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البند األول من المادة السابعة

ن�ص �لبند �لأول من �ملادة �ل�سابعة للنظام �لأ�سا�سي جلمعية �لبنوك فـي فل�سطني �أن هدف 
�جلمعية �لرئي�ص يتمثل فـي حتقيق رعاية م�سالح �لأع�ساء.

�لهدف،  هذ�  لتحقيق  و�لتاأييد  �حل�سد  حمور  على  �لرتكيز  �لأولوية  �جلمعية  �أعطت  لذ� 
فعمل كل من �ملجل�ص و�لإد�رة �لتنفـيذية بكثافة منذ مطلع �لعام على هذ� �ملجال، حيث 
مت متابعة ما يزيد عن ع�سرة مو��سيع مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، نذكر منها: على �سعيد 
معها  �لنقدية  �لأر�ــســدة  وتفعيل  �ملخاطر  �حتياطي  بخ�سو�ص  �لتعليمات  �لنقد  �سلطة 
و�لت�ساور مع جمعية �لبنوك ومناق�سة م�سود�ت �لتعليمات وتطبيق قانون موؤ�س�سة �سمان 
�لود�ئع. وعلى �سعيد هيئة �سوق ر�أ�ص �ملال �لتعديالت على نظام �لإف�ساح و �سعر �إغالق 
�لأ�سهم فـي بور�سة فل�سطني وتعليمات �لتاأمني �مل�سرفـي. وعلى �سعيد وز�رة �ملالية متت 
�لنائب  �إىل  �ملقدمة  �لعموميني  �ملوظفـني  رو�تب  ك�سوفات  مو�سوع  تد�عيات  على  �ملتابعة 
�لعام على �لقطاع �مل�سرفـي، ور�سوم رخ�ص �ملهن لدى مديرية �سريبة �لأمالك، وبر�ءة 
�ملرهونة  �لعقار�ت  على  �لتنفـيذ  �جل  من  �لأمــالك  �سريبة  مديرية  من  �ملطلوبة  �لذمة 
مبوجب �سند�ت تامني دين منظمة ح�سب �لأ�سول، و�سريبة �لقيمة �مل�سافة على رو�تب 
و�ملتمثلة  �لأجندة  �ملدرجة على  �ملو��سيع  �إىل  بالإ�سافة  فـي قطاع غزة.  �لبنوك  موظفـي 
ووز�رة  �ملرهونة،  �ل�سيار�ت  ترخي�ص  عدم  بخ�سو�ص  �ملو��سالت  وز�رة  مع  �ملتابعة  فـي 
بخ�سو�ص  �لد�خلية  ووز�رة  �لإلكرتوين،  �ل�سركات  مر�قب  �سجل  بخ�سو�ص  �لقت�ساد 

�سجل �لوفـيات، وجمل�ص �لق�ساء �لأعلى بخ�سو�ص �ملحاكم �ملتخ�س�سة.
لقد ��ستطعنا �أن نحقق �جناز�ت فـي عدد من �لق�سايا ومل ن�ستطيع ذلك فـي بع�سها، ولكن 

�لأهم �أننا نعرف �أولوياتنا و�ن بو�سلتنا فـي �لجتاه �ل�سحيح. 
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بــانــورامــا

�جتماع  �لفل�سطيني  �لتجاري  �لبنك  عقد 
فـي  وذلك  �ل�سنوي،  �لعادي  �لعامة  �لهيئة 
�هلل،  ر�م  مدينة  فـي  بارك  �جلر�ند  فندق 
مع  كونفـرين�ص  �لفـيديو  عرب  بالتو��سل 
عمان  فـي  �لتجارية  �ملحمودية  �سركة 
بالأردن، مب�ساركة �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة، 
�لعامة  �لهيئة  �أع�ساء  من  كبري  وعدد 
مر�قب  �لجتماع  ح�سر  كما  للبنك، 
�ل�سركات �لدكتور حامت �سرحان وممثلني 
عن �سلطة �لنقد �لفل�سطينية، هيئة �سوق 
ومدقق  فل�سطني،  بور�سة  �ملال،  ر�أ�ص 

�حل�سابات �خلارجي. 
حم�سر  �جتماعها  فـي  �لهيئة  و�أقرت 
عقد  و�لذي  �لعادي  �لعامة  �لهيئة  �جتماع 
بتاريخ 10-12-2012، كما ناق�ست تقرير 
�ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �لإد�رة  جمل�ص 
�ل�ستماع  وجرى   ،2012-12-31 فـي 
�ل�سركة حول  �إىل تقرير مدققي ح�سابات 
و�مل�سادقة  �ملنتهية  لل�سنة  �ملالية  �لبيانات 
وبيان  �لعمومية  �مليز�نية  ومناق�سة  عليها، 

البنك التجاري الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 

و�إبر�ء  عليها،  و�مل�سادقة  �ملنتهية  �لدخل 
�ل�سنة  عن  �لإد�رة  جمل�ص  �أع�ساء  ذمة 
 ،2012-12-31 فـي  �ملنتهية  �ملالية 
لل�سنة  �ل�سركة  ح�سابات  مدققي  و�نتخاب 
مناق�سة  ومت   ،2013 �حلالية  �ملالية 
ر�أ�ص  برفع  �ملتعلقة  �لآليات  من  جمموعة 
باتخاذ  �ملجل�ص  رئي�ص  وتفوي�ص  �ملال 
وعر�سها  لتنفـيذها  �لالزمة  �لجر�ء�ت 
لحقا على �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 
مناق�سة  �ىل  بالإ�سافة  فر�سة،  �أقرب  فـي 

�لعديد من �لمور �لخرى. 

حممود  �ل�سيد  قدم  �لجتماع  وخالل 
�سكره  �لد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ملح�ص 
وتقديره للم�ساهمني لدعمهم وم�ساندتهم 
�لنقد  �سلطة  و�ىل  م�سريته،  فـي  للبنك 
على  �لعالقة  ذ�ت  و�لهيئات  و�لوز�ر�ت 
للبنك،  وم�ساندتهم  �ملتو��سل  دعمهم 
وتكري�ص  للتز�مهم  �لعاملني  جميع  و�ىل 
جهودهم لتحقيق �أهد�ف �لبنك �لأ�سا�سية 
فـي �مل�ساهمة فـي بناء �لقت�ساد �لوطني 

�لفل�سطيني.

بهدف تقديم خدمات مصرفـية مبتكرة ومتطورة
يفتتح البنك فرعه الجديد فـي رفـيديا 

�لبنك بالتو�سع لتقدمي �خلدمات �مل�سرفـية 
�أماكن  كافة  فـي  �ملجتمع  �سر�ئح  لأو�سع 

�ن  �لوزير،  جهاد  �لدكتور  و�أكد  تو�جده. 
�سلطة �لنقد �لفل�سطينية عملت على تنفـيذ 
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بافتتاح  �لفل�سطيني  �لتجاري  �لبنك  �حتفل 
فرعه فـي نابل�ص، رفـيديا، �ل�سارع �لرئي�سي 
�لدكتور  �لفرع  �فتتح  وقد  �منية،  بعمارة 
جهاد �لوزير حمافظ �سلطة �لنقد، و�ل�سيد 
حممود ملح�ص رئي�ص جمل�ص �لد�رة، وعز�م 
�ل�سو� �ملدير �لعام للبنك، وعدد من �أع�ساء 
�لأعمال  رجال  من  وح�سد  �لإد�رة،  جمل�ص 

و�ل�سخ�سيات �لر�سمية و�لعتبارية. 
�لنقد  �سلطة  حمافظ  �لوزير  جهاد  وعرب 
�لفل�سطينية عن �سعادته بافتتاح فرع �لبنك 
نابل�ص  مدينة  فـي  �لفل�سطيني  �لتجاري 
�إد�رة  جلهود  تتويجًا  ياأتي  و�لذي  �لعريقة، 



ويشارك برعاية ذهبية لحفل العشاء الخيري 
بمناسبة االحتفالية الثالثين لمؤسسة التعاون

حيث  و�ل�سباب،  �لطفال  هما  للغاية 
ت�سكل هاتني �لفئتني ن�سبة عالية من �بناء 
�ل�سعب �لفل�سطيني، مما يعني �ن هناك 

�سرورة ملحة لتقدمي �لدعم و�مل�ساندة. 
�إىل  ي�سعى  �لبنك  �ن  �ل�سو�،  و�أ�ساف 
من  للبنك  �لفل�سطينية  �لهوية  �إبر�ز 

�أن  موؤكدً�  �لجتماعية  م�سوؤوليته  خالل 
حجم هذه �مل�سوؤولية كبري ويتطلب جهدً� 
�لقادمة  �ملرحلة  �أن  م�سريً�  م�ساعفًا، 
�ستحمل فـي طياتها �لكثري من �لفعاليات 
فـي  �لبنك  �سيتولها  �لتي  و�لن�ساطات 

هذ� �جلانب.

للقطاع  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  لتعزيز  خطة 
لرفع  تعليمات  �إ�سد�ر  خالل  من  �مل�سرفـي 
 50 �إىل  لي�سل  �ملال  لر�أ�ص  �لأدنى  �حلد 
ب�سرورة  منها  �إميانًا  وذلك  دولر  مليون 
مبا  �مل�سارف  �أمو�ل  روؤو�ص  مالءة  تعزيز 
�لأخطار  مو�جهة  على  قدرتها  يح�سن 
�ملحيطة ببيئة �لعمل �مل�سرفـي �لفل�سطيني، 
ي�سكله  وما  �لقطاع  هذ�  على  حر�سًا  وذلك 
و�ل�سوق  لالقت�ساد  �أ�سا�سية  ر�فعة  من 
و��ساف  �لفل�سطيني،  و�ملايل  �مل�سرفـي 
جهودها  كثفت  �لنقد  �سلطة  �ن  �لوزير 
مل�ساعدة �مل�سارف، ل �سيما �ل�سغرية منها، 
على ��ستكمال ر�أ�ص �ملال، حيث مت ت�سجيعها 
روؤو�ص  لرفع  �خليار�ت  من  �لعديد  ومنحها 
وفقًا  �لت�سجيعية  �حلو�فز  وقدمت  �أمو�لها 

ملا ت�سمح به �لقو�نني و�لتعليمات و�إننا نعمل 
و�مل�ساريع  على رفد هذ� �جلهاز باخلدمات 

�ملتطورة �لتي حتقق ما ن�سبو� �ليه.
و�عترب �ل�سيد حممود ملح�ص رئي�ص جمل�ص 
مل�سرية  مو��سلة  ياأتي  �لفتتاح  �ن  �لد�رة 
�ملجتمع  خدمة  �أجل  من  و�لتطوير  �لبناء 
�لوطني  بالقت�ساد  و�لنهو�ص  �لفل�سطيني 
كاملة  م�سرفـية  خدمات  تقدمي  خالل  من 
لال�ستثمار  �ساحلة  بيئة  وتوفـري  ومتكاملة، 

فـي �ملنطقة.
�لعام  �ملدير  �ل�سو�  عز�م  �أكد  ناحيته،  من 
للبنك �لتجاري �لفل�سطيني، �أن هذ� �لفتتاح 
ياأتي فـي �سياق خطة �لبنك لتو�سيع �ل�سبكة 
�نت�ساره  وتعزيز  تو�جده  وتكثيف  �مل�سرفـية 
�أجل  من  �لوطن،  حمافظات  كافة  فـي 

وتقدمي  �لزبائن  على  و�جلهد  �لوقت  توفـري 
�أماكن  �أف�سل �خلدمات �مل�سرفـية لهم فـي 

تو�جدهم. 
للبنك  جديد  فرع  �ن�سمام  �ن  و�عترب 
توجهات  على  �لدللة  قاطع  موؤ�سر  مبثابة 
�لقت�ساد  خدمة  �إىل  �لر�مية  �لبنك  �إد�رة 
حمافظات  فـي  وجوده  وتثبيت  �لفل�سطيني، 
�أن  �ل�سو�  �أكد  �ل�سياق  هذ�  وفـي  فل�سطني، 
�ل�ستعد�د�ت جتري على قدم و�ساق لفتتاح 
فروع جديدة فـي �لوطن، مما يكّر�ص �سعي 
جديدة  فر�ص  ل�ستك�ساف  �لدوؤوب  �لبنك 
�لت�سهيالت  كافة  وتقدمي  و�لتو�سع  للنمو 
�مل�سرفـية  �خلدمات  و�إي�سال  �ملطلوبة 
كافة  فـي  �لزبائن  �ىل  و�ملبتكرة  �ملتطورة 

حمافظات �لوطن. 
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�لفل�سطيني،  �لتجاري  �لبنك  �سارك 
�خلريي  �لع�ساء  حلفل  ذهبية  برعاية 
ملوؤ�س�سة  �لثالثني  �لحتفالية  مبنا�سبة 
معنا  "�ساهمو�  عنو�ن  حتت  �لتعاون، 
فـي دعم بر�مج �لطفولة �ملبكرة وت�سغيل 
�لع�ساء  ريع  يخ�س�ص  حيث  �ل�سباب"، 
�مل�ساريع  هذه  دعم  �أجل  من  �خلريي 

�لهامة. 
من  كبري  عدد  �لحتفالية  فـي  و�سارك 
جميع  من  �لتعاون  موؤ�س�سة  �أع�ساء 
�ل�سخ�سيات  من  ولفـيف  �لعامل،  �نحاء 
�لقت�سادية، و�لفكرية، و�لعتبارية �لتي 
�ساهمت فـي دعم فل�سطني و�بناء �ل�سعب 

�لفل�سطيني. 
�لعام  �ملدير  �ل�سو�  عز�م  �ل�سيد  و�أكد 
و�لدعم  �مل�ساركة  �أهمية  على  للبنك 
تاأكيدً�  ياأتي  �لذي  �خلريي  �حلفل  لهذ� 
م�سوؤوليته  حتمل  فـي  �لبنك  دور  على 
�لجتماعية جتاه �سريحة جمتمعية هامة 



     

ويرسم البسمة على شفاه المسنات
على  �لوطني،  �لبنك  من  طاقم  ز�ر 
�أ�سامة  �ل�سيد  �لعام  �ملدير  نائب  ر�أ�سه 
جلمعية  �لتابع  �مل�سنات  بيت  �هلل،  حرز 
مدينة  فـي  �لعربي  �لن�سائي  �لإحتاد 
�لبرية، وذلك مبنا�سبة عيد �لأم. تخللت 
�مل�سنات  على  �لهد�يا  توزيع  �لزيارة 
و��سطحبت  كما  عليهن.  و�لطمئنان 
جر�ر  منتهى  �ل�سيدة  �جلمعية  مديرة 

�لوطني  �لبنك  �أحيى  و�لفوؤو�ص  باملعاول 
�لأر�ص  ليوم  و�لثالثني  �ل�سابعة  �لذكرى 
منطقة  فـي  �لزيتون  �أ�سجار  بزر�عة 
بيتونيا، غرب مدينة ر�م �هلل. و�سارك فـي 

فـي  تفقدية  جولة  فـي  �لبنك  طاقم 
�أرجاء �جلمعية.

هذه  من  �لهدف  �إن  �هلل،  حرز  وقال 
�لنف�سي  �لدعم  تقدمي  هو  �لزيارة 
لبث  �مل�سنات،  لالأمهات  و�لجتماعي 
�لأمل فـي نفو�ص �لأمهات �لفل�سطينيات، 
عيدهن. يوم  فـي  �لفرح  وم�ساركتهن 
�ملر�أة  تلعبه  �لذي  �لهام  بالدور  م�سيدً� 

للبنك  �لعام  �ملنا�سبة كل من نائب �ملدير 
�أ�سامة حرز �هلل وحمافظ ر�م �هلل و�لبرية 
ربحي  بيتونيا  بلدية  ورئي�ص  غّنام  د.ليلى 
دويل، بالإ�سافة �ىل �ل�سرطة �لفل�سطينية 

�لفل�سطينية فـي كافة �لأ�سعدة وبعطائها 
�لتكرمي  عليه  ت�ستحق  �لتي  وكفاحها 
�لزيارة  هذه  �أن  م�سيفًا  و�لعرفان. 
�لجتماعية  �لفعاليات  �طار  فـي  تاأتي 
لالرتقاء  �لوطني  �لبنك  بها  يقوم  �لتي 
�أن  على  م�سددً�  �لفل�سطيني،  باملجتمع 
�لفعلية  �لركيزة  هو  باملر�أة  �لرتقاء 
للنهو�ص باملجتمع ون�سيجه �لجتماعي. 

وبع�ص  �لوطني،  �لأمن  من  و�أع�ساء 
�حل�سور من �أهايل بيتونيا.

بتنظيف  �لوطني  �لبنك  موظفو�  هّم 
�ل�سوك  و�إز�لة  زر�عتها،  �ملنوي  �لأر�ص 

بــانــورامــا
خالل اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

البنك الوطني يرفع رأس ماله إلى 75 مليون دوالر

ويحيي يوم األرض بزراعة أشجار الزيتون

للبنك  �لعادية  غري  �لعامة  �لهيئة  �أقرت 
به  �مل�سرح  �لبنك  مال  ر�أ�ص  رفع  �لوطني، 
50 مليون دولر �إىل 75 مليون دولر،  من 
�لعادي  غري  �جتماعها  خالل  ذلك  وجاء 
مدينة  فـي  �ملوفنبيك  فندق  فـي  عقد  �لذي 
ر�أ�ص ماله  �لبنك رفع  ر�م �هلل. وجاء قر�ر 
تلبية لحتياجات �لبنك �مل�ستقبلية ومتا�سيا 
مع روؤيته �لإ�سرت�تيجية ليحتل مركز� متقدما 
تفوي�ص  ومت  كما  �لفل�سطينية،  �لبنوك  بني 

ر�أ�ص  زيادة  �آلية  لتحديد  �لإد�رة  جمل�ص 
�ملال و�ملدة �لزمنية �لتي �ستتم فـيها تغطية 
�لعامة  �لهيئة  هذه �لزيادة. و�سبق �جتماع 
غري �لعادي، �جتماع للهيئة �لعامة �لعادية، 
عن  وممثلني  �ل�سركات،  مر�قب  بح�سور 
�سوق  وهيئة  �لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة 
ر�أ�ص �ملال، و�سوق فل�سطني لالأور�ق �ملالية 
ومدقق �حل�سابات عن �سركة ديلويت وعدد 
تقدمي  �لجتماع  وتخلل  �ل�سحفـيني.  من 

�ملالية  �ل�سنة  عن  �لإد�رة  جمل�ص  تقرير 
�ملالية  �لبيانات  وعر�ص   2012 �ملنتهية 
و�أبرءت  كما  �حل�سابات،  مدقق  وتقرير 
جمل�ص  و�أع�ساء  رئي�ص  ذمة  �لعامة  �لهيئة 
�أي�سا  و�سادقت   ،2012 �لعام  عن  �لإد�رة 
على تعيني �ل�سيدة دينا �مل�سري عن �سركة 
عمر  و�ل�سيد  و�ل�ستثمار،  للتنمية  �مل�سارق 
�لإعمار  جمموعة  �سركة  عن  �مل�سري 

�لهند�سية، بدل من �لع�سوين �مل�ستقيلني.
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�مل�سرفـية  خدمته  �لوطني  �لبنك  �أطلق 
�جلديدة »�سهادة توفـري �لوطني«، برنامج 
فـي  نوعه  من  �لأول  يعترب  �لذي  �لتوفـري 
م�سرفـي  منتج  �أول  ليكون  فل�سطني، 
بهويته  �نطالقته  منذ  �لبنك  يطلقه 
�سيا�سته  �إطار  فـي  �جلديدتني،  وحلته 
ما  كل  تقدمي  على  �لقائمة  و�إ�سرت�تيجيته 

هو مميز وجديد لعمالئه.
برنامج  �لوطني«  »توفـري  برنامج  يعترب 
ل  �لذي  فل�سطني  فـي  �لأول  �لتوفـري 
فجميع  و�ل�سحوبات،  �حلظ  مبد�أ  يعتمد 
�حل�ساب،  فتح  ففور  ر�بحون؛  �مل�سرتكني 
على  تاأمني  �سهادة  �مل�سرتك  منح  يتم 

�سمان  غطاء  مبثابة  تعد  و�لتي  �حلياة، 
وبالإ�سافة  ولأ�سرته،  له  و�أمان  وحماية 
ح�ساب  فـي  �مل�سرتك  ي�ستثمر  لذلك 
مرتفعة،  ت�ساعدية  بفائدة  �لتوفـري 
برنامج  �أي  من  �أعلى  عائدً�  لي�سمن 
�لهامة  �خل�سائ�ص  ومن  �آخر.  توفـري 
على  يركز  ل  �أنه  �لوطني«،  »لتوفـري 
منه  ي�ستفـيد  �إمنا  معينة،  عمرية  فئة 
على  �لبنك  من  حر�سًا  �لأعمار،  جميع 
ممكن  قدر  �أكرب  على  �لفائدة  تعم  �أن 
كما  �لفل�سطيني،  �ملجتمع  قطاعات  من 
�أدنى  حٍد  �لربنامج عدم حتديد  وير�عي 
وفقًا  ليتالءم  �ل�سهري،  �لدخار  لقيمة 

تحت شعار »شهادة توفـير الوطني..أمان واستثمار«
يطلق البنك حساب التوفـير األول من نوعه فـي فلسطين

البنك الوطني واإلغاثة الزراعية يدشنان عبارة وطريق زراعي فـي السيلة الحارثية
�لغاثة  مع  بالتعاون  �لوطني  �لبنك  �فتتح 
�لعبارة  �حلارثية  �ل�سيلة  وبلدية  �لزر�عية 
بلدة  فـي  »�خلانق«  �لزر�عي  و�لطريق 
�لوطني  �لبنك  من  بتمويل  �حلارثية  �ل�سيلة 
�لفتتاح  وح�سر  �لزر�عية.  �لغاثة  وبتنفـيذ 
�لعام  �ملدير  نائب  ��سامة حرز �هلل،  كل من 
�ساحلية ممثال عن  ماهر  و  �لوطني،  للبنك 
رئي�ص  جر�د�ت  و�ئل  و  �لزر�عية،  �لإغاثة 
�ملدر�ء  من  وعدد�  �حلارثية،  �ل�سيلة  بلدية 
و�لإغاثة  �لوطني  �لبنك  من  و�ملوظفـني 
من  �ملبادرة  هذه  وتاأتي  و�لبلدية.  �لزر�عية 
�ملنخف�ص  و�أ�سر�ر  �ثار  من  �لتخفـيف  �جل 
�جلوي �لذي ��ساب �ملنطقة فـي �سهر �سباط 
حو�يل  �لطريق  هذه  تخدم  حيث  �ملا�سي، 
4,500 دومنًا زر�عيًا وتلبي �حتياجات مئات 

�ملز�رعني و�ملجتمع �ملحلي .
و�أ�ساد حرز�هلل، باأهمية �لقطاع �لزر�عي 

�أعمدة  من  هاما  عامود�  ي�سكل  و�لذي 
فـي  �لهام  ودوره  �لفل�سطيني  �لقت�ساد 
دفع عجلة �لقت�ساد �ىل �لأمام، موؤكد� 
هذ�  خدمة  فـي  �لبنك  �هتمام  على 
�لجتماعية  �لقطاعات  وكافة  �لقطاع 
بتقدمي م�ساريع م�ستد�مة كفـيلة بخدمة 

�لأمثل.  بال�سكل  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�هتمام  �سياق  فـي  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
�لبنك بكافة �لق�سايا �ملجتمعية �لوطنية 
�لر�مية  و�سيا�سته  هويته  من  �نطالقًا 

�ىل تطوير �ملجتمع �لفل�سطيني. 

�لأ�ستال،  لزر�عة  �ملالئمة  �حلفر  وحفر 
�لتي جتاوز عددها �خلم�سني �ستلة. و�أكد 
حرز �هلل، على �أهمية �إحياء هذه �لذكرى 

ملا يحمله يوم �لأر�ص من معاٍن ودلئل على 
ت�سبث �ل�سعب �لفل�سطيني باأر�سه وهويته 
هذه  �أن  م�سيفا  بالوجود،  وحقه  �لوطنية 

�لبنك  �إطار م�سوؤولية  تاأتي حتت  �لفعالية 
�لوطنية جتاه �لوطن و�أبناءه. 
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و�إمكانياته  �مل�سرتك  قدرة  مع  لذلك 
�ملادية. 

�ملدير  ح�سن،  �حلاج  �أحمد  �ل�سيد  وقال 
يهدف  �لربنامج  �إن  �لوطني،  للبنك  �لعام 
�إىل توفـري �أد�ة �دخار حقيقية غري معتمدة 
خدمة  وت�ستهدف  �حلظ  �لعاب  على 
�ملجدي  بالدخار  يرغبون  �لذين  �لعمالء 
و�لأمان  �حلماية  من  منا�سب  قدر  وتوفـري 
�سو�ء،  حد  على  �لأفر�د  �أو  لالأ�سرة  �ملادي 
على  �عتمد  �ملنتج  هذ�  تقدمي  �أن  �أكد  كما 
در��سة متاأنية لل�سوق و�حتياجات �لعمالء، 
�إطار  عن  خارج  فريد  منتج  تقدمي  بهدف 

�ملعروف فـي �ل�سوق �مل�سرفـي حاليًا.



     

�جلمع باملعر�ص �لفني �خلا�ص بهم.
مغنم  �سرين  �ل�سيدة  �سكرت  جهتها  من 
على  �ل�سكان  بنك  �ملدر�سة  مديرة 
موؤكدة  �ملفتوح،  لليوم  �لكرمية  رعايتهم 
جهة  ومن  �لبنك،  مع  �لعالقة  عمق  على 
على  �ملدر�سة  �د�رة  حر�ص  �كدت  �خرى 
وتربويًا،  �كادمييًا  �لطفال  م�ستوى  رفع 
م�سرية �ىل �ن مثل هذه �لن�ساطات متنح 
�فكارهم  عن  للتعبري  فر�سة  �طفالنا 

مد�ركهم،  وتو�سيع  �بد�عتهم  و�طالق 
وتبني جيل مبدع خالق يخدم وطنه و�بناء 

�سعبه فـي �مل�ستقبل.
عن  �لمور  �ولياء  عرب  �ليوم  نهاية  وفـي 
�بنائهم  فرحة  مل�سو�  حيث  �سعادتهم، 
متمنني  و�لعملي،  �لفكري  وتطورهم 
�ملميزة،  �لن�سطة  هذه  مبثل  �ل�ستمر�ر 
و�لتي تر�سم �لفرحة و�ل�سعادة على وجوه 

�لطفال.

بنك اإلسكان يرعى اولمبياد ألعاب القوى للمدارس فـي ترمسعيا
و�لتمويل  للتجارة  �لإ�سكان  بنك  رعى 
وجمل�ص  ترم�سعيا  بلدية  مع  وبالتعاون 
�نطالق  �لبلدة،  مدر�سة  طلبة  �أولياء 
على  »�لتا�سع ع�سر«  �لقوى  �ألعاب  �أوملبياد 
مالعب مدر�سة ترم�سعيا �لثانوية للبنني، 
فـي  �لإ�سكان  بنك  فرع  مدير  وبح�سور 
�لبلدة عبد �لفتاح �لربقة، ورئي�ص �لبلدية 
�لرتبية  مديرية  وممثلي  �ملدر�سة،  ومدير 
من  ووفد  �مل�ساركة،  و�ملد�ر�ص  و�لتعليم 

�سرطة �أبو فالح و �خلدمات �لطبية.
ع�سرة  �ست  �لأوملبياد  فـي  �سارك  وقد 
مديرية تربية وتعليم من جميع حمافظات 
جنوب  وحتى  جنني  من  بدءً�  �ل�سفة، 
و�سو�حيها  �لقد�ص  فـيها  مبا  �خلليل 

من  �أكرث  وتناف�ص  هذ�  و�لأغو�ر،  و�أريحا 
�لثالثة  و�أربعني طالبًا على �ملر�كز  مئتني 
�لقوى  �ألعاب  من  لعبة  كل  فـي  �لأوىل 

�ملعروفة.
ومدير  �لبلدية  رئي�ص  كل من  �سكر  بدوره 

�ملدر�سة بنك �لإ�سكان على هذه �لرعاية، 
و�لتي عربت عن مدى حر�ص �لبنك على 
وب�سكل  �ملحلية،  �ملوؤ�س�سات  مع  �لتو��سل 
و�لتعليم  و�لريا�سة  �ل�سباب  مل�سرية  د�عم 

فـي �لوطن.

بــانــورامــا

رعى بنك �ل�سكان للتجارة و�لتمويل �ليوم 
ر�هبات  مدر�سة  �أقامته  �لذي  �ملفتوح 
ر�م �هلل،  فـي  ماريو�سف لطفال رو�ستها 
من  طفلة  مئة  من  �أكرث  مب�ساركة  وذلك 
�لرو�سة، حيث �ساركو� فـي �لن�سطة �لتي 
مديرة  وبح�سور  �ليوم،  لهذ�  خ�س�ست 
و�أولياء  �ل�سكان  بنك  وممثل  �ملدر�سة 
�لتدري�سية  �لهيئة  وبا�سر�ف  �لمور، 
�ليوم  فقر�ت  نظمو�  و�لذين  للرو�سة، 

�ملفتوح ب�سكل مميز.
تربوية  فقر�ت  �ملفتوح  �ليوم  وتخلل 
مع  �لهايل  بها  �سارك  وم�سابقات 
�ىل  �جلميع  �نطلق  حيث  �طفالهم، 
�ىل  وتوزعو�  للرو�سة  �لد�خلية  �ل�ساحة 
منها  �ملختلفة،  بالن�ساطات  �ساركت  فرق 
�لريا�سية و�ل�ستعر��سية. ور�سم �لطفال 
�للوحات �ملعربة عن فرحتهم  �لعديد من 
وقدمو�  �ل�سيف،  ف�سل  ل�ستقبال 
م�سرحية و�غاين طفولية عديدة، و�بهرو� 

ويرعى اليوم المفتوح فـي مدرسة راهبات ماريوسف
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ورعى انطالق سباعيات الشهيد محمد عصفور لكرة القدم

ويتبرع بتأثيث غرفة السيمنار فـي كلية التربية فـي جامعة بيرزيت

�لريا�سي،  �سقبا  نادي  فريق  �لثالث 
�ملثايل،  �لفريق  لقب  بلعني  نادي  وح�سد 
وح�سل على هد�ف �لبطولة �لالعب عمر 
عبد �هلل من نادي �سقبا، و�ف�سل حار�ص 

مرمى م�سعب �بر�هيم من نادي عابود.
وقام كل من �ل�سيد �لربغوثي و�ل�ستاذ ذياب 

و�لتمويل  للتجارة  �ل�سكان  بنك  رعى 
لكرة  ع�سفور  حممد  �ل�سهيد  �سباعيات 
عابود،  �سباب  نادي  نظمها  و�لتي  �لقدم 
لبنك  �لقليمي  �ملدير  بح�سور  وذلك 
و�ل�ستاذ  �لربغوثي  حممد  �ل�سكان 
عدنان ذياب رئي�ص �لنادي، و�إد�ري �لفرق 
و�أقيمت  �جلمهور.  من  ولفـيف  �مل�ساركة 
�سباب  نادي  ملعب  �ر�ص  على  �لبطولة 
فريق  وع�سرون  ثالث  ومب�ساركة  عابود 
لكرة �لقدم، وباإ�سر�ف من �للجنة �ملنظمة 
�مل�سكلة من قبل �لنادي، و�ت�سمت �ملباريات 
�ل�سديد  و�لتناف�ص  و�لنّدية  �ملتميز  بالأد�ء 

وروح �لإخوة و�ملحبة بني �مل�ساركني.
و�أ�ستطاع فريق �سباب عابود ح�سد �ملركز 
فريق  �لثاين  �ملركز  على  وح�سل  �لول، 
�ملركز  على  وح�سل  نظام،  دير  نادي 

بدعم  و�لتمويل  للتجارة  �ل�سكان  بنك  قام 
وذلك  بريزيت،  جامعة  فـي  �لرتبية  كلية 
بتجهيز �أثاث غرفة �ل�سيمنار لطلبة �لكلية، 
بريزيت  جلامعة  �ل�سكان  بنك  دعم  وياأتي 
�لفعالة  �مل�ساهمة  ب�سرورة  منه  �ميانًا 
�لو�سائل  بكل  �لتعليمية  �مل�سرية  دعم  فـي 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  وم�ساعدة  �ملتاحة، 

للنهو�ص بالعملية �لتعليمية باأف�سل �ل�سبل. 
�لرتبية  كلية  عميد  �حل�سوة  د.ماهر  وقام 
على  �لبنك  لد�رة  �ل�سكر  جزيل  بتقدمي 
�ملميز  �لبنك  لدور  منوهًا  للكلية،  دعمه 
بدعم ن�ساطات �لطالب و�جلامعة، و�ستقوم 
�د�رة �جلامعة بو�سع لفتة �سكر �أمام باب 
غرفة �ل�سيمنار فـي مبنى �لكلية با�سم بنك 

�لبنك  لدور  �جلامعة  من  تقديرً�  �ل�سكان 
وم�ساهماته �لكرمية. 

باأن بنك �ل�سكان ومن  ومن �جلدير ذكره 
منطلق �مل�سوؤولية �لجتماعية قدم عدد من 
على  �جلامعة  طالب  لن�ساطات  �لتربعات 

مر �لعو�م �ملا�سية.

�لفائزين  على  و�مليد�ليات  �لكوؤو�ص  بتوزيع 
فـي �لبطولة، وبدوره �سكر رئي�ص �لنادي بنك 
بتقدمي  وقام  �لكرمية  رعايته  على  �ل�سكان 
وم�ساهمتهم  �لبنك  جلهود  تقديري  درع 

�ملميزة فـي دعم و�إجناح �لبطولة.
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ويدعم عيادة األسنان فـي المركز الصحي العربي بجامعة القدس 
قام بنك �ل�سكان للتجارة و�لتمويل بدعم 
�لقد�ص  بجامعة  �لعربي  �ل�سحي  �ملركز 
�إعادة  فـي  �مل�ساهمة  �لبرية من خالل  فـي 
ببع�ص  وتزويدها  �لأ�سنان  عيادة  تاأهيل 
تطبيق  �سمن  �لالزمة  و�لأجهزة  �لأدو�ت 
لعادة  �لهادفة  �لتطويرية  �ملركز  خطة 
قريبًا  عنها  �لعالن  �سيتم  و�لتي  �طالقه 
�خلدمات  مب�ستوى  �لرتقاء  �أجل  من 
�لتكلفة،  �أ�سعار  �سمن  �ملركز  فـي  �ملقدمة 
و�إعادة  �ملركز  �سيانة  خالل  من  وذلك 

تاأهيله مبا يلزم و��ستقطاب �لكو�در �لطبية 
و�لفنية و�لد�رية من ذوي �ل�سهاد�ت �لعليا 

و�خلربة �ملتميزة فـي جمالتهم. 
وتقدم �ملدير �لعام للمركز د. ر�سمي �أبو حلو 
لبنك �ل�سكان على  و �لمتنان  �ل�سكر  بفائق 
تربعهم للمركز و�أثنى على توجه �د�رة �لبنك 
ل�سر�كة  بفكرتهم  للمركز  زيارتهم  �أثناء 
فـي  �ملحلي  م�ستمرة هادفة مل�ساعدة �ملجتمع 

�ملجال �ل�سحي. 
�لعربي  �ل�سحي  �ملركز  �أن  بالذكر  و�جلدير 

�لذي تاأ�س�ص منذ عام 1984 يقدم خدمات 
عياد�ته  خمتلف  فـي  �ل�سحية  �لرعاية 
و�ل�سدرية،  �لباطني  مثل  �لتخ�س�سية 
�لعظام، �لعيون، �مل�سالك �لبولية، �لأع�ساب، 
�لأنف ،�لأذن، �حلنجرة و �لأطفال. بالإ�سافة 
�لأ�سنان   عيادة  و�حلمية،  �لتغذية  لعيادة 
خدمات  يقدم  كما  �لطبيعي  للعالج  وق�سم 
للتحاليل  خمترب  على  لحتو�ئه  ت�سخي�سية 
ويخدم  بالأ�سعة،  خا�ص  وق�سم  �لطبية 

جمموعة كبرية من �بناء �سعبنا.



بــانــورامــا
البنك اإلسالمي العربي يسّلم الفائز الثالث شقة بقيمة 100 ألف دوالر

فرحان  �ملو�طن  �حلظ  �سعيد  عرّب 
�سلولة من خانيون�ص عن فرحته �لكبرية 
�لبنك  من  �ملقدمة  �لعمر  ب�سقة  بفوزه 
�لإ�سالمي �لعربي خالل �ل�سحب �لثالث 
�أطلقه  �لذي  ومتلك  وفر  برنامج  على 
�لتوفـري  بر�مج  حملة  �سمن  �لبنك 
على  قيمة  جو�ئز  تقدم  �لتي  �ل�سخمة 
يومية،  جو�ئز  تت�سمن  �لعام  مد�ر 
�سنوية،  ن�سف  �سنوية،  ربع  �سهرية، 

و�سنوية.
�ل�سيد ر�مي ح�سني مدير  وقام كل من 
�ساهني  حممد  و�ل�سيد  خانيون�ص  فرع 
�سقة  مفتاح  بت�سليم  غزة  فرع  مدير 
�لعمر �إىل �ل�سيد فرحان نيابة عن �إد�رة 
�لبنك و�لذي عربرَ عن فرحته �ل�سديدة 
�لإ�سالمي  للبنك  �جلزيل  و�سكره 

جو�ئز  من  يقدمه  ملا  و�إد�رته  �لعربي 
مناف�سة  م�سرفـية  وخدمات  قيمة 
�سامي �سعيدي  �ل�سيد  و�أكد  وع�سرية. 
�ملدير �لعام للبنك �لإ�سالمي �لعربي �أن 
�لبنك ير�عي �لتنوع فـي بر�مج �لتوفـري 
لديه ليتمكن من �إتاحة خدمات �لتوفـري 

لكافة �سر�ئح �ملجتمع ومكافاأتهم باأكرب 
�لتي  �لقيمة  �جلو�ئز  من  ممكن  عدد 
كما  وطموحاتهم،  �حتياجاتهم  تلبي 
لتطوير  د�ئم  ب�سكل  ي�سعى  �لبنك  �أن 
لينال  �ملقدمة  خدماته  جودة  م�ستوى 

ر�سى �لعمالء.
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وينفذ ورشة عمل بالتعاون مع دار اإلفتاء الفلسطينية
ور�سة  �لعربي  �لإ�سالمي  �لبنك  عقد 
�ل�سرعية  »�ل�سو�بط  بعنو�ن  عمل 
�ملنظمة ملعامالت �مل�سارف �لإ�سالمية« 
�لفل�سطينية،  �لإفتاء  د�ر  مع  بالتعاون 
�ل�سيد  �لبنك  عام  مدير  وبح�سور 
�ل�سرعي  و�ملر�قب  �سعيدي،  �سامي 
�ل�سيد حممود حفظي وعدد من كادره، 
حممد  �ل�سيخ  للقد�ص  �لعام  و�ملفتي 
ح�سني و�لوكيل �مل�ساعد �ل�سيخ �إبر�هيم 
عو�ص �هلل ومفتي وكادر وموظفـي »د�ر 
�ل�سفة  حمافظات  كافة  من  �لإفتاء« 

�لغربية.
�لور�سة  هذه  �إن  �سعيدي  �ل�سيد  وقال 
عمل  ور�سة   20 حلو�يل  تتويجًا  ت�سكل 
�مل�ساجد  �أئمة  مع  موؤخرً�  تنظيمها  مت 
خمتلف  فـي  �لو�عظات  و  و�لوعاظ 

�أنحاء �ل�سفة �لغربية للتعريف و�لتوعية 
و�لتي  �لإ�سالمية  �ل�سريفة  مببادئ 
��ستفاد منها ما ل يقل عن 1,000 �إمام 

م�سجد و و�عظ و و�عظة.

حممود  للبنك  �ل�سرعي  �ملر�قب  وقدم 
�لبنك  لآلية عمل  حفظي عر�سًا مكثفًا 
�لإ�سالمي �لعربي، تاله نقا�ص وتعليقات 

و��ستف�سار�ت من �مل�ساركني.



وينظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة االفتاء لقوى األمن الفلسطينية

ويوقع اتفاقية تعاون مع نقابة الصيادلة ويرعى مؤتمرها السابع

لقوى  �لإفتاء  هيئة  مع  بالتعاون  �لبنك  نّفذ 
�لفل�سطينية ور�سة عمل، حيث ح�سر  �لأمن 
�سامي  �ل�سيد  �لبنك  عام  مدير  �لبنك  عن 
حممود  �ل�سيد  �ل�سرعي  و�ملر�قب  �سعيدي، 
�بر�هيم  �ل�سيد  �لبرية  فرع  ومدير  حفظي 
�أبوريدة ومدير �لتخطيط و�لدر��سات �ل�سيد 
�أحمد �سرطاوي، وعن هيئة �لإفتاء فـي قوى 
�لأمن مفتي �لأجهزة �لأمنية وع�سو جمل�ص 
�سعيد  حممد  �ل�سيخ  �سماحة  �لأعلى  �لإفتاء 
�لأمنية  �لأجهزة  مر�سدي  من  وعدد  �سالح 

من كافة حمافظات �لوطن.
�أكرث  �لطالع  تعزيز  �إىل  �لور�سة  وهدفت 

�ملالية  �ملوؤ�س�سات  عمل  على  كثب  وعن 
ب�سكل  فل�سطني  وفـي  عام  ب�سكل  �لإ�سالمية 
خا�ص، و�سرورة �لعمل وفق �أحكام �ل�سريعة 

�لإ�سالمية على خمتلف �ل�سعد فـي �لبنوك 
رقابة  هيئة  ت�سم  �لتي  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات 

�سرعية من خارج �لبنك �أو د�خله.

وقع مدير عام �لبنك �لإ�سالمي �لعربي �ل�سيد 
د.فو�ز  �ل�سيادلة  ونقيب  �سعيدي  �سامي 
مدينة  فـي  �لرئي�سي  �لبنك  مقر  فـي  �سيام 
�لبرية �تفاقية تعاون م�سرتك بني �جلانبني، 
تهدف ب�سكل رئي�ص �إىل تقدمي �لبنك حزمة 
و�أع�سائها  للنقابة  �مل�سرفـية  �خلدمات  من 
�لتوقيع  ب�سروط مي�سرة و�سهلة، وجرى حفل 
تنمية  مدير  ر��سي  �أبو  بالل  �ل�سيد  بح�سور 
�ملطلوبات و�لفروع فـي �لبنك، و�ل�سيد حممد 
�لأفر�د  �أعمال  تنمية  د�ئرة  مدير  �سرور 
�لتخطيط  مدير  �سرطاوي  �أحمد  و�ل�سيد 
�مل�ست�سار  عبا�ص  حممود  ود.  و�لدر��سات، 
من  ح�سر  حني  فـي  للبنك،  �لإعالمي 
�لنقابة �ل�سيد برهان در�غمة رئي�ص �للجنة 

�لفرعية ملحافظة ر�م �هلل و�لبرية وع�سو 
�للجنة �ل�سيد ر�مي غيث. وبهذ� �ل�سدد 
للموؤمتر  �لف�سية  رعايته  �لبنك  قدم 
�ل�سيدلين �ل�سابع �لذي مت تنظيمه من 
قبل نقابة �ل�سيادلة فـي ر�م �هلل، وياأتي 
�إميانًا  �ل�سيادلة  لنقابة  �لبنك  دعم 
منه ب�سرورة �مل�ساهمة �لفعالة فـي دعم 
باأف�سل  و�لنقابات  �ملوؤ�س�سات  وم�ساعدة 
�لن�ساطات  وتعزيز  دعم  خالل  من  �ل�سبل، 

�ملنهجية و �لثقافـية و �لرتبوية و �لتعليمية.
�لإ�سالمي  �لبنك  باأن  ذكره  �جلدير  ومن 
�لجتماعية  �مل�سوؤولية  منطلق  ومن  �لعربي 
قدم عدد من �لتربعات و�لرعايات لن�ساطات 

�لنقابة.

ويرعى عددًا من النشاطات والفعاليات المحلية
رعايته  �لعربي  �لإ�سالمي  �لبنك  قدم 
تنظمه  �لذي  �ل�سنوي  �لحتفال  لفعاليات 
حيث  للمعلمني،  خانيون�ص  فـي  �لغوث  وكالة 
مت �لحتفال بح�سور �ملعلمني �لتابعني لوكالة 
مثل  وقد  خانيون�ص،  حمافظة  فـي  �لغوث 
فـي  �لعربي  �لإ�سالمي  �لبنك  فرع  مدير 

�لحتفالية  ح�سني  ر�مي  �ل�سيد  خانيون�ص 
على  �لقائمني  قبل  من  �لبنك  تكرمي  ومت 
لجتماع  رعايته  �لبنك  وقدم  �لحتفال. 
�جلماعي  �لتكافل  ل�سندوق  �لعامة  �لهيئة 
مبدير  ممثاًل  �لأ�سنان  �أطباء  لنقابة  �لتابع 
فرع نابل�ص �ل�سيد نظام �لز�مل، وتاأتي هذه 

�لرعاية �إميانًا من �لبنك ب�سرورة �مل�ساهمة 
�ملوؤ�س�سات  وم�ساعدة  دعم  فـي  �لفعالة 
دعم  خالل  من  �ل�سبل،  باأف�سل  و�لنقابات 
و�لثقافـية  �ملنهجية  �لن�ساطات  وتعزيز 
تلك  تنفذها  �لتي  و�لتعليمية  و�لرتبوية 

�ملوؤ�س�سات و�لنقابات. 
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بنك  ل�سركة  �لعامة  �لهيئة  عقدت 
�جتماعها  �لفل�سطيني  �ل�ستثمار 
بتاريخ  ع�سر  �لثامن  �لعادي  �ل�سنوي 
�ملناع  مركز  قاعات  فـي   2013/5/8

�لتجاري بر�م �هلل، وذلك برئا�سة عبد 
�لإد�رة،  جمل�ص  رئي�ص  دية  �أبو  �لعزيز 
�ل�سركات  عام  مر�قب  وباإ�سر�ف 
حامت  د.  �لوطني  �لقت�ساد  بوز�رة 
�سرحان وح�سور ممثلي كل من �سلطة 
�لنقد �لفل�سطينية حمد�ن �لعبد وهيئة 
ح�سني  �لفل�سطينية  �ملال  ر�أ�ص  �سوق 
نا�سر، وبور�سة فل�سطني حممد حجاز 
ومدقق ح�سابات �ل�سركة �رن�ست ويونغ 
و�إقر�ر  ملناق�سة  وذلك  �هلل  عبد  �سائد 

�لبنود �ملدرجة على جدول �لأعمال.
حامت  �لدكتور  �ل�سركات  مر�قب  و�أعلن 
للهيئة  �لقانوين  �لن�ساب  �كتمال  �سرحان 

الهيئة العامة لبنك االستثمار تعقد اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر 

ويرعى احتفال مدرسة اتحاد صفا لتكريم خريجي طلبة التوجيهي
لرت�سيخ  �ل�ستثمار  بنك  من  �سعيًا 
مبد�أ �مل�سوؤولية �لجتماعية و�نطالقًا 
�لأن�سطة  دعم  فـي  �سيا�سته  من 
�لحتفال  �لبنك  رعى  فقد  �ملدر�سية 
�سفا  �حتاد  مدر�سة  فـي  �أقيم  �لذي 
�لتوجيهي،  طلبة  خريجي  لتكرمي 
�لأ�ستاذ  وح�سر �حلفل مدير �لرتبية 
�لبنك  عن  وممثلني  عليان  �أيوب 
فـي  �لقروية  �ملجال�ص  وروؤ�ساء 
�ملدر�سني  لطاقم  بالإ�سافة  �ملنطقة 
�لطلبة وح�سد كبري من  �أمور  و�أولياء 

�ملو�طنني.
من  عدد  على  �حلفل  و��ستمل  هذ� 
ومدير  �لرتبية  ملدير  منها  �لكلمات 
كما  �لأمور  �أولياء  وجمل�ص  �ملدر�سة 

�أ�سهمًا  يحملون  م�ساهمني  بح�سور  �لعامة 
من   %  94.18 بن�سبة  و�لوكالة  بالأ�سالة 
ر�أ�ص مال �ل�سركة �ملدفوع و�لبالغ 53 مليون 
�لعامة  �لهيئة  �أقرت  وقد  �سهم.  دولر/ 
بامل�سادقة  وذلك  �لأعمال  جدول  بنود 
فـي  كما  لل�سركة  �ملالية  �لبيانات  على 

�لرت�ث  فنية من  فقر�ت  على  ��ستمل 
�لفل�سطيني و�لدبكة �ل�سعبية لل�سباب 

وفقر�ت �إلقاء �ل�سعر.
هذ� وتوجه �لأ�ستاذ ر�ئف نا�سر مدير 
�ل�ستثمار  لبنك  بال�سكر  �ملدر�سة 
�ملتو��سل  دعمه  على  �لفل�سطيني 

جمل�ص  تقريري  وعلى   2012/12/31

بالإ�سافة لإبر�ء  و�ملدقق �خلارجي  �لإد�رة 
ذمة �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة عن �لعام �ملايل 
2012 و�إعادة �نتخاب �رن�ست ويونغ مدققًا 

حل�سابات �ل�سركة للعام �ملايل 2013.

و�لن�ساطات  �لتعليمية  للم�سرية 
و�خلريية  و�لجتماعية  �لطالبية 
�ل�سيد  ت�سلم  جهته  ومن  و�لريا�سية 
بيتونيا  فرع  مدير  �حلاج  م�سطفى 
وتقدير  �سكر  درع  �لبنك  عن  ممثاًل 

للدعم �ملقدم من �لبنك.

بــانــورامــا
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بتنظيم  �لأردين  �لأهلي  �لبنك  قام 
حملة للتربع بالدم ل�سالح بنك �لدم » 
�أبقر�ط « وقد �أبدى �ملوظفون �ل�ستعد�د 

�لتام للتربع بالدم من منطلق �مل�سوؤولية 
�لجتماعية، وقد متت �حلملة بالتز�من 

مع �ليوم �لعاملي للتربع بالدم .

البنك األهلي األردني ينظم حملة للتبرع بالدم

من  كل  برت�سيح  �لبنك  قام  كما 
حل�سور  �أ�سمائهم  �لتالية  �ملوظفـني 
ور�سة �لعمل للتدريب على نظام �ملقا�سة 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  و�ملنعقدة  �جلديد 

.2013/5/14

ق�سم  رئي�ص   – خو�جا  ه�سام  �ل�سيد 
�لعمليات �ملركزية.

 �ل�سيد حممد ح�سن – �سابط 

فـي  �لأردين  �لأهلي  �لبنك  نظم 
�سركة  مع  وبالتعاون  فل�سطني 
دور�ت  للتدريب   Excellence

 «Relationship بعنو�ن  تدريبية 
 Selling»,«Communications

and Negotiation Skills»

�إياد  �ملدرب  قبل  من  تنفـيذها  مت  و�لتي 
عمرو، حيث �سملت جمموعة من �ملوظفـني 

لتعزيز  �لإد�رية  �مل�ستويات  خمتلف  من 
لتاأهيلهم  باملوظفـني  �خلا�سة  �ملهار�ت 
لتقدمي خدمات مميزة وباأ�ساليب متطورة 
�لبنك  �إد�رة  تقوم  حيث  �لبنك،  لزبائن 
دوري  ب�سكل  �لدور�ت  هذه  بعقد  �لأهلي 
وحاجة  يتنا�سب  مبا  �ملوظفـني  لتاأهيل 
�مل�سرفـية  �خلدمات  وتقدمي  زبائنه 

�ملميزة.

وينظم عدة دورات تدريبية لموظفـيه

وقام البنك بترشيح موظفـين لحضور ورشة عمل
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برعاية ودعم بنك األردن
مهرجان زهرة المدائن لإلبداع الثقافـي من أجل القدس 

يكرّم المبدعين فـي جامعة القدس
 10 يوم  �ملقد�سي  �ملثقفـني  ملتقى  �أقام 
�أبودي�ص  �لقد�ص  جامعة  فـي   2013 ني�سان 
�لثقافـي  لالإبد�ع  �ملد�ئن  زهرة  مهرجان 
من �أجل �لقد�ص )�ل�ساد�ص( لتكرمي �لإبد�ع 
و�لفنانني،  و�لأدباء  �لكّتاب  من  و�ملبدعني 
�لأردين  �لفل�سطيني  �لفنان  مقدمتهم  وفـي 
بالن�سيد  �حلفل  وبد�أ  �لقباين.  حممد 
�لوطني �لفل�سطيني ثم �ألقى �لدكتور طالل 
�ملقد�سي  �ملثقفـني  ملتقى  رئي�ص  عفـيفة  �أبو 
نكّرم  �ليوم  هذ�  فـي  �أننا  فـيها  قال  كلمة 
جمموعة من �لفنانني و�لأدباء �لذين كّر�سو� 
وقتهم وقدمو� �أعماًل �أدبية �أوفنية من �أجل 
�ن  خا�سة  �لفل�سطينية  و�لق�سية  �لقد�ص 
للتو�يل  �ل�ساد�ص  للعام  ُيقام  �ملهرجان  هذ� 
كل  لها  نقدم  �لتي  �لقد�ص  جامعة  فـي 
وقّدم  �ل�ست�سافة.  على  و�لتقدير  �ل�سكر 
�لأردن  لبنك  وتقديره  �سكره  �مللتقى  رئي�ص 
لل�سنة  �ملد�ئن  زهرة  مهرجان  دعمه  على 
�ل�ساد�سة على �لتو�يل، �ساكرً� �ل�سيدة رميا 
و�لت�سويق  �لعامة  �لعالقات  �حل�سن م�سوؤولة 

فـي بنك �لأردن �حلا�سرة فـي �ملهرجان.
وزير  �حل�سيني  عدنان  �ملهند�ص  حتدث  ثم 
زهرة  مهرجان  لدعم  د�عيًا  �لقد�ص  �سوؤون 
�ملد�ئن حتى ي�ستمر فـي تكرمي من يعمل من 
�ساكرً�  و�لفنانني،  �لأدباء  من  �لقد�ص  �أجل 
ملتقى �ملثقفـني �ملقد�سي على دوره فـي تفعيل 
�لثقافة فـي مدينة �لقد�ص وت�سجيع �ملثقفـني 
و�إعطائهم حقوقهم �لتي ُه�سمت منذ زمن 
�للجنة  ع�سو  قريع  �حمد  �ألقى  ثم  طويل. 
�جلامعة  با�سم  كلمة  م.ت.ف  لـ  �لتنفـيذية 
�إىل  �أمنائها، م�سريً�  باعتباره رئي�سًا ملجل�ص 
و�ملثقفـني  للثقافة  �ل�سنوي  �لتكرمي  هذ�  �ن 

بــانــورامــا

�أكد  ثم  و�لدعم  �لهتمام  ي�ستحق  عمل  لهو 
�سر�سة  لهجمة  تتعر�ص  �لقد�ص  مدينة  �ن 
وتهويد  لتهويدها  �مل�ستويات  كافة  على 
�ملقد�سات �لإ�سالمية و�مل�سيحية. و�أكد �أي�سًا 
�سالمًا  يريدون  �لإ�سر�ئيليون  كان  �إذ�  �أنه 
ذلك  ��ستحقاق  يدفعو�  �ن  فعليهم  حقيقيًا 
وهو �لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها 

�لقد�ص.
�لربغوثي  �سهام  �لثقافة  وزيرة  �ألقت  كما 
�لقد�ص  موؤ�س�سات  �ن  فـيها  قالت  كلمة 
�ملثقفـني  ملتقى  ر�أ�سها  وعلى  �لثقافـية 
�لدعم،  من  �ملزيد  �ىل  بحاجة  �ملقد�سي 
�لذي  وب�سكل خا�ص مهرجان زهرة �ملد�ئن 
من  �ملثقفـني  تكرمي  فـي  عام  كل  فـي  متّيز 
�لقد�ص.  �أجل  من  �لعربي  و�لعامل  فل�سطني 
�ملجالت  كافة  فـي  �لإبد�ع  لقد متّيز  وقالت 
ملن  �لتحية  فكل  �لقد�ص  �أجل  من  �لثقافـية 
�إذ�عيًا  �أوبرناجمًا  �أوفنيًا  �أدبيًا  �نتاجًا  قّدم 

�أوتلفزيونيًا حول �لقد�ص. 
�ل�سيدة  �لتكرمي كل من:  هذ� و�سمت جلنة 
فـي  �لعامة  �لعالقات  م�سوؤولة  �حل�سن  رميا 

م�سوؤول  قريع  �أحمد  و�ل�سيد  �لأردن،  بنك 
�لقد�ص فـي م.ت.ف، و�ل�سيد عدنان  �سوؤون 
و�ل�سيدة  �لقد�ص،  �سوؤون  وزير  �حل�سيني 
و�ل�سيد  �لثقافة،  وزيرة  �لربغوثي  �سهام 
�لعربية  �جلبهة  عام  �أمني  �سحادة  جميل 
�أمني  و�ل�سيد حامت عبد�لقادر  �لفل�سطينية، 
�سر �للجنة �لقطرية لدعم �لقد�ص، و�ل�سيد 
�لرئا�سة،  ديو�ن  م�ست�سار  �لروي�سي  �أحمد 
�أمني �سر �حتاد  و�ل�سيد ��سماعيل �ل�سيفـي 
�سبحي  �لدكتور  �لفل�سطينيني،  �لفنانني 
بريزيت،  جامعة  فـي  �لأدب  ��ستاذ  عبيد 
�لأديبة دمية �ل�سمان،  �لباحث �ل�سيخ عبا�ص 
مركز  مدير  �حلموري  زياد  �ل�سيد  منر، 
و�لقت�سادية،  �لجتماعية  للحقوق  �لقد�ص 
نا�سر قو�ص رئي�ص نادي �لأ�سري فـي �لقد�ص، 

�لدكتور طالل �أبوعفـيفة رئي�ص �مللتقى.
على  �أ�سرفت  �لذي  �ملهرجان  نهاية  وفـي 
جلنة  قامت  مّر�ر  �آمال  �لإعالمية  عر�فته 
�خلم�سة  �ملهرجان  جو�ئز  بتوزيع  �لتكرمي 
ع�سر على 20 �سخ�سية مقد�سية عملت من 

�أجل �لقد�ص.
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برعاية رئيسية من بنك األردن
اقامة حفل العشاء الخيري لمؤسسة التعاون لدعم برامج الطفولة المبكرة والشباب

�جتذ�بها  عن  �لتعاون  موؤ�س�سة  �أعلنت 
خالل  دولر  مليون   1.8 يتجاوز  مبلغ 
فـي  �أقامته  �لذي  �لع�ساء �خلريي  حفل 
�خلمي�ص  يوم  م�ساء  �هلل  ر�م  مدينة 
�ملو�فق 11 �بريل 2013. وذلك ل�سالح 
�لأعمال،  وريادة  �ل�سباب  بر�مج  دعم 

وبر�مج �لطفولة �ملبكرة.
رحب  �لع�ساء  حفل  خالل  كلمته  وفـي 
�لتعاون  موؤ�س�سة  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص 
د.نبيل هاين �لقدومي بجميع �حل�سور 
لهذ�  �لدعوة  تلبيتهم  على  و�سكرهم 
�لع�ساء، و�لذي �سيكر�ص لدعم م�ساريع 
�لأطفال  خدمة  فـي  بالغة  �أهمية  ذ�ت 
و�ل�سباب، وقال “وجودكم هنا هو تاأكيد 
على هذ� �لدعم و�ل�سر�كة فـي �لنهو�ص 
�أطفالنا  ومنح  جمتمعنا  تنمية  فـي 
فـي  ي�ستحقونها  �لتي  �لفر�ص  و�سبابنا 
للم�ساركة  وتاأهيلهم  �لكرمية،  �حلياة 
حميطهم،  فـي  �لإيجابي  و�لتاأثري 
و�ملعرفة  �لتعلم  فـي  حقهم  ومنحهم 

و�ل�سعادة و�لفرح”.
�سعيد  على  �خلريي  �لع�ساء  وحظي 
كبريً�  جتاوبًا  �لأمو�ل  ��ستقطاب 
خمتلف  من  �يجابيًا  وتفاعاًل 
�أع�ساء  قبل  من  وخا�سة  �حلا�سرين، 
�لدول  خمتلف  من  �لتعاون،  موؤ�س�سة 
و�لمار�ت  ولبنان  و�لكويت  كالبحرين 
�لعربية �ملتحدة، و�أي�سًا من قبل �لقطاع 

و�لأفر�د،  �ملحلي  و�ملجتمع  �خلا�ص، 
حيث �ساهمو� بتربعهم �لكرمي بتوفـري 
�ل�سباب  مل�ساريع  �لالزم  �لتمويل 

و�لطفولة �ملبكرة.
�لطعام  بتقدمي  �لع�ساء  متيز  كما 
�إىل  بالإ�سافة  �لفل�سطيني،  �لتقليدي 
عر�ص مو�سيقي فني قدمته �بنة مدينة 

�لنا�سرة �لفنانة دلل �أبو �آمنه.
�خلريي  �لع�ساء  �أن  ذكره  �جلدير  من 
�لرئي�سي  �لر�عي  بدعم كرمي من  كان 
لكل  ذهبية  وبرعاية  �لردن،  بنك  وهو 
�سركة بريزيت  ومن  فل�سطني  بنك  من 
لالأدوية، و�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني، 
و�لتطوير،  لالأعمار  بيدر  و�سركة 
 ،HBK و  للعاملية،  بروجاك�ص  و�سركة 
و�ل�سيد  �لقطان،  �ملح�سن  عبد  و�ل�سيد 
جمال  و�ل�سيد  �لهادي،  عبد  �سمري 

�سندوق  من  ف�سية  وبرعاية  علي،  �بو 
�لنا�سرة، و �كادميية �لنا�سرة، و�سركة 
  ،1948 مناطق  فـي  �أولده  و  نخلة 
مازن  �ل�ستاذ  مكتب  �ىل  بالإ�سافة 
�ل�ستثمار  و�سندوق  للمحاماه،  قبطي 
 Price water Houseو �لفل�سطيني، 
�لت�سالت  وجمموعة   ،Cooper

و�سركة  عوي�ص،  وق�سر  �لفل�سطينية، 
�لقد�ص،  �سجائر  و�سركة  �ل�سفاء،  د�ر 
و�سركة �ربتك جرد�نة، و�ل�سيدة فاطمة 
�مل�سري،  دينا  و�ل�سيدة  غز�له،  �بو 
و�ل�سيد  �لهادي،  عبد  �سعد  و�ل�سيد 
�لكالوتي،  و�ل�سيد منري  بركات،  تي�سري 
�سركة   – عنبتاوي  جمموعة  و�سركة 
للدعاية  �لنا�سر  وموؤ�س�سة  �لر�ص، 

�لعالم.
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�لف�سية  رعايته  عن  �لقد�ص  بنك  �أعلن 
��ستمر  و�لذي  �ل�سابع  �ل�سيدلين  للموؤمتر 
�هلل  ر�م  حمافظة  فـي  �أيام  ثالثة  ملدة 
�إد�رته  جمل�ص  رئي�ص  �لبنك  ومّثل  و�لبرية، 
�لعام  ومديره  جر�ب  �للطيف  عبد  �أكرم 
حممد نبيل حمد�ن ونائبه وعدد من مدر�ء 

�لد�رة �لتنفـيذية �لعليا وموظفـي �لبنك.
�أّمه  �ملوؤمتر،  �أثناء  له  �لبنك بجناح  و�سارك 
�عمال  و�طلعو� على  �ملعر�ص  زو�ر  عدد من 

�لبنك و�جناز�ته و�خلدمات �لتي يقدمها.
ومت خالل �ملوؤمتر تكرمي للبنك لرعايته هذ� 
حيث  فـيه،  بامل�ساركة  و�لهتمام  �حلدث 
جر�ب،   �للطيف  عبد  �أكرم  �لدرع  ��ستلم 
بدوره  �سكر  و�لذي  �لإد�رة،  جمل�ص  رئي�ص 
�لقد�ص  ببنك  ثقتهم  على  �ل�سيادلة  نقابة 

بنك القدس يقدم رعايته الفضية للمؤتمر الصيدالني السابع
ويجري السحب على سيارة كيا ريو 2013 

انطالق »قوافل السيارات« الخاصة بحملة »وفر.. وعد األيام«
بنك القدس يسلم سيارة كيا ريو 2013 للمواطن عبد الرؤوف سليمان المدخر لدى فرع جنين

و�لبناء  �لناجح  �ملوؤمتر  ودعوته لرعاية هذ� 
و�لذي �سيكون له �لأثر �لإيجابي فـي تطوير 

وحت�سني قطاع �ل�سيدلة فـي �لوطن.
حممد  �لقد�ص  لبنك  �لعام  �ملدير  و�عترب 
نبيل حمد�ن �ن رعاية وم�ساهمة �لبنك فـي 
�لبنك  م�سوؤولية  حتت  تندرج  �ملوؤمتر  هذ� 
�أولويات  قمة  على  �ل�سحة  كون  �ملجتمعية 
�لبنك. و�ن رعاية هذ� �ملوؤمتر ت�سكل خطوة 
�أهد�ف  بدعم  �مل�ساهمة  �ساأنها  من  هامة 

�ملوؤمتر و�إجناحها.
من ناحيته حتدث �سميح �سبيح نائب �ملدير 
بنك  دور  عن  �لتكرمي  حفل  خالل  �لعام 
�ملجتمع  قطاعات  دعم  فـي  �لفّعال  �لقد�ص 
�أن  �ىل  و�أ�سار  لها  دعمه  ومو��سلة  كافة، 
�لبنك عمل موؤخرً� على �ن�ساء د�ئرة جديدة 

�مل�ساريع  بدعم  تعنى  �عمال«  �لقد�ص  »بنك 
�لذي  �لأمر  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�ملن�ساآت 
�لإقت�ساد  ولعجلة  لها  د�عمًا  �سي�سكل 

�لفل�سطيني.
كيا  �سيارة  على  �ل�سحب  �لبنك  و�أجرى  كما 
مدفوعة �جلمارك �سمن حملة   2013 ريو 
جو�ئز ح�سابات �لتوفـري »وفر.. وعد �لأيام« 
من  وكانت  �هلل  بر�م  �لعامة  �لد�رة  مببنى 
ن�سيب خلود وليد حممد عطا علي و�ملدخرة 
تقوم  �ن  �ملقرر  ومن  طولكرم،  فرع  لدى 

�لد�رة �لتنفـيذية بت�سليمها �جلائزة.
وعربت �لفائزة خلود عطا علي عن �سعادتها 
�لبالغة و�سكرها لبنك �لقد�ص ملا يقدمه من 

خدمات م�سرفـية متميزة لعمالئه.
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نبيل  حممد  �لقد�ص  لبنك  �لعام  �ملدير  �سلم 
غ�سان  للفروع  �لعام  �ملدير  وم�ساعد  حمد�ن 
�لعمال  لتطوير  �لتنفـيذي  و�ملدير  قعد�ن 
�ل�سمال  فروع  ومدير  هباب  ح�سني  و�لت�سويق 
ز�هر بر�همة ووفد من �لإد�رة �لتنفـيذية للبنك، 
�سيارة كيا ريو 2013 مدفوعة �جلمارك للفائز 
عبد �لروؤوف حممد �سعيد �سليمان �ملدخر لدى 
فرع جنني، وذلك �سمن حملة جو�ئز ح�سابات 
�لتوفـري »وفر.. وعد �لأيام« ومت ت�سليم �ل�سيارة،  
خالل حفل �قيم خ�سي�سًا للمنا�سبة،  بح�سور 
دويكات  طالل  جنني  حمافظة  حمافظ 
و�أع�ساء �لغرفة �لتجارية وممثلني عن �ل�سرطة 
و�لجهزة �لمنية و�سخ�سيات �عتبارية �خرى.

باحل�سور  جنني  حمافظ  عطوفة  ورحب 
فـي  �خلا�ص  �لقطاع  دور  �إىل  �أ�سار  حيث 
و�أكد  �لفل�سطيني  �ملجتمع  فـي  �لتنمية  تفعيل 
وله  بامتياز  بنك وطني  �لقد�ص هو  بنك  باأن 

فـي  �لتوفـري  ثقافة  ت�سجع  �لتي  �ملنتجات  من 
�ملجتمع �لفل�سطيني.

�لفائز  وهناأ  باحل�سور  �لعام  �ملدير  ورحب 
�لبنك  روؤية  عن  وحتدث  باجلائزة،  وعائلته 
�ملتمثلة برت�سيخ عادة �لتوفـري لدى �ملو�طنني 
�لقت�ساد  على  م�ستقبلية  �آثار  من  لها  ملا 
تاأتي كجزء من  �لتوفـري،  و�أن حملة  �لوطني، 
�ملجال  و�إتاحة  عمالءه  لتكرمي  �لبنك  ر�سالة 
لكل �ملودعني لزيادة فر�سهم بالفوز وحتقيق 
�ملجتمع وحت�سني  تنمية  و�مل�ساهمة  �أحالمهم 
عن  حمد�ن،   وحتدث  لهم.  �ملالية  �لأو�ساع 
�ل�سعي �لد�ئم لد�رة �لبنك لتطوير وحت�سني 
لتلبي  �ملقدمة  �لبنك  وخدمات  منتجات 
�لبنك  �ن  و�كد  �مل�ستهدفه،   �لفئات  تطلعات 
يفخر بدوره ومكانته و�سي�سعى دوما �ىل خدمة 

�بنائه �ينما كانو� وفـي كافة مو�قعهم.
من ناحيته عرب �لفائز عبد �لروؤوف عن �سكره 

لبنك �لقد�ص لتحقيقه حلمه و�لذي �سيكون له 
�لأثر فـي تغيري حياته، كما �سكر �د�رة �لبنك 
على �خلدمات �ملميزة و�ملتطورة �لتي يقدمها 

لعمالئه.
�إمكانية فتح ح�ساب توفـري  �إىل  و��سار هباب 
لأي �أحد من �أفر�د �لعائلة بكافة �لأعمار، و�ن 
لكل 200 دولر فر�سة بال�سحب على ح�سابات 
�لدخار،  بزيادة  �لفر�سة  وتزيد  �لتوفـري 
من  �لفائزين  �أ�سماء  على  �لطالع  وميكن 
وكذلك  �ملختلفة،  �لعالنية  �لو�سائل  خالل 
بزيارة  �ل�سحوبات  مو�عيد  عن  �ل�ستف�سار 
�جلائزة  ت�سليم  و�سادف  �للكرتوين.  �ملوقع 
�خلا�سة  �ل�سيار�ت«  »قو�فل  حملة  �نطالق 
2013 وفر..  للعام  �لتوفـري  بحملة ح�سابات 
وبلد�ت  مدن  كافة  �ستجول  �لتي  �لأيام«  وعد 

�ل�سفة �لغربية. 



�فتتح �أكرم عبد �للطيف جر�ب رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة بنك �لقد�ص خمتربً� للكيمياء مبدر�سة 
�ن�ساأ  و�لذي  �لعليا  �لأ�سا�سية  عتيل  بنات 
بدعم من بنك �لقد�ص ورئي�ص جمل�ص �إد�رته 
ر�سمية  وفود  وبح�سور  �ل�سخ�سية  ب�سفته 
وممثلني عن �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لوطنية.
عدد  �لقد�ص  بنك  وفد  ��ستقبال  فى  وكان 
وممثلي  �ملنطقة  ووجهاء  �لبلدة  �هايل  من 
بلدية  بقاعة  و�لتعليمية  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 
وتقدمي  كلمات  �لقاء  �لإحتفال  تخلل  عتيل، 
دعمه  على  جر�ب  �أكرم  لل�سيد  �ل�سكر 
على  �لكبري  �لثر  �سي�سكل  مما  للمدر�سة 
و�لذي  وتطويرها  �لتعليمية  �لعملية  تقوية 

�سينعك�ص على �ملجتمع �جمع. 
من ناحيته �سكر جر�ب �أهايل �لبلدة على 
عن  وحتدث  �لحتفال،  هذ�  م�ساركتهم 
�لقد�ص  بنك  تربط  �لتي  �لوطيدة  �لعالقة 
قطاعاتها  ب�ستى  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  مع 

ويفتتح مختبر الكيمياء بمدرسة بنات عتيل االساسية العليا

كليات،  �و  جامعات  �و  كانت  مدر��ص 
��ستكمال  ياأتى  �لو�جب  هذ�  باأن  م�سيفا 
�أبناء  باجتاه  �لبنك  به  يقوم  �لذي  للدور 
�لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �لفل�سطينى  �ل�سعب 

على �ختالف �أعمالهم ون�ساطاتهم.
�لتي  �لعقبات  عن  �أي�سًا  جر�ب  وحتدث 
فل�سطني،  فـي  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  تو�جه 
و�لعمل  خريية  كجهود  �ليها  �لنظر  منها 
على تقدميها باأ�سلوب ع�سو�ئي غري منظم، 

ولتخطي هذه �لعقبات فقد عمل بنك �لقد�ص 
للم�سوؤولية  ��سرت�تيجية  خطة  و�سع  على 
�ملجتمعية فـي �أجندة �لبنك، وحتديد �لتوجه 
بدعمها  �مل�ساهمة  �ملنوي  �لقطاعات  فـي 
فـي  �لبنوك  مع جمعية  بالتن�سيق  وتطويرها 
فل�سطني وذلك بتخ�سي�ص ن�سبة من �سافـي 
�لتعليم  قطاع  حظي  وقد  لها،  �لبنك  �أرباح 
بن�سبة �أهمية عالية من بني �لقطاعات �لتي 

مت �عتمادها.
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�لفل�سطيني  و�ل�سندوق  �لقد�ص  بنك  �تفق 
للت�سغيل على تدريب عدد� من حديثي �لتخرج 
�سوق  لدخول  وتاأهيلهم  لدجمهم  م�سعاه  فـي 
فـي  بتدريبهم  وذلك  �لفل�سطيني،  �لعمل 
وذلك  �هلل  بر�م  �لرئي�سي  �لبنك  وفروع  مقر 
كاأحد  �لب�سرية  �ملو�رد  تنمية  برنامج  �سمن 
وتن�سجم  �ل�سندوق  يرعاها  �لتي  �لرب�مج 
خالل  ذلك  جاء  �لبنك.  وم�ساريع  بر�مج  مع 
�جتماع ممثلي �ملوؤ�س�ستني �لذي عقد فـي مقر 
�ل�سندوق مب�ساركة مديره �لتنفـيذي د. زياد 
كر�بلية، ومدير عام �لبنك حممد نبيل حمد�ن 
و�لت�سويق  �لعمال  لتطوير  �لتنفـيذي  و�ملدير 

و�لبحوث �لت�سويقية ح�سني هباب.
حممد  �لقد�ص  بنك  عام  مدير  قال  بدوره 
تدريب  �أثناء  �لرتكيز  �سيتم  حمد�ن،  نبيل 
�خلريجني على �عادة تاأهيلهم مهنيا لي�سبح 

لديهم �أفق �أكرب و�أف�سل للعمل، ومن �سمنهم 
ومن  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي  من  عدد� 
�ملحتمل �ن ي�سهم �لبنك فـي توظيف عدد من 
�لبنك  و�ن  خا�سة  تدريبهم  بعد  �خلريجني 
�لنقد بفتح فروع  ح�سل على مو�فقة �سلطة 

جديدة له فـي �ملحافظات.
�خلا�ص  �مل�سروع  �سي�ستمر  حمد�ن  و�أ�ساف 
لالر�سفة  نظام مركزي  تطوير  ب�ساأن  بالبنك 
فكرة  تقوم  بحيث  طويلة،  مدة  �للكرتونية 
�مل�سروع على تدريب 15 �سخ�سا من �خلريجني 
�ملتعطلني عن �لعمل لدى �لد�رة �لعامة لبنك 
كل  متدربني   5 بو�قع  �هلل،  ر�م  فـي  �لقد�ص 
بالعتبار  ياأخذ  �أن  �أ�سهر، على   3 وملدة  �سهر 
باأن هذ� �لتدريب هو من �جل �لتاأهيل و�لتعاون 
منهم ح�سب  عدد�  لتوظيف  �لبنك لحقا  مع 
�حلاجة لال�ستمر�ر فـي تنفـيذ م�سروع �لبنك 

و�سيكون   ،2015 �لعام  حتى  �سي�ستمر  �لذي 
فـي  تطويره  �أمل  على  �أوليا  �مل�سروع  هذ� 
بني  ما  �أخرى  م�ساريع  وتطوير  �مل�ستقبل 

�ل�سندوق و�لبنك فـي �مل�ستقبل. 
زياد  د.  لل�سندوق  �لتنفـيذي  �ملدير  وقال 
�ل�سندوق  بني  �لتفاق  هذ�  �ن  كر�بلية 
على  حر�سهما  من  �نطالقا  ياأتي  و�لبنك 
حتمل �مل�سوؤولية �لجتماعية جتاه �بناء �سعبنا 
وبالذ�ت  �ل�سباب  جيل  م�ساعدة  على  و�لعمل 
�خلريجني لالندماج فـي �سوق �لعمل، وبخا�سة 
بال�سا�ص  �لدبلوم  حملة  من  �ملعاهد  خريجي 
�ملالية  �لتخ�س�سات  فـي  و�لبكالوريو�ص 
�لو�سط من  و�ملحا�سبية و�لد�رية من منطقة 
�جلن�سني ذكور� و�ناثا على حد �سو�ء، و�لرتكيز 

على �دماج عدد من ذوي �لعاقة فـي ذلك.

ويتفق مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل على مشروع التدريب التأهيلي المشترك



  

بــانــورامــا
اتفاقية إقراض بقيمة 5 مليون دوالر يوقعها 

بنك القاهرة عمان وشركة فلسطين للرهن العقاري
قام كل من بنك �لقاهرة عمان ممثال 
�لإقليمي  �ملدير   / �لعام  �ملدير  بنائب 
و�سركة  ن�سنا�ص،  جوزيف  �ل�سيد 
فل�سطني لتمويل �لرهن �لعقاري ممثلة 
عي�سى  �ل�سيد  �لتنفـيذي  برئي�سها 
�لإقليمية  �لإد�رة  مقر  فـي  ق�سي�ص، 
تق�سي  �إقر��ص  �تفاقية  بتوقيع  للبنك، 
دولر  مليون   5 بقيمة  قر�ص  بتقدمي 
خلدمة �أن�سطة �ل�سركة �لتمويلية، حيث 
�ل�سادة  من  كال  �لتوقيع  حفل  ح�سر 
فر��ص �لنجاب، �سامي قريطم ممثلني 
عن بنك �لقاهرة عمان، و�ل�سادة عالء 
��ستيتية  وجودت  مالك،  �أحمد  عوي�ص، 
لتمويل  فل�سطني  �سركة  عن  ممثلني 

�لرهن �لعقاري. 
ن�سنا�ص  جوزيف  �ل�سيد  �أو�سح  وقد 
مع  متا�سيا  تاأتي  �لتفاقية  هذه  »�إن 
ومتويل  دعم  فـي  �لبنك  �إ�سرت�تيجية 
�لقطاع  �أن هذ�  �لإ�سكان، وحيث  قطاع 
ن�ساطا ملفتا  �لأخرية  �لآونة  فـي  ي�سهد 
خدمات  بتقدمي  بدورنا  قمنا  فقد 
للمطورين  موجهه  مبتكرة  متويل 
�إ�سافة  �لتمويل،  وموؤ�س�سات  �لعقارين 
قرو�ص  متويل  فـي  �لريادي  دورنا  �إىل 
وهذه  �لأفر�د،  من  للم�سرتين  �لإ�سكان 
ت�سب  مبجملها  �لتمويلية  �لرب�مج 
وتطوير  �لإ�سكان  قطاع  دعم  فـي 

�لفل�سطيني«. �لوطني   �لقت�سادي 
بالنجاحات  فخره  عن  ق�سي�ص  وعرب 
�ل�سركة  ��ستطاعت  �لتي  �ملتو��سلة 
خدمة  �لأخرية  �ل�سنو�ت  فـي  حتقيقها 
�لبنوك  بر�مج  ودعم  �لإ�سكان  لقطاع 
ح�سة  بلغت  حيث  �ملجال  هذ�  فـي 
قرو�ص  ملحفظة  �ل�سوقية  �ل�سركة 
رهونات  ومبجموع   % 13 �لإ�سكان 
مليون   100 عن  يزيد  ما  وتاأمينات 
ويزيد  مكانتها  يعزز  �لذي  �لأمر  دولر 
تنمية  فـي  �أ�سا�ص  كالعب  بها  �لثقة 
ق�سي�ص  و�أعرب  �لإ�سكان،  متويل  قطاع 
�لبنك  مع  �ل�سر�كة  بهذه  �سعادته  عن 
فل�سطني  فـي  �لعامل  �لأول  �لأردين 
بنك  به  يقوم  �لذي  بالدور  �أ�ساد  �إذ 
�أجل تعزيز وتطوير  �لقاهرة عمان من 
�لرب�مج  خالل  من  �لقطاع  هذ�  ودعم 

م�ساريع  فـي  وبالأخ�ص  يقدمها  �لتي 
قيد  و�ملدن  �لقائمة  �ل�سخمة  �لإ�سكان 

�لت�سييد.
�لتفاقية  �أن هذه  بالذكر  ومن �جلدير 
طبيعة  حيث  من  نوعها  من  فريدة 
ذلك  فـي  مثلها  و�ل�سمانات.  �لتمويل 
تعمل  و�لتي  �لعقارية  �ل�سند�ت  �إ�سد�ر 
�لعام  خالل  �إ�سد�رها  على  �ل�سركة 
�لعاملة  �لبنوك  مع  بال�سر�كة  �حلايل 
�سرتفد  حيث  �لقاهرة  بنك  ومنهم 
بال�سيولة  �مل�سرفـي  �لقطاع  �ل�سند�ت 
طويلة  و�مل�سمونة،  و�لكافـية  �لالزمة 
من  �سريحة  �أكرب  لتتمكن  �لأمد 
فهذه  �لعمر.  بيت  متلك  من  �ملو�طنني 
مع  بال�سر�كة  ور�سالتها  �ل�سركة  روؤية 
�لقو�نني  و�سمن  �مل�سرفـي  �لقطاع 

و�لتعليمات �ل�سادرة عن �مل�سرع.
ويقدم جوائز لحفل لنقابة مدرسي وموظفـي الجامعات والمعاهد

بمناسبة عيد األم ويوم المرأة العالمي
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�لقاهرة عمان بتقدمي جو�ئز  قام بنك 
للعامالت مبنا�سبة عيد �لأم ويوم �ملر�أة 
�لعاملي وذلك خالل �حلفل �لذي �أقامته 

�لهيئة �لإد�رية لنقابة مدر�سي وموظفـي 
فرع   / �خلا�سة  و�ملعاهد  �جلامعات 
جامعة �لنجاح �لوطنية، حيث يعد هذ� 

�لن�ساط �سكل من �أ�سكال �لدعم للمر�أة 
فـي  �حليوي  لدورها  وتقدير  �لعاملة، 

�ملجتمع.



  

ويرعى حفل فرقة الرجاء للتراث الشعبي

ويرعى مخيم بلدية رام اهلل الصيفـي البيئي لعام 2013

فـي  �لالمنهجية  لالأن�سطة  منه  دعما 
عمان  �لقاهرة  بنك  قام  �ملد�ر�ص، 
للرت�ث  �لرجاء  لفرقة  حفل  برعاية 
�لفرقة هم طلبة  �أع�ساء هذه  �ل�سعبي. 
من مدر�سة �لرجاء �لإجنيلية �للوثرية، 

فـي  �لأول  عر�سهم  قدمو�  حيث 
�لثقافة،  ق�سر  م�سرح  على  �أيار  �سهر 
من  �لوطنية  هويتهم  بذلك  ليج�سدو� 
�ل�سعبي  �لرت�ث  من  لوحات  خالل 
�لفل�سطيني. �إن من �سان هذه �لأن�سطة 

�لطالب،  لدى  �لفنية  �لقدر�ت  تعزيز 
�جلمهور  مو�جهة  لتجربة  و�إخ�ساعهم 
وتطوير  �سقل  على  �إيجابا  �ستوؤثر  �لتي 

�سخ�سياتهم.

 العدد  54، حزيران 2013

19 البنـوك فـي فل�صــــــطني

ويرعى حفل لمركز تراسنطا الرعوي بمناسبة يوم المرأة العالمي
من  جمموعة  عمان  �لقاهرة  بنك  قدم 
توفـري  ح�سابات  عن  عبارة  هي  �جلو�ئز 

حلفل مركز تر��سنطا �لرعوي �لذي �أقيم 
مبنا�سبة يوم �ملر�أة �لعاملي، وذلك لتعزيز 

�لقيم �ملرتبطة بهذه �ملنا�سبة و�لتي توؤكد 
على دور �ملر�أة �لفاعل فـي �ملجتمع. 

ن�ساطاتها  فـي  �هلل  ر�م  لبلدية  دعما 
عمان  �لقاهرة  بنك  قام  وبر�جمها، 
للعام  �لبيئي  �ل�سيفـي  �ملخيم  برعاية 
2013 �لذي يهدف �إىل رفع �لوعي �لبيئي 

لدى طلبة مد�ر�ص مدينة ر�م �هلل، و�إيجاد 
جمموعة من �أ�سدقاء �لبيئة، حيث قررت 
ثابت  كم�سروع  �ملخيم  هذ�  تبني  �لبلدية 
عاما بعد عام، ياأتي �ملخيم �لبيئي �سمن 
�حتفال بلدية ر�م �هلل بيوم �لبيئة �لعاملي 
وبالتن�سيق مع وز�رة �سوؤون �لبيئة ويدرج 
بهذ�  �لوطنية  �لفعاليات  �أجندة  �سمن 

فعاليات  عدة  �ملخيم  يت�سمن  �ل�ساأن، 
ون�ساطات بهذ� �ل�سياق تهدف �ىل تعزيز 
 2013 لعام  �لعاملي  �لبيئة  يوم  �سعار 
�لن�ساط  �إن هذ�  – وفر(،  – كل  )فكر 

�لبنك  توجهات  مع  كبري  ب�سكل  ين�سجم 
�خل�سر�ء  �لبيئة  مفهوم  تبنى  �لذي 

لإعالء قيمة حماية �لبيئة.



بــانــورامــا

البنك العربي يخرج دفعة جديدة من برنامج »أصول« من طلبة الجامعة العربية األمريكية
�لعربية  و�جلامعة  �لعربي  �لبنك  �حتفل 
من  جديدة  دفعة  بتخريج  �لأمريكية 
طالب  بتدريب  �خلا�ص  »�أ�سول«  برنامج 
م�سوؤوليته  �سمن  �لفل�سطينية  �جلامعات 
�لثقافة  وتطوير  تاأهيل  فـي  �لجتماعية 

�مل�سرفـية لدى �لطلبة. 
يعد  �لعربي  �لبنك  �أن  ذكره  و�جلدير 
�لبنك �لر�ئد �لذي يقدم برنامج »�أ�سول« 
�جلامعات  طالب  لكافة  �أعو�م   6 منذ 
�سامل  تدريبي  برنامج  وهو  �لفل�سطينية، 
و�لذي  و�لإد�رية  �لبنكية  بالرب�مج  غني 
�ل�سباب  بالطالب  �لبنك  �إميان  من  ينبع 
�ملجتمع  وقاعدة  �أ�سول  هم  �لذين 

�لفل�سطيني.

ويدشن صرافـين آليين جديدين فـي محافظة الخليل
تد�سني  من  موؤخر�  �لعربي  �لبنك  �نتهى 
حمافظة  فـي  جديدين  �آليني  �سر�فـني 
�خلليل لتخدم كافة معتمدي �لبنك �لعربي 
�أهايل  وبالأخ�ص  �جلنوب  منطقة  فـي 

مت  وقد  يطا.  بلدة  وكذلك  ترقوميا  بلدة 
�ل�سارع  بعناية فائقة على  �ملوقعني  �ختيار 
�سهولة  ل�سمان  بلد  كل  فـي  �لرئي�سي 
خدماتهم  وتوفـري  �إليه  �ملعتمدين  و�سول 

باأنه  علمًا  �ل�ساعة.  مد�ر  على  �مل�سرفـية 
مت تركيب 6 �سر�فات �آلية منذ بد�ية عام 
2013 لت�سل �سبكة �ل�سر�فات �لآلية فـي 

�لبنك �لعربي �إىل 80 �سر�فًا �آليًا.

دائرة التدريب والتطوير فـي البنك العربي تنجز 10 دورات تدريبية منذ بداية العام 2013

تعديل سقف الحواالت اليومية من خالل الخدمات المصرفـية المباشرة 

�لعام  بد�ية  منذ  �لبنك  فـي  و�لتطوير 
تدريبية  دور�ت   10 حو�يل  �حلايل 
�أهمها:  عدة  جمالت  فـي  متخ�س�سة 
ت�سهيالت  و�لتفاو�ص،  مهار�ت �لت�سال 
مهار�ت  �خلزينة،  منتجات  �لأفر�د، 
�إد�رة  �لعر�سي،  �لبيع  و�إد�رية،  قيادية 

موؤخرً�برفع �سقف �حلد �ليومي للحو�لت 
خالل  من  تتم  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية 
�خلدمات �مل�سرفـية �ملبا�سرة »هال عربي، 

 ،ICDLسغط �لعمل، بازل )1,2,3(، و�
حيث ��ستفاد من هذه �لدور�ت ما يقارب 
موظف   15 �إىل  �إ�سافة  موظف   125

جديد �سمن خطة �لتدريب �ل�ساملة �لتي 
تعطى للموظفـني �جلدد. 

عربي �أون لين، و�ل�سر�ف �لآيل« لت�سبح 
�أو ما يعادلها بالعمالت  6,500  دينار ) 

�لأخرى ( بدًل من 5,000  دينار. 

�لعربي  �لبنك  �هتمامات  �سمن 
كو�دره  مهار�ت  تطوير  فـي  و�أولوياته 
بو�سع  �ملجال  هذ�  فـي  ومتيزه  �لب�سرية 
ت�سمل  و�لتي  �لفعالة  �لتدريب  خطط 
�مل�سرفـية  و�لأمور  �لتخ�س�سات  كافة 
�لتدريب  د�ئرة  نفذت  و�لإد�رية 

بتوفـري  �لعربي  �لبنك  ��ستمر�ر  �سوء  فـي 
ولتلبية  للمعتمدين  �خلدمات  �أف�سل 
�لبنك  قام  فقد  ورغباتهم،   �حتياجاتهم 
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كجزء من برنامج �لبنك �لعربي للم�سوؤولية 
جتاه  حر�سه  و�سمن  »معًا«،  �لجتماعية 
�ملجتمع  مع  و�لتو��سل  �لبيئة  حماية 
�ملحلي، �أقام �لبنك موؤخرً� ن�ساطًا تطوعيًا 
على  ��ستمل  موظفـيه،  مب�ساركة عدد من 
�لو�قعة  قليل«  »كفر  قرية  مدخل  زر�عة 

مع  بالتعاون  وذلك  نابل�ص  مدينة  جنوب 
�ملجل�ص �لقروي من �أجل �لعمل على زيادة 
�ل�سحية  �لبيئة  وتعزيز  �لرقعة �خل�سر�ء 
�لتطوعي  �لن�ساط  وت�سمن  �ملنطقة.  فـي 
و�لذي �سارك فـيه عدد من �ملتطوعني من 
موظفـي �لبنك، مب�ساعدة عدد من �سباب 

فـي  فـيك�ص  �سجرة   50 لزر�عة  �لقرية 
�أر��سي قرية كفر قليل، �لأمر �لذي �ساهم 
فـي  �لتطوعي  �لعمل  روح  بتعزيز  كذلك 
�أ�سجار  �أن  �ملعروف  ومن  �ملحلي.  �ملجتمع 
�لفـيك�ص هي �أ�سجار د�ئمة �خل�سرة ذ�ت 

منو منتظم و�سريع. 
ويعقد محاضرة حول العادات الصحية ومشاكل السمنة لموظفـيه 

غذ�ئية  عاد�ت  �إتباع  �أجل  من  �لوعي 
�سحية للوقاية من �لكثري من �لأمر��ص. 
من  �لعديد  على  �ملحا�سرة  ��ستملت 
�ل�سوء  ت�سليط  منها  �ل�سحية  �ملو��سيع 
وتقدمي  �لوعي  م�ستوى  رفع  �أهمية  على 
�لإر�ساد �لالزم لإتباع منط حياة �سحي 
وجتنب �لعديد من �ملمار�سات �خلاطئة، 

�ملمار�سات  �ملحا�سرة  عر�ست  كما 
فـي حياتنا  �إتباعها  �لتي يجب  �ل�سحية 
�أية  عن  �لإجابة  �إىل  بالإ�سافة  �ليومية 
�لهام،  �ملو�سوع  تتعلق بهذ�  ��ستف�سار�ت 
من  جمموعة  �ملحا�سرة  وتخللت  كما 

�لأن�سطة �لتفاعلية. 
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موظفو البنك يشاركون بعمل تطوعي لزراعة األشجار فـي قرية كفر قليل 

دعم  على  �لبنك  حر�ص  من  �نطالقًا 
�سحة و�سالمة موظفـيه، و�سمن برنامج 
�لجتماعية  للم�سوؤولية  �لعربي  �لبنك 
»معًا« �أقام �لبنك حما�سرة حول �لعاد�ت 
�ل�سحية وم�ساكل �ل�سمنة، و�لتي قدمتها 
�سروق  �ل�سيدة   - �لتغذية  �أخ�سائية 
م�ستوى  رفع  بهدف  وذلك  �ملالكي، 
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بــانــورامــا
الجمعية العمومية لـ »بنك فلسطين« توافق على توزيع أرباح بقيمة

26.05 مليون دوالر على المساهمين

ويحصل على جائزة أفضل بنك فـي فلسطين
ضمن تصنيف مجلة Euromoney العالمية البارزة للعام 2013 

ويتبرع بمبلغ 25 ألف دوالر لدعم وتشييد أول قسم
لعالج االطفال المصابين بالسرطان فـي مستشفى بيت جاال 

EMEA Finance تمنح بنك فلسطين وشركة الوساطة التابعة له جائزتي
»أفضل بنك« و»أفضل وسيط مالي« فـي فلسطين ضمن تصنيفها للعام 2012 

عقد بنك فل�سطني �جتماعه �ل�سنوي �لعادي 
للجمعية �لعمومية فـي ني�سان �ملا�سي، مبقر 
مبدينة  �لعامة،  لالإد�رة  �لرئي�سي  �ملركز 
كنفرن�ص  �لفـيديو  عرب  بالتو��سل  �هلل،  ر�م 
بح�سور  وذلك  بغزة.  �لعامة  �لإد�رة  مقر  مع 
�لعام  و�ملدير  �لبنك  �د�رة  جمل�ص  رئي�ص 
�ل�ستاذ ها�سم �ل�سو�، و�أع�ساء جمل�ص �لإد�رة 
�لقت�ساد  وز�رة  فـي  �ل�سركات  ومر�قبي 
�خلارجي  �ملدقق  عن  وممثلني  �لوطني، 

ح�سل »بنك فل�سطني« للعام �لثالث على �لتو�يل 
�سمن  فل�سطني  فـي  بنك  �أف�سل  جائزة  على 
 Euromoney ملجلة  �ل�سنوي  �لت�سنيف 
ت�سلم  حيث   ،2013 للعام  �لبارزة  �لعاملية 
من  عدد�  �سم  �لبنك  عن  ممثل  وفد  �جلائزة 
مدر�ء �ملناطق و�لفروع و روؤ�ساء �لدو�ئر، وذلك 
بفندق  �ملا�سي  �ل�سهر  �أقيم  كبري  حفل  خالل 
�لإمار�ت  دولة  فـي  دبي  باإمارة  �ساجنريال 
رو�د  من  عدد  مب�ساركة  �ملتحدة،  �لعربية 

�لقطاع �مل�سر فـي �لعاملي. 

 25 بقيمة  ماليا  تربعا  فل�سطني  بنك  قدم 
دعم  فـي  للم�ساهمة  �أمريكي  دولر  �لف 
�ملر�سى  �لطفال  لعالج  ق�سم  �أول  و�إمتام 

�لنقد  و�سلطة  فل�سطني  وبور�سة  للح�سابات 
وح�سد  �لفل�سطينية،  �ملال  ر�أ�ص  �سوق  وهيئة 
كبري من �مل�ساهمني و�لعاملني و�لقت�ساديني 
ورجال �لأعمال وو�سائل �لعالم. وفـي �سياق 
على  �لعمومية  �جلمعية  و�فقت  �لجتماع، 
تو�سية جمل�ص �لد�رة بتوزيع 26,050,000 
مليون دولر �أمريكي على �مل�ساهمني، من تلك 
ما  �أي  �ملا�سي  �لعام  خالل  �ملتحققة  �لأرباح 
يعادل 19.44 % من �لقيمة �ل�سمية لل�سهم. 

حيث  جال.  بيت  م�ست�سفى  فـي  بال�سرطان 
فل�سطني  فـي  و�لوحيد  �لول  �لق�سم  يعترب 
حيث  �ل�سرطان.  مر�سى  �لأطفال  لعالج 

ق�سمني؛  �ىل  توزيعه  �ملقرر  �ملبلغ  ق�سم  حيث 
�أ�سهم جمانية وهوما يعادل  �لأول على �سكل 
16 مليون دولر، بن�سبة بلغت 11.94 % من 

�عتماده  �لآخر، مت  و�لق�سم  �ل�سمية،  �لقيمة 
 10,050,000 بقيمة  نقدية  �أرباحا  ليكون 
دولر �أمريكي �أي ما يعادل 7.5 % من �لقيمة 
�ل�سمية، لريتفع ر�أ�ص �ملال �لبنك �ملدفوع �ىل 
150 مليون دولر، بعد �أن كان 134 مليون 

دولر �أمريكي. 

بد�أ �لعمل لبناء �مل�سروع قبل عامني مببادرة 
و�لتي  �لفل�سطيني  �لطفل  �غاثة  من جمعية 

قامت على تطويره. 

�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  فل�سطني«  »بنك  حاز 
�سمن  فل�سطني،  فـي  بنك  �أف�سل  جائزة  على 
�لعاملية   EMEA Finance جملة  ت�سنيف 
�سركة  ذ�تها  �ملجلة  فـيما منحت   ،2012 للعام 

�لو�ساطة �لتابعة للبنك جائزة �أف�سل و�سيط مايل 
وجرى  �ل�سنوي.  ت�سنيفها  �سمن  فل�سطني  فـي 
ت�سليم �جلو�ئز خالل حفل �أقيم فـي �سهر ني�سان 
باإمارة  �جلمري�/  مدينة  �أبر�ج  بفندق  �ملا�سي 

دبي فـي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مب�ساركة 
�لعامل.  حول  �مل�سرفـي  �لقطاع  رو�د  من  عدد 
حيث ت�سلم �جلائزة خالل �حلفل وفد من �لبنك 

و�سركة �لو�ساطة لالأور�ق �ملالية. 
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�جلديد  �ملبنى  بافتتاح  فل�سطني  بنك  �حتفل 
فـي  وذلك  حلم،  بيت  حمافظة  فـي  لفرعه 
�قت�سادية  تظاهرة  �سهد  كبري  �حتفال 
�لناجي  جو�د  د.  بح�سور  �أقيمت  وثقافـية، 
رئي�ص  عن  ممثال  �لوطني  �لقت�ساد  وزير 
�سلطة  حمافظ  �لوزير،  جهاد  د.  و  �لوزر�ء، 
�لإد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  �لفل�سطينية،  �لنقد 
وخو�سيه  �ل�سو�،  ها�سم  للبنك  �لعام  و�ملدير 
�سعيد، و�لبيتو ق�سي�ص من كبار رجال �لعمال 
فوؤ�د  و�لبطريرك  ت�سيلي،  فـي  �لفل�سطينيني 
طو�ل، ��سافة �ىل عدد من �ل�سفر�ء و�لقنا�سل 
�ملحافظة،  فـي  �لبلديات  روؤ�ساء  من  وعدد 
�لدين،  ورجال  �لت�سريعي،  �ملجل�ص  و�أع�ساء 
جمال�ص  وروؤ�ساء  �لعمال  رجال  من  وح�سد 
و�سركات  ملوؤ�س�سات  �لعام  و�ملدر�ء  �لد�رة 
�ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �خلا�ص،  �لقطاع 
�ملناطق  ومدر�ء  �لبنك  �د�رة  و�أع�ساء جمل�ص 

ويحتفل بافتتاح المبنى الجديدة لفرعه فـي بيت لحم 

وقع بنك فل�سطني و�سركة �أكرم �سبيتاين و�أولده 
�تفاقية  و�للكرتونية  �لكهربائية  لالأجهزة 
 Easy“ لتطبيق �لعمل ببطاقة �لتق�سيط �ملي�سر
Life، حياة �سهلة” بعالمة جتارية م�سرتكة بني 

حفل  خالل  �لتفاقية  توقيع  وجرى  �لطرفـني. 
�لعامة  لالإد�رة  �لرئي�سي  �ملركز  فـي مقر  �أقيم 
لبنك فل�سطني مبدينة ر�م �هلل �ل�سهر �ملا�سي. 

�سبيتاين  �سركة  �ستقوم  �لإتفاقية،  وميوجب 
زبائنها  لت�سجيع  كربى  ت�سويقية  حملة  باإطالق 

على حمل بطاقة “Easy Life، حياة �سهلة”، 
حيث �سيكون مبقدور زبائنها ممن يحملون هذه 
�سركة  منتجات  �حتياجاتهم من  �سر�ء  �لبطاقة 
زبائنها  بتوجيه  �ل�سركة  �ستقوم  كما  �سبيتاين. 
من  عليها  للح�سول  �لبطاقة  يحملون  ل  ممن 
خالل �لبنك. كما �ستقوم �سركة بتقدمي عرو�ص 
مميزة، وحو�فز كبرية لزبائنها مثل كا�ص باك، 

وخ�سومات كبرية على عمليات �ل�سر�ء.

بنك فلسطين وشركة سبيتاني يوقعان اتفاقية للعمل
ببطاقة التقسيط »Easy Life، حياة سهلة« بعالمة تجارية مشتركة

بنك فلسطين ومؤسسة التعاون
يفتتحون الحديقة الترفـيهية الرابعة لألطفال فـي محافظة جنين

�لتعاون  موؤ�س�سة  مع  فل�سطني  بنك  �فتتح 
و�ملغرتبة  �لأهلية  �ملوؤ�س�سات  من  وجمموعة 
م�سروع  �سمن  �لر�بعة  �لرتفـيهية  �حلديقة 
»حد�ئق �لبيارة«، حيث جرى حفل �لفتتاح مبقر 

�لبيارة �جلديدة مبحافظة جنني، وبح�سور كل 
�لعام  �ملدير  م�ساعد  نا�سر  هاين  �ل�سيد  من 
�ملدير  �جلرباوي،  تفـيدة  ود.  فل�سطني،  لبنك 
�لعام ملوؤ�س�سة �لتعاون، ووليد �بو موي�ص، رئي�ص 

حمافظ  م�ساعد  �بو�لرب  وكمال  جنني،  بلدية 
�ملدينة، ��سافة �ىل ح�سد من �ملدعوين ومدر�ء 
من  عدد  ومب�ساركة  �ل�سمالية،  �لبنك  فروع 

�لأطفال، وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين. 

و�لفروع و�ملوظفـني، و�ملوؤ�س�سات �لعالمية. 
حلم،  بيت  حمافظة  فـي  فرعه  وبافتتاح 
 48 �ملكونة من  �سبكته  �لبنك على  يحافظ 
فرعا مكتبيًا منت�سرة فـي كافة �ملدن و�لقرى 
�سمال  جنني  من  �لفل�سطينية  و�ملناطق 
وحتى رفح جنوبا، مزودًة بكامل �خلدمات 
�ملالية و�مل�سرفـية، بهدف �إي�سالها جلمهور 

زبائنه وعمالء بجودة عالية و�أد�ء متميز.
�ل�سريط  ق�ص  �لفتتاح  فعاليات  �سملت  كما 
�ملبنى  نو�حي  فـي  فـي  للح�سور  جولة  ثم  ومن 
عر�ص  �لذي  �لرت�ثي  �ملعر�ص  وزيارة  �جلديد، 
عنو�ن  حتت  �ملبنى  من  �لثالث  �لطابق  فـي 
�لباحث  �أعده  �لبد�ع” �لذي  من  عام   400“

�لفل�سطيني جورج �لعمى.



 

قدم  �لقد�ص  ملدينة  �ملتو��سل  دعمه  �سمن 
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني رعايته لفعاليات 
موؤمتر بيت �ملقد�ص �لإ�سالمي �لدويل �لر�بع 
فـي  و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  �لأوقاف   « بعنو�ن 
و�لذي  �لإ�سر�ئيلي«  �لحتالل  حتت  �لقد�ص 

نظمته وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية .
وعقد �ملوؤمتر برعاية فخامة �لرئي�ص حممود 
�لإ�سر�ء  بذكرى  و�حتفاء  مازن  �أبو  عبا�ص 
�ل�سخ�سيات  من  عدد  ومب�ساركة  و�ملعر�ج 

�لدولية و �ملحلية.
مازن  �ل�سيد  من  كل  �لبنك  مثل  حيث 
�سنقرط ع�سو جمل�ص �إد�رة �لبنك �لإ�سالمي 
مدير  �لربغوثي  ن�سال  و�ل�سيد  �لفل�سطيني 
�ملدير  �ل�سعدي  عماد  و�ل�سيد  �لبنك  عام 
�لإقليمي و�ل�سيد بيان قا�سم م�ست�سار جمل�ص 

�لإد�رة وعدد من مدر�ء �لدو�ئر و�لفروع.
�لإ�سالمي  �لبنك  م�ساركة  �أن  �سنقرط  وقال 
�لفعاليات  هذه  مثل  رعاية  فـي  �لفل�سطيني 

ياأتي �لتز�ما منه بدوره �لوطني و�لديني جتاه 
�ملدينة �ملقد�سة وحماولة جادة لوقف تهويد 
�لتي  �لعديدة  �لأخطار  �إىل  م�سري�  �ملدينة، 

حتيط بالقد�ص و�سكانها.
�خلا�ص  �لبنك  �هتمام  �إىل  �سنقرط  و�أ�سار 
�جلزء  تخ�سي�سه  و�إىل  �ملقد�سة  باملدينة 
�لأكرب من م�سئوليته �لجتماعية للعام �ملا�سي 

ملدينة �لقد�ص ودعم �سمود �أهلها.

�إىل  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  كافة  �سنقرط  ودعا 
فـي  �لفل�سطيني  �لوجود  برت�سيخ  �لهتمام 

�لقد�ص على كافة �ل�سعدة .
يذكر �أن �لبنك يقدم رعايته لفعاليات موؤمتر 
�لتو�يل،  على  �لثانية  لل�سنة  �لدويل  �لقد�ص 
�ملوؤ�س�سات  من  عدد�  دعمه  �إىل  �إ�سافة 

�ملقد�سية فـي �ستى �ملجالت .

نظمته األوقاف برعاية السيد الرئيس »أبو مازن«
البنك اإلسالمي الفلسطيني يشارك فـي رعاية مؤتمر القدس الدولي

بــانــورامــا

ويعتمد لغة اإلشارة فـي معامالته المصرفـية
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�هلل  ر�م  مدينتي  فـي  �أقيم  حفل  خالل 
وحتت  غزة  مع  كونفرن�ص  �لفـيديو  وعرب 
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  حمافظ  رعاية 
وبح�سور  �لوزير  جهاد  �لدكتور  معايل 
�سنقرط  مازن  �ملهند�ص  ومعايل 
�لإ�سالمي  �لبنك  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو 
�لفل�سطيني وعدد من مدر�ء فروع �لبنوك 
موؤ�س�سات  وقياد�ت  فل�سطني  فـي  �لعاملة 
جانب  �إىل  �لفل�سطيني  �ملدين  �ملجتمع 
�لوطن،  �سقي  بني  ما  �ل�سم  من  عدد 
�لفل�سطيني  �لإ�سالمي  �لبنك  �أعلن 
معامالته  فـي  �لإ�سارة  لغة  �عتماده  عن 
�ل�سم. �سريحة  خلدمة  فـية   �مل�سر 
و�أكد �سنقرط �أن �عتماد لغة �ل�سارة فـي 
من  "�لتز�مًا  ياأتي  فـية  �مل�سر  �ملعامالت 

�سريحة  من  و�إخوتنا  �أبنائنا  جتاه  �لبنك 
جتاههم،  بامل�سوؤولية  و�سعورً�  �ل�سم 
�لإ�سالمي  �مل�سرفـي  �لفكر  لثقافة  ون�سرً� 

�أبنائنا  �ل�سريحة من  �أن هذه  منا  و�إميانًا 
ل تقل �أهمية عن �سر�ئح �ملجتمع" م�سري� 
�إىل �أن �لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني �أخذ 



 

وفقا لمجلة The Banker العالمية
البنك اإلسالمي الفلسطيني أفضل بنك إسالمي فـي فلسطين

موجود�ت  وتعاظم   ،2011 عام  عن   % 44.4 بارتفاع  �أمريكي 
بنهاية   % 11.2 �مللكية ب  7.8 %. وجمموع حقوق  �ل�سركة ب 
2012،  وهنا تقول �لد�رة �إىل �أن �لأرباح لي�ست كل ما يتطلع �إليه 

�لبنك كموؤ�س�سة وطنية همها تقدمي �أف�سل خدمة لأبناء �ل�سعب 
�لفل�سطيني بكافة �سر�ئحه، و�لرقي بامل�سوؤولية �لجتماعية. 
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�لتو��سل  �آلية  على عاتقه م�سوؤولية توفـري 
د�خل  موظفـني  تدريب  خالل  من  معهم 
عرب  معهم  �لتو��سل  ميكنهم  فرع  كل 
بل  عطفًا  ول  �سفقة  لي�ص  �لإ�سارة.  لغة 
�ملهمة. �ل�سريحة  هذه  جتاه   م�سوؤولية 
خطو�ت  عن  �لنقاب  �سنقرط  وك�سف 
�أخرى فـي �سبيل �لتعاطي مع كافة �سر�ئح 
�ملجتمع من خالل �لعمل على توفـري ماكنة 
و�ليد�ع  �ل�سحب  فـي�ص  لطباعة  بر�يل 
فروعنا،  بع�ص  فـي  �لكفـيفـني  لالأخوة 
باأن  ناأمل  �لتي  �خلطو�ت  من  وغريها 

 نحققها �سعور� بامل�سوؤولية جتاه جمتمعنا.
�سلطة  حمافظ  معايل  ��ساد  جهته  من 
�لوزير  جهاد  �لدكتور  �لفل�سطينية  �لنقد 
�لفل�سطيني  �لإ�سالمي  �لبنك  مببادرة 
لي�ست  و�لبكم  �ل�سم  لغة  �إن  �إىل  م�سري� 
لغة  هي  و�إمنا  �إ�سار�ت،  لغة  جمرد 
�لوزير  و�عترب  نبيلة،  وم�ساعر  �أحا�سي�ص 
ك�سر  فـي  ي�ساهم  كهذ�  م�سروعًا  »�أن 
من  و�لتخفـيف  �ملو�طنني  هوؤلء  عزلة 
ملجتمعهم،  �إنتمائهم  وتعزيز  غربتهم، 
وتعزيز  �ندماجهم  فـي  �سي�ساهم  مما 

�لهلية  �ملجتمع  موؤ�س�سات  مع  تو��سلهم 
مما �سيح�سن ويطور قدر�تهم ومهار�تهم 

�حلياتية«.
�لبنك  لإد�رة  �جلزيل  �سكره  مقدمًا 
�ملعهد  و�إد�رة  �لفل�سطيني،  �ل�سالمي 
�مل�سر فـي �لفل�سطيني على هذه �ملبادرة، 
موؤكدً� على �أنه ي�سجع بقية �مل�سارف على 
حذو  حتذو  و�أن  �لتوجه،  بهذ�  �لهتمام 
ذلك  وفـي  �لفل�سطيني،  �ل�سالمي  �لبنك 

فليتناف�ص �ملتناف�سون .

�لبنك  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  �سنقرط  مازن  �ملهند�ص  معايل  �أعلن 
�لإ�سالمي  »�لبنك  �سهادة  على  �لبنك  ح�سول  �لفل�سطيني  �لإ�سالمي 
عاملية  جملة  لت�سنيف  وفقا   »2013 لعام  فل�سطني  فـي  �لأف�سل 
�أف�سل  متخ�س�سة لي�سبح �لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني �سمن قائمة 

�ألف م�سرف على م�ستوى �لعامل.
�جتاز  �أن  بعد  �لعاملية  �ل�سهادة  �لفل�سطيني«  »�لإ�سالمي  و��ستحق 
بجد�رة تقييم جملة »The Banker« للبنك من عدة جو�نب مالية 

وفنية و�لتاأكد من �نطباق معايري �لتقييم على �مل�سرف.
�أف�سل  قائمة  فـي  �لبنك  و�إدر�ج  �ل�سهادة  �إحر�ز  �سنقرط  وو�سف 
�لكبري  �لتطور  على  دليال  و�عتربه  �ملهم،  بالإجناز  �لعاملية  �مل�سارف 
فـي �لأد�ء وت�سهيل معامالت �لزبائن وت�سجيعه للم�ساهمات �ملجتمعية 

�ملادية و�ملعنوية.
 و�عترب �سنقرط �أن �ملكانة �لعاملية �لتي نالها �لبنك مرتكزة على ثقة 
�أن  على  موؤكد�  وم�ساندتهم،  موظفـيه  ولء  و  عمالئه،  و�إقبال  وتقدير 
روؤية  وتعك�ص  �ل�سحيح،  طريقها  فـي  ت�سري  �ملتو��سلة  �لنجاح  م�سرية 
�لفل�سطيني  �لإ�سالمي  �لبنك  ليكون  و�إ�سر�ر�  كبري�  وجناحا  ثاقبة، 

بنكا ر�ئد�.
�ملالية  �ملعلومات  م�سادر  �أهم  من  و�حدة   »The Banker« وجملة 
و�مل�سرفـية، تعر�ص وحتلل �ل�سناعة �مل�سرفـية عرب �لعامل وتعتمد على 
4,000 موؤ�س�سة مالية وم�سرفـية  �أكرث من  بيانات مكونة من  قاعدة 

قوية وذ�ت �سمعة جيدة ما يعطي �سهادتها م�سد�قية وقيمة عاملية.
وتر�فق �إحر�ز �ل�سهادة مع تو�سع �فقي وعمودي لفت و�جناز�ت عظيمة 
ومدرو�سة حققت �لعام �ملا�سي �سا فـي �أرباح فاقت �لـ 5.82 مليون دولر 
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بيت البنوك

فـي  �لبنوك  جمعية  �إد�رة  جمل�ص  عقد 
بتاريخ  �لعادي  غري  �جتماعه  فل�سطني 
فـي  �جلمعية  مبقر   2013 ني�سان   8

مدينة �لبرية.
مو�سوع  تد�عيات  �ملجتمعون  ناق�ص  وقد 
�لعموميني  �ملوظفـني  رو�تب  ك�سوفات 
�لقطاع  على  �لعام  �لنائب  �إىل  �ملقدمة 
على  و�تفقو�  غزة،  قطاع  فـي  �مل�سرفـي 

بح�سور  للمجل�ص  �جتماع  عقد  طلب 
حمافظ �سلطة �لنقد �لدكتور جهاد �لوزير 
فـي  فـيا�ص  �سالم  �لوزر�ء  رئي�ص  دولة  مع 
و�إيجاد حل جذري  حينه ملناق�سة �ملو�سوع 
باأعمال  �لقائم  �أعلم  �لجتماع  وخالل  له. 
جوزيف  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
على  �لنقد  �سلطة  برد  �حل�سور  ن�سنا�ص، 
مع  �لت�ساور  بخ�سو�ص  �جلمعية  كتاب 

جمعية �لبنوك ومناق�سة م�سود�ت �لتعليمات 
�إ�سد�رها.  قبل  �مل�سرفـي  للعمل  �لناظمة 
كما ناق�ص �حل�سور رد هيئة �سوق ر�أ�ص �ملال 
بخ�سو�ص  �جلمعية  كتاب  على  �لفل�سطينية 
�لأ�سهم،  �إغالق  ب�سعر  �لتالعب  مو�سوع 
و�لذي مت تعميمه على �أع�ساء �لهيئة �لعامة 
رد  �ملجتمعون  �عترب  حيث  �سابق،  وقت  فـي 

�لهيئة باأنه مقنع وكاٍف.

جمعية البنوك تناقش موضوع كشوفات الموظفـين العموميين المقدمة للنائب العام

�ساركت جمعية �لبنوك فـي فل�سطني باملوؤمتر 
�مل�سرفـي �لعربي �ل�سنوي لعام 2013، من 
خالل وفد �سم �لقائم باأعمال رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة �جلمعية جوزيف ن�سنا�ص، ومدير عام 
ومدير  ح�سن،  �حلاج  �أحمد  �لوطني  �لبنك 

عام �جلمعية نبيل �أبو دياب.
وعقد �ملوؤمتر �لذي نظمه �حتاد �مل�سارف 
�لتنمية  »متطلبات  عنو�ن  حتت  �لعربية 
فـي  �مل�ستد�مة«،  و�لجتماعية  �لقت�سادية 

3 و4 ني�سان 2013 بالبحرين.
�مل�سرفـي  �لقطاع  و�قع  �ملوؤمتر  وتناول 
�لعربي، و�لتحديات �لتي تو�جهه، ومقرر�ت 
يتعلق  فـيما  �لقت�سادية  �لريا�ص  قمة 
�لأمو�ل  روؤو�ص  ل�ستثمار  �ملعدلة  بالتفاقية 

تقوم  �لتي  و�ملبادئ  �لعربية.  �لدول  فـي 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  عليها 

�مل�ستد�مة.
�ملجل�ص  رئي�ص  باأعمال  �لقائم  ومثل 
�إد�رة  جمل�ص  �جتماعات  فـي  فل�سطني 

على  عقدت  �لتي  �لعربية  �مل�سارف  �حتاد 
هام�ص �ملوؤمتر. وقد �ختار »�حتاد �مل�سارف 
م�سر،  بنك  رئي�ص  بركات  حممد  �لعربية« 
لي�سبح رئي�سا فـي �ملن�سب �لأرفع عربيا فـي 

�لقطاع �مل�سرفـي، خلفا لعدنان �ليو�سف.

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي 2013
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الهيئة العامة لجمعية البنوك تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة جوزيف نسناس

�نتخبت �لهيئة �لعامة جلمعية �لبنوك 
�لقادمة  للدورة  جديد  �إد�رة  جمل�ص 
�ملدير   – �لعام  �ملدير  نائب  برئا�سة 
عمان  �لقاهرة  لبنك  �لإقليمي 
�لجتماع  فـي  وذلك   ن�سنا�ص  جوزيف 
بتاريخ  �ملنعقد  �لعامة  للهيئة  �لعادي 
�جلمعية.  مبقر   2013 ني�سان   16

وكانت �لهيئة �لعامة قد �سادقت على 

�جلمعية  �أعمال  عن  �لإد�ري  �لتقرير 
و�لبيانات   ،2012 للعام  ون�ساطاتها 
عن  �حل�سابات  مدقق  وتقرير  �ملالية 
�أع�ساء  ذمة  �إبر�ء  ومت  �لعام،  نف�ص 
 2012 �لعام  عن  �لإد�رة  جمل�ص 
�إقر�ر  جرى  كما  �لأع�ساء.  باإجماع 
�لتقديرية  و�ملو�زنة  �لعمل  خطة 

للجمعية للعام 2013.

�جتماعا  عقدت  �لعامة  �لهيئة  وكانت 
ملناق�سة  �لجتماع  هذ�  �سبق  عادي  غري 
�لأ�سا�سي  2/27 من �لنظام  تعديل �ملادة 
للجمعية، حيث و�فق �أع�ساء �لهيئة �لعامة 
من  �ملذكورة  �ملادة  تعديل  على  بالإجماع 
»مدة  لت�سبح  �ملعدل  �لأ�سا�سي  �لنظام 
ويجوز  �سنتان  �لإد�رة  ملجل�ص  �لع�سوية 

�إعادة �نتخاب ذ�ت �لأع�ساء«. 
جمعية البنوك تشارك فـي الفريق الوطني الستراتيجية قطاع الحماية االجتماعية

�ساركت جمعية �لبنوك فـي فل�سطني بالفريق 
�حلماية  قطاع  ل�سرت�تيجية  �لوطني 
 ،2016 �إىل   2014 لالأعو�م  �لجتماعية 

من خالل مديرها �لعام نبيل �أبو دياب.
�لجتماعية جمموعة  �حلماية  قطاع  وي�سم 
وغري  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من  كبرية 

و�ملوؤ�س�سات  �خلا�ص  و�لقطاع  �حلكومية 
�لدولية على حٍد �سو�ء. وكانت هذه �ملحاولة 
باإجناز  توّجت  و�لتي  نوعها  من  �لأوىل 
�لجتماعية  �حلماية  قطاع  �إ�سرت�تيجية 
�لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  مب�سوؤولية 
�لعاملة  �ملوؤ�س�سات  مع  �لفاعلة  وبال�سر�كة 

�لتي  �لجتماعية،  �حلماية  قطاع  فـي 
�لو��سع مبا  ق�سايا مماثلة مبعناها  عاجلت 
ي�سمل �خلدمات �ملقدمة للفقر�ء و�ملهم�سني 
و�ل�سعفاء، و�متدت لت�سمل ق�سايا �لتاأمينات 

�لجتماعية.

جمعية البنوك تشارك فـي فريق إعداد خطة قطاع العدالة
فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  �ساركت 
�لعد�لة  قطاع  خطة  �إعد�د  بفريق 
�جلمعية  عام  مدير  خالل  من  وذلك 
�لفريق،  لع�سوية  دياب  �أبو  نبيل 
مهند  للجمعية  �لقانوين  و�مل�ست�سار 

ع�ساف ب�سفة خبري.
�لقطاعية  �خلطة  �أن  �إىل  وي�سار 
�إىل  تهدف  �لعد�لة  قطاع  لتطوير 
�لعد�لة  قطاع  عمل  و�قع  حت�سني 
�سناعة  فـي  �لت�ساركية  حت�سني  عرب 

�لتن�سيق  بو�قع  و�لنهو�ص  �لقر�ر، 
�ملختلفة  �لنظامية  �مل�ستويات  بني 
جلهة �لو�سول �إىل روؤية عدلية �ساملة 
�لعالقة  �أ�سحاب  لحتياجات  وممثلة 

�ملختلفـني.
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 فـي اجتماعه الدوري العادي الرابع لعام 2013
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش الكتب الموجهة من »المالية« للبنوك

فـي  �لبنوك  جمعية  �إد�رة  جمل�ص  كلف 
�جلمعية  مبقر  �جتماعه  خالل  فل�سطني 
12 �أيار 2013، �مل�ست�سار �لقانوين  بتاريخ 
حمامي  مب�ساركة  ع�ساف  مهند  للجمعية 
�لبنك �لعربي وبنك فل�سطني ب�سياغة �لر�أي 
بخ�سو�ص  �ملالية  وز�رة  كتاب  فـي  �لقانوين 
�سريبة �لقيمة �مل�سافة على رو�تب موظفـي 

قطاع غزة فـي �ملوؤ�س�سات �ملالية. كما ناق�ص 
�لعاملة  للبنوك  �لو�ردة  �لكتب  �ملجتمعون 
�حلكومة  فـي  �ملالية  وز�رة  من  غزة  فـي 
كتاب  ن�ص  �سياغة  على  و�تفقو�  �مل�ستقيلة، 
�لقانونيون  �مل�ست�سارون  يقرتحه  موحد 
متابعة  �إىل  بالإ�سافة  �لكتب  هذه  على  للرد 
ذ�ت  �جلهات  مع  للمو�سوع  �لإد�رة  جمل�ص 

�ل�سيا�سي. �مل�ستوى  �لعالقة ومعاجلته على 
باإعد�د  �لتنفـيذية  �لإد�رة  تكليف  وجرى 
على  �مل�سرفـي  �لقطاع  �أثر  عن  عر�ص 
بحيث  غزة،  قطاع  فـي  �لقت�سادي  �لو�سع 
�جلهات  مع  باملتابعة  �لإد�رة  جمل�ص  يقوم 
ذ�ت �لعالقة ملعاجلة �ملو�سوع على �مل�ستوى 

�ل�سيا�سي.

بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم ورشة عمل حول قانون االمتثال الضريبي

فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  �ساركت 
هاو�ص  ووتر  بر�ي�ص  مع  بالتعاون 
حول  عمل  ور�سة  تنظيم  فـي  كوبرز 
�لأمريكي  �ل�سريبي  �لمتثال  قانون 
 ،FATCA �خلارجية  للح�سابات 

وذلك بتاريخ 11 حزير�ن 2013، فـي 
فندق �ملوفنبيك بر�م �هلل.

ومت خالل �لور�سة �لتي قدمها �خلبري �لدويل 
�لمتثال  بقانون  �لتعريف  ري�سيل  �وليفر 
به،  �خلا�سة  �مل�ستجد�ت  و�آخر  �ل�سريبي 

كموؤ�س�سة  �لفل�سطينية  �لبنوك  على  وتاأثريه 
�لتفاقيات  �إىل  بالإ�سافة  �أجنبية.  مالية 
�خل�سو�ص  بهذ�  �حلكومات  بني  �لدولية 
و�ملخاطر �ملرتتبة على �ملوؤ�س�سات �ملالية فـي 

حال عدم تطبيقها للقانون �ملذكور.
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 العدد  54، حزيران 2013

فـي  �لبنوك  جمعية  �إد�رة  جمل�ص  عقد 
�لعام  لهذ�  �جتماعه �خلام�ص  فل�سطني 
بتاريخ 19 حزير�ن 2013 وذلك مبقر 

�جلمعية فـي مدينة �لبرية.

جلنة  �جتماع  نتائج  �ملجتمعون  وناق�ص 
�لنقد  �سلطة  حمافظ  مع  �لت�سال 
�لفل�سطينية جهاد �لوزير �ملنعقد بتاريخ 
�جتماع  ونتائج   ،2013 حزير�ن   10

ب�سارة  �سكري  �ملالية  وزير  مع  �ملجل�ص 
�لذي عقد بتاريخ 17 حزير�ن 2013.

فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  �لدولية  �لتجارة  غرفة  مع  بالتعاون 
تنظيم ور�سة عمل حول مبادئ �لتحكيم 
و�آلية ��ستفادة �لبنوك من عقود �لتحكيم 
بتاريخ  و�لدويل،  �ملحلي  �مل�ستوى  على 

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم ورشة عمل حول مبادئ التحكيم الدولي والمحلي

�جلمعية  مقر  فـي   2013 حزير�ن   19

مبدينة �لبرية.
فـي  فل�سطني  ممثلة  �لور�سة  وقدمت 
كاتبة،  لبنى  �لدولية  �لتحكيم  حمكمة 
�لور�سة خ�سائ�ص  فـي  �مل�ساركون  وناق�ص 

�لتي  و�لقو�عد  �مل�سرفـية  �لعمليات 
و�ل�سعوبات  �مل�سرفـية،  �لعمليات  تطبق 
�ملنازعات  حل  فـي  �لق�ساء  تو�جه  �لتي 
بغرفة  �لتعريف  جرى  كما  �مل�سرفـية، 

�لتجارة �لدولية وجلنة �مل�سارف.

 فـي اجتماعه الدوري العادي الخامس لعام 2013
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش نتائج اجتماع لجنة االتصال مع سلطة النقد
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي مؤتمر »إدارة المخاطر فـي البنوك«
ممثلة  فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  �ساركت 
موؤمتر  فـي  دياب  �أبو  نبيل  �لعام  مبديرها 
فـي  عقد  �لذي  �لبنوك«  فـي  �ملخاطر  »�إد�رة 
بتنظيم   2013 حزير�ن   12 بتاريخ  �لأردن 

وهدف  لال�ست�سار�ت.  �لباترو�ص  موؤ�س�سة  من 
�ملوؤمتر �إىل ت�سليط �ل�سوء على �أهمية �ملخاطر 
�لتي تو�جه �لبنوك وكيفـية معاجلتها وفق �أف�سل 
عدة  �ملوؤمتر  ناق�ص  حيث  �لعاملية،  �ملمار�سات 

�لعمل  �أور�ق  من  عددً�  تت�سمن  رئي�سية  حماور 
�ملقدمة من عدد من �خلرب�ء �ملتميزين فـي هذ� 
�إىل  بالإ�سافة  �لأردن  وخارج  د�خل  من  �ملجال 
متحدثني ميثلون موؤ�س�سات عاملية متخ�س�سة . 

جمعية البنوك تشارك فـي مؤتمر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
�ساركت جمعية �لبنوك فـي فل�سطني باملوؤمتر 
�لإقليمي �ل�سنوي لكبار �مل�سوؤولني حول تعزيز 
فر�ص �لتمويل لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
فـي �لدول �لعربية ممثلة مبديرها �لعام نبيل 
�سالح  هاين  من  كل  �سارك  كما  دياب،  �أبو 
بنك  من  �سور�ين  و�ئل  و  خوري  و�سوز�ن 
فل�سطني وحنا �سحار من �ل�سندوق �لأوروبي 
بتاريخ  وذلك  �لقرو�ص  ل�سمان  �لفل�سطيني 

7 و8 �أيار 2013 فـي دبي.
جمال  فـي  �لدولية  �لتجارب  �ملوؤمتر  وناق�ص 
تطوير �ملمار�سات �مل�سرفـية �ملرتبطة بتمويل 
�إ�سافة  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ل�سركات 

تطوير  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لآفاق  �إىل 
و�أكد  �لعربية.  �لدول  فـي  �ملمار�سات  هذه 
تقدمي  �أهمية  على  �ملوؤمتر  فـي  �مل�ساركون 
�أهمية  من  توليه  ملا  �ل�سركات  لهذه  �لدعم 

وتطوير  و�لعاملي،  �ملحلي  �لقت�ساد  جتاه 
�ملنطقة لدعم  فـي  �لقوية لال�ستثمار  �لأ�س�ص 
�لعقول �لفتية فـي تطبيق �أفكارهم من خالل 

�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

المستشارون القانونيون لدى البنوك يناقشون مسودة التعليمات »المعدلة« للتأمين المصرفـي

�لبنوك  لدى  �لقانونيون  �مل�ست�سارون  ناق�ص 
�لعاملة فـي فل�سطني م�سودة �لتعليمات »�ملعدلة« 
للتاأمني �مل�سرفـي بخ�سو�ص منح �إجازة �أعمال 
تنظيمها ومر�قبتها،  و�أ�س�ص  �لتاأمني �مل�سرفـي 
وذلك بتاريخ 5 حزير�ن 2013 مبقر جمعية 

�لبنوك فـي مدينة �لبرية.

�لبنوك  لدى  �لتاأمني  �أعمال  �مل�سودة  وتنظم 
على  كالتاأمني  خمتلفة  تاأمني  �أنو�ع  وت�سمل 

�لقرو�ص و�لعقار�ت و�لتاأمني على �حلياة.
�لعمل  تن�سيق  يتم  فاإنه  �مل�سودة  هذه  ومبوجب 
�لنقد،  و�سلطة  �ملال  ر�أ�ص  �سوق  هيئة  بني  ما 
وتوجب على كل م�سرف تعيني م�سوؤول وموظف 

�حل�سول  لأغر��ص  �لتاأمني  باأعمال  خمت�سني 
ومتابعة  �لوثيقة  و�إ�سد�ر  �ملوؤمن  بيانات  على 

�لر�سوم و�لأق�ساط.
�أخرى  �جتماعات  عقد  على  �ملجتمعون  و�تفق 
�سوق  هيئة  مع  و�لجتماع  �مل�سودة،  هذه  ملناق�سة 
ر�أ�ص �ملال و�سلطة �لنقد بخ�سو�ص �ملو�سوع نف�سه.
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 العدد  54، حزيران 2013

�أ�سدرت جمعية �لبنوك فـي فل�سطني كتابها �ل�سنوي »�لو�سع �ملايل للبنوك 
2012« و�لذي يهدف �إىل توفـري قر�ءة تف�سيلية لأد�ء �لقطاع �مل�سرفـي 

و�حت�ساب  �ملالية  و�لبيانات  للمعلومات  عر�ص  خالل  من  �لفل�سطيني، 
موؤ�سر�ت �لربحية، �ل�سيولة، هيكل ر�أ�ص �ملال، وموؤ�سر�ت �حلجم، �إ�سافة 
�أد�ء �لبنوك من حيث �سافـي �ملوجود�ت، �سافـي �لت�سهيالت،  �إىل ر�سد 
�مل�ساريف  �إجمايل  و�لعمولت،  �لفو�ئد  �إير�د�ت  �سافـي  �لعمالء،  ود�ئع 
كما  �سنو�ت،  خم�ص  ملدة  بيانية  ر�سوم  �سكل  على  �ل�سريبة  قبل  و�لربح 
ي�سمل �لكتاب ترتيب �لبنوك ح�سب �أهم بياناتها وموؤ�سر�تها �ملالية لغر�ص 

�ملقارنة فـيما بينها.
وت�سري نتائج كتاب �لو�سع �ملايل للقطاع �مل�سرفـي للعام 2012 �إىل منو �سافـي 
ومنو   ،% 18 بـ  �لئتمانية  �لت�سهيالت  �سافـي  ومنو   ،% 6 بن�سبة  �ملوجود�ت 
ود�ئع �لعمالء بـ 7 %، ومنو فـي ر�أ�ص �ملال �ملدفوع بـ 2 %، فـي حني �نخف�ست 

�سافـي �لأرباح بن�سبة 4 %.
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أشار إلى نمو تسهيالت القطاع المصرفـي بنسبة 18 % 
جمعية البنوك تصدر كتابها السنوي »الوضع المالي للبنوك 2012«

جمعية البنوك تشارك بالمؤتمر السنوي لالشتمال المالي 2013

بال�سيدة  �لبنوك ممثلة  �ساركت جمعية 
�ل�سنوي  �ملوؤمتر  فـي  كر�جة  ثائرة 
�سهر  فـي  وذلك  �ملايل،  لال�ستمال 
�خلرب�ت  تبادل  بهدف   ،2013 �أيار 
يخ�ص  ما  فـي  �لأخرى  �لدول  مع 
�ملنتجات �مل�سرفـية �ل�سديقة لالأطفال 

و�ل�سباب، و�لتعليم �ملايل.
�لتي  �لزيار�ت  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

فل�سطني  فـي  �لعاملة  �مل�سارف  نظمتها 
طلبة  �ساعدت  �مل�سرفـي  �لأ�سبوع  خالل 
�لوعي  على  �حل�سول  فـي  �ملد�ر�ص 
��ستملت  �لبنوك، حيث  �ملطلوب بخدمات 
�لعام  لهذ�  �مل�سرفـي  �لأ�سبوع  فعاليات 
فـي  وطالبة  طالب  �ألف   90 زيارة  على 
بينما  وغزة،  �لغربية  بال�سفة  مد�ر�سهم 
قام �لطلبة بزيارة 232 فرعا م�سرفـيًا، 

حيث خ�س�ست هذه �لفروع �ساعة يومية 
ت�سمن  كما  �ملد�ر�ص،  طلبة  ل�ستقبال 
تعريفـية  ن�سرة  �ألف   170 توزيع  �لأ�سبوع 
على �لطلبة فـي �ملد�ر�ص وفروع �مل�سارف.
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  �أن  �إىل  ي�سار 
برنامج  �أف�سل  جائزة  على  ح�سلت 
�ل�سرق  فـي  و�مل�سرفـية  �ملالية  للتوعية 

�لأو�سط و�سمال �إفريقيا.

 »2012 �حلقائق  �سفحة  »ن�سرة  �لإ�سد�ر  هذ�  وير�فق 
حتتويان  حيث   ،»2012 م�سرفـية  »حقائق  وبطاقة 
 »2012 للبنوك  �ملايل  »�لو�سع  كتاب  بيانات  �أهم  على 
و�قع  يخ�ص  فـيما  �ل�ستخد�م  �سهل  مرجعا  لت�سكالن 

�لقطاع �مل�سرفـي.
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بيت البنوك
جمعية البنوك ومؤسسة التعاون توقعان اتفاقية

لتجهيز قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة بمستشفى الخدمة العامة فـي غزة

فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  وقعت 
مدير  دياب  �أبو  نبيل  بال�سيد  ممثلة 
�لتعاون ممثلة  وموؤ�س�سة  عام �جلمعية 
تفـيدة  �لدكتورة  �لعام  مبديرها 
 ،2103 �أيار   14 بتاريخ  �جلرباوي، 
غزة،  قطاع  �إغاثة  م�سروع  و�سمن 
�لأنف  جر�حة  ق�سم  لتجهيز  �تفاقية 
م�ست�سفـي  فـي  �حلنجرة   و  �لأذن  و 
من  وذلك  غزة،  فـي  �لعامة  �خلدمة 
�لبنوك  جمعية  قدمته  دعم  خالل 
 ،$  110,343 مبقد�ر  فل�سطني،  فـي 
و�لذي مت ��ستقطابه من 10 بنوك فـي 
فل�سطني،  وهم: بنك �لقد�ص، و�لبنك 
�ل�ستثمار  وبنك  �لعربي،  �لإ�سالمي 

�لتجاري  و�لبنك  �لفل�سطيني، 
�لفل�سطيني، و�لبنك �لعقاري �مل�سري 
وبنك  عمان،  �لقاهرة  وبنك  �لعربي، 
و�لبنك  و�لتمويل،  للتجارة  �لإ�سكان 
�لأردين  و�لبنك  �لأردين،  �لأهلي 
جمعية  �إىل  بالإ�سافة  �لكويتي، 
�لنقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  �لبنوك 

�لفل�سطينية. 
�إىل  عام  ب�سكل  �مل�سروع   ويهدف   
�ل�سحية  �خلدمات  م�ستوى  حت�سني 
و  �لأنف  جر�حة  جمال  فـي  �ملقدمة 
من  يعانى  �لذى  �حلنجرة  و  �لأذن 
بالرغم  �لتخ�س�ص  ذلك  فـي  عجز 
�ملرتددين  �ملر�سى  عدد  زيادة  من 

من  وذلك  �لأهلية،  �مل�ست�سفـيات  على 
خالل تعزيز قدر�ت �جلهات �ل�سحية 
فـي تقدمي �خلدمة فـي �لوقت �ملنا�سب 
من  باأنه  علما  �حلديثة.  وبالتقنيات 
فـي  �لأول  وهو  �مل�سروع،  هذ�  خالل 
قطاع غزة، �سيتم توفـري خدمة جر�حة 
�جليوب �لأنفـية وجر�حة �لأذن �لدقيقة 
ومنظمة  متقدمة  ب�سورة  باملناظري 
كما  �لأهلى،  �لقطاع  فـي  للمر�سى 
�سيقوم �مل�سروع بتوفـري جميع �لجهزة 
بجر�حة  �خلا�سة  �ملتقدمة  و�ملعد�ت 
و�سيخدم  و�حلنجرة،  و�لأذن  �لنف 

�أكرث من 700 حالة �سهريًا.

جمعية البنوك تخاطب المصارف للتبرع إلغاثة أهلنا فـي سوريا
خاطبت جمعية �لبنوك �مل�سارف �لعاملة 
�ل�سعبية  للحملة  للتربع  فل�سطني  فـي 
�أطلقها  و�لتي  �سوريا  فـي  �أهلنا  لإغاثة 
حتت  �لفل�سطينية  للمر�أة  �لعام  �لحتاد 

عنو�ن »�سعب و�حد وجرح و�حد«.
و�أ�سارت �جلمعية �إىل �أنه وب�سبب �لأو�ساع 

�لر�هنة فـي �سوريا وجلوء �آلف �لعائالت 
فـي  �ل�ستات  خميمات  �إىل  �لفل�سطينية 
�لعاملة  �مل�سارف  من  تاأمل  فاإنها  لبنان 
فـي فل�سطني بالتربع ل�سالح هذه �حلملة، 
للتخفـيف من �لأو�ساع �لإن�سانية �ملاأ�ساوية 
�لتي يعاين منها �لفل�سطينيون فـي �سوريا. 

لالحتاد  �لعامة  �لأمانة  ع�سو  وقالت 
�ل�سعبية  �حلملة  هذه  �إن  �سنار  �سو�سن 
�سعبنا  �أبناء  و�إغاثة  م�ساعدة  �إىل  تهدف 
فـي  وت�سردو�  منازلهم  غادرو�  �لذين 
قدر  عنهم  وللتخفـيف  �ملحيطة  �لدول 

�لإمكان. 
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حسب نشرة »الدور االجتماعي للبنوك 2012« الصادرة عن جمعية البنوك:
القطاع المصرفـي يساهم بأكثر من 3 ماليين دوالر لدعم المؤسسات األهلية 

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم حملة التبرع بالدم من موظفـي القطاع المصرفـي

مع  فل�سطني  فـي  �لبنوك  جمعية  �ساركت 
بنك �لدم �لوطني فـي تنظيم حملة �لتربع 
�مل�سرفـي  �لقطاع  موظفـي  من  بالدم 
�لبنوك  �جلمعية  وخاطبت  �لفل�سطيني. 

�لعاملة فـي فل�سطني لالإيعاز ملدر�ء �ملو�رد 
�لتح�سريي  �لجتماع  حل�سور  �لب�سرية 
�إجر�ء�ت  لرتتيب  �لدم  بنك  مديرة  مع 
�أيار   19 تاريخ  فـي  عقد  و�لذي  �حلملة، 

2013 مبقر �جلمعية.

مع  �لتن�سيق  �لجتماع  خالل  مت  حيث 
فل�سطني  فـي  �لعاملة  �لبنوك  ممثلي 

لتنظيم �إجر�ء�ت تنفيذ �حلملة.

الدور االجتماعي للبنـوك
2012

�رشكاء على اخلري

�لجتماعي  »�لدور  ن�سرة  �أظهرت 
جمعية  عن  �ل�سادرة   »2012 للبنوك 
م�ساهمة  �أن  فل�سطني  فـي  �لبنوك 
�مل�سوؤولية  جمال  فـي  �مل�سرفـي  �لقطاع 
بلغت   2012 عام  خالل  �لجتماعية 
حيث  دولر،  مليون   3,243,755

من   % 2 ن�سبة  �مل�ساهمة  هذه  جتاوزت 
ذ�ته،  للعام  �مل�سرفـي  �لقطاع  �أرباح 
موؤ�س�سة   436 دعم  خالل  من  متت 

هلية. �أ
�لقطاع  �أن م�ساهمات  �إىل  �لن�سرة  ت�سري 
فـي  دولر  �ألف   675 بلغت  �مل�سرفـي 
بينما  موؤ�س�سة،   80 لدعم  �لتنمية  جمال 
جمال  فـي  دولر  �ألف   600 بـ  �ساهمت 
وفـي  موؤ�س�سات.   105 لدعم  �لتعليم 
م�ساهمات  �إجمايل  بلغ  �لإغاثة  جمال 

مليون  ن�سف  حو�يل  �مل�سرفـي  �لقطاع 
�أما  موؤ�س�سة.   37 على  توزعت  دولر 
�لقطاع  دعم  فقد  �لثقافـي  �ملجال 
بو�قع  ثقافـية  موؤ�س�سة   62 �مل�سرفـي 

404 �ألف دولر. 

خ�سو�سية  �سياق  فـي  ذلك  ياأتي 
من  به  مير  ملا  �لفل�سطيني،  �لو�سع 
�سعبة،  و�قت�سادية  �سيا�سية  ظروف 
�لقطاع  موؤ�س�سات  من  تتطلب  و�لتي 
جمال  فـي  م�ساعفة  م�ساهمة  �خلا�ص 
�لدور  ولأهمية  �لجتماعية،  �مل�سوؤولية 
يعد  �لذي  �مل�سرفـي  للقطاع  �ملحوري 
لالقت�سادي  �لفقري  �لعمود  مبثابة 
�لبنوك  جمعية  د�أبت  فقد  �لفل�سطيني. 
�لجتماعية  �مل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  على 
فـي و�سط �لقطاع �مل�سرفـي �لفل�سطيني 

�ملجتمعية،  �مل�ساهمة  فـي  بدوره  للقيام 
هذه  حمتوى  فـي  �أثره  �نعك�ص  و�لذي 

�لن�سرة. 



المعهد المصرفـي

المعهد المصرفـي الفلسطيني يواصل تقديم برامج الدبلومات المتخصصة

فـي  ت�ساعد  �سليمة،  علمية  بطريقة 
ثم  ومن  وم�سادرها،  �ملخاطر  حتديد 
و�ل�سحيحة  �ل�سليمة  �لآليات  معرفة 

لتقليل هذه �ملخاطر و�حلد منها.
ويعنى برنامج �سهادة موظف تلر معتمد 
بالأ�س�ص  �جلدد  �لتلر  موظفـي  بتزويد 
�لتلر  عمليات  لكافة  �حلديثة  �لعملية 

فـي �لقطاع �مل�سرفـي �لفل�سطيني.
ملخمن  �لتاأهيلي  �لربنامج  ويعترب 
عقاري معتمد �أحد متطلبات هيئة �سوق 
ر�أ�ص �ملال �لفل�سطينية لعتماد �ملخّمن 
وفقًا  �سجالتها  فـي  ر�سميًا  �لعقاري 
�لعقاريني  �ملخّمنني  ترخي�ص  لتعليمات 
2012  لهيئة  ل�سنة  ع(  ت   10( رقم 

�سوق ر�أ�ص �ملال �لفل�سطينية.
وتعزيز  �لرتويج  برنامج  ويهدف 
�ل�سغرية  للمن�ساآت  �مل�سرفـي  �لئتمان 
قدر�ت  وتطوير  تاأهيل  �إىل  و�ملتو�سطة 
لتمكينهم  �لئتمان  وموظفـي  �سباط 
�ملن�ساآت  مع  فّعال  ب�سكل  �لتعامل  من 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة.
على  طه  با�سل  �ملعهد  عام  مدير  و�أكد 
وتنوعها،  �لرب�مج  هذه  مثل  �أهمية 
ب�سرية  كو�در  توفـري  فـي  ي�ساهم  مما 
موؤهلة وكفوؤة فـي خمتلف �ملجالت �لتي 
و�مل�سرفـية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  حتتاجها 

فـي فل�سطني.

م�سرتي  تعليم  �إىل  �لربنامج  ويهدف 
لتح�سني  فل�سطني  فـي  �مل�ساكن 
لت�سبح  �لفل�سطينية  �لأ�سر  قدر�ت 
بطريقة  منازلها  �متالك  على  قادرة 
وعي  زيادة  خالل  من  وذلك  ناجحة 

�ملتعلقة  �لق�سايا  حول  �مل�ستهلكني 
معرفة  وحت�سني  �مل�ساكن،  مبلكية 
وخيار�ت  �ل�سر�ء  بعملية  �مل�ستهلكني 
طالب  و�إعد�د  �لتمويل،  وطرق 
�لقطاع  فـي  و�لعاملني  �جلامعات 

�مل�سرفـي  �ملعهد  لأهد�ف  ��ستمر�رً� 
مهنية  بر�مج  لتقدمي  �لفل�سطيني 
ودبلومات متخ�س�سة تهدف �إىل تنمية 
�لكو�در �لب�سرية، قام �ملعهد �مل�سرفـي 
�ملهني  �لدبلوم  باإطالق  �لفل�سطيني 
وبرنامج  �ملخاطر  باإد�رة  �ملتخ�س�ص 
بالإ�سافة  معتمد،  تلر  موظف  �سهادة 
عقاري  ملخمن  �لتاأهيلي  �لربنامج  �إىل 
وتعزيز  �لرتويج  وبرنامج  معتمد، 
�ل�سغرية  للمن�ساآت  �مل�سرفـي  �لئتمان 

و�ملتو�سطة.
�ملتخ�س�ص  �ملهني  �لدبلوم  ويهدف 
كادر  توفـري  �إىل  �ملخاطر  باإد�رة 
�ملخاطر  باإد�رة  يعنى  متخ�س�ص 

CHF المعهد المصرفـي الفلسطيني ينجز ) 89 %( من اتفاقيته مع الـ
��ستطاع �ملعهد �مل�سرفـي �لفل�سطيني 
�سمن  توعوية  حلقة   )90( عقد 
CHF- موؤ�س�سة  مع  �تفاقيته 
International لتنفـيذ برنامج تعليم 

فل�سطني«،  فـي  �مل�ساكن  »م�سرتي 
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وينفذ حزمة من البرامج التدريبية وورشات العمل المميزة

نظرً� لأهمية زيادة �ملهارة لدى �لكو�در 
فـي  و�لتزوير  �لتزييف  لك�سف  �لب�سرية 

�لعمالت و�لوثائق.
كما مت عقد جمموعة بر�مج مميزة مثل 
�لتلر  �ل�سائعة ملوظفـي  �لأخطاء  برنامج 
وطرق معاجلتها، وبرناجمًا حول قانون 
 2011/8 �لفل�سطيني  �لدخل  �سريبة 
�ملعاير  برنامج  و�ل�سافات،  �لتعديالت 
برنامج  �ملالية،  �لقو�ئم  لإعد�د  �لدولية 
�ملخاطر،  على  �ملبني  �لد�خلي  �لتدقيق 
برنامج �لأ�ساليب �حلديثة لإعد�د تقرير 
�ملدقق �لد�خلي، برنامج �أ�سول حت�سيل 
�ملهار�ت  برنامج  �لديون،  ومتابعة 
�لإد�رية و�لإ�سر�فـية، برنامج �لتخطيط 
�ملايل  �لتحليل  برنامج  �ل�سرت�تيجي، 
�ملايل،  و�لف�سل  بالتعرث  �لتنبوؤ  لأغر��ص 
ملوظفـي  �خلدمة  تقدمي  �أ�سول  برنامج 

برنامج  »�ملر��سلني«،  �لعامة  �خلدمات 
حل  وخطو�ت  �لقر�ر  �تخاذ  عمليات 
تنفـيذ  برنامج  �لإد�رية،  �مل�سكالت 
�ختبار�ت فح�ص �لتحمل، برنامج �د�رة 
برنامج  �مل�سرفـية،  �لعمليات  خماطر 
حول �دو�ت �خلزينة، و3 بر�مج تدريبية 
فـي كل من ر�م �هلل ونابل�ص وغزة حول 

مهار�ت �لبيع.
كما عقد �ملعهد �مل�سرفـي ور�سات عمل 
خمتلفة، حيث قام بعقد ور�سة عمل حول 
�ملوؤ�س�سات،  فـي  �لعمل  �إجر�ء�ت  �إعد�د 
�ملدفوعات  نظام  حول  عمل  وور�سة 
�لفل�سطينية – �لرب�ق، ور�سة عمل حول 
�ل�سيكات ونظام �لتقا�ص، بالإ�سافة �إىل 
�لتميز  حتقيق  كيفـية  حول  عمل  ور�سة 
تطبيق  خالل  من  �ملوؤ�س�سي  �لأد�ء  فـي 

منهجية »لني و�ستة �سيجما«.

فـي  �ملتنامي  �لإ�سكان  ب�سوق  �لعقاري 
�لأول  �مل�سروع  هذ�  ويعترب  فل�سطني، 
من نوعه منذ تاريخ ن�ساأة �ملعهد نظرً� 
�سر�ئح  لعدة  �لربنامج  ل�ستهد�ف 

جغر�فـية  مناطق  ولعدة  جمتمعية 
على م�ستوى �ل�سفة �لغربية، حيث بلغ 
حتى  �ملنفذة  �لتوعوية  �حللقات  عدد 
نهاية �سهر �أيار 2013 )90( حلقة، 

)1784(م�ساركًا،  �مل�ساركني  وعدد 
كما و�ستعقد حلقاٍت �أخرى حتى نهاية 

�مل�سروع و�ملتوقع نهاية عام 2013. 

عقد �ملعهد �مل�سرفـي �لفل�سطيني خالل 
2013 حزمًة  و�أيار  وني�سان  �آذ�ر  �أ�سهر 
�لعمل  وور�سات  �لتدريبية  �لرب�مج  من 
27 برناجما  �ملميزة، حيث عقد �ملعهد 
�سمن  ومن  عمل،  ور�سات  و4  تدريبيًا 
�لرب�مج �لتدريبية �ملميزة برناجمًا حول 
�أ�سول �لتحكيم فـي �لعمليات �مل�سرفـية 
�لإ�سارة وذلك  لغة  �آخر حول  وبرناجمًا 
�لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة  مع  بالتعاون 
وجمعية  م  لل�سّ �لفل�سطيني  و�لإحتاد 
موظفـي  متكني  بهدف  �خلريية  �لأمل 
من  �لتلر  موظفـي  وبالأخ�ص  �لبنوك 
ذوي  من  �ل�سريحة  هذه  مع  �لتعامل 
�خلدمة  وتقدمي  �خلا�سة  �لإحتياجات 
 5 �ملعهد  عقد  كما  �سهل،  ب�سكل  لهم 
�هلل  ر�م  من  كل  فـي  تدريبية  بر�مج 
و�لتزوير  �لتزييف  ك�سف  حول  وغزة 
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زاوية مصرفـية
سطين

مقارنة بيانات البنوك العاملة فـي فل
�لبنك

�سافـي �ملوجود�ت
ود�ئع �لعمالء

 �سافـي �لت�سهيالت �لئتمانية 
خل�سارة

�سافـي �لربح / �
2011

  2012
2011

  2012
2011

  2012
2011

  2012

�لبنك �لعربي 
3,093,216,515

2,990,571,749
2,530,367,642

2,558,411,346
1,208,465,719

1,270,135,776
56,075,326

46,826,007

بنك فل�سطني
1,653,960,732

2,004,494,095
1,296,568,931

1,554,493,702
720,173,048

976,394,928
33,980,673

38,347,397

بنك �لقاهرة عمان
772,302,066

754,114,159
624,483,025

594,576,804
263,896,709

265,708,337
11,766,272

8,298,062

بنك �لأردن
562,395,000

558,669,904
484,902,172

471,090,203
157,335,309

138,564,927
5,720,092

6,351,458

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
436,099,922

522,250,230
349,657,161

379,677,052
111,865,599

209,750,604
3,154,001

4,850,707

بنك �لقد�ص
467,680,177

480,906,793
338,071,339

353,607,111
288,376,020

292,863,010
4,581,794

3,267,925

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
392,675,894

423,109,279
301,336,786

335,745,977
187,389,712

209,428,454
4,034,147

5,825,988

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
300,088,560

373,898,769
235,906,304

290,233,742
133,226,391

171,759,593
887,058

648,513

�لبنك �لوطني 
247,399,123

350,890,034
129,675,495

216,179,214
76,299,928

142,792,387
568,262

2,021,100

بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
243,475,131

258,689,765
136,345,859

152,194,273
78,771,670

95,120,970
2,552,984

1,826,277

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

231,653,209
241,444,745

160,127,539
171,189,052

61,481,784
98,752,915

2,198,788
3,896,048

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
168,803,636

186,169,212
115,297,637

123,118,507
56,448,400

74,159,491
589,127

62,167

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

139,148,915
159,566,392

54,883,719
64,910,652

39,867,762
51,403,264

4,102,461
1,018,138

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
142,285,742

137,807,414
75,643,717

75,688,626
84,592,252

86,104,832
1,399,204

78,612

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

103,402,055
113,120,417

51,886,499
50,337,367

3,534,855
14,167,952

202,461
729,282

حتاد
بنك �لإ

61,773,838
59,306,766

33,997,894
31,561,884

8,478,580
13,292,695

132,931
1,059

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
SBC بنك

44,275,827
47,024,598

33,879,128
37,133,275

6,813,252
7,871,140

265,267
501,447
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سطين

سوقية للبنوك العاملة فـي فل
ص ال

ص
مقارنة الح

�لبنك
�سافـي �ملوجود�ت

ود�ئع �لعمالء
�سافـي �لت�سهيالت �لئتمانية 

خل�سارة
�سافـي �لربح / �

2011
 2012

2011
 2012

2011
 2012

2011
 2012

�لبنك �لعربي 
34.1%

31.0%
36.4%

34.3%
34.7%

30.8%
43.6%

37.9%

بنك فل�سطني
18.2%

20.7%
18.6%

20.8%
20.7%

23.7%
26.4%

31.0%

بنك �لقاهرة عمان
8.5%

7.8%
9.0%

8.0%
7.6%

6.5%
9.1%

6.7%

بنك �لأردن
6.2%

5.8%
7.0%

6.3%
4.5%

3.4%
4.4%

5.1%

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
4.8%

5.4%
5.0%

5.1%
3.2%

5.1%
2.5%

3.9%

بنك �لقد�ص
5.2%

5.0%
4.9%

4.7%
8.3%

7.1%
3.6%

2.6%

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
4.3%

4.4%
4.3%

4.5%
5.4%

5.1%
3.1%

4.7%

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
3.3%

3.9%
3.4%

3.9%
3.8%

4.2%
0.7%

0.5%

�لبنك �لوطني 
2.7%

3.6%
1.9%

2.9%
2.2%

3.5%
0.4%

1.6%

بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
2.682%

2.677%
1.96%

2.04%
2.26%

2.31%
2.0%

1.5%

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

2.6%
2.5%

2.30%
2.29%

1.8%
2.4%

1.7%
3.2%

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
1.86%

1.93%
1.66%

1.65%
1.6%

1.8%
0.5%

0.1%

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

1.5%
1.7%

0.8%
0.9%

1.1%
1.2%

3.2%
0.8%

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
1.6%

1.4%
1.1%

1.0%
2.4%

2.1%
-1.1%

0.1%

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

1.1%
1.2%

0.75%
0.67%

0.1%
0.3%

-0.2%
0.6%

حتاد
بنك �لإ

0.7%
0.6%

0.5%
0.4%

0.2%
0.3%

0.1%
-0.001%

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

0.488%
0.487%

0.49%
0.50%

0.20%
0.19%

-0.2%
-0.4%
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زاوية مصرفـية
سب بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

�لرتتيب ح�سب �سافـي �ملوجود�ت
�لرتتيب ح�سب ود�ئع �لعمالء

�لرتتيب ح�سب �سافـي �لت�سهيالت �لئتمانية

2011
2012

2011
2012

2011
2012

�لبنك �لعربي 
1

_
1

�لبنك �لعربي 
1

_
1

�لبنك �لعربي 
1

_
1

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك �لقاهرة عمان
3

_
3

بنك �لقاهرة عمان
3

_
3

بنك �لقد�ص
3

_
3

بنك �لأردن
4

_
4

بنك �لأردن
4

_
4

بنك �لقاهرة عمان
4

_
4

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
6

5
بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

5
_

5
بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

8
5

بنك �لقد�ص
5

6
بنك �لقد�ص

6
_

6
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني

5
6

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
7

_
7

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
7

_
7

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
7

_
7

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
8

_
8

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
8

_
8

�لبنك �لوطني 
11

8

�لبنك �لوطني 
9

_
9

�لبنك �لوطني 
11

9
بنك �لأردن

6
9

بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
10

_
10

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

9
10

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

12
10

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

11
_

11
بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني

10
11

بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
10

11

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
12

_
12

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
12

_
12

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
9

12

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

14
13

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
13

_
13

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
13

_
13

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
13

14
ين

�لبنك �لتجاري �لأرد
14

_
14

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

14
_

14

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

15
_

15
ين �لكويتي

�لبنك �لأرد
15

_
15

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

17
15

حتاد
بنك �لإ

16
_

16
H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود

S
B

C بنك
17

16
حتاد

بنك �لإ
15

16

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

17
_

17
حتاد

بنك �لإ
16

17
H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود

S
B

C بنك
16

17
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سب بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

خل�سارة
�لرتتيب ح�سب �سافـي �لربح / �

�لرتتيب ح�سب �لعائد على �ملوجود�ت
�لرتتيب ح�سب �لعائد على حقوق �مللكية

2011
2012

2011
2012

2011
2012

�لبنك �لعربي 
1

_
1

بنك فل�سطني
2

1
�لبنك �لعربي 

1
_

1

بنك فل�سطني
2

_
2

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

9
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك �لقاهرة عمان
3

_
3

�لبنك �لعربي 
3

_
3

بنك �لقاهرة عمان
3

_
3

بنك �لأردن
4

_
4

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
6

4
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني

6
4

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
7

5
بنك �لأردن

7
5

بنك �لأردن
5

_
5

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
8

6
بنك �لقاهرة عمان

4
6

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
8

6

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

10
7

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
10

7
ين

�لبنك �لأهلي �لأرد
10

7

بنك �لقد�ص
5

8
بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني

5
8

بنك �لقد�ص
4

8

�لبنك �لوطني 
13

9
بنك �لقد�ص

8
9

�لبنك �لوطني 
12

9

بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
9

10
ين �لكويتي

�لبنك �لأرد
15

10
بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني

9
10

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

6
11

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

1
11

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

7
11

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

15
12

�لبنك �لوطني 
13

12
ين �لكويتي

�لبنك �لأرد
15

12

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
11

13
�لبنك �لإ�سالمي �لعربي

12
13

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
13

_
13

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
17

14
�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي

17
14

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
11

14

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
12

15
�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني

11
15

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
16

15

حتاد
بنك �لإ

14
16

حتاد
بنك �لإ

14
16

حتاد
بنك �لإ

14
16

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

16
17

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

16
17

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

17
_

17
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زاوية مصرفـية

�سافـي �ملوجود�ت / فرع
ود�ئع �لعمالء / فرع

�سافـي �لت�سهيالت / فرع

�لبنك �لعربي 
 115,021,990 

 �لبنك �لعربي 
 98,400,436 

�لبنك �لعربي 
 48,851,376 

حتاد
بنك �لإ

 59,306,766 
H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود

S
B

C بنك
 37,133,275 

�لبنك �لوطني 
 23,798,731 

�لبنك �لوطني 
 58,481,672 

�لبنك �لوطني
 36 ,029,869

بنك فل�سطني
 20,341,561 

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

 56,560,209 
ين 

 �لبنك �لأهلي �لأرد
 34,237,810 

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

 19,750,583 

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

 48,288,949 
 بنك فل�سطني 

 32,385,285 
�لبنك �لإ�سالمي �لعربي

19,084,399 

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

 47,024,598 
 �لبنك �لإ�سالمي �لعربي 

 32,248,194 
بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

 17,479,217 

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
 43,520,852 

 بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل 
 31,639,754 

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
 14,350,805 

بنك فل�سطني
 41,760,294 

حتاد 
 بنك �لإ

 31,561,884 
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني

 13,961,897 

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
 41,544,308 

بنك �لأردن
 31,406,014 

بنك �لقد�ص
 13,311,955 

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

 39,891,598 
 بنك �لقاهرة عمان 

 28,313,181 
حتاد

بنك �لإ
 13,292,695 

بنك �لأردن
 37,244,660 

ين �لكويتي 
 �لبنك �لأرد

 25,168,683 
ين

�لبنك �لتجاري �لأرد
 12,850,816 

بنك �لقاهرة عمان
 35,910,198 

 �لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني 
 22,383,065 

بنك �لقاهرة عمان
 12,652,778 

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
 31,028,202 

 �لبنك �لتجاري �لفل�سطيني 
 20,519,751 

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
 12,359,915 

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
 28,207,285 

ين 
 �لبنك �لتجاري �لأرد

 16,227,663 
بنك �لأردن

9,237,662

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
 22,967,902 

 بنك �لقد�ص 
 16,073,051 

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

 7,871,140 

بنك �لقد�ص
 21,859,400 

 �لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي 
 12,614,771 

بنك �لإ�ستثمار �لفل�سطيني
 7,316,998 

بنك �لإ�ستثمار �لفل�سطيني
 19,899,213 

 بنك �ل�ستثمار �لفل�سطيني
 11,707,252 

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

 7,083,976 

املعدل العام
 45,575,634 

املعدل العام
 35,189,381 

املعدل العام
 19,425,808 

سب مؤشرات الحجم للعام 2012
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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�سافـي �ملوجود�ت / موظف
�سافـي �لربح / موظف

�سافـي �ملوجود�ت / ر�أ�ص �ملال �ملدفوع

حتاد
بنك �لإ

 4,236,198 
�لبنك �لعربي 

55,812
�لبنك �لعربي 

 29.9 

�لبنك �لعربي 
 3,564,448 

بنك فل�سطني
33,668

بنك �لقاهرة عمان
 15.1 

ين �لكويتي
�لبنك �لأرد

 3,427,891 
ين

�لبنك �لأهلي �لأرد
29,075

بنك فل�سطني
 15.0 

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك 

 3,358,900 
ين �لكويتي

�لبنك �لأرد
22,099

بنك �لأردن
 11.2 

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

 2,312,556 
بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

20,908
بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

 10.4 

بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل
 2,251,079 

بنك �لأردن
18,736

بنك �لقد�ص
 9.6 

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

 1,801,826 
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني

16,693
�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني

 9.0 

بنك فل�سطني
 1,759,872 

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

14,756
�لبنك �لإ�سالمي �لعربي

 7.8 

�لبنك �لوطني 
 1,686,971 

بنك �لقاهرة عمان
14,533

�لبنك �لوطني 
 7.0 

بنك �لأردن
 1,647,994 

�لبنك �لوطني 
9,717

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
 6.2 

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
 1,477,861 

بنك �لإ�ستثمار �لفل�سطيني
8,045

بنك �لإ�ستثمار �لفل�سطيني
 4.9 

بنك �لقاهرة عمان
 1,320,690 

بنك �لقد�ص
7,262

ين
�لبنك �لأهلي �لأرد

 4.8 

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
 1,257,900 

�لبنك �لإ�سالمي �لعربي
2,563

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك 

 4.7 

�لبنك �لإ�سالمي �لفل�سطيني
 1,212,348 

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
609

ين
�لبنك �لتجاري �لأرد

 3.2 

بنك �لإ�ستثمار �لفل�سطيني
 1,139,602 

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
420

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
 2.8 

بنك �لقد�ص
 1,068,682 

حتاد
بنك �لإ

76
حتاد

بنك �لإ
 2.6 

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
 1,068,275 

H �ل�سرق �لأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

35,818
ين �لكويتي

�لبنك �لأرد
 2.3 

املعدل العام 
 1,876,852 

املعدل العام 
 23,999

املعدل العام 
سب مؤشرات الكفاءة للعام 2012 10.8 

سطين ح
ترتيب البنوك العاملة فـي فل



البنـوك فـي فل�صــــــطني42

 

 

 











        

  

ا ا  مه اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

 ا ا ن ا ردب ا مه اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

  طت اد مه اا

زاوية اقتصادية

مؤشرات اقتصادية محلية

�لأر��سي �لفل�سطينية
�ل�سفة �لغربية

قطاع غزة

�ل�ستهالك �حلكومي
�ل�ستثمار

�ل�ستهالك �خلا�ص

�لتجارة �خلارجية

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر �أ
دو

لر
 دو

يون
مل

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

�لناجت �ملحلي �لإجمايل
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اه ام ر أر اك 











        

  

ر اأ ر مه اا































 

 

 

�سافـي
 �لإير�د�ت

�إير�د�ت
مقا�سة

�سافـي
 �إير�د�ت حملية

�لإير�د�ت�لنفقات

�لدعم �خلارجي 
للمو�زنة

�ل�سافـي 
بعد �لدعم 

�خلارجي

�إجمايل 
�لنفقات

رو�تب
 و�أجور

�لنفقات
 �لأخرى

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

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك















ـ ون دور) أس ازام







 طا وطا ط ا واززام(اس اأ
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ؤر ادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

وا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

وا ا

زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(

لر
 دو

يون
مل

طة
نق

طة
نق

�خلدمات
�لتاأمني

�ل�ستثمار

�ل�سناعة
�لبنوك

�خلدمات
�لتاأمني

�ل�ستثمار

�ل�سناعة
�لبنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس
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داوم اا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

داوم ادد ا

فقة
 �س

لف
�أ

�خلدمات
�لتاأمني

�ل�ستثمار

�ل�سناعة
�لبنوك

لر
 دو

يون
مل

�خلدمات
�لتاأمني

�ل�ستثمار

�ل�سناعة
�لبنوك

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

�خلدمات
�لتاأمني

�ل�ستثمار

�ل�سناعة
�لبنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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 طت اد مه اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

را ا ا و ا تد مه اا

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية
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االتجاه العام لمعدالت نموالناتج المحلي اإلجمالي الربعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

اه ام دت ام
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اه ام ؤرات ات

�مل�سادر و�ملر�جع: �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، وز�رة �ملالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومر�جع عاملية.
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االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        

  

اه ام دل ادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















        

  

واق  ارات اؤ
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