على  السحب  نتيجة  عن  القدس  بنك  أعلن 

التوفير  حسابات  جلوائز  الشهرية  اجلائزة 

لشهر آب )أغسطس( وهي عبارة عن كيلو 

ذهب والذي ربحها املدخر عامر عبد الفتاح 

بنك  لدى  توفير  وهو صاحب حساب  الزور 

الذي  »الزرو«  ويعتبر  اخلليل  فرع  القدس  

يعمل عامال في البناء الفائز اخلامس ضمن 

حسابات  جوائز  حلملة  الشهري  السحب 

التوفير »أنت ما تزيدها إحنا بس بنزيدها«.

صالح  صرح  االتفاقية،  هذه   وعن 

هدمي قائال: »نحن سعداء لهذا التفاهم 

الكاسا  شركة  مع  والدائم  املشترك 

القابضة التي تعتبر من الشركات ذات 

الشرق  منطقة  في  العالي  اإلستثمار 

األوسط، كما يأتي توقيع هذه االتفاقية 

ضمن سياسة التوسع واإلنتشار للبنك 

تقدمي   على  القدس  بنك  إدارة  وحرص 

للعمالء  املصرفية  واملنتجات  اخلدمات 

املهتمني في تلك املنطقة وبالتالي نسعى 

إلى توفير الوقت واجلهد على العميل«.



ويوقع اتفاقية لدعم التجارة الدولية
بالواقع  للنهوض  فلسفته  وضمن 

االقتصادي، بادر البنك إلى توقيع اتفاقية 

األوروبي  البنك  مع  دوالر،  مليوني  بقيمة 

إلعادة االعمار والتنمية )EBRD(، لدعم 

التجارة الدولية في الضفة الغربية وقطاع 

»القاهرة  يعتبر  االتفاقية  ومبوجب  غزة. 

 Issuing( املصدر  البنك  عمان«، 

للتجارة  ضمانات  ويتلقى   ،)Bank

قبل  من  التجاري«  »التمويل  اخلارجية 

الشركات  قدرة  تعزز  األوروبي،  البنك 

احمللية على االستيراد والتصدير. وتعتبر 

االتفاقية جزءا من برنامج تسهيل التجارة 

األوروبي  البنك  أطلقه  الذي  اخلارجية، 

التجارة  وتشجيع  لتعزيز   ،1999 عام 

البلدان  في  املصارف  بني  ما  اخلارجية 

التي يستثمر فيها البنك األوروبي. وأكد 

للبنك  االقليمي  املدير  العام،  املدير  نائب 

جوزيف نسناس، أن االتفاقية ستنعكس 

حتما في تعزيز سبل التعاون بني البنك، 

خاصة  املختلفة،  املالية  الدولية  والهيئات 

التجارة  أدوات  بتبادل  يتصل  فيما 

املستندية،  االعتمادات  مثل  اخلارجية، 

والكفاالت وبوالص التحصيل املستندية.

بــانــورامــا
حفل الربع الثالث من العام الحالي، بدعم بنك القاهرة عمان، ورعايته للعديد من الفعاليات النوعية، في إطار رسالته 
التنموية والمجتمعية، إضافة إلى توقيعه اتفاقيات مع هيئات دولية، ما يجسد قوة دوره المالي واالقتصادي، وعنايته 

بالخروج بأفضل المبادرات لصالح عمالئه.

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية لتمويل مشاريع في مجال الطاقة
وقع بنك القاهرة عمان اتفاقية مع الوكالة 

إجمالية  للتنمية »AFD« بقيمة  الفرنسية 

متويل  وفترة  يورو،  مليون   12.5 بلغت 

بحد اقصى 13 سنة، لتمويل مشاريع في 

مجال الطاقة الشمسية واملتجددة وكفاءة 

ومشاريع  التجارية،  للمنشآت  الطاقة 

وغزة،  الضفة،  في  لألفراد  الطاقة  توليد 

احلدث،  هذا  وتال  الشرقية،  والقدس 

توقيع اتفاقية أخرى مع الوكالة الفرنسية، 

لتوفير دعم مالي وفني مقدم من االحتاد 

البنك، في  لرفع كفاءة موظفي  األوروبي، 

منح تسهيالت في مجال الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة، عالوة على تقدمي منح مالية 

لعدد من املشاريع في هذا القطاع.

نظم  حفل  خالل  االتفاقية  توقيع  وجرى 

حتت  للبنك،  االقليمية  اإلدارة  مقر  في 

الشوا،  عزام  النقد  سلطة  محافظ  رعاية 

القدس  في  الفرنسي  القنصل  مبشاركة 

عن  فوجيل ممثال  ومايكل  كوشارد،  بيير 

االحتاد االوروبي. 

العام،  املدير  نائب  االتفاقية  بتوقيع  وقام 

نسناس،  جوزيف  للبنك  اإلقليمي  املدير 

ونائب مدير الوكالة الفرنسية نيكوال غوري.
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مبكافأة  الراسخ  اللتزامه  وتكريسا 

بجائزته  الفائز  عن  البنك  أعلن  عمالئه، 

على  املميزة  حملته  ضمن  الكبرى 

عبارة  وهي  »الكبير«،  التوفير  حسابات 

 C Class« عن سيارة مرسيدس كشف

.»Cabriolet

أصل  من  واحدة  وهي  اجلائزة  وكانت 

إطار  في  البنك  يقدمهما  سيارتني، 

سائد  رميا  املدخرة  نصيب  من  احلملة، 

احمد عنبتاوي لدى فرع شارع فيصل - 

نابلس، علما بأن جائزة البنك »السيارة«، 

على  اجلوائز  أضخم  من  واحدة  تعد 

املستوى  على  التوفير  حمالت  مستوى 

الوطني.

املاضية،  الفترة  خالل  البنك  احتفى  كما 

فازت  حيث  »الكبير«،  بجوائز  بالفائزين 

املواطنة سيلفيا خوري، وابنها د. إيهاب 

الشهرية  باجلائزة  الله،  رام  من  ظريف، 

دوالر،  ألف   50 وقيمتها  للبنك،  الكبرى 

عن شهر متوز الفائت.

أما جائزة البنك الكبرى لشهر حزيران، 

وداد عايش،  املواطنة  فكانت من نصيب 

املدخرة لدى فرع طولكرم.

باجلوائز  الفائزين  عن  البنك  أعلن  كذلك 

جوائز  أربع  عن  عبارة  وهي  األسبوعية، 

فائز،  لكل  دوالر   5,000 بقيمة  نقدية 

عن  عبارة  يومية  جائزة   22 على  عالوة 

هاتف »أيفون اكس«.

ويكشف عن الفائز بسيارة مرسيدس

واستمرارا لنهجه السنوي في التسهيل على 

العمالء، أعلن البنك قبيل حلول عيد األضحى 

لتأجيل  للعمالء  الفرصة  منح  عن  املبارك، 

أقساط قروضهم املستحقة خالل شهري آب 

املجال  واتاحة  عليهم  التيسير  بغية  وأيلول، 

لهم لترتيب أولوياتهم.

ويرعى حملة التسوق في طولكرم

ويؤجل أقساط العمالء

ويدعم التعليم 

البنك،  أما على الصعيد املجتمعي، فقد قدم 

رعايته حلملة التسوق في طولكرم، التي نظمتها 

غرفة جتارة احملافظة خالل آب املاضي، وذلك 

احمللي،  االقتصاد  بدعم  التزامه  من  كجزء 

بشتى  النهوض  شأنه  من  ما  كل  وتعزيز 

القطاعات، ال سيما القطاع التجاري.

وفي إطار التزامه بدعم التعليم، رعى البنك 

أطلقتها  التي  ضعف«،  بال  »صف  مبادرة 

قلقيلية،  في  العالي  والتعليم  التربية  مديرية 

لتكرمي املعلمني ذوي األداء املتميز في مباحث 

والرياضيات  واإلجنليزية،  العربية  اللغتني 

ممن يدرِّسون الصفوف )1-6(.

الطلبة  تكرمي  حلفل  رعايته  البنك،  قدم  كما 

األوائل في امتحان الثانوية العامة »اإلجناز« 

والذي  طولكرم،  في   2018-2017 للعام 

ومحافظة  والتعليم  التربية  مديرية  نظمته 

طولكرم، ومت خالله تكرمي 43 طالبا وطالبة.
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العام  بداية  البنك  اطلقها  التي  كنزي  التوفير  حساب  حملة  ضمن 

احلالي، مت السحب على جائزة سيارة ألفا روميو كاملة االضافات 

ومجمركة في نهاية شهر آب، وكان السيد محمد جني نزال من بلدة 

قباطية املدخر لدى فرع جنني صاحب احلظ السعيد الذي فاز بالسيارة 

خالل السحب الذي اجراه البنك وجرى تسليم السيارة للرابح بفرع 

جنني ضمن فعالية مت فيها دعوة الرابح لزيارة الفرع ومن ثم مفاجئته 

بربحه السيارة وذلك بحضور مدير فروع منطقة الشمال اسامة خليفة 

ومدير العالقات العامة والتسويق خليل ناصر ومدير فرع جنني رائد 

ابوشيخة وعدد من مسؤولي وموظفي البنك، وعبر الرابح عن فرحته 

لفوزه بسيارة الفا روميو املميزة وشكر بنك االستثمار الفلسطيني 

على هذه اجلائزة وعلى ما يقدمه البنك من خدمات مميزة وما يتمتع 

به من سمعة طيبة وسرعة في اجناز املعامالت ودعا املواطنني للتوفير 

لدى البنك حيث انه يتعامل مع البنك منذ عدة سنوات.

وقد صرح القائم بأعمال املدير العام السيد سميح صبيح بأن بنك 

على  الفلسطيني  اجلمهور  وحتفيز  تشجيع  نهج  يتخذ  االستثمار 

عادة التوفير ويلعب دورا قويا في تثقيف اجلمهور بذلك بكافة فئاته 

البيوت، ونوه  العمال، الطالب، االطفال وربات  سواء فئة املوظفني، 

السيد صبيح بأن بنك االستثمار الفلسطيني وبعد دراسته للسوق 

اطلق  حملة التوفير كنزي التي اتسمت بجوائزها املميزة واملنوعة 

هناك صناديق  اجلمهور، حيث  من  واسعة  لفئة  الفوز  تتتيح  والتي 

كنز اسبوعية وصناديق كنز شهرية وصندوق كنز سنوي  باالضافة 

مت  وقد  االضافات  كاملة  روميو  ألفا  وسيارة  تركيا  الى  لرحالت 

السحب من بداية العام على اكثر من 31 جائزة من مختلف االنواع 

مت تسليمها للرابحني من خالل شبكة فروع ومكاتب البنك وقد مت 

بنك االسثمار يجري السحب على جائزة سيارة ألفا روميو ضمن حملة حساب التوفير كنزي

االعالن عن الفائزين من خالل مواقع التواصل االجتماعي للبنك اللذين 

ابدو فرحتهم وسعادتهم لفوزهم بهذه اجلوائز املميزة مؤكدين على 

االستمرار بالتعامل مع البنك وحاثيني الغير للتعامل وذلك ملا شهدوه 

من سرعة واتقان في املعامالت باالضافة للخدمات املصرفية املتميز. 

يذكر بأن حملة التوفير »كنزي« التي اطلقها بنك االستثمار مستمرة  

بالسحب على اجلوائز حتى نهاية العام احلالي، حيث يتم في نهاية 

كل شهر السحب على صندوق كنز شهري، وسيتم السحب في نهاية 

العام على صندوق الكنز السنوي والذي يحتوي على 10 ليرات ذهب 

و 5 أونصات ذهب باالضافة الى 2 سبيكة ذهبية ومبلغ 5,000 دوالر 

و 5,000 دينار و 10,000 شيكل باالضافة الى رحلة لشخصني الى 

تركيا وبطاقة فيزا مجانية جميعها في صندوق واحد لرابح واحد في 

نهاية العام احلالي، ومن اجلدير بالذكر ان احلد األدنى لرصيد حساب 

التوفير »كنزي« لدخول السحب سواء للحسابات احلالية او اجلديدة 

هو 300 دوالر او ما يعادلها بالعمالت االخرى وكل ايداع اضافي 

بقيمة 200 دوالر او ما يعادلها يزيد من فرصة الربح باجلوائز. 

وفي مجال المسؤولية المجتمعية 
استمرارًا من إدارة البنك بترسيخ مبادئ املسؤولية االجتماعية 

الرياضية  األنشطة  دعم  في  املتبعة  السياسة  من  وانطالقًا 

ملدرسة  الدعم  البنك  قدم  فقد  املختلفة  والصحية  والتعليمية 

والتمديدات  الشرب  مياه  خزانات  لصيانة  للبنات  زيد  بني 

ايضًا  الدعم  بتقدمي  البنك  قام  وقد  املدرسة،  في  الصحية 

لنادي شباب طوباس لفريق كرة القدم وذلك من خالل تقدمي 

زي رياضي لالعبني، وساهم البنك ايضًا بتقدمي مساعدات 

القساط جامعية لطلبة محتاجني. 

اطلق البنك خدمة »املوبايل البنكي« لكافة املتعاملني مع البنك في 

االلكترونية،  املصرفية  اخلدمات  لشمولية  املبذولة  اجلهود  اطار 

حيث ان البنك يقدم حزمة من اخلدمات االلكترونية عالية اجلودة 

التابلت  واجهزة  املوبايل  اجهزة  عبر  البنكي  التطبيق  من خالل 

على جميع حساباتهم  االستعالم  امكانية  للعمالء  تتيح  وااليباد 

واخر  التفاصيل  على  والتعرف  البنك  لدى  املوجودة  البنكية 

عن  واالستعالم  على حساباتهم  التي متت  املصرفية  املعامالت 

والتحويل من حساب ألخر،  االجنبية  العمالت  واسعار  الودائع 

للعمالء االستعالم عن مواقع اجهزة  تتيح اخلدمة اجلديدة  كما 

احلمالت  احدث  ومعرفة  للبنك  فرع  وأقرب  اآللي  الصراف 

من  التطبيق  هذا  وميكن حتميل  البنك،  يقدمها  التي  الترويجية 

متجر ابل او اندرويد بكل سهولة وامان. 

ويطلق خدمة الموبايل البنكي 



27 البنـوك فـي فلسـطني

 العدد 75، أيلول 2018

إطار  وفي  البشري  العنصر  وتطوير  لتعزيز  مواصلة 

استراتيجيته الهادفة الى تطوير الكفاءات للعاملني في البنك 

)مكافحه  بعنوان  تدريبية  دورة  األردني  األهلي  البنك  عقد 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وآلية فتح احلسابات وحتديث 

عمليات  مكافحة  وطرق  إجراءات  الدورة  وتناولت  البيانات( 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، كما تناولت الدورة موضوع 

الدوائر  وعالقه  البيانات  وحتديث  احلسابات  فتح  مركزيه 

والترابط فيما بينها من اجل حتقيق متطلبات االلتزام وتعزيز 

األدوار بشكل منظم وهادف.

اإلقليمي  املدير  نائب  العطاري  مجدي  السيد  افتتح  وقد 

الله في قاعه مركز  التي مت عقدها في مدينه رام  الدورة و 

ضرورة  على  واكد  الفلسطينية  االتصاالت  لشركة  االعمال 

رفع كفاءه العاملني في البنك وتأهيل الكادر وشدد على أهمية 

اكتساب  املوظفني  يستطيع  خالله  من  الذي  التدريب  هذا 

السيد  االقليمي  مبديره  ممثال  االردني  االهلي  البنك  وقع 

ممثله  لالستثمار  االوسط  الشرق  ومبادرة  باشا  عيسى 

مبديرها العام السيدة النا كاتبه. اتفاقية عمل بهدف التعاون 

بني البنك ومبادرة الشرق االوسط الستخدام موقع »متويلي« 

للوصول الى شرائح جديدة من طالبي التمويل من املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة.

واكد الباشا على اهمية موقع »متويلي« لدعم الوصول الى 

شريحة جديدة من اصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 

املهم. واجلدير  القطاع  لدعم هذا  البنك  كتأكيد على رسالة 

موقع  تدير  لالستثمار  االوسط  الشرق  مبادرة  ان  ذكره 

ملساعدة  بفلسطني  االول  االلكتروني  املوقع  وهو  »متويلي« 

والصغيرة  املتوسطة  املشاريع  التمويل من اصحاب  طالبي 

ويعقد دورة تدريبية بعنوان
)مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب و آلية فتح الحسابات وتحديث البيانات( 

البنك األهلي االردني يوقع اتفاقية عمل
الستخدام موقع »تمويلي« مع مبادرة الشرق االوسط لالستثمار

املهارات واخلبرات الالزمة في عمله كما أشاد السيد نائب 

املدير اإلقليمي باإلجراءات واخلطوات التي تقوم بها دائرة 

حتقيق  في  احلسابات  فتح  ودائرة  األموال  غسل  مكافحة 

مبدا التواصل والترابط وخلق قاعدة مميزة من العمالء لدى 

البنك وشدد على اهمية االستمرار مبوضوع حتديث البيانات 

وأشاد باإلجنازات التي مت حتقيقها على كافه املستويات.

الى  الوصول  من  »املايكروية«  الصغر  متناهية  وحتى 

السرعة  واالستفادة من  املوقع  املالية من خالل  املؤسسات 

عمل  طاقم  من  املقدم  الفني  الدعم  الى  الوصول  وسهولة 

املبادرة لتحسني جودة املعلومات املقدمة وطرق تقدميها.
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بنك األردن يطلق حملة ضخمة لجوائز حسابات التوفير – نصف مليون شيكل شهريا 
أطلق بنك األردن حملة جديدة جلوائز 

التوفير، وذلك انسجامًا مع  حسابات 

سياسة البنك التي تهدف إلى تشجيع 

الفلسطيني  املجتمع  في  االدخار 

البنك  لعمالء  األفضل  وتقدمي 

جديدة  باقة  ضمن  معه،  واملتعاملني 

ومميزة من اجلوائز، حتت شعار »كل 

ان  حيث  شيكل«،  مليون  نص  شهر 

شهرية  نقدية  بجوائز  متتاز  احلملة 

ضخمة تبلغ قيمتها نص مليون شيكل 

شهريا ومتتد حتى نهاية العام، بينما 

يختلف شهر أيلول بجوائزه عن باقي 

األشهر، حيث يتميز بجوائز مضمونة 

الضفة  في  العاملة  البنك  فروع  لكافة 

الغربية وقطاع غزة، وذلك بجائزة تبلغ 

واحد  لفائز  شيكل   20,000 قيمتها 

من كل فرع. وأوضح املدير اإلقليمي 

لبنك األردن - فروع فلسطني،  السيد 

العمل  يواصل  البنك  أن  فقهاء  حامت 

وخدمات  منتجات  استحداث  على 

وتلبي  العمالء  متطلبات  مع  تتوافق 

شأنها  من  أيضًا  والتي  احتياجاتهم، 

حتسني حياة العمالء لألفضل وتسهيل 

مناحي  شتى  في  البنكية  معامالتهم 

احلياة اليومية.

و يدعم محافظة رام اهلل والبيرة في تسليم كراسي كهربائية لعدد من ذوي اإلعاقة
ليلى  د.  والبيرة  الله  رام  محافظ  سلمت 

من  ألشخاص  كهربائية  كراسي  غنام 

تخطي  على  ملساندتهم  اإلعاقة  ذوي 

واقعهم والتحرك بشكل يلبي احتياجاتهم، 

األردن  بنك  من  مجتمعية  كمساهمة 

مسؤولة  بحضور  احملافظة  مع  بالتعاون 

األردن  بنك  في  العامة  العالقات  وحدة 

الله في  رام  رجاء اجلبارين ومدير فرع 

بنك األردن غسان عطاري.

 ويختتم تدريبا شامال لموظفيه
إلى  الهادفة  رسالته  من  انطالقا 

وتقدمي  املجتمع  تقدم  في  املساهمة 

حلول مالية شاملة من خالل قنوات عالية 

حضارية  عمل  وبيئة  والكفاءة  اجلودة 

العاملني،  من  متفوقًا  فريقًا  تضم 

ان  الدوام  على  األردن  بنك  يحرص 

تطوير قدرات موظفيه  في  رائدا  يكون 

ومتكينهم وتعزيز مهاراتهم في العمل، 

األردن  بنك  اختتم  السياق  هذا  وفي 

استمرت  ملوظفيه  شاملة  تدريبة  دورة 

ملدة خمسة أيام متتالية في مقر اإلدارة 

اإلقليمية في مدينة رام الله.

 102 التدريبية  الدورة  واستهدفت 

الوظيفية،  املستويات  مختلف  من  موظفا 

بني  ما  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في 

مدراء  ونواب  واملوظفني  الوحد  مسؤولي 

العالقة  ومسؤولي  وموظفيهم،  الفروع 

االعمال  تنمية  مراكز  في  ومساعديهم 

العام  بعد  تعيينهم  مت  الذين  التجارية، 

من  وشملت كل  اآلن،  وحتى   2015

التخصصات التالية: FATCA،  مكافحة 

غسل األموال، االمتثال، وميثاق السلوك 

رميا  املدربتني  بإشراف  وذلك  املهني، 

احلسن ووفاء العم.
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ويبادر إلقامة مظالت انتظار للمدارس الواقعة في مدينتي نابلس والبيرة
األمن  حتقيق  على  حرصه  من  انطالقا 

والسالمة لطالب املدارس بشكل خاص، 

األردن  بنك  قام  عام،  بشكل  واملارة 

مؤخرا بتوقيع اتفاقيتني مع بلدتي البيرة 

ونابلس بهدف انشاء مظالت انتظار في 

عدد من الشوارع التي تقع فيها املدارس 

في كلتا املنطقتني، وقد مت توقيع االتفاقية 

املدير  بحضور  نابلس  بلدية  في  األولى 

اإلقليمي لبنك األردن في فلسطني السيد 

حامت الفقهاء، ورئيس بلدية نابلس السيد 

توقيع االتفاقية  مت  كما  يعيش،  عدلي 

املدير  البيرة بحضور  بلدية  األخرى في 

اإلقليمي لبنك األردن في فلسطني السيد 

حامت الفقهاء ورئيس بلدية البيرة باإلنابة 

أعضاء  من  وعدد  شكوكاني  هشام  د. 

البلدية لكل من االتفاقيتني.

 ويشارك في نجاح فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت
استراتيجية  ضمن  بالعمل  استمرارًا 

وحفاظًا  والفنية،  الثقافية  الفعاليات  دعم 

ودعما  فلسطني  في  الثقافي  التراث  على 

ومسيرتها  وطالبها  بيرزيت  جلامعة 

التعليمية، قام بنك األردن برعاية مهرجان 

انطلق  والذي  السنوي  بيرزيت  ليالي 

بيرزيت. بلدة  في   2018/08/07  بتاريخ 

الفرق  من  العديد  مبشاركة  يقام  والذي 

فرقة  عكا،  من  ولعت  فرقة  مثل  احمللية 

سوار، فرقة فنونيات، فرقة سرية رام الله، 

جلامعة  التابعتني  وجذور  سنابل  وفرقتي 

بيرزيت، باإلضافة إلى املغنية ناي البرغوثي.

ويطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات اإلنترنت البنكي
نظام  بإطالق  مؤخرا  األردن  بنك  قام 

اإللكترونية  للخدمات  ومتطور  جديد 

باخلدمات  لالرتقاء  منه  سعيًا  البنكية 

السبل  كافة  وتوفير  لعمالئه،  املقدمة 

لراحتهم والتميز في اخلدمات املصرفية 

املقدمة لهم.

اجراء  اجلديدة  بحلتها  اخلدمة   وتوفر 

سهلة  بطريقة  املصرفية  العمليات 

فتح  الشخص  أراد  سواء  وسريعة 

معرفة  أو  جديدة  فرعية  حسابات 

كما  احلالية،  احلسابات  تفاصيل 

املالية  احلواالت  خيار  اخلدمة  تتيح 

الزبون  لتعريف  باإلضافة  الين،  أون 

مبيزات البطاقات االئتمانية وغيرها من 

اخلدمات املتنوعة واجلديدة.



بــانــورامــا

البنك العربي يشارك برعاية دورة تنشيطية ألطباء االمتياز

بدعم  العربي  البنك  ساهم  وقد 

مسؤوليته  إطار  ضمن  الدورة  هذه 

القطاع الصحي  االجتماعية في دعم 

وباألخص فئة أطباء االمتياز مما يتيح 

لهم التميز واكتساب اخلبرات العملية 

املناسبة واعداد كوادر مؤهلة في هذا 

املجتمع  في  واملهم  احليوي  القطاع 

لتوفير  األداء  مبستوى  واالرتقاء 

متميزة  صحية  ورعاية  طبية  خدمات 

للمجتمع.

دورة  برعاية  العربي  البنك  شارك 

تنشيطية ألطباء االمتياز- الطب البشري 

املجلس  مع  بالتعاون  البيرة،  مدينة  في 

الطبي الفلسطيني ونقابة األطباء والتي 

عقدت حتت رعاية معالي الدكتور جواد 

عواد - وزير الصحة - رئيس املجلس 

الطبي الفلسطيني. 

التنشيطية  الدورة  اعمال  واستمرت 

على مدار يومي مبشاركة 80 طبيبة 

االمتياز  المتحان  مسجلني  وطبيب 

احلصول  لغرض  الطبي  املجلس  في 

على مزاولة املهنة حيث شملت الدورة 

نخبة  مبشاركة  علمية  محاضرات 

في  احملاضرين  األطباء  مميزة من 

األطفال  وأمراض  الباطنة  األمراض 

النساء  وأمراض  العامة  واجلراحة 

والتوليد.

ويدعم مشروع الحقيبة المدرسية 
ضمن جهود البنك العربي الرامية الى 

التعليم وباألخص الطالب  دعم قطاع 

العربي  البنك  ساهم  حظًا،  األقل 

بدعم مشروع احلقيبة املدرسية للعام 

مع  بالتعاون  التوالي  على  الثاني 

وزارة التنمية االجتماعية وذلك بتقدمي 

500 حقيبة مدرسية.

ضمن  جاهدا  البنك  يسعى  حيث 

برنامجه للمسؤولية االجتماعية )معا( 

تعطي  فعالة  نشاطات  في  للمشاركة 

من  املجتمع  خلدمة  امللموس  األثر 

التعليم  خالل برامج تركز على مجال 

والصحة ومكافحة الفقر والبيئة وتوفير 

مستوى معيشة مالئم. والسعي دوما 

التي  النشاطات  هذه  مبثل  للمشاركة 

األثر  وتعطي  املواطن  مصلحة  تخدم 

اإليجابي املباشر له.

احلقيبة  مشروع  أن  ذكره  واجلدير 

الثاني  للعام  توزيعه  مت  املدرسية 

رئيسية  مناطق   5 في  التوالي  على 

نابلس،  قلقيلية،  يطا،  )اخلليل،  هي 

التنمية  وزارة  مع  بالتنسيق  طولكرم( 

من  حظا  األقل  لألطفال  االجتماعية 

في  املوجودة  مديرياتها  كافة  خالل 

موظفو  شارك  كما  املناطق.  هذه 

توزيع  عملية  في  العربي  البنك 

البنك  اهتمامات  ضمن  احلقائب 

التطوع  بنشاطات  موظفيه  بإشراك 

باملسؤولية  اخلاص  برنامجه  ضمن 

االجتماعية.
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ويطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقات VISA االئتمانية
ترويجية  حملة  مؤخرًا  البنك  أطلق 

خاصة تتضمن جوائز قيمة للمعتمدين 

عند استخدامهم لبطاقاتهم خالل فترة 

تاريخ  لغاية  استمرت  والتي  احلملة 

.2018/09/30

 VISA بطاقة  استخدام  أن  حيث 

هذا  العربي  البنك  من  االئتمانية 

أو  البيع  نقاط  من  للشراء  الصيف 

واالستمتاع  االنترنت  عبر  للشراء 

بالعروض احلصرية التالية:

لبعض  السنوية  الرسوم  من  اعفاء 

البرامج  ملعتمدي  االئتمانية  البطاقات 

)»شباب«، »عربي برمييوم« و»ايليت«(، 

نقاط إضافية مضمونة لغاية 15,000 

العربي«،  »مكافآت  برنامج  في  نقطة 

مشترياتك  تقسيط  عند   %0 فائدة 

اضافية  نقطة   1,000 االنترنت،  عبر 

بطاقة  على  احلصول  عند  مجانية 

شباب االئتمانية، وبطاقة كأس العالم 

بتصميم خاص لكافة املعتمدين.

بطاقات  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر 

مجموعة  حامليها  متنح  العربي  البنك 

الواسع  القبول  بينها،  من  املزايا  من 

إمكانية  إلى  إضافة  وعامليًا،  محليًا 

البطاقات  حسابات  إلى  الوصول 

أي  وفي  السهولة  مبنتهى  االئتمانية 

موبايل  عربي  تطبيق  طريق  عن  وقت 

االنترنت  عبر  املصرفية  واخلدمة 

»عربي أون الين«. 

من  العديد  العربي  البنك  أطلق 

اخلاصة  واجلوائز  احلمالت 

املصرفية  اخلدمات  مبشتركي 

الرقمية )هال عربي - عربي أون الين، 

اآللية(  والصرافات  موبايل  عربي 

وذلك بهدف تشجيع املشتركني على 

االستخدام والتعرف على مزايا هذه 

على  البنك  يوفرها  التي  اخلدمات 

مدار الساعة وفي أي مكان.

حملة  مؤخرا  البنك  أطلق  فقد 

من  االيداع  على  املعتمدين  لتشجيع 

لغاية  تستمر  االلية  الصرافات  خالل 

احلملة  وتقدم   ،2018 العام  نهاية 

ثالثة رابحني شهريا يسترجعون قيم 

حركاتهم التي مت ايداعها خالل نفس 

الشهر، علما أن احلد األدنى للجائزة 

هو 100 دوالر واحلد أقصى لها هو 

تنفيذ  املعتمد  ويستطيع  دوالر   500

حركة إيداع واحدة على األقل للتأهل 

الرابحني  اختيار  يتم  كما  للسحب. 

شهري  سحب  على  بناء  عشوائيا 

منظم.

تشجيعية  حملة  البنك  أطلق  كما 

إلعادة شحن رصيد الهاتف احملمول 

لشركتي جوال والوطنية موبايل عبر 

وتستمر  الرقمية  املصرفية  اخلدمات 

 .2018 العام  نهاية  حتى  احلملة 

حيث سيتم السحب شهريا على ستة 

رابح.  لكل    $100 مببلغ  رابحني 

ويتأهل للسحب كافة املعتمدين الذين 

األقل على  واحده على  ينفذوا حركة 

خدمةMobile top-up  عن طريق 

الصراف االلي أو  خدمة عربي أون 

الوطنية موبايل  الين ملشتركي جوال 

وبحد أقصى 5 مرات في الشهر. 

ويطلق العديد من الحمالت والجوائز الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية

 العدد 75، أيلول 2018
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ويطلق مركز خدمات جمهور رقمي هو االول من نوعه
في الشرق األوسط ويفعل خدمة االيداع النقدي من خالل صرافاته اآللية 

البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه التاسع عشر في بلدة سنجل

من  عمالئه  بتمكني  رؤيته  مع  متاشيا 

دون  وارصدتهم  بحساباتهم  التحكم 

احلاجة لزيارة الفروع مع حلول العام 

مركز  الوطني  البنك  افتتح   ،2020

له،  التابع  الرقمي  اجلمهور  خدمات 

والذي يعد األول من نوعه على مستوى 

للعمالء  األوسط، حيث سيتيح  الشرق 

وجمهور املتعاملني مع البنك احلصول 

الدردشة  عدة خدمات عن طريق  على 

عبر منصات التواصل االجتماعي من 

وقت  أي  وفي  العالم  في  مكان  أي 

الرسمي.  الدوام  ساعات  خارج  حتى 

ويجمع املركز كل من فيسبوك مسنجر

 ،Facebook Messenger

والبريد   ،WhatsApp وواتساب 
الرسائل  خدمة  وايضا  االلكتروني 

املوقع  خالل  الفورية IM من 

للبنك.  االلكتروني 

وفي سياق متصل، أعلن البنك الوطني 

من  النقدي  االيداع  خدمة  تفعيل  عن 

تقتصر  والتي  اآللية،  صرافاته  خالل 

في املرحلة األولى على صرافات فروع 

رام الله، واملاصيون، ونابلس، واخلليل، 

ودورا، على أن يتم في املرحلة القادمة 

في  ليكون  الصرافات  باقي  حتديث 

األقل  واحد على  كل محافظة صراف 

اخلدمة  وتتيح  االيداع.  خدمة  يقبل 

الورقية  بالعمالت  يومي  ايداع  للعمالء 

وتقبل  دوالر،   4,500 األقصى  باحلد 

والدينار  الدوالر  الرئيسية  العمالت 

األفضلية  البنك  ومنح  والشيكل، 

مبيزة  اخلدمة  هذه  ضمن  لعمالئه 

احلساب  في  اليوم  نفس  فائدة  حق 

بنفس  متاحا  الرصيد  يصبح  بحيث 

حلظة االيداع الستخدامه في الدفعات 

من  االيداع  خالف  على  املستحقة 

خالل موظف الفرع حيث يستحق في 

اليوم الثاني لاليداع. 

النقد  سلطة  محافظ  معالي  رعاية  حتت 

البنك  احتفل  الشوا،  عزام  الفلسطينية 

الوطني بافتتاح فرعه التاسع عشر في بلدة 

محافظ  بحضور  الله،  رام  قضاء  سنجل 

غنام،  ليلى  د.  والبيرة  الله  رام  محافظة 

طوافشة،  د.معتز  سنجل  بلدية  ورئيس 

ورئيس احتاد الغرف التجارية خليل رزق، 

الوطني طالل  البنك  ادارة  مجلس  ورئيس 

االدارة،  مجلس  وأعضاء  الدين  ناصر 

واملدير العام أحمد احلاج حسن واالدارة 

التنفيذية وحشد من الشخصيات االعتبارية 

ورجال االعمال ولفيف من الصحفيني.

ناصر  أكد  احلفل،  اثناء  كلمته  وفي 

التاسع  البنك  فرع  افتتاح  ان  الدين 

اميانا  يأتي  سنجل  بلدة  في  عشر 

غير  املناطق  خدمة  بأهمية  البنك  من 

املخدومة مصرفيا في الوطن، وايصال 

اخلدمات البنكية الى أكبر عدد ممكن 

للمساهمة في تعزيز  الفلسطينيني  من 

فلسطني  في  املالي  الشمول  نسبة 

وانعاش احلركة االقتصادية والتنموية 

في البلدة والقرى والبلدات احمليطة.

اجلديد  الفرع  ان  ذكره،  اجلدير  ومن 

التعليمات  يتبع  سنجل  بلدة  في 

الفلسطينية  النقد  لسلطة  احملدثة 

فيما  وخاصة  الفروع،  جتهيز  في 

لذوي  املساندة  بالتجهيزات  يتعلق 

االحتياجات اخلاصة. 
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ويصبح ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دوالر
وودائع عمالئه المليار ونصف المليار دوالر للنصف األول من العام الحالي

أحمد الحاج حسن:
ما  تراوحت  الماضية  السنوات  الودائع في فلسطين عبر  إجمالي  التوفير من  »نسبة 
بين 18% إلى 25% في أفضل األحوال .. ثقافة االدخار في البنوك يجب ترسيخها، 

فكل دوالر يدخل السوق المصرفي يضخ في سيولة االقتصاد الوطني ويتضاعف«

بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  أعلن 

احلالي،  العام  من  األول  للنصف  املالية 

دوالر  ملياري  بتعدي مجموع موجوداته 

كانت  أن  بعد  دوالر  مليار   2.07 لتبلغ 

العام  نهاية  في  دوالر  مليار   1.07

 1.66 عمالئه  ودائع  بلغت  كما   .2017

من  األولى  أشهر  للستة  دوالر  مليار 

 808.78 كانت  أن  بعد  احلالي،  العام 

مليون دوالر نهاية العام املاضي. وبلغت 

صافي أرباح الفترة 8.35 مليون دوالر، 

ملساهمي  دوالر  مليون   5.21 منها 

الثاني  اإلفصاح  هذا  البنك.  ويعتبر 

للبنك الوطني بعد جناح عملية االستثمار 

في البنك اإلسالمي الفلسطيني في الربع 

توحيد  وبالتالي  العام،  هذا  من  األول 

مع  حوار  جلسة  الوطني  البنك  نظم 

مجموعة من أبرز اإلعالميني الفلسطينيني 

في مقر إدارته العامة، والتي ترأسها مدير 

حسن،  احلاج  أحمد  الوطني  البنك  عام 

في  التوفير  واقع  حول  عرضا  قدم  الذي 

وأهمية  الفلسطيني،  املصرفي  القطاع 

نشر وتعزيز ثقافة االدخار في البنوك بني 

أفراد املجتمع، وأثر االدخار في املصارف 

احلاج  عرّج  كما  الوطني.  االقتصاد  على 

البنك  توجهات  على  اجللسة  حسن ضمن 

بطرح  يتعلق  فيما  وخططه  احلالي،  للعام 

بعض  وترسيخ  جديدة  مصرفية  منتجات 

من خالل  الصحية  املالية  والعادات  القيم 

تسليط وسائل اإلعالم الضوء عليها ونشر 

الوعي حولها.

إلى  حسن  احلاج  تطرق  اجللسة،  وخالل 

في  الودائع  إجمالي  من  التوفير  نسبة 

العام  منذ  الفلسطيني  املصرفي  القطاع 

بالنمو  النسبة آخذة  أن  2010، موضحا 

أنها  حيث  نسبيا  طفيف  بشكل  ولكن 

في   %25 إلى   %18 بني  ما  تراوحت 

أفضل األحوال، مبينا أن هذه إشارة إلى 

أن قاعدة املوفرين نفسها تتنقل بني البنوك 

في اجلهاز املصرفي الفلسطيني وان نسبة 

دخول موفرين جدد ضئيلة نسبيا. 

عن  اجللسة،  خالل  حسن  احلاج  وأعلن 

إطالق حملة حسابات توفير الوطني التي 

الفلسطيني،  املجتمع  فئات  كافة  تخدم 

الدارجة  الثقافة  لم يهمل  البنك  مؤكدا أن 

في فلسطني باالدخار من أجل اجلائزة، وقد 

توفير  حسابات  حلملة  قيمة  جائزة  رصد 

الوقت  في  سيركز  البنك  أن  إال  الوطني، 

البنوك  في  للتوفير  الترويج  على  القادم 

املستقبلي  األمان  لتحقيق  مهمة  كعادة 

للفرد وإنعاش االقتصاد الوطني.
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البيانات املالية لكلى البنكني.

كذلك  املجمعة  املالية  البيانات  وأشارت 

االئتمانية  التسهيالت  محفظة  بلوغ  إلى 

املباشرة 1.27 مليار دوالر للنصف األول 

من العام احلالي، بعد أن كانت 653.85 

وفيما   .2017 العام  نهاية  دوالر  مليون 

 37.02 فسجل  الدخل  إجمالي  يخص 

مليون   19.65 مع  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر في نفس الفترة من العام املنصرم.
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سلطة النقد الفلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد ووزارة السياحة واآلثار
إلنشاء المتحف الفلسطيني للنقد

السيد  النقد  سلطة  محافظ  معالي  وقع 

في   2018/08/07 بتاريخ  الشوا،  عزام 

تفاهم  مذكرة  الله،  برام  النقد  سلطة  مقر 

السيدة  واآلثار  السياحة  وزيرة  معالي  مع 

روال معايعة، بهدف التعاون املشترك إلنشاء 

التاريخ  ليجسد  للنقد،  الفلسطيني  املتحف 

العصور،  عبر  الفلسطيني  االقتصادي 

متضمنًا تاريخ التداول النقدي في فلسطني.

وأوضح معالي احملافظ أنه مبوجب مذكرة 

كافة  في  الفريقان  سيتعاون  التفاهم 

استقبل معالي محافظ سلطة النقد السيد 

عزام الشوا بتاريخ 2018/09/16، في 

والي  الله، معالي  برام  النقد  مقر سلطة 

بنك املغرب السيد عبد اللطيف اجلواهري 

)محافظ البنك املركزي املغربي( في أول 

إلى  عربي  مركزي  بنك  حملافظ  زيارة 

سلطة  نظمت  املناسبة  وبهده  فلسطني. 

ملعاليه  استقبال  حفل  الفلسطينية  النقد 

بحضور سعادة السفير محمد حمزاوي 

فلسطني،  في  املغربية  اململكة  سفير 

النقد  سلطة  إدارة  مجلس  وأعضاء 

واإلقليميني  العامني  واملدراء  ومدرائها، 

ولفيف  فلسطني،  في  العاملة  للمصارف 

من القيادات املصرفية واالقتصادية.

الشوا  عزام  السيد  معالي  رحب  وقد 

لفلسطني  زيارته  أن  معتبرًا  بالضيف، 

ولسلطة النقد الفلسطينية دعم كبير من 

دولة عربية شقيقة، وهو أصاًل استمرار 

محافظ سلطة النقد يستقبل والي بنك المغرب
في أول زيارة لمحافظ بنك مركزي عربي إلى فلسطين

تربط  التي  واملتطورة  املتينة  للعالقة 

أن  إلى  مشيرًا  والشعبني،  القيادتني 

املجال  في  املغربية  اململكة  مع  التعاون 

املصرفي، في أفضل حاالته.

وبدوره عبر والي بنك املغرب عن سعادته 

بجهود  وأشاد  فلسطني،  بزيارة  الغامرة 

سلطة النقد واملستوى التنظيمي واإلداري 

واصفًا  شاهده،  الذي  العالي  والفني 

وأن  العظيم،  العصري  بالصرح  مبناها 

ما سمعه من شرح عن دوائرها وعملها 

البنوك  مصاف  في  يجعلها  وإجنازاتها 

املركزية املتطورة.

سلطة  محافظ  نائب  عطوفة  واصطحب 

من  وعدد  شحادة  أبو  رياض  د.  النقد 

بنك  والي  معالي  النقد  سلطة  مدراء 

املغرب، إلى مدينة القدس الشريف.
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النقد  سلطة  محافظ  معالي  شارك 

بتاريخ  الشوا  عزام  السيد  الفلسطينية 

2018/07/13، في أعمال الدورة الـ26 

الذي  العربي«،  االقتصاد  »منتدى  من 

رئيس  دولة  وافتتحه  بيروت،  في  انعقد 

سعد  السيد  اللبناني  الوزراء  مجلس 

احلريري، مبشاركة نحو 500 شخصية 

وزراء  يتقدمها  دولة،   20 من  قيادية 

مصارف  وقادة  مركزية  بنوك  ومحافظو 

العربي  العالم  وشركات ومستثمرون من 

من  وفد  جانب  إلى  وأفريقيا،  وأوروبا 

صندوق النقد الدولي.

في  كلمة  الشوا  احملافظ  معالي  وألقى 

وأولويات  حتديات  فيها  تناول  املؤمتر 

املصارف في املرحلة الراهنة، على الصعيد 

صعيد  على  محليًا  أما  واإلقليمي.  العاملي 

فلسطني، فأوضح أن االستقرار املالي ميثل 

ضوء  في  النقد  لسلطة  استراتيجيًا  هدفًا 

التحديات املختلفة التي حتيط بالنظام املالي 

بشكٍل خاص، وباالقتصاد بشكٍل عام.

النقد  سلطة  محافظ  معالي  شارك  كما 

أعمال  في  الشوا  عزام  السيد  الفلسطينية 

محافظ سلطة النقد يشارك في »منتدى االقتصاد العربي«
وملتقى »الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية« في بيروت

املصارف  في  الرشيدة  »احلوكمة  ملتقى 

واملؤسسات املالية«، الذي نظمه معهد املال 

احتاد  مع  باالشتراك  لبنان  في  واحلوكمة 

واملعهد  لبنان  ومصرف  اللبنانية  املصارف 

حاكم  برعاية   ،ESA لألعمال   العالي 

في  رياض سالمة،  األستاذ  لبنان  مصرف 

املصارف  جمعية  رئيس  بحضور  بيروت، 

العرب  للمصرفيني  الدولي  االحتاد  رئيس 

املصارف  الحتاد  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

احتاد  عام  وأمني  طربية،  جوزف  العربية 

واحلاكم  فتوح،  وسام  العربية  املصارف 

السابق للبنك املركزي الفرنسي كريستيان 

عربية  ومالية  مصرفية  وشخصيات  نوير، 

الشوا  احملافظ  معالي  واستعرض  ودولية. 

مجال  في  النقد  سلطة  جهود  كلمته  في 

طليعة  في  تعتبر  التي  املصارف  حوكمة 

أولويات عمل سلطة النقد بصفتها السلطة 

ومتثل  املصرفي،  القطاع  على  اإلشرافية 

توجيهات سلطة النقد إلى املصارف عنصرًا 

هامًا ضمن جهودها املستمرة ملواكبة أفضل 

اخلطوة  مبثابة  وتعتبر  الدولية  املمارسات 

األولى في تطبيق مبادئ احلوكمة السليمة.

فلسطيني  نقد  متحف  تأسيس  مراحل 

في  النقد  تاريخ  يروي  حديث  تفاعلي 

فلسطني منذ بدايته وحتى وقتنا احلاضر، 

سلطة  عمل  وتطور  تاريخ  ذلك  في  مبا 

النقد الفلسطينية واآلفاق املستقبلية.

وأشادت معالي وزيرة السياحة بالتعاون 

إلى  مشيرة  النقد،  وسلطة  وزارتها  بني 

الذاكرة  على  للحفاظ  املشروع  أهمية 

جميع  لصالح  الفلسطينية  الوطنية 

وعرض  وحفظ  جْمع  خالل  من  األجيال 

متثل  التي  والورقية  النقدية  املسكوكات 

تاريخ  في  املختلفة  احلضارية  املراحل 

الشعب الفلسطيني، وكذلك املساهمة في 

إلى  متميزة  كإضافة  السياحي  الترويج 

املعالم الهامة في فلسطني.
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*  تشمل بيانات 24 بنك من أصل 25 بنك لعامّي 2016 - 2017 * الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية   * القيم باملليون دوالر، مت تقريب األرقام 
* معدل إجمالي املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2016 - 2017 

)مصدر البيانات: كتاب الوضع املالي للبنوك 2017، سلطة النقد الفلسطينية، جمعية البنوك فـي األردن، والبنك املركزي األردني(

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2017

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطينيمؤشرات مصرفـية

1.1%1.2%معدل العائد على املوجودات *

9.1%10.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

14,40111,359 عدد السكان / الفروع واملكاتب

7,4245,889 عدد السكان / أجهزة الصراف اآللي

70.985.9 املوجودات / فرع *

59.758.1الودائع / فرع *

36.443.3التسهيالت املباشرة / فرع *

2.23.4املوجودات / موظف *

1.92.3الودائع / موظف *

1.11.7التسهيالت املباشرة / موظف *

4.2%2.3%نسبة التسهيالت املتعثرة / إجمالي التسهيالت

3.5%7.7%قيمة الشيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقاص

الفلسطيني / األردنيالقطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطينيبيانات عامة

22.3%15,44869,256إجمالي املوجودات *

27.8%13,02446,823إجمالي الودائع *

22.8%7,94234,890إجمالي التسهيالت املباشرة *

23.3%4,656    *1,083رأس املال املدفوع *

22.4%60,726  *13,624مجموع املطلوبات *

20.6%8,530    *1,753مجموع حقوق امللكية *

21.8%774       *169صافي االرباح *

36.1%14,49840,125الناجت احمللي االجمالي للدولة * *

47.6%4.7810.05عدد سكان الدولة )مليون نسمة(

60.0%1525عدد املصارف العاملة

27.0%806      *218عدد الفروع

144.3%79        *114عدد املكاتب

37.7%1,707   *644عدد أجهزة الصراف اآللي

33.7%20,582 *6,946عدد املوظفني

زاوية مصرفية
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إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

 صافـي األرباح

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني
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زاوية مصرفية

حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي ودائع عمالء القطاعين للعام 2017 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني *

أخرىاآلجلةالتوفـير اجلارية

عمالت أخرىدينار أردني

* ودائع العمالء تشمل التآمينات النقدية وحقوق أصحاب االستثمارات املطلقة
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حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة للقطاعين للعام 2017 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني 

حسب القطاع االقتصادي

أخرىمتويل االستثمار باألسهمالنقل واملواصالت السياحة

الزراعة والثروة احليوانية متويل شراء السيارات الصناعة والتعدين اخلدمات

متويل السلع االستهالكيةالتجارة العامةالعقارات واإلنشاءات واألراضي

بطاقات ائتمانكمبياالت واسناد مخصومة

ذمم بنوك إسالمية اجلاري املدينقروض وسلف اجلاري املدينالقروض

التمويل التأجيري والكمبياالت املخصومة

احلسابات املكشوفة

خدمات النقلالسياحة والفنادق واملطاعم اخلدمات املالية

أخرىالزراعة التعدين

الصناعةخدمات ومرافق عامةاإلنشاءات التجارة العامة
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زاوية مصرفية

مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2017

إجمالي التسهيالت املباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي املوجودات

مجموع حقوق امللكية / إجمالي التسهيالت املباشرةمجموع حقوق امللكية / إجمالي املوجودات

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني
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مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاعين للعام 2017

نسبة تركز أكبر مصرفني من إجمالي املوجودات

حصة املصارف الوافدة التجارية من إجمالي املوجودات

حصة املصارف اإلسالمية من إجمالي املوجودات

االنتشار املصرفـي اخلارجي ) عدد الفروع (

القطاع املصرفـي األردنيالقطاع املصرفـي الفلسطيني
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االستهالك احلكومي

االستثمار

االستهالك اخلاص

التجارة اخلارجية

الناجت احمللي اإلجمالي

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

األراضي الفلسطينية

الضفة الغربية

قطاع غزة
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثاني 2018(

إجمالي

 اإليرادات

إيرادات
مقاصة

صافـي

 إيرادات محلية

اإليراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 

للموازنة العجز
إجمالي 

النفقات

رواتب

 وأجور

النفقات

 األخرى
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«

طة
نق

طة
نق

الر
دو

ن 
يو

مل

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات

التأمني

االستثمار

الصناعة

البنوك

اخلدمات

التأمني

االستثمار

الصناعة

البنوك
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قيمة األسهم المتداولة

اخلدمات

التأمني

االستثمار

الصناعة

البنوك

اخلدمات

التأمني

االستثمار

الصناعة

البنوك

اخلدمات

التأمني

االستثمار

الصناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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املصادر واملراجع: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة املالية، بورصة فلسطني، مصادر ومراجع عاملية.

USA
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IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية
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البنـوك فـي فلسـطني48    

ارتفاع معدل البطالة في األراضي الفلسطينية احملتلة إلى أكثر من %27 

وهو أعلى معدل للبطالة في العالم في حني انخفض الدخل الفردي، وتقلص 

االنتاج الزراعي بنسبة 11%، نظرًا إلى أن األوضاع االجتماعية االقتصادية 

في العام املاضي قد ازدادت سوءًا، وفقًا ألحدث تقرير سنوي لألونكتاد عن 

املساعدة املقدمة منه إلى الشعب الفلسطيني.

االحتالل  فرضها  التي  السلبية  األوضاع  أن  إلى  أيضًا  التقرير  ويشير 

اإلسرائيلي قد أثرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب.

نشاط  وجتميد  املانحني،  من  املقدم  الدعم  تناقص  أن  من  التقرير  ويحّذر 

لني من  التعمير في غزة، واالستهالك العام واخلاص غير املستدامني املموَّ

وتزداد  النمو في املستقبل  إلى صورة قامتة آلفاق  قروض تشير جميعها 

املستمرة  املصادرة  بسبب  الفلسطيني  لالقتصاد  املتوقعة  اآلفاق  ضبابية 

لألراضي واملوارد الطبيعية من جانب السلطة القائمة باالحتالل.

الضم التدريجي في الضفة الغربية وتوسيع املستوطنات غير القانونية

الضفة  من  كبيرة  ألجزاء  التدريجي  الضم  على  الضوء  التقرير  ويسلط 

وطرد  املستوطنات،  إلى  اإلسرائيليني  السكان  نقل  ذلك  في  مبا  الغربية، 

السكان الفلسطينيني بالقوة، واستثمار أكثر من 19 مليار دوالر في تشييد 

املستوطنات، ومتديد الوالية القضائية اإلسرائيلية لتشمل املستوطنني، وتكاثر 

التدابير االقتصادية واالجتماعية واإلدارية التي تعمق دمج املستوطنات في 

النظام اإلسرائيلي.

تسارع عملية تراجع التنمية في غزة املفروض عليها احلصار ألكثر من عقد 

من الزمان

إن قطاع غزة الذي مير اآلن بالعام احلادي عشر للحصار املضروب عليه، 

قد انتهى به الوضع إلى أن يصبح حالة من املعاناة اإلنسانية العميقة ومن 

االعتماد على اإلعانات املقدمة، حسبما جاء في التقرير. 

في عام 2012 حذرت األمم املتحدة من أنه ما لم تعكس االجتاهات الراهنة، 

مناسب  وغير  للسكن  غير صالح   2020 عام  بحلول  غزة  قطاع  سيصبح 

لعيش البشر فيه، ويذكر التقرير أنه من ذلك احلني، تدهور جميع املؤشرات 

االجتماعية االقتصادية وازدادت األوضاع اآلن سوءًا في غزة.

من  يكون  مستدام،  انتعاش  حدوث  لضمان  أنه  األونكتاد  تقرير  ويشير 

توحيد غزة والضفة  وإعادة  بالكامل،  الضروري رفع احلصار اإلسرائيلي 

الغربية اقتصاديًا، والتغلّب على أزمة الطاقة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية 

وهذا عن طريق جملة من األشياء من بينها متكني السلطة الوطنية الفلسطينية 

التي  املتوسط  األبيض  البحر  في  الواقعة  الطبيعي  الغاز  حقول  تنمية  من 

اكُتشفت في تسعينات القرن العشرين.

التجارة الفلسطينية املكبَّلة

تشمل القيود اإلسرائيلية املفروضة على التجارة الفلسطينية: قائمة االصناف 

املزدوجة االستعمال، التي ال تسمح للفلسطينيني باستيراد طائفة واسعة من 

السلع املدنية التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية محتملة، حسبما جاء في 

التقرير. 

ويّنبه التقرير إلى أن مجرد إزالة القيود اإلسرائيلية املفروضة على التجارة 

واالستثمار الفلسطينيني ميكن أن يسمح لالقتصاد الفلسطيني بالنمو مبا 

يصل 10%، في حني أن الوضع الراهن ال ميكن أن يؤدي إال إلى استمرار 

البطالة، التي هي على مستوى الكساد، واستمرار الفقر املدقع.

احتاد جمركي معيب وغير متكافئ يضر بالتنمية

االحتاد  على  املترتبة  الضارة  اآلثار  على  الضوء  االونكتاد  تقرير  يسلط 

اجلمركي الذي انشئ في عام 1967 وأخذ شكله بعد ذلك في عام 1994 

اسرائيل  بني  حرة  جتارة  بنظام  يقضي  الذي  باريس  بروتوكول  مبوجب 

التعريفات  نفس  االقتصادان  يستخدم  وبأن  احملتلة،  الفلسطينية  واألرض 

اجلمركية اخلارجية املفروضة على التجارة مع باقي بلدان العالم.

بني  الهيكلية  االختالفات  بسبب  بطبيعته  معيب  اجلمركي  االحتاد  وهذا 

االقتصادين واالختالف الشاسع من حيث مستوى التنمية في كل منهما، 

ونتائج هذا االحتاد تزداد سوءًا بسبب غياب التعاون وقيام إسرائيل بصورة 

انتقائية ومن طرف واحد بتحديد شروطه وتطبيقها. فاألراضي الفلسطينية 

احملتلة هي من الناحية الفعلية معزولة عن األسواق العاملية األكثر تنافسية، 

وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز حتويل التجارة نحو إسرائيل بشكل مفرض، 

كما يقول التقرير. ويبني التحليل أن إسرائيل، في الفترة من 1972 إلى عام 

2017، قد استوعبت نسبة 79 % من مجموع الصادرات الفلسطينية وكانت 

مْصَدر نسبة 81 % من الواردات الفلسطينية.

االنكتاد  تقرير  يوصي  هذه،  التنمية  وتراجع  امللكية  نزع  دائرة  ولكسر 

باالستعاضة عن االحتاد اجلمركي الذي عفا عليه الزمن بإطار جديد يضمن 

للسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على إقليمها اجلمركي وحدودها 

وسياساتها التجارية والصناعية.

األخطار املرتفعة للتقشف ووصفات السياسات غير املالئمة

يشير حتليل األونكتاد إلى عدم وجود دليل على أن العجز في امليزانية في 

التقرير  ويشير  التجاري،  العجز  في  يتسبب  احملتلة  الفلسطينية  األرض 

كذلك إلى أن هذين العجزين هما عالمتان على وجود عجز في املوارد ينميه 

ويجبر  اخلارج  من  املرسلة  التحويالت  على  االعتماد  يعزز  الذي  االحتالل 

العمال الفلسطينيني على البحث عن عمل خارج األراضي الفلسطينية احملتلة.

ويسوق االونكتاد حجة مفادها أنه، في ظل الظروف الراهنة، ميكن أن تؤدي 

وصفات السياسات التي تطالب باملزيد من التقشف املالي إلى كبح النمو 

ورفع مستوى البطالة دون التأثير على العجز التجاري. 

ويحّذر التقرير من أن وصفات التقشف املالي غير املناسبة ميكن أن تسبب 

تكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطًا إضافية على األوضاع االجتماعية االقتصادية 

والسياسية الهشة أصالً في األرض الفلسطينية احملتلة.

تقرير األونكتاد:
األراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من أعلى معدل للبطالة في العالم



رخصتك العمومية ضمانك
شملنا الكل وسهلناها عليكم

تحية إلك منا
وراحتك واجب علينا..

سيارتك في جيبتك...
امتلك سيارتك اآلن مع بنك األردن

سقف يصل 

إلى 70,000 
ديـنار

بدون 
عمولة 

منح

ألنكم خدمتوا الوطن
خدمتكم عنا خمس نجوم

تأمين 

مجاني على 

الحياة

إلى 84 شــــهرفترة سداد تصــل 
نهاية القرضالعمــر 70 مــع

بدون 

كفيل

مخططات بيتك معنا حقيقة
القرض السكني من بنك األردن

ُعقدة وانحّلت...
قرضك الشخصي بدون




