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جمعية البنوك تشارك في التحضير لعقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 

انتخاب محمد البرغوثي رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين

نمو صافي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 7.5% خالل العام الماضي
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فـي اجتماعه الدوري األول لعام 2016
مجلس إدارة جمعية البنوك يعتمد التقرير المالي واإلداري والخطة والموازنة التقديرية

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2016/01( رقم  اجتماعه 
ومت  اجلمعية،  مقر  فـي   2016/05/04

م�سودة  الأع�ساء  اعتماد  الجتماع  خالل 
البيانات املالية املدققة، التقرير الإداري لعام 
2015، خطة عمل 2016، واملوازنة التقديرية 

2016، كما مت حتديد ال�ساعة الثالثة من يوم 

الحد املوافق 2016/05/29 موعد لجتماع 
الهيئة العامة ال�سنوي العادي.

الهيئة العامة لجمعية البنوك توافق
على تعديل مادتين وترفض تعديل مادة أخرى فـي النظام األساسي للجمعية

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماعا 
�سبق   2016/05/29 بتاريخ  عادي  غري 
ملناق�سة  وذلك  العادي،  العامة  الهيئة  اجتماع 
تعديل عدد من مواد النظام ال�سا�سي للجمعية، 
و خالل الجتماع �سّوت احل�سور بالأغلبية على 
تعديل املادة )11( البند )2( واملتعلقة بر�سوم 
حيث  واملتغري؛  الثابت  ال�سنوي  ال�سرتاك 

الثابت  ال�سرتاك  اإلغاء  على  الع�ساء  وافق 
ال�سرتاك  ر�سم  من  الأعلى  احلد  وتخفـي�س 
املتغري اإىل 36,000 دولر ورفع احلد الدنى 
اإىل 12,000 دولر، كما مت تعديل املادة )27( 
البند )1( من النظام الأ�سا�سي واملتعلقة بعدد 
اع�ساء جمل�س الدارة لريتفع العدد من �سبعة 
مت  حني  فـي  ع�سوا،  ع�سر  اأحد  اإىل  اأع�ساء 

مبن�سب  واملتعلقة   )16( املادة  تعديل  رف�س 
ممثلي الع�ساء املنتدبني حل�سور اجتماعات 
الهيئة العامة، هذا وقد جرى تكليف امل�ست�سار 
مبتابعة  ع�ساف  مهند  للجمعية  القانوين 
املخت�سة  اجلهات  لدى  الالزمة  الإجراءات 

لتثبيت القرارات املتخذة ح�سب الأ�سول. 
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انتخاب محمد البرغوثي رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي 

البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  انتخبت 
للتجارة  ال�سكان  لبنك  القليمي  املدير 
ملجل�س  رئي�سا  الربغوثي  والتمويل حممد 
اإدارة جمعية البنوك، ونائب املدير العام 
ن�سنا�س  جوزيف  عمان  القاهرة  لبنك 
اجلديد  املجل�س  وت�سكل  للرئي�س،  نائبًا 
بالتزكية  بفوزهم  ع�سوًا  ع�سر  احد  من 
لعدم تر�سح كل من البنك الوطني، البنك 
العقاري امل�سري العربي، البنك التجاري 
الردن،  بنك  وان�سحاب  الفل�سطيني، 
الرئي�س  اختيار  على  الت�سويت  مت  حيث 
الرئي�س، لي�سبح املجل�س اجلديد  ونائب 
رئي�سًا  ال�سكان  كالتايل:  القادمة  للدورة 
وع�سوية  للرئي�س،  نائبَا  عمان  والقاهرة 

كل من الردين الكويتي، الأهلي الأردين، 
الإ�سالمي  الأردين،  التجاري  العربي، 
العربي، الإ�سالمي الفل�سطيني، فل�سطني، 
وذلك  الفل�سطيني،  ال�ستثمار  القد�س، 
للهيئة  ال�سنوي  العادي  الجتماع  فـي 

 2016/05/29 بتاريخ  املنعقد  العامة 
فـي مقر اجلمعية بح�سور ممثلي كل من 
الوطني  القت�ساد  ووزارة  النقد  �سلطة 
القانوين  وامل�ست�سار  اخلارجي  واملدقق 

للجمعية.

البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 
بتاريخ  العادي  ال�سنوي  اجتماعها 
الع�ساء،  جميع  بح�سور   2016/05/29

الهيئة  م�سادقة  الجتماع  خالل  ومت 
العامة بالإجماع على التقرير الإداري عن 
اأعمال اجلمعية ون�ساطاتها للعام 2015، 

والبيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات 
عن نف�س العام، بالإ�سافة اىل اإقرار خطة 
التقديرية  واملوازنة   ،2016 للعام  العمل 
اإبراء ذمة  العام، كما مت  لنف�س  للجمعية 
اأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سابق عن العام 
مدقق  انتخاب  اىل  بالإ�سافة   ،2015

وانتخاب   2016 للعام  قانوين  ح�سابات 
تكليف  وقد مت  ادارة جديد، هذا  جمل�س 
امل�ست�سار القانوين للجمعية مهند ع�ساف 
مبتابعة الإجراءات الالزمة لدى اجلهات 
املخت�سة لتثبيت القرارات املتخذة ح�سب 

الأ�سول.
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فـي اجتماعه الدوري الثاني لعام 2016
مجلس اإلدارة الجديد لجمعية البنوك ينتخب أمينًا للسر وأمينًا للصندوق  

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2016/02( رقم  اجتماعه 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/06/06

للجمعية،  القانوين  امل�ست�سار  وبح�سور 
اجلديد  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وانتخب 
مت  حيث  لل�سندوق،  اأمينا  و  لل�سر  اأمينا 
للمدير  ال�سندوق  اأمني  من�سب  اإبقاء 
مو�سى  الأردين  الأهلي  للبنك  القليمي 
قمقام وانتخاب املدير العام لبنك القد�س 

تكليف  ومت  لل�سر،  اأمينا  �سبيح  �سميح 
امل�ست�سار القانوين للجمعية مهند ع�ساف 
مبتابعة الإجراءات الالزمة لدى اجلهات 
املتخذة  القرارات  لتثبيت  املخت�سة 
الجتماع  خالل  ومت  الأ�سول،  ح�سب 
ال�سيا�سات  ابحاث  معهد  طلب  مناق�سة 
بدعم  )ما�س(  الفل�سطيني  القت�سادية 
ربع  والجتماعي  القت�سادي  املراقب 
على  املجل�س  يوافق  مل  حيث  ال�سنوي 

حتمل  على  اجلمعية  قدرة  لعدم  الطلب 
احلايل،  بالوقت  ا�سافـية  م�ساريف 
على  اجلمعية  تركيز  فكرة  طرح  مت  كما 
القت�سادية  وخا�سة  الدرا�سات   حمور 
طلبت  لالجتماع  ولحقا  العام  خالل 
بعناوين  بتزويدها  البنوك  من  اجلمعية 
ذات  واقت�سادية  م�سرفـية  درا�سات 
على  والعمل  لعتمادها  امل�سرتك  اهتمام 

تنفـيذها.
)3( من قرار  المادة  لدراسة تعديل  الخاصة  اللجنة  البنوك تشارك فـي عضوية  جمعية 

بقانون رقم )10( لسنة 2015 بشان ايجار وبيع االموال غير المنقولة من االجانب
جددت جمعية البنوك انتداب ال�ستاذ 
القانوين  امل�ست�سار  ع�ساف  مهند 
اللجنة  لع�سوية  البنوك  جلمعية 
 )3( املادة  تعديل  لدرا�سة  اخلا�سة 
ل�سنة   )10( رقم  بقانون  قرار  من 
الموال  وبيع  ايجار  ب�سان   2015

وذلك  الجانب،  من  املنقولة  غري 
اللجنة  اع�ساء  ت�سمية  طلب  على  بناًء 
لرئا�سة  العامة  المانة  من  الوارد 

جمل�س  قرار  فـيه  واملو�سح  الوزراء 
وت�سمية  بت�سكيل  اخلا�س  الوزراء 
المانة  ت�سم:  حيث  اللجنة،  اع�ساء 
املالية  وزارة  الوزراء،  ملجل�س  العامة 
الوطني،  القت�ساد  وزارة  والتخطيط، 
عن  ممثل  النقد،  �سلطة  عن  ممثل 
نقابة  عن  وممثل  البنوك،  جمعية 
اللجنة  هذه  قيام  بهدف  املحاميني 
اىل  ال�ساأن  بهذا  تو�سياتها  بتقدمي 

املقت�سى  لتخاذ  الوزراء  جمل�س 
قامت  وقد  هذا  املنا�سب.  القانوين 
جمل�س  رئي�س  دولة  مبخاطبة  اجلمعية 
احلمداهلل،  رامي  الدكتور  الوزارء 
وت�سميني  اإ�سافة  اقرتاح  بخ�سو�س 
مت  التي  اللجنة  اإىل  جدد  اأع�ساء 

ت�سكيلها م�سبقًا حول نف�س املو�سوع.
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جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل »مناقشة مسودة قانون الشركات«

ور�سة  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
قانون  م�سودة  "مناق�سة  عمل 
امل�ست�سار  بح�سور  وذلك  ال�سركات" 
البنوك  وممثلي  للجمعية  القانوين 
عقدتها  والتي  فل�سطني،  فـي  العاملة 
بتاريخ  الوطني  القت�ساد  وزارة 
 Oasis فندق  فـي   2016/04/09

تطوير  برنامج  من  بدعم  اريحا 
 PMDP الفل�سطيني  الأ�سواق 
الدولية  التنمية  وزارة  قبل  من  املمول 

الأوروبي  والحتاد   DFID الربيطانية 
اإىل تقدمي  الور�سة  EU، وتهدف هذه 

قانون  م�سروع  حول  تو�سيحية  �سورة 
ال�سركات وبيان املبادئ التي اعتمدها 
بها،  جاء  التي  امل�ستحدثة  والأحكام 
قاعدة  اإىل  ت�ستند  مب�سودة  للخروج 
موحدة من حيث الأحكام والإجراءات 
حمافظات  كل  فـي  والتطبيق  والفقه 
الوطن، حيث مت نقا�س اأحكام م�سروع 
القانون، واخلروج بعدد من التو�سيات 

بامل�سودة  ت�سمينها  �سيتم  التي 
الوزراء  ملجل�س  لحقًا  �ستقدم  التي 
ح�سب  تن�سيبها  اإجراءات  ل�ستكمال 
الأ�سول ل�سيادة الرئي�س لإقراره حيث 
�سرورة  على  القت�ساد  وزيرة  اأكدت 
مالحظاتها  امل�ساركة  اجلهات  ار�سال 
ال�سركات،  قانون  على م�سودة م�سروع 
اللجنة  قبل  من  درا�ستها  لغايات 
درا�سة  مهمة  اإليها  املوكل  الوطنية 

امل�سروع املذكور. 

من  عدد  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
اللقاءات والجتماعات الت�ساورية خالل 
ب�سفتها  العام  هذا  من  الثاين  الربع 
فـي  امل�سرفـي  القطاع  عن  ممثاًل 
فل�سطني حيث ح�سر مدير عام اجلمعية 
�سلطة  عقدته  الذي  الت�ساوري  الجتماع 
مقر  فـي   2016/06/28 بتاريخ  النقد 
بع�س  وبحث  ملناق�سة  النقد،  �سلطة 
كما  امل�سرفـية،  واملوا�سيع  امل�ستجدات 
ح�سر اللقاء الت�ساوري الذي عقده معهد 

بخ�سو�س   2016/06/27 بتاريخ  ما�س 
"نحو   2016 القت�سادي  ما�س  موؤمتر 
بالقت�ساد  للنهو�س  جديدة  روؤية 
�سهر  بنهاية  الفل�سطيني" واملزمع عقده 
اللقاء  وح�سر  احلايل  العام  من  اآب 
الع�ساء  املوؤ�س�سات  جميع  عن  ممثلني 

للقطاع اخلا�س. التن�سيقي  فـي املجل�س 
هذا وقد التقى مدير عام اجلمعية وفد 
الدويل وممثلني من هيئة  البنك  خرباء 
 2016/06/06 بتاريخ  املال  راأ�س  �سوق 

التمويل  بخ�سو�س  اجلمعية  مقر  فـي 
�سمن  وذلك  فل�سطني،  فـي  ال�سالمي 
بالتعاون  املال  را�س  �سوق  هيئة  قيام 
البنية  تطوير  على  الدويل  البنك  مع 
التمويل  لأدوات  والتنظيمية  القانونية 
ال�سالمي وحتديدا ال�سكوك والإجارة، 
ومت خالل اللقاء اطالع الوفد على واقع 
واخر  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع 

امل�ستجدات فـي هذا املجال.

جمعية البنوك تشارك في عدد من اللقاءات واالجتماعات التشاورية 



البنـوك فـي فل�ســــــطني6    

بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمدراء العامين واالقليميين
لمناقشة توصيات المستشار القانوني للجمعية على قرار بقانون الضمان االجتماعي

للمدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
العاملة  البنوك  فـي  والقليميني  العامني 
فـي   2016/04/13 بتاريخ  فل�سطني  فـي 
التي  التو�سيات  ملناق�سة  الليدرز  قاعـة 

و�سعها امل�ست�سار القانوين للجمعية ال�ستاذ 
ال�سمان  بقانون  قرار  على  ع�ساف  مهند 
مهند  ال�ستاذ  و�سح  حيث  الجتماعي، 
حال  فـي  القانوين  البعد  للح�سور  ع�ساف 

مت �سرف م�ستحقات املوظفـني وال�سناديق 
املالحظات  من  عدد  يوجد  وباأنه  اخلا�سة 
مع  مناق�ستها  يجب  والتي  القانون  على 

اجلهات املعنية والعمل على تعديلها.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء التسهيالت
لوضع مقترحات لتسهيل عملية إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  الت�سهيالت 
فـي   2016/04/05 بتاريخ  فل�سطني 
مقر اجلمعية بح�سور حنا �سحار مدير 
الفل�سطيني  الوروبي  ال�سندوق  عام 
لو�سع  وذلك  القرو�س  ل�سمان 

اإقرا�س  عملية  لت�سهيل  مقرتحات 
ليتم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
ذات  الفنية  اللجنة  خالل  من  متابعتها 
عطفًا  الجتماع  هذا  وياأتي  العالقة، 
املرحلة  ا�سرتاتيجية  "بلورة  موؤمتر  على 
ال�سغرية  املن�ساآت  لتمويل  القادمة 

اأريحا  فـي  عقد  الذي  واملتو�سطة" 
خالل  ومت   ،2016/03/23 بتاريخ 
مت  الق�سايا  من  عدد  حتديد  الجتماع 
مت  حيث  احل�سور  بني  عليها  التوافق 

لتبنيها. الفنية  اللجنة  تقدميها اىل 
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جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لممثلي البنوك
الستعراض قرار بقانون بشأن الضمـان االجتماعـي

عقدت جمعية البنوك ور�سة عمل للمدراء 
املاليني  واملدراء  والإقليميون  العامون 
وامل�ست�سارين  الب�سرية  املوارد  ومدراء 
فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك  القانونييـن 
الليدرز  قاعـة  فـي   2016/04/13 بتاريخ 
لعام   )6( رقم  بقانون  قرار  ل�ستعرا�س 
قدمها  الجتماعي  ال�سمان  ب�ساأن   2016

رئي�س  جمدلين  احمد  الدكتور  معايل 

الجتماعي،  لل�سمان  الوطني  الفريق 
ممثل  عالونة  عاطف  ال�سيد  وبح�سور 
فـي  اخلا�س  للقطاع  التن�سيقي  املجل�س 
الجتماعي،  لل�سمان  الوطني  الفريق 
وامل�ست�سار القانوين للجمعية مكتب اتقان، 
الدكتور  تو�سيح معايل  الور�سة  ومت خالل 
القانون  باأن  للح�سور  جمدلين  اأحمد 
النهائي ومت امل�سادقة عليه  ب�سكله  اأ�سدر 

وبانه  عبا�س،  حممود  الدولة  رئي�س  من 
الن  من  �سنتني  مرور  بعد  نافذ  �سي�سبح 
كما قام ال�سيد عماد حماد بتقدمي عر�س 
خالل الور�سة يبني اأهم البنود واملواد فـي 
الإجابة  مت  الور�سة  نهاية  وفـي  القانون، 
حول  احل�سور  وا�ستف�سارات  ا�سئلة  على 

القانون. 

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
بو�سع  النقد  فـي فل�سطني و�سلطة  العاملة 
"�سمان  نظام  م�سروع  على  مالحظات 

عن  ال�سادر  العام"  املال  فـي  احلقوق 
�سلطة  تزويد  مت  حيث  الوزراء،  جمل�س 
مناق�سة  ليتم  املالحظات  بهذه  النقد 

املالحظات ودرا�ستها والأخذ بها اإن اأمكن 
وذلك قبل اإ�سدار النظام ب�سكله النهائي. 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مشروع نظام »ضمان الحقوق فـي المال العام« 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد 
 »II بخصوص »تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات بازل

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
بو�سع  النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 
"تطبيق  تعليمات  م�سودة  على  مالحظات 

مقررات  وفق  املال  راأ�س  كفاية  متطلبات 
بازل II"، حيث مت تزويد �سلطة النقد بهذه 
املالحظات والطلب لعقد اجتماع ت�ساوري 

املالحظات  مناق�سة  ليتم  البنوك  مع 
ودرا�ستها والأخذ بها اإن اأمكن وذلك قبل 

اإ�سدار التعليمات ب�سكلها النهائي. 

جمعية البنوك تشارك في التحضير لعقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 
�ساركت جمعية البنوك بالتعاون مع �سلطة 
التمويل  وموؤ�س�سة  الفل�سطينية  النقد 

الدولية فـي التح�سري لتنظيم عقد املوؤمتر 
امل�سرفـي الفل�سطيني 2016 حتت عنوان 

امل�ستدام" واملزمع عقده خالل  "التمويل 
�سهر ت�سرين الثاين من العام احلايل . 



البنـوك فـي فل�ســــــطني8    

بيت البنوك
بالتعاون مع هيئة سوق راس المال 

جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لممثلي البنوك لمناقشة تطوير نموذج التخمين الموحد 

اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  ملمثلي 
بتاريخ  املال  را�س  �سوق  هيئة  وممثلي 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/04/06

املوحد  التخمني  منوذج  تطوير  ملناق�سة 
العتماد  ليتم  البنك  مبتطلبات  ليفـي 
وليوجه  الئتماين  القرار  فـي  عليه 
بحيث  املطلوبة  املعلومات  اىل  املخمن 

الهيئة  تعليمات  مع  النموذج  يتفق 
باخل�سو�س، ومت خالل الجتماع اقرتاح 
ممثلي الهيئة فكرة اأن يتم ان�ساء جلنة او 
جتمع من قبل البنوك والهيئة واملخمنني 
)عينة خمتارة( ليتم التوافق على �سكل 
بني  ما  موحد  تخمني  منوذج  مكونات  و 
اأطراف العالقة الثالثة، كما مت التفاق 
تراه  من  برت�سيح  البنوك  تقوم  اأن  على 

فـي  امل�ساركة  فـي  يرغب  من  اأو  منا�سبا 
لحقا  اجلمعية  قامت  حيث  اللجنة. 
ت�سمية  البنوك  من  بالطلب  لالجتماع 
مر�سحيها للم�ساركة فـي اللجنة القائمة 
املوحد  التخمني  منوذج  اعداد  على 
تقوم  حيث  باأ�سمائهم،  الهيئة  وتزويد 
لهم  الأويل  للقاء  بالتح�سري  الخرية 

لإعداد منوذج التخمني املوحد.

جمعية البنوك تشارك في اجتماع المجلس التنسيقي مع معالي وزيرة االقتصاد الوطني 

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  الربغوثي  حممد  الدارة  جمل�س 
التن�سيقي  املجل�س  نظمه  الذي  الجتماع 

معايل  مع  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�س�سات 
عودة  عبري  الوطني  القت�ساد  وزيرة 
مقر  فـي   2016/06/30 بتاريخ  وذلك 

وزارة القت�ساد حيث مت خالل الجتماع 
تهم  التي  الق�سايا  بع�س  ومناق�سة  بحث 

القطاع اخلا�س. 
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بالتنسيق مع كل من وزارة المالية و سلطة النقد 
جمعية البنوك تنظم ورشة عمل لممثلي البنوك حول اذونات الدفع

بالتن�سيق  البنوك  جمعية  نظمت 
و�سلطة  املالية  وزارة  من  كل  مع 
اذونـات  حـول  عمل  ور�سة  النقد 
ومدراء  الت�سهيالت  ملدراء  الدفـع 
فـي  القانونيني  وامل�ست�سارين  اخلزينة 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
املايل  املعهد  مقر  فـي   2016/04/10

بح�سور  وذلك  املالية  لوزارة  التابع 
وقدم  النقد،  �سلطة  عن  ممثلني 
ومت  املالية،  وزارة  عن  ممثلني  الور�سة 

عن  مف�سل  �سرح  تقدمي  الور�سة  خالل 
الدفع  اذونات  وبرنامج  الدفع  اذونات 
واخلا�س  العام  بداية  اطالقه  مت  الذي 
اليجابية  اجلوانب  وعن  ال�سداد،  باآلية 
التطرق  مت  كما  الربنامج  هذا  لعتماد 
ال�سداد  برنامج  على  العمل  اآلية  اىل 
احلكومية،  الدفع  اأذونات  طريق  عن 
اهمية  على  بالتاأكيد  الور�سة  وانتهت 
وزارة  بالتزام  النقد  �سلطة  مع  العالقة 
املالية بتو�سيات �سلطة النقد بخ�سو�س 

الدفع،  اذونات  لطباعة  المان  معايري 
جناح  فـي  البنوك  دور  اىل  بالإ�سافة 
العمل  �سريك  باعتبارها  الربنامج 
تظهري  بالإمكان  �سيكون  الرئي�سي حيث 
العاملة  البنوك  ل�سالح جميع  الأذونات 
فـي فل�سطني، و�ستكون م�سوؤولية البنوك 
للموردين،  الذونات  ت�سييل  او  ب�سرف 
مبعلومات  املالية  وزارة  وتزويد 
والجراء  امل�ستلمة  الذونات  وتفا�سيل 

عليها. املتخذ 
جمعية البنوك تشارك فـي عضوية الفريق الوطني

إلعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017 - 2022
دياب  ابو  نبيل  البنوك  جمعية  ر�سحت 
الوطني  الفريق  لع�سوية  العام  املدير 

لإعداد ا�سرتاتيجية البيئة عرب القطاعية 
بناًء على طلب  - 2022، وذلك   2017

البنوك فـي  ت�سمية اع�ساء ممثل جمعية 
الفريق الوارد من �سلطة جودة البيئة.

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الفنية
لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

�ساركت جمعية البنوك ممثلة باملدير 
اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
وتطوير  لتعزيز  الفنية  اللجنة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 
تو�سيات  متابعة  جلنة  عن  واملنبثقة 

املرحلة  ا�سرتاتيجية  "بلورة  موؤمتر 
ال�سغرية  املن�ساآت  لتمويل  القادمة 
اأريحا  فـي  عقد  الذي  واملتو�سطة" 
وذلك   ،2016/03/23 بتاريخ 
بالعمل على متابعة عدد من الق�سايا 

اجل  من  اللجنة  عليها  توافقت  التي 
بهدف  تذليلها  وحماولة  متابعتها 
واملن�ساآت  التمويل  فر�س  ت�سهيل 

واملتو�سطة. ال�سغرية 
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كتاب »الوضع المالي للبنوك 2015«
اأ�سدرت جمعية البنوك فـي فل�سطني كتابها 
 "2015 للبنوك  املايل  "الو�سع  ال�سنوي 
والذي يهدف اإىل توفـري قراءة تف�سيلية 
الفل�سطيني، من  امل�سرفـي  القطاع  لأداء 
خالل عر�س للمعلومات والبيانات املالية 
ال�سيولة،  الربحية،  موؤ�سرات  واحت�ساب 
احلجم،  وموؤ�سرات  املال،  راأ�س  هيكل 
للبنوك  ال�سوقية  احل�س�س  اإىل  اإ�سافة 
�سافـي  املوجودات،  )�سافـي  حيث  من 
املبا�سرة، وودائع  الت�سهيالت الئتمانية 
البنوك  اأداء  ر�سد  مت  كما  العمالء(، 
من  �سابقة  �سنوات  خم�س  مدى  على 

حيث �سافـي املوجودات، ودائع العمالء، 
�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة، 
والعمولت،  الفوائد  اإيرادات  �سافـي 
الربح  و�سافـي  امل�ساريف،  جمموع 
بيانية،  ر�سوم  �سكل  على  )اخل�سارة( 
كما ي�سمل الكتاب ترتيب للبنوك ح�سب 
لغر�س  املالية  وموؤ�سراتها  بياناتها  اأهم 
املقارنة فـيما بينها. وت�سري نتائج كتاب 
للعام  امل�سرفـي  للقطاع  املايل  الو�سع 
املوجودات  �سافـي  منو  اإىل   2015

بن�سبة 7.5%، ومنو �سافـي الت�سهيالت 
ومنو   ،%19.1 بـ  املبا�سرة  الئتمانية 

وانخفا�س   ،%8.0 بـ  العمالء  ودائع 
ومنو   ،%1.5 بـ  املدفوع  املال  راأ�س  فـي 
ومنو   ،%3.1 بـ  الإيرادات  جمموع  فـي 
 .%11.9 بـ  امل�ساريف  جمموع  فـي 
بن�سبة  الأرباح  �سافـي  فـي  وانخفا�س 
"ن�سرة  الإ�سدار  هذا  ويرافق   .%9.6

وبطاقة   "2015 احلقائق  �سفحة 
والتي   ،"2015 م�سرفـية  "حقائق 
حتتويان على اأهم بيانات كتاب "الو�سع 
املايل للبنوك 2015" لت�سكالن مرجعا 
القطاع  واقع  عن  ال�ستخدام  �سهل 

امل�سرفـي الفل�سطيني.

جمعية البنوك تنجز عددًا من الدراسات المصرفية

األداء المقارن للبنوك
2015

األداء المق��ارن للبن��وكاألداء المق��ارن للبن��وك

األداء المق��ارن للبن��وكاألداء المق��ارن للبن��وك األداء المق��ارن للبن��وك

األداء المق��ارن للبن��وك

للبنوك للبنوكالمال��ي  المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 
للبن��وك المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  األداء 

للبنوك المقارن  األداء 
للبن��وك المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  األداء 

للبن��وك المق��ارن  األداء  للبن��وك المق��ارن  األداء 

األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك

للبن��وك المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  األداء 

للبن��وك المق��ارن  األداء 

األداء المق��ارن للبن��وك

األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك
األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك األداء المقارن للبنوك األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك

للبنوكاألداء المقارن للبنوك المق��ارن  األداء 

األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوك

األداء المقارن للبنوك

ك
ن للبنو

األداء المقار

ك
ن للبنو

األداء المقار

للبنوك المق��ارن  األداء 

األداء المقارن للبنوكاألداء المقارن للبنوك

للبن��وك المق��ارن  للبن��وكاألداء  المق��ارن  األداء 

األداء المق��ارن للبنوكاألداء المق��ارن للبنوكاألداء المق��ارن للبنوك

األداء المق��ارن للبنوك األداء المق��ارن للبنوك

الوضـع المالي للبنـوك
2015

للبنوك المال��ي  للبنوكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

للبنوك المال��ي  للبنوكالوض��ع  المال��ي  للبنوكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

للبنوك المال��ي  الوض��ع 

للبنوك للبنوكالمال��ي  المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 
للبنوك المال��ي  للبنوكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

الوض��ع المالي للبنوك
للبن��وك المال��ي  للبن��وكالوض��ع  المال��ي  للبن��وكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

للبن��وك المال��ي  الوض��ع  للبن��وك المال��ي  الوض��ع 

الوضع المالي للبنوك

الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك

للبن��وك المال��ي  للبن��وكالوض��ع  المال��ي  للبن��وكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

للبن��وك المال��ي  الوض��ع 

للبن��وك المال��ي  للبنوكالوض��ع  المال��ي  الوض��ع 

الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك
الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك الوضع المالي للبنوك الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك الوضع المالي للبنوك

الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك

الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك
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المالي للبنوك الوضع 

المالي للبنوك الوضع 
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المالي للبنوك الوضع 

ضع المالي للبنوك
الو

ضع المالي للبنوك
الو

الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك الوضع المالي للبنوك
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الو
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الوضع المالي للبنوكالوضع المالي للبنوك
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للبنوك المال��ي  للبنوكالوضع  المال��ي  للبنوكالوضع  المال��ي  الوضع 

للبنوك المال��ي  الوضع  للبنوك المال��ي  الوضع 

دراســات مصـرفــية
2015

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

للبنوك للبنوكالمال��ي  المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 

للبنوك المال��ي 
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 
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مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 
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مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 
مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  مصرفي��ة دراس��ات  مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات  مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات 

صرفي��ة
م

ت 
س��ا

درا

صرفي��ة
م

ت 
س��ا

درا

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة مصرفي��ةدراس��ات  مصرفي��ةدراس��ات  دراس��ات 

مصرفي��ة دراس��ات  مصرفي��ة دراس��ات 

المؤشــر المصرفـي
 2016/40

المؤشــر المصرفـي
 2016/30

المؤشــر المصرفـي
 2016/50

بيـانات مصـرفـية
2016/50

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

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

بيـانات مصـرفـية
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فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

بيـانات مصـرفـية
2016/30

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

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين
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كتاب »دراسات مصرفـية 2015«
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
م�سرفـية  "درا�سات  ال�سنوي  كتابها 
اثنا  يت�سمن  والذي   "2015

حتليلية  م�سرفـية  درا�سة  ع�سرة 
والتي  امل�سرفـي،  القطاع  تهم 

ال�سناعة  لالأداء:  حتليل  فـي  متثلت 
املحلية،  وامل�سارف  امل�سرفـية، 
وامل�سارف  الوافدة،  وامل�سارف 
الإ�سالمية،  وامل�سارف  التجارية، 
ال�سناعة  عنا�سر  مقارنة  ودرا�سة 

ال�سوق:  حتليل  ودرا�سة  امل�سرفـية، 
والت�سهيالت  العمالء،  ودائع 
املبا�سرة، والت�سهيالت غري املبا�سرة، 
وال�سيكات،  اللكرتونية،  وال�سريفة 

واحلوالت.

كتاب »االداء المقارن للبنوك 2015«
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
 "2015 للبنوك  املقارن  "الداء  كتيب 
وافـيًا  تلخي�سًا  يت�سمن  والذي 
العاملة  البنوك  اعمال  نتائج  ملجمل 
 2015 العام  خالل  فل�سطني  فـي 
 2014 ال�سابق  العام  مع  باملقارنة 
وذلك بت�سنيف القطاع امل�سرفـي اىل 
ا�سالمية  وحملية  جتارية  حملية  بنوك 
ترتيب  مت  حيث  جتارية،  ووافدة 
معيار  تنازيل ح�سب كل  ب�سكٍل  البنوك 

البنوك  ترتيب  التالية:  املعايري  من 
الربح  الدخل:  قائمة  بنود  اهم  ح�سب 
�سافـي  ال�سريبة،  قبل  )اخل�سارة( 
البنوك  ترتيب  )اخل�سارة(،  الربح 
املايل:  املركز  قائمة  بنود  اهم  ح�سب 
العمالء،  ودائع  املوجودات،  �سافـي 
حقوق  الئتمانية،  الت�سهيالت  �سافـي 
اهم  ح�سب  البنوك  ترتيب  امللكية، 
ايرادات  �سافـي  الربحية:  موؤ�سرات 
الفوائد والعمالت / اليرادات، العائد 

حقوق  على  العائد  املوجودات،  على 
التفرع  ح�سب  البنوك  ترتيب  امللكية، 
واملكاتب،  الفروع  عدد  امل�سرفـي: 
ترتيب  اليل،  ال�سراف  اجهزة  عدد 
وتاأمل  الب�سرية.  املوارد  ح�سب  البنوك 
فـي  ال�سدار  ي�ساهم هذا  ان  اجلمعية 
القطاع  ال�سوء على  املزيد من  ت�سليط 
اهم  تعك�س  وان  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
ذوي  لكل  مرجعًا  املالية  موؤ�سراته 

العالقة واملهتمني و�سناع القرار.

النشرة الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«
خالل  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
ثالثة   2016 العام  من  الثاين  الربع 
"املوؤ�سر  ال�سهرية  الن�سرة  من  اأعداد 
 2016/5,4,3 ولالأ�سهر  امل�سرفـي" 
املعرفة  توفـري  اإىل  تهدف  والتي 

من  امل�سرفـي  القطاع  واقع  عن 
امليزانية  بنود  لأهم  حتليل  خالل 
للباحثني  مرجعا  ي�سكل  ما  املجمعة 
ويرافق  القرار،  و�سناع  واملهتمني 
"بيانات  بطاقة  الإ�سدارات  هذه 

م�سرفـية" والتي تخ�س ذات الأ�سهر 
لت�سكل ملخ�سا �سهل ال�ستخدام لبنود 

امليزانية املجمعة.

جمعية البنوك ترشح ممثلي القطاع المصرفي
في لجان عمل إنشاء االستراتيجية الوطنية للشمول المالي  

ر�سحت جمعية البنوك ممثلي القطاع 
اإن�ساء  عمل  جلان  فـي  امل�سرفـي 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
خمتلف  ا�سراك  اىل  تهدف  والتي 
القطاعات القت�سادية لدرا�سة نتائج 

العر�س  جلانبي  امليدانية  الدرا�سة 
فـي  امل�ساهمة  على  والعمل  والطلب 
لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية  بلورة 
من  املعتمدة  املعايري  وفق  املايل 

املجموعات. لعمل  التوجيهية  اللجنة 

فـي  ت�سارك  البنوك  جمعية  اأن  يذكر 
واللجنة  اللجنة ال�سرتاتيجية  ع�سوية 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  فـي  الفنية 

املايل.  لل�سمول 
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بيت البنوك
جمعية البنوك وسلطة النقد تنظمان اجتماعا لمدراء التسويق

لمناقشة موضوع تأجيل إطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب للعام 2016

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سويق 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 
وذلك  اجلمعية  مقر  فـي   2016/04/20

فعاليات  اإطالق  تاأجيل  مو�سوع  ملناق�سة 
وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 
طرح  الجتماع  خالل  ومت   ،2016 للعام 
الأ�سبوع  فعاليات  اإطالق   : العمال  جدول 
ال�سفة  فـي  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
الوطني،  الدخار  يوم   ،2016 لعام  وغزة 

توا�سل  املايل،  لل�سمول  العربي  اليوم 
وخل�س   ،CYFI موؤ�س�سة  مع  امل�سارف 
فعاليات  اإطالق  تاأجيل  اىل  الجتماع 
الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب للعام 
عمل  ور�سة  وتنظيم  القادم،  للعام   2016

للمدراء العامني والقليمني ومدراء تطوير 
والعالقات  الت�سويق  ومدراء  املنتجات 
العامة خالل ال�سهر القادم ل�ستعرا�س ما 
مت انتاجه من قبل �سلطة النقد وامل�سارف 
فـي مو�سوع ال�سمول املايل والتوعية املالية 

ب�سكل عام وو�سع خطة ا�سرتاتيجية للفرتة 
والإعالن  املبادئ،  هذه  لتعزيز  القادمة 
ال�سمول  "يوم  م�سروع  واعتماد  تبني  عن 
املايل العربي" بتاريخ 04/27 من كل عام، 
"دوران"  لل�سيد  الكرتوين  بريد  اإر�سال 
ال�سرق  منطقة  فـي   CYFI موؤ�س�سة  ممثل 
كافة  يحتوي  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
العامة  والعالقات  الت�سويق  مدراء  عناوين 
فـيما  التوا�سل  بهدف  امل�سارف  لدى 

بينهم.

جمعية البنوك تشارك فـي منتدى
»تعزيز األطر اإلشرافـيه والتنظيمية وتخفـيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة«

فـي  فل�سطني  فـي  البنوك  �ساركت جمعية 
منتدى حول تقييم املخاطر بح�سور مدير 
عام اجلمعية نبيل اأبو دياب، وعقد املنتدى 
العربية  امل�سارف  احتاد  نظمته  الذي 
الردن  فـي  البنوك  جمعية  مع  وبالتعاون 
ال�سرافـية  الأطر  "تعزيز  عنوان  حتت 
املتعلقة  املخاطر  وتخفـيف  والتنظيمية 
بالبنوك املرا�سلة De-Risking" بتاريخ 
امليت  البحر  فـي   2016/05/17-16

�سلط  وقد  الها�سمية،  الأردنية  اململكة 
املنتدى ال�سوء على التحديات الرئي�سية 
والبنوك  العربية  امل�سارف  تواجه  التي 
وعلى  احلا�سر،  وقتنا  فـي  املرا�سلة 
الليات والجراءات الرقابية واملمار�سات 
ال�سليمة لتقييم املخاطر، واآليات التعرف 
تعديالت  من  ادخل  ما  واآخر  اهم  على 
فـي  والقليمية  الدولية  املبادرات  على 
قيام  عن  الناجتة  ال�سلبية  الثار  �سوء 

بع�س امل�سارف الدولية بتقلي�س او انهاء 
عالقات امل�سارف املرا�سلة مع العديد من 
امل�سارف القليمية كما مت خالل املنتدى 
الرقابية  التجارب  بع�س  ا�ستعرا�س 
املمار�سات  واأف�سل  العربي،  العامل  فـي 
على  وذلك  املخاطر،  تقييم  اإدارة  فـي 
خرباء  من  ومتميزة  خمتارة  نخبة  اأيدى 
الدولية  املوؤ�س�سات  وبع�س  العربي  العامل 

املتخ�س�سة.
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مبادئ  برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  �سعيًا 
من  وانطالقًا  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الأن�سطة  دعم  فـي  املتبعة  ال�سيا�سة 
والريا�سية  كال�سحية  املجتمعية 
والتعليمية فقد قدم البنك رعايات عديدة 

منها رعاية اليوم املفتوح ودوري الطائرة 
ببيت  الرثوذك�سي  الروم  بطريركية  فـي 
الوظيفـي  الر�ساد  يوم  ورعاية  �ساحور، 
فـي جامعة بيت حلم، وتقدمي دعم مايل 
لنادي �سباب اخلليل ودعمًا ماليًا جلمعية 

املجد  ونادي  نعيم  بني  ببلدة  ال�سم 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�س 
مبدينة رام اهلل وجمعية الكفـيف اخلريية 

فـي مدينة اخلليل. 

فـي انطالقة تاريخية بنك االستثمار الفلسطيني يحصل على الموافقات
الالزمة من سلطة النقد الفلسطينية للتفرع فـي مملكة البحرين الشقيقة

بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين 

فـي مجال المسؤولية المجتمعية 

�سعيًا من اإدارة البنك ليكون البنك م�سرفًا 
اإدارة  جمل�س  ح�سل  فقد  ومتقدمًا،  رائدًا 
�سلطة  الالزمة من  املوافقات  على  البنك 
مملكة  فـي  البنك  لتفرع  الفل�سطينية  النقد 
لرئي�س  ت�سريح  وفـي  ال�سقيقة.  البحرين 
دية  ابو  العزيز  عبد  ال�سيد  الإدارة  جمل�س 

به  تقوم  الذي  الريادي  بالدور  فـيه  اأ�ساد 
�سلطة النقد الفل�سطينية فـي رعايتها للجهاز 
امل�سرفـي الفل�سطيني موؤكدًا على ان البنك 
الوطن  فـي  ا�سرتاتيجيًا  النت�سار  على  يعمل 
العربي لبناء �سبكة م�سرفـية خارج فل�سطني 
خارج  للتفرع  �سعيها  فـي  البنك  ادارة  وان 

فل�سطني تخطو خطوة نوعية فـي جمال تطور 
واختتم  واقليميًا.  حمليًا  امل�سرفـي  العمل 
اهداف  اأولويات  من  باأن  ت�سريحه  دية  ابو 
البنك هو امل�ساهمة فـي منو وتطور القت�ساد 
الوطني بالإ�سافة ل�ستمرارية النمو والتطور 

فـي ال�سوق امل�سرفـي الفل�سطيني والدويل. 

عقدت الهيئة العامة ل�سركة بنك ال�ستثمار 
العادي  ال�سنوي  اجتماعها  الفل�سطيني 
 2016/05/26 بتاريخ  احلادي والع�سرين 
فل�سطني  اهلل  برام  املوفنبيك  فندق  فـي 
العا�سمة  فـي  بيلدينغ  كلوب  وكابيتال 
البحرينية املنامة من خالل الربط بالدائرة 
التلفزيونية املغلقة )الفـيديو كونفرن�س( ما 
نائب  برئا�سة  وذلك  الجتماع  مقري  بني 
ن�سر  خليل  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س 
وبح�سور ثمانية من اأع�ساء جمل�س الدارة 
القت�ساد  بوزارة  ال�سركات  عام  ومراقب 
وممثلي  �سرحان  حامت  الدكتور  الوطني 
الفل�سطينية فوؤاد  النقد  عن كل من �سلطة 
نعريات وبور�سة فل�سطني ثمني كايد وهيئة 
�سوق راأ�س املال الفل�سطينية ناهد عابدين 
وممثل مدقق احل�سابات اخلارجي ارن�ست 
م�ساهمني  وبح�سور  اهلل  عبد  �سائد  ويونغ 

بــانــورامــا

يحملون ا�سهمًا بالإ�سالة والوكالة ما ن�سبته 
والبالغ  البنك  مال  راأ�س  من   %94.14

)57.3( مليون دولر/ �سهم. 
جدول  بنود  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 
املوجه  الدعوة  ت�سمنته  الذي  العمال 
الهيئة  و�سادقت  اأقرت  وقد  للم�ساهمني 
التقرير  على  اجتماعها  فـي  العامة 
البنك  ن�ساط  عن  واملايل  الداري 

هي  كما  املالية  والبيانات  التابعة  و�سركته 
ابراء  اأقرت  كما   ،2015/12/31 فـي 
العام  عن  الدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة 
ووتر  براي�س  �سركة  وانتخبت   2015

حل�سابات  خارجيني  كمدققني  هاو�س 
لالأوراق  العاملية  التابعة  وال�سركة  البنك 
فـي  تنتهي  التي  احلالية  لل�سنة  املالية 

.2016/12/31
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بــانــورامــا
البنك الوطني ووزارة العمل الفلسطينية

يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع إنتاجية بدون فوائد
العمل  ووزارة  الوطني  البنك  وقع 
لتمويل  تفاهم  مذكرة  الفل�سطينية، 
فـي  الفوائد  �سفرية  اإنتاجية  م�ساريع 
ووقع  الغربية.  ال�سفة  خمتلف حمافظات 
الفل�سطينية  العمل  وزارة  وكيل  املذكرة 
البنك  عام  ومدير  قطامي  نا�سر 
بح�سور  ح�سن،  احلاج  اأحمد  الوطني 
اجلانبني،  عن  الإدارية  الهيئة  من  عدد 
ال�سحفـيني. من  لفـيف  اإىل   بالإ�سافة 
ومبوجب التفاقية، �سيقوم البنك الوطني 
األف   150 اإنتاجية بقيمة  بتمويل م�ساريع 
يتجاوز  ل  اأن  على  فوائد،  بدون  دولر 
اآلف   10 الواحد  للم�سروع  التمويل 
للم�ساريع  الأف�سلية  اإعطاء  مع  دولر، 
الإنتاجية بقيادة ن�ساء متا�سيا مع �سيا�سة 
املراأة  متكني  اإىل  الهادفة  الوطني  البنك 
منها  ت�ستفـيد  اأن  وعلى  الفل�سطينية، 
على  بناء  باختالفها  الوطن  حمافظات 

للوزارة  التابعة  الت�سغيل  جمال�س  اختيار 
التي �ستقدم اأي�سا الدعم الفني للم�ساريع 
اإىل  بالإ�سافة  الختيار  عليها  �سيقع  التي 
 التدريب و�سقل مهارات اأ�سحاب امل�ساريع.  
اأعرب  التوقيع،  حفل  خالل  كلمته  وفـي 
احلاج ح�سن عن �سعادته بان�سمام وزارة 
�سركاء  قائمة  اإىل  جديد  ك�سريك  العمل 
املذكرة  اأن  اإىل  لفتا  الوطني  البنك 
التقاطع  نقاط  من  العديد  لوجود  جاءت 

خللق  الطرفـني  بني  امل�سرتك  والهتمام 
وبالتايل  الفل�سطيني  لل�سباب  عمل  فر�س 
اإىل  القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع 
من  جزء  اخلطوة  هذه  معتربا  الأمام، 
ومتمنيا  للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الأوىل  اخلطوة  املذكرة  هذه  تكون  اأن 
فـي  اأكرب  متويل  حلجم  الطرفـني  بني 
تطور  على  وبناء  القريب  امل�ستقبل 
املرحلة. هذه  فـي  املمولة  امل�ساريع   واأداء 

ويحقق نسبة نمو فـي األرباح بلغت 51 % للربع األول
بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأعلن 
 2016 العام  من  الأول  للربع  املالية 
و�سلت  اأرباحه  فـي  منو  ن�سبة  بتحقيقه 
ال�سريبة،  احت�ساب  قبل   % 51

دولر  مليون   3,27 حوايل  لت�سجل 
دولر  مليون   2,16 كانت  اأن  بعد 
ال�سابق.   العام  من  الفرتة  نف�س   فـي 
اإىل حتقيق  املالية كذلك  النتائج  وت�سري 
عمالئه  ودائع  فـي  منوا  الوطني  البنك 
احلايل،  العام  من  الأول  الربع  فـي 
 614,57 لت�سجل   % 14.1 بن�سبة 
العام  بنهاية  مقارنة  دولر  مليون 
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مليون   538,61 �سجلت  حيث   2015

البنك فـي  دولر. كما �سجلت موجودات 
 885,20 احلايل  العام  من  اآذار  نهاية 
 820,26 كانت  اأن  بعد  دولر  مليون 
.% 8 بلغت  منو  وبن�سبة  دولر   مليون 
وتعليقا على النتائج املالية، اأعرب املدير 
العام للبنك الوطني اأحمد احلاج ح�سن 
وا�ستمرارية  النتائج  بهذه  �سعادته  عن 
منو موؤ�سرات البنك املالية ب�سكل ملحوظ 
برغم بطء الن�ساط القت�سادي املحلي، 
اأن البنك حافظ وعلى مدار  م�سريا اإىل 
مرتفعة  منو  ن�سب  على  �سنوات  خم�س 

منوا  الأ�سرع  البنك  لقب  على  ليبقي 
على  متيزه  اإىل  بالإ�سافة  فل�سطني،  فـي 
�سعيد جودة ونوعية اخلدمات امل�سرفـية 
قاعدة عمالءه  تو�سيع  على  عملت  والتي 
الفل�سطيني.   املواطن  ثقة   وك�سب 
الئتمانية  الت�سهيالت  �سعيد  وعلى 
الربع  فـي  املحفظة  حجم  بلغ  املبا�سرة، 
مليون   488,3 اجلاري  العام  من  الأول 
اإىل  و�سلت  منو  ن�سبة  لتحقق  دولر 
املحفظة  قورنت بحجم  ما  اإذا   % 21.5

�سجلت  حيث   2015 العام  نهاية  فـي 
401,78 مليون دولر.
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البنك الوطني حافظا أمينا لهيئة التقاعد الفلسطينية
وقع البنك الوطني اأوىل اتفاقياته التعاقدية 
للحفظ الأمني مع هيئة التقاعد الفل�سطينية، 
والتي تتيح للبنك اإدارة املحفظة واحل�سابات 
توقيع  وجرى  بالهيئة،  اخلا�سة  واملمتلكات 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور  التفاقية 
د.اأحمد  معايل  الفل�سطينية  التقاعد  هيئة 
د.  معايل  التقاعد  هيئة  ورئي�س  جمدلين، 
اإدارة  جمل�س  وع�سو  احللو،  عطا  ماجد 
عام  ومدير  زريق،  �سمري  الوطني  البنك 
وعدد  ح�سن  احلاج  اأحمد  الوطني  البنك 
والإدارية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
ال�سحفـيني. من  ولفـيف  الطرفـني   عن 
الوطني  البنك  �سيقوم  التفاقية،  ومبوجب 
ممتلكات  جلميع  احلفظ   خدمات  بتقدمي 

على  واإبقائهم  واملالية   ال�ستثمارية  الهيئة 
بالفوائد  املتعلقة  الإجراءات  كافة  اطالع 
والأرباح واحلقوق العائدة على تلك املحافظ 
اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستثمارية،  املالية 
تعليمات  ح�سب  وال�سيولة  النقدية  الفوائ�س 

وذلك  لها،  ال�ستثمارية  وال�سيا�سة  الهيئة 
وخمت�س  مدرب  مهني  كادر  اإ�سراف  حتت 
بهذا ال�ساأن وذو خربة كبرية فـي هذا املجال، 
ل�سمان حتقيق اإدارة الأموال بطريقة فاعلة 

للموظفـني الفل�سطينيني وبال�سكل الأمثل.
ويحتفل بافتتاح مكتبي نقد فـي محكمتي رام اهلل ونابلس

مكتبي  بافتتاح  الوطني  البنك  احتفل 
ونابل�س  اهلل  رام  حمكمتي  فـي  النقد 
بالتزامن، بح�سور رئي�س جمل�س الق�ساء 
الأعلى امل�ست�سار �سامي �سر�سور، ورئي�س 
امل�ست�سار  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان 
البنوك  على  الرقابة  ومدير  تيم،  اإياد 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  فـي  املحلية 
وحمافظ  �سالح،  اأبو  م�سطفى 
الدكتورة  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 
البنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  غنام،  ليلى 
من  وعدد  الدين  نا�سر  طالل  الوطني 
بالإ�سافة  التنفـيذية،  الإدارة  اأع�ساء 
جمل�س  من  ر�سمية  �سخ�سيات  اإىل 
ال�سحفـيني. من  ولفـيف  الأعلى   الق�ساء 
ق�س  تال  الذي  ال�سحفـي  املوؤمتر  وخالل 
باحل�سور  الدين  نا�سر  رحب  ال�سريط، 
فـي  النقد  مكتبي  افتتاح  اأن  موؤكدا 

تطبيقا  جاء  ونابل�س  اهلل  رام  حمكمتي 
بني  ما  �سابق  وقت  فـي  املوقعة  لالتفاقية 
الوطني  والبنك  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 
اإ�سرتاتيجية وطيدة،  الذين تربطهما عالقة 
مو�سحا اأن الهدف من افتتاح مكاتب النقد 
لت�سهيل  ياأتي  الفل�سطينية  املحاكم  فـي 
الإجراءات املالية للمواطنني املحتكمني اأمام 
الق�ساء الفل�سطيني. واأ�سار نا�سر الدين اإىل 

وجود حت�سريات لفتتاح مكتب نقد ثالث فـي 
القادمة،  القليلة  الفرتة  فـي  اخلليل  حمكمة 
املحاكم  فـي  بذلك  الوطني  البنك  ليتواجد 
الكربى فـي ال�سفة الغربية، موؤكدا فـي الوقت 
تدريجيا  العدد  لزيادة  خطط  وجود  ذاته 
الأخرى،  املحاكم  البنك  خدمات  لتغطي 
التي  الإ�سرتاتيجية  للعالقة  تعزيزا  وذلك 

تربط البنك مبجل�س الق�ساء الأعلى.
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بــانــورامــا

بهدف رفع رأس المال المدفوع
البنك اإلسالمي الفلسطيني يطرح 12.5 مليون سهم لإلكتتاب

ويطلق جائزة اإلسالمي الفلسطيني للبحث العلمي
مع جامعة بوليتيكنيك فلسطين بقيمة 20 ألف دوالر أمريكي

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  من  كل  اأطلق 
البنك  جائزة  فل�سطني  بوليتكنك  وجامعة 
للعام  العلمي  للبحث  الفل�سطيني  ال�سالمي 
دولر  األف   20 بقيمة  التوايل  على  الثاين 
اأمريكي متنح فـي خم�س فئات اثنتان منهما 
خمتلف  من  الطلبة  م�ساهمات  ت�ستقبل 

اجلامعات الفل�سطينية.
وقال ال�سيد بيان قا�سم املدير العام للبنك 
البنك  اهتمام  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
عليه  والنفاق  وتطويره  العلمي  بالبحث 
عمليا  وتطبيقيا  البنك  لدى  اولوية  يعترب 
التعلم  الذي حث على  لأوامر اهلل عز وجل 

والتفكر فـي خلقه.
و�سيلة  العلمي  البحث  دعم  اأن  قا�سم  واكد 
ولفتح  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  مهمة 
دعم  خالل  من  املجتمع  اأمام  التطور  اآفاق 
الكبري  اجلهد  على  ومكافاأتهم  الباحثني 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  طرح 
الثانوي  لالإكتتاب  �سهم  مليون   12.5

واحد  اأمريكي  دولر  ا�سمية  بقيمة 
دولر   0.10 اإليها  م�ساف  لل�سهم 
القيمة  لت�سبح  ا�سدار  كعالوة 
دولر   1.10 الواحد  لل�سهم  الجمالية 
البنك  مال  راأ�س  ي�سل  وبذلك  اأمريكي 
املدفوع اإىل 62.5 مليون دولر اأمريكي.
وقال ال�سيد ماهر امل�سري رئي�س جمل�س 
اإدارة البنك اأن هذا الطرح ياأتي ا�ستنادا 
ل�سركة  العادية  العامة غري  الهيئة  لقرار 

التي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 
ذلك  واأن   2010/10/24 بتاريخ  عقدت 
النقد  �سلطة  لتعليمات  ا�ستجابة  ياأتي 
مال  را�س  برفع  القا�سية  الفل�سطينية 
البنوك الفل�سطينية بهدف تقويتها وتعزيز 

ا�ستقرار القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.
كان  الكتتاب  اأن  اإىل  امل�سري  واأ�سار 
البنك  �سركة  م�ساهمي  على  مق�سورا 
فـي  امل�سجلني  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
 2016/04/28 بتاريخ  امل�ساهمني  �سجل 
وكان من حقهم الكتتاب بحد اأق�سى مبا 

ن�سبته 25% من قيمة ا�سهمهم امل�سجلة، 
بها  مكتتب  الغري  الأ�سهم  اأن  اإىل  منوها 
ملجل�س  بها  الت�سرف  فـي  القرار  �سيوؤول 
مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  للت�سرف  الإدارة 
على  احل�سول  وبعد  والتعليمات  الأنظمة 
موافقة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية.
ولفت امل�سري اإىل اأن رفع راأ�س مال البنك 
من �ساأنه اأن يعزز مكانة البنك وخدماته 
ويزيد من ثقة املودعني وامل�ستثمرين فـيه 
وتنوع  ينعك�س على تطور خدماته  وهو ما 

منتجاته.

العلمي  البحث  معتربا  به،  يقومون  الذي 
�سلم  الأمم  بها  ترتقي  التي  الدعامة 

احل�سارة والرقي.
مب�ساعفة  البنك  قيام  عن  قا�سم  وك�سف 
دولر  األف  ع�سرين  لت�سبح  اجلائزة  قيمة 
هي  دولر  اآلف  ع�سرة  عن  عو�سا  اأمريكي 

اأن  اإىل  لفتا  املا�سي،  للعام  اجلائزة  قيمة 
الإدارة  جمل�س  توجهات  �سمن  ياأتي  ذلك 
امل�سئولية  خالل  من  التنمية  بتحقيق 
الجتماعية لتكون فعالة وموؤثرة وذات ثمار 
احلا�سر  فـي  جليا  اأثرها  يظهر  حقيقية 

وامل�ستقبل.
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بتمويل من البنك اإلسالمي الفلسطيني
 افتتاح محطة تحلية مياه بئر نادي بيت الهيا

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  افتتح 
املجتمع  وتنمية  للبيئة  نطوف  وجمعية 
حمطة  لهيا  بيت  بلدية  مع  وبال�سراكة 
ب�سعة  لهيا  بيت  نادي  بئر  مياه  حتلية 
مقر  فـي  الفتتاح  وجرى  كوب.   25

لهيا  بيت  نادي  فـي  الكائن  املحطة 
مبدينة  املن�سية  منطقة  الريا�سي 
البنك  عام  مدير  بح�سور  لهيا  بيت 
بيان  ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سالمي 
م�ساعد  ال�سعدي  عماد  وال�سيد  قا�سم 
وال�سيد  التوزيع  ل�سبكة  العام  املدير 
املحافظات  منطقة  مدير  حماد  عزيز 
اجلنوبية وال�سيد عائد ابو رم�سان مدير 
وفد  �سم  وقد  الدارية،  ال�سوؤون  دائرة 
ح�سونة  حامت  املهند�س  نطوف  جمعية 
واملهند�س  اجلمعية  اإدارة  رئي�س جمل�س 
رامي مهاين نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
واملهند�س رامي ح�سني املدير التنفـيذي 
بيت لهيا  بلدية  اإىل جانب ح�سور وفد 
ممثاًل بال�سيد عز الدين الدحنون رئي�س 

البلدية.
البنك  تربع  اأن  قا�سم  بيان  ال�سيد  وقال 
انطالقا  ياأتي  امل�سروع  بهذا  للقيام 

امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  روؤيته  من 
والتي  احليوية  القطاعات  فـي  �سيما  ل 
كقطاع  كبري  ب�سكل  اجلمهور  يحتاجها 
املياه، منوهًا اإىل اأن هذا امل�سروع �سيكون 
خالل  اأخرى  مميزة  م�ساريع  باكورة 
العام اجلاري. واأكد قا�سم اهتمام البنك 
التواجد  على  وحر�سه  لهيا  بيت  مبدينة 
فـيها م�سريا اإىل قرب افتتاح مكتب جديد 

للبنك فـي املدينة بداية ال�سهر القادم.
وا�ساد قا�سم بجهود جمعية نطوف وبلدية 
منوها  امل�سروع  اجناح  فـي  لهيا  بيت 
من  اجلهود  وت�سافر  تكاتف  �سرورة  اإىل 

فـي  للمواطنني  اخلدمات  تقدمي  اأجل 
م.  ثمن  جهته  ومن  الوطن.  انحاء  كافة 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح�سونة  حامت 
نطوف للبيئة وتنمية املجتمع جهود البنك 
ال�سخي  وعطاءه  الفل�سطيني  ال�سالمي 
ودوره العظيم الذي يبذله لتحقيق التنمية 
من  التخفـيف  فـي  للم�ساهمة  املجتمعية 
�سكان  منها  يعاين  التي  الأزمات  حدة 
تطمح  اجلمعية  اأن  ح�سونة  واأكد  القطاع، 
اأن حتذو كافة املوؤ�س�سات الوطنية خطوات 
يتعلق  فـيما  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 

بامل�سئولية الجتماعية.

بوليتكنك  جامعة  اإدارة  قا�سم  و�سكر 
على  بها  العاملة  الطواقم  وكافة  فل�سطني 
اإدارة هذه  فـي  اأبدوها  التي  الكبرية  املهنية 
اجلائزة وعلى الهتمام بكافة تفا�سيلها منذ 
التخطيط لها والعالن عنها وما �سيقومون 
ت�سل  التي  العلمية  لالأبحاث  متابعة  من  به 
معتربا  الفائزين،  واعالن  تقييمها  ثم  ومن 
بتو�سيع  اجلامعة  اهتمام  على  دليال  ذلك 

اأق�سى  لتحقيق  العلمي  البحث  دائرة 
لدى  الكامنة  الطاقات  ا�ستفادة ممكنة من 

ابناء �سعبنا.
العليا  الدرا�سات  عميد  اأو�سح  جهته  من 
بوليتكنك  جامعة  فـي  العلمي  والبحث 
اجلائزة  اأن  �سبيح  اأبو  مراد  د.  فل�سطني 
للباحثني  متنح  فئات  خم�س  من  تتكون 
وم�ساهمتهم  جلهودهم  تقديًرا  الفائزين 

متميزة  تقنية  اأو  علمية  اإ�سافة  تقدمي  فـي 
فـي  من�سور  اأكرث  اأو  علمي  بحث  اإطار  فـي 
متميزة  �سمعة  ذات  حمكمة  علمية  جمالت 
فئات  من  فئتني  اأن  كما  عال،  وت�سنيف 
اجلامعات  م�ستوى  على  �ستمنحان  اجلائزة 
الفل�سطينية وهما: جائزة التميز فـي الن�سر 
لطلبة  البحثي  التميز  جائزة  و  العلمي، 

الدرا�سات العليا. 
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بــانــورامــا
بنك االسكان يعقد ورشة عمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل

مقر  فـي  عمل  ور�سة  ال�سكان  بنك  عقد 
الغرفة فـي حلحول حول �سبل تطوير ودعم 
والإنتاجية،  ال�سناعية  امل�ساريع  ومتويل 
الأعمال  م�ستوى  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
وامل�ساريع  الإن�سائية  ال�سناعات  وتطوير 
ال�سغرية فـي املدينة، والعمل على توعية 
واخلدمات  بالمكانيات  امل�ستثمرين 
معها  التعامل  وكيفـية  املتاحة  امل�سرفـية 

للنهو�س با�ستثماراتهم قدمًا.
مدير  ا�ستيه  ح�سني  ال�سيد  اكد  وبدوره 
اهمية  على  ال�سركات  اعمال  دائرة 
التجار  مع  الدائم  والتوا�سل  الور�سة 
�سليمان  ال�سيد  وقدم  امل�ساريع  وا�سحاب 
اخلدمات  عن  وافـي  عر�س  حزينة 
ال�سكان،  بنك  يقدمها  التي  املتنوعة 
لتعزيز  خمتلفة  اقرتاحات  �سملت  والتي 
�سعيا  الأطراف  كافة  بني  التعاون  �سبل 

وال�سناعي  التجاري  القطاع  لتطوير 
عامة  اخلليل  حمافظة  فـي  والن�سائي 
على  خا�سة  اخلليل  �سمال  ومناطق 
املنا�سب  بالت�سهيل  امل�ستثمر  وعي  ا�سا�س 
وقد  جناحاته.  يدعم  ومبا  لحتياجاته 
�سارك فـي الور�سة طاقم الغرفة التجارية 
و  �سلمي  �سعيد  ال�سادة  اخلليل  ل�سمال 
ورا�سنة  وا�سماعيل  يو�سف  ابو  �سعيد 
احمد  وم.  الغرفة  ادارة  جمل�س  من 

منا�سرة مدير عام الغرفة، وطاقم بنك 
ال�سكان ال�سيد ح�سني ا�ستية مدير دائرة 
غنامي  جوين  وال�سيد  ال�سركات،  اأعمال 
العامة  والعالقات  الت�سويق  وحدة  رئي�س 
عالقة  مدير  حزينة  �سليمان  وال�سيد 
�سركات رئي�سي، وعدد من رجال الأعمال 
ال�سغرية  امل�ساريع  و�ساحبات  واأ�سحاب 
التجار  من  وعدد  وال�سناعية،  والإن�سائية 
فـي مناطق �سمال اخلليل وحمافظة اخلليل.

ويقدم تبرعا لفريق نادي رافات لكرة القدم
تربع بنك ال�سكان للتجارة والتمويل لفريق 
حيث  رافات،  �سباب  لنادي  القدم  كرة 
قدم البنك دعما لتغطية احتياجات فريق 
بهدف  وذلك  للنادي،  التابع  القدم  كرة 
م�ساعدتهم فـي اإكمال م�سريتهم الريا�سية 
التي تكللت بالنجاح بالعديد من املحطات 

املهمة خالل ال�سنوات املا�سية.
وخالل تقدمي الدعم اأكد املدير القليمي 
الربغوثي  حممد  ال�سيد  فل�سطني  لفروع 
الن�سطة  بدعم  الدارة  روؤية  على 
م�ساهمات  �سمن  والريا�سية  ال�سبابية 
امل�سوؤولية  جمال  فـي  املتعددة  البنك 
الجتماعية، والتي تعترب ركيزة ا�سا�سية 

لتوجهات الدارة.
نعمان  ال�سيد  النادي  رئي�س  �سكر  وبدوره 

الرفاتي بنك ال�سكان، واأكد على دور البنك 
املميز فـي جمال دعم الندية والريا�سة فـي 
فل�سطني، وفـي ذات ال�سياق نوه اإىل اأن ادارة 
عالقتها  تعزيز  اإىل  دومًا  ت�سعى  الفريق 
دور  لتفعيل  املحلية  املوؤ�س�سات  بكافة 
الريا�سة، التي ت�سقل �سخ�سيات ال�سباب 
وترفع كفائتهم وعطائهم، وتعود بالفائدة 

فـي بناء حت�سر ال�سعوب واملجتمعات.
ومن اجلدير ذكره باأن فريق كرة القدم فـي 
النادي يعترب واحدا من جمموعة فرق متثل 
والفعاليات  الأن�سطة  خمتلف  فـي  النادي 
من الأندية التي �سهدت نه�سة كروية رائعة 
فقد  بالكبرية،  لي�ست  زمنية  فرتة  خالل 

�سارك بعدد من البطولت املحلية. 

البنـوك فـي فل�ســــــطني18    



ويقدم دعما لمكتبة مدرسة هواري بو مدين فـي رام اهلل
لبنك  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اطار  فـي 
ال�سكان، وحر�سا منه على دعم الن�ساطات 
بتقدمي  البنك  قام  والثقافـية،  التعليمية 
مدين،  بو  هواري  مدر�سة  ملكتبة  الدعم 
وكتب  بق�س�س  التربع  خالل  من  وذلك 
والبالغ  املدر�سة  طلبة  خلدمة  اثرائية 
املرحلة  من  طالبة   400 من  اأكرث  عددهم 
�سمن  التربع  هذا  جاء  وقد  الأ�سا�سية. 
الهادف  العربي  القراءة  حتدي  م�سروع 
لت�سجيع املطالعة ومناق�سة العرب امل�ستفادة 
الطلبة  لت�سجيع  اي�سا  يهدف  والذي  منها، 
لتنمية  متوا�سل  ب�سكل  املكتبة  زيارة  على 
وبدورها  الأطفال.  فئة  لدى  القراءة  عادة 
غدير  الفا�سلة  املدر�سة  مديرة  �سكرت 
عابد التربع املقدم من البنك، واثنت على 
الأن�سطة  فـي دعم  املوؤ�س�سات اخلا�سة  دور 

واأكدت  املدار�س،  فـي  والثقافـية  التعليمية 
مكتبة  اأثرت  املقدمة  الق�س�س  اأن  على 
عدد  خدمة  على  قادرة  وجعلتها  املدر�سة 
وبعد  الطار  ذات  وفـي  الطلبة.  من  اأكرب 
اطالع جمموعة كبرية من الطلبة على الكتب 
مت  ملا  �سعادتهم  ابدوا  اجلديدة  والق�س�س 
جديد  حمفز  ذلك  اعتربوا  حيث  تقدميه، 
ال�سيقة  الق�س�س  بقراءة  لال�ستمتاع  لهم 
اجلدير  ومن  تنا�سبهم.  التي  واحلديثة 

بالذكر اأن هذا الدعم ياأتي �سمن دور بنك 
من  منبثقة  تنموية  روؤية  لتعزيز  الإ�سكان 
�سل�سلة  و�سمن  امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم 
بتقدميها  البنك  يقوم  التي  التربعات  من 
�سنويا مبختلف املجالت، من �سحة، تنمية، 
تعليم، ثقافة وغريها، و�سمن �سيا�سة البنك 
التي ترمي لتنمية قطاع التعليم ب�سكل خا�س 

ا�سافة لدعمه وتطويره مبا يخدم الطلبة. 

ويرعى حفل تخريج طلبة الثانوية العامة فـي مدرسة الرعاة األرثوذكسية الثانوية

وامل�سرفـني  املعلمني  وكافة  والتمويل،  للتجارة 
فـي املدر�سة، وجمع غفـري من الكهنة ورجال 
وروؤ�ساء  املدار�س  ومدراء  والراهبات  الدين 

وممثلي املوؤ�س�سات واأهايل اخلريجني.
هذا وقد رحب مدير املدر�سة املهند�س جورج 
وا�سفا  اخلريجني  وهناأ  باحل�سور،  �سعادة 
لهم  متمنيا  الفل�سطيني  بالعر�س  تخريجهم 
وتقدم  كما  والبداع،  بالنجاح  غفـرية  حياة 
بال�سكر لبنك ال�سكان على تربعهم ودعمهم 

املتوا�سل للم�سرية التعليمية، داعيا موؤ�س�ساتنا 
القادم  اجليل  على  دعمها  لت�سليط  اخلا�سة 

لرفع امل�ستوى التعليمي والثقافـي.
املنوعة  الفقرات  من  عدد  احلفل  تخلل  وقد 
من تقدمي اغنيات بالعربية واليونانية قدمتها 
جوقة املدر�سة ومعزوفات �سرقية ودبكات نالت 
اإعجاب احل�سور وامل�سوؤولني وقدمت ال�سهادات 
واجلوائز، وقد انتهى احلفل و�سط اجواء من 

الفرحة بني اأولياء الأمور واحل�سور.

والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  برعاية 
احتفلت مدر�سة الرعاة الأرثوذك�سية الثانوية 
ال�سابع  الفوج  بتخريج  �ساحور،  بيت  فـي 
ع�سر من خريجيها طلبة التوجيهي وبح�سور 
كرييو�س  كرييو�س  الغبطة  �ساحب  من  كل 
املقد�سة  املدينة  بطريرك  الثالث  ثيوفـيلو�س 
و�سائر اعمال فل�سطني والردن الكلي الوقار، 
جلنة  رئي�س  يورنيمو�س  الر�سمندريت  قد�س 
مدار�س الروم الثوذك�س فـي فل�سطني، ال�سيد 
والتعليم،  الرتبية  مدير  مروه  �سامي  ال�ستاذ 
ال�سيد جورج غطا�س البد قائم باعمال رئي�س 
بلدية بيت �ساحور، �سعادة قن�سل عام اليونان 
ال�سيد زخريوداك�س، ح�سرة مالزم اول و�سال 
�ساحور،  بيت  �سرطة  مدير  ممثلة  عمارين 
ال�سكان  بنك  مدير  �سعدى  ابو  وليد  وال�سيد 
حممد  ال�سيد  عن  ممثال  حلم  بيت  فرع 
ال�سكان  لبنك  القليمي  املدير  الربغوثي 
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بــانــورامــا
البنك اإلسالمي العربي يسلم الفائز التاسع شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر

ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
"وفر  العمر فـي برنامج  التا�سع على �سقة 
للبنك،  العامة  الإدارة  مقر  فـي  ومتلك" 
�سكنية  �سقة  عن  عبارة  اجلائزة  وكانت 
بقيمة 100 األف دولر من ن�سيب املواطن 
لدى  املدخر  عودة  ح�سن  ابراهيم  عبد 
ال�سيد  واأو�سح  اهلل.  رام  فرع  فـي  البنك 
التخطيط  دائرة  مدير  �سرطاوي  اأحمد 
اجلائزة  هذه  اأن  البنك  فـي  والدرا�سات 
ومتلك"  "وفر  التوفـري  برنامج  فـي  التا�سعة 
الذي مينح جائزة ن�سف �سنوية بقيمة 100 

الإ�سالمي  البنك  لدى  للمدخرين  دولر  األف 
العربي يتم ال�سحب عليها فـي 6/1 و 12/1 من 
كل عام، حيث تدخل ال�سحب احل�سابات التي 

ل تقل عن 1,000 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها 
ت�ساف  دولر   500 وكل  الأخرى  بالعمالت 

للر�سيد حت�سل على فر�سة جديدة للفوز.
ويوقع اتفاقية الخطة االستثمارية لمحافظة طولكرم

واملدير  بكر  اأبو  ع�سام  ال�سيد  عطوفة 
ال�سيد  العربي  ال�سالمي  للبنك  العام 
�سامي ال�سعيدي، ورئي�س الغرفة التجارية 
جرب  ه�سام  ود.  ح�سيب،  ابو  ابراهيم 

�سهام  ود.  ال�ست�سارية،  اجلهة  ممثاًل عن 
اإىل جانب  الت�سريعي،  املجل�س  ثابت ع�سو 
م�ساركة مدراء املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية 

ورجال العمال .

بتمويل  العربي  ال�سالمي  البنك  �ساهم 
ملحافظة  ال�ستثمارية  اخلارطة  اعداد 
طولكرم والتي ت�سكل دلياًل لرجال العمال 
بتحريك  وت�ساهم  الناجحة  امل�ساريع  حول 
مقرتحات  وتقدمي  القت�سادية  الدورة 
هذه  على  العمل  و�سيتم  للم�ستثمرين. 
اخلطة بالتعاون بني غرفة جتارة و�سناعة 
طولكرم، والبنك الإ�سالمي العربي كداعم 
لال�ست�سارات   Agility و�سركة  للم�سروع، 
الإدارية واملالية والتي �ستقوم بو�سع واعداد 
اخلارطة ال�ستثمارية، وقد مت التوقيع للبدء 
طولكرم  حمافظ  بح�سور  اخلطة  بو�سع 

ويرعى لقاء التميز واإلبداع الفلسطيني التحاد المقاولين الفلسطينيين 
فل�سطني  دولة  رئي�س  �سيادة  رعاية  حتت 
مازن"  "اأبو  عبا�س  حممود  الرئي�س 
والإبداع  التميز  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة 
برعاية  العربي  ال�سالمي  البنك  �ساهم 
الفل�سطينيني  املقاولني  احتاد  احتفال 
لأول  عقد  الذي  والإبداع"  "بلقاءالتميز 
الهالل  م�سرح  على  فل�سطني  فـي  مرة 
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ويقوم بتخريج الفوج الثامن من الموظفـين الجدد من البرنامج المصرفـي الشامل

ويرعى احتفال وكالة الغوث الدولية – قطاع المعلمين خانيونس
بوكالة  العرب  املوظفـني  احتاد  نظم 
املعلمني  قطاع   - الدولية  الغوث 
البنك  برعاية  ال�سنوي  احتفاله 
ال�سالمي العربي، وقد تخلل الحتفال 
افتتاح  مت  حيث  كثرية،  فعاليات 
وبكلمة  الكرمي  بالقراآن  الحتفال 
للبنك  وبال�سكر  باحل�سور  ترحيبيه 
الكرمية  لرعايته  العربي  الإ�سالمي 
م�سابقة  عقد  ومت  الحتفال،  لهذا 

وبح�سور  البرية   – الفل�سطيني  الأحمر 
�سيادة  ممثل  �سمارة  عدنان  املهند�س 
موؤ�س�سة  ورئي�س  عبا�س  حممود  الرئي�س 
رئي�س  دولة  عن  وممثل  والإبداع  التميز 
والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزير  الوزراء 

واملوا�سالت  النقل  وزير  معايل  وح�سور 
املهند�س �سميح طبيلة ومعايل وزير احلكم 
وممثلني  الأعرج  ح�سني  الدكتور  املحلي 
قام  حيث  العربي،  ال�سالمي  البنك  عن 
خليل  مروان  املهند�س  الحتاد  رئي�س 

ومعايل  �سمارة  عدنان  واملهند�س  جمعه 
الدكتور مفـيد احل�ساينة بتكرمي جمموعة 
والفريق  الفائزة  املتميزة  امل�ساريع  من 
القائم على تنفـيذ هذه امل�ساريع وعدد من 

اجلهات املانحة املمولة لهذه امل�ساريع.

الربنامج  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأنهى 
"الربنامج  عنوان  حتت  التدريبي 
واخلا�س  املو�سع  ال�سامل"  امل�سرفـي 
اجلدد  البنك  موظفـي  وتاأهيل  بتدريب 
الدارة  من  موظف   21 مب�ساركة  وذلك 
 18 ملدة  ا�ستمر  والذي  والفروع،  العامة 
وا�ستمل  حزيران  �سهر  فـي  وانتهى  يوم 
فـي  تدريبية  دورة   14 على  الربنامج 
ب�سكل  امل�سرفـي  العمل  جوانب  جميع 
ب�سكل  ال�سالمي  وامل�سرفـي  عام 
التايل:  النحو  على  وكانت  خا�س 
الودائع  ال�سا�سية،  امل�سرفـية  )الثقافة 
العمالء،  خدمة  فـي  التميز  ال�سا�سية، 
العتمادات  ال�سا�سية،  احلوالت 
التح�سيل،  وبوال�س  وامل�ستندات 

بالإ�سافة  للح�سور  وثقافـية  ترفـيهية 
ال�سحب  ومت  فنيه،  فقرات  عدة  اىل 

على العديد من اجلوائز للفائزين فـي 
امل�سابقات.

امل�سرفـي  العمل  فـي  والتمويل  العقود 
الدائرة  عمل  فـي  مقدمة  ال�سالمي، 
مكافحة  املخاطر،  عن  مقدمة  املالية، 
البنوك،  فـي  والمتثال  الموال،  غ�سيل 
الثقافة  امل�سرفـية،  الت�سهيالت  مبادئ 
امل�سرفـية ال�سالمية من منظور �سرعي، 
العامة،  والعالقات  امل�سرفـي  الت�سويق 
املال(  وا�سواق  اخلزينة  فـي  مقدمة 

عقد  والذي  تدريبية  �ساعة   144 بواقع 
فـي مدينة رام اهلل، وقدم الربنامج من 
وامل�سوؤولني  املدراء  من  جمموعة  خالل 
على  الربنامج  هذا  ويعمل  البنك  فـي 
تطوير اداء املوظفـني وتزويدهم بقاعدة 
امل�سرفـية  واخلربات  املعارف  من 
الدوائر  فـي  العمل  جمالت  �ستى  فـي 

والفروع فـي البنك ال�سالمي.
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بنك األردن يطلق أكبر حملة جوائز لحسابات التوفـير فـي فلسطين
بجائزة نصف سنوية ضخمة تبلغ قيمتها مليون شيكل لكل فائز

ويرعى يوم فرح ألطفال القدس وعائالتهم تحت مسمى »مهرجان نيسان األول« 

قام بنك الأردن باإطالق اأكرب حملة جوائز 
للتوفـري فـي فل�سطني، وذلك �سمن روؤيته 
با�ستمرار،  عمالئه  مكافئة  اإىل  الهادفة 
لهم،  واخلدمات  اجلوائز  اأف�سل  وتقدمي 
جائزة  اجلديدة  احلملة  تت�سمن  حيث 
لكل  �سيكل  مليون  بقيمة  �سنوية  ن�سف 
�سيكل  مليون   2 جمموعه  ومبا  فائز، 
ال�سحب  �سيتم   .2016 العام  خالل 
�سهر  نهاية  فـي  اجلوائز  هذه  اأوىل  على 
ال�سحب  �سيتم  بينما  احلايل،  حزيران 
على اجلائزة الثانية فـي نهاية �سهر كانون 

الأول من العام احلايل.
الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  اأعرب  وقد 
عن  الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني،  فـي 
اجلديدة،  احلملة  هذه  باإطالق  �سعادته 
يقدمها  التي  احلمالت  هذه  اأن  معتربا 
العمالء  لثقة  نتيجة  هي  لعمالئه  البنك 

بالبنك وتعاملهم امل�ستمر واملتزايد معه.
اىل  الفقهاء  حامت  ال�سيد  نوه  وقد  هذا 
اجلائزة  على  ال�سحب  موعد  اقرتاب 

الأوىل بقيمة مليون �سيكل والتي �ستتزامن 
داعيا  املبارك،  رم�سان  �سهر  نهاية  مع 
بنك  لدى  توفـري  ح�سابات  لفتح  اجلميع 
القائمة  ح�ساباتهم  تغذية  اأو  الأردن 
ال�سحب  فـي  الدخول  من  ليتمكنوا 

واحل�سول على فر�سة الفوز باملليون.
للحمالت  مكملة  احلملة  هذه  وتاأتي 

الأخرى التي اأطلقها بنك الأردن مع بداية 
العام 2016، كحملة القرو�س ال�سخ�سية 
"عقدة وانحلت"، وكذلك حملة القرو�س 
ال�سخ�سية اخلا�سة بالع�سكريني، وقرو�س 
ال�سيارات العمومية، مما يوؤكد على توجه 
البنك خلدمة كافة �سرائح وفئات املجتمع 

الفل�سطيني على اختالف قطاعاته.

املقد�سية  اأرماء  موؤ�س�سة  قامت 
لأطفال  فرح  يوم  مهرجان  بتنظيم 
�سخية  برعاية  وعائالتهم  القد�س 
بهدف  وذلك  الأردن،  بنك  من 
القد�س،  اأطفال  على  البهجة  اإ�سفاء 
عنهم  النف�سي  ال�سغط  وتفريغ 
مرت  التي  الأخرية  لالأحداث  لحقا 
الأطفال  على  وتاأثرياتها  باملنطقة، 
ال�سيد  بح�سور  وذلك  خا�س،  بوجه 
العمليات  مدير   - در�س  حممود 

بــانــورامــا
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ويكرّم النساء الفلسطينيات بمناسبة عيد األم على طريقته الخاصة
هدايا  بتوزيع  الردن  بنك  اإدارة  قامت 
كافة  على  معايدة  وبطاقات  عينية 
فـي  البنك  فروع  زرن  اللواتي  الن�ساء 
خمتلف حمافظات دولة فل�سطني خالل 

وتكرميا  تقديرا  وذلك  الأم،  عيد  يوم 
املنا�سلة  ولالأم  الفل�سطينية،  للمراأة 
لتن�سئة  احلياة  هذه  فـي  تكافح  التي 

جيل واعد يبني هذا الوطن الغايل.

عن  الن�ساء  عربت  ناحيتهن  من 
فرحتهن بهذه الهدية الرمزية، و�سكرن 
اللفتة  هذه  على  واملوظفات  املوظفـني 

اجلميلة.

ويدعم توزيع طرود غذائية على األسر المستورة فـي يطا خالل شهر رمضان المبارك
اخلريية  فل�سطني  عطاء  جمعية  قامت 
على  الغذائية  الطرود  بتوزيع عدد من 
حمافطة  فـي  واليتام  امل�ستورة  الأ�سر 
بنك  من  كرمي  بدعم  وذلك  يطا، 
الأردن و بالتعاون امل�سرتك مع مديرية 
املقاومة  وجلان  الجتماعية،  ال�سوؤون 
رم�سان  �سهر  حملة  �سمن  ال�سعبية، 
املبارك "حملة رم�سان يجمعنا باحلب 
التوايل  على   14 للعام  والعطاء" 

جلمعية عطاء اخلريية.
توزيعها  مت  التي  الطرود  عدد  بلغ  وقد 
املواد  معظم  ت�سم  غذائيا  طردا   180

حتتاجها  التي  الأ�سا�سية  الغذائية 
الأ�سر ب�سكل يومي خالل �سهر رم�سان 

املبارك. 
الفقهاء  ال�سيد  و�سح  جهته،  ومن  هذا 
�سل�سلة  �سمن  ياأتي  الدعم  هذا  اأن 

متكاملة من امل�ساعدات والتمويل الذي 
املجتمع  لدعم  الأردن  بنك  به  يقوم 
امل�ستورة،  العائالت  ومتكني  املحلي 
املبارك،  رم�سان  �سهر  فـي  �سيما  ل 
الذي  الدعم  ا�ستمرار  على  موؤكدا 
الفل�سطيني  للمجتمع  البنك  يقدمه 

القطاعات،  وملختلف  دائم  ب�سكل 
للجميع  الفقهاء  ال�سيد  متنى  كما 
�سهر  حلول  مبنا�سبة  والربكة  اخلري 
�سهر  يكون  اأن  اآمال  املبارك،  رم�سان 
لل�سعب  خري  باب  العام  هذا  رم�سان 

باأكمله.  الفل�سطيني 

املركزية فـي بنك الأردن. 
الرتفـيهي  اليوم  هذا  �سمل  وقد 
املنتفخات،  األعاب  فقرات خمتلفة من 
عرو�س املهرجني، الر�سم على الوجوه 
الأطفال.  وق�س�س  البالونات  وتوزيع 
�سعادتهم  عن  احل�سور  جميع  وعرب 
و�سكرهم  املختلفة،  بالفعاليات 

اليوم املميز  للقائمني والداعمني لهذا 
واملبادرات املقدمة من الطرفـني. 

رغبة  اإطار  فـي  الدعم  هذا  وياأتي 
البنك باحتواء كافة الفئات وال�سرائح 
م�سوؤوليته  اإطار  �سمن  املجتمعية 
القد�س  اأطفال  �سيما  ل  الجتماعية، 
من  الأخرية  الفرتة  فـي  عانوا  الذين 

منا�سبة  اأماكن  وجود  وعدم  اخلوف 
من  الت�سرب  ن�سبة  وزادت  للعب، 
 ،%40 عن  يزيد  مبا  لديهم  املدار�س 
املبادرة  بهذه  البنك  تقدم  هنا  ومن 
نف�سي  تفريغ  توفـري  فـي  كم�ساهمة 
فقرات  وتقدمي  وذويهم  لالأطفال 

لهم.  وتربوية  ترفـيهية 
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ويرعى االتحاد الفلسطيني للتايكواندو

البنك التجاري األردني لفروع فلسطين و شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت 
يوقعان اتفاقية تسديد آلي لعمالء البنك بجميع فروعه

لفروع  الردين  التجاري  البنك  وقع 
منت�سر  بال�سيد  ممثل  فل�سطني 
و�سركة  القليمي  املدير  ال�س�سرتي 
موبايل الوطنية الفل�سطينية لالإت�سالت 
ممثلة بال�سيد درغام مرعي املدير العام 
لعمالء  اآيل  ت�سديد  اتفاقية  لل�سركة 

البنك بجميع فروعه.
عملية  التفاقية  هذه  وت�سمنت 
عن  ال�سادرة  الفواتري  قيمة  ت�سديد 
وامل�ستفدين  الوطنية  موبايل  �سركة 
وفاعلة  دقيقة  ب�سورة  خدماتها  من 
عن طريق عملية الدفع النقدي اأو من 

خالل عملية الت�سديد الآيل.
منت�سر  ال�سيد  علق  املنا�سبة  وبهذه 
البنك  اتفاقية  تعد  قائاًل  ال�س�سرتي 

موبايل  و�سركة  الردين  التجاري 
الوطنية خطوة مهمة فـي �سبيل تقدمي 
خدمة مميزة لعمالء البنك. كما عرب 
ال�سراكة  بهذه  ثقته  عن  ال�س�سرتي 
الذي  البنك  مع  املثمر  التعاون  وهذا 

للتايكواندو  الفل�سطيني  املنتخب  اختتم 
الرابعة من بطولة  الن�سخة  م�ساركته فـي 
بعدما   "G1" امل�سنفة  الدولية  الفجرية 
 6 منها  ملونة  مداليات  ثماين  نال 
بزار  وا�سالم  اليا�سيني  ملحمد  ذهبيات 
وبا�سل  كبها  وميار  اليا�سيني  وعبدالغني 
كبها  لهيثم  واحدة  وف�سية  خلف  ابو 
وبرونزية اخرى لب�سيل عبد الرازق.وبهذه 
النتائج احتلت فل�سطني املركز الثالث بني 
والردن  كازاخ�ستان  بعد  امل�ساركة  الدول 
ان  علمًا  م�سبوق  غري  تاريخي  اجناز  فـي 
فل�سطني قد �ساركة بع�سر لعبني مقارنة 

بدول �ساركت باأكرث من مئة لعب.
الحتاد  رئي�س  ال�سيد  �سكر  وبدوره 
عمر  املهند�س  للتايكواندو  الفل�سطيني 

تو�سيع  بداية  يتيح  اأن  �ساأنه  من 
لكافة  الآيل  الت�سديد  عمليات  نطاق 
الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

من خالل البنك التجاري الأردين.

للمنتخب  لرعايته  التجاري  البنك  كبها 
فـي هذه البطولة.
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ويحتفـي بفائز الجائزة الكبرى بسحب تجاري توفـيري لمنتصف شهر أيار 2016
الدارة  اقامتها  بهيجة  احتفالية  فـي 
فـي  الردين  التجاري  للبنك  القليمية 
فل�سطني وبح�سور عدد من عمالء البنك 
خمائيل  حنا  نقول  جاد  ا�ستلم  وموظفـيه 
الكربى  اجلائزة  رابح  اهلل  رام  مكتب   /
والبالغة  اأيار  �سهر  منت�سف  ل�سحب 
"جتاري  برنامج  �سمن  دينار   25,000

التوفـري  بح�سابات  اخلا�س  توفـريي" 
اجلوائز  نتائج  عن  الإعالن  مت  كما 
لكل  دينار   500 والبالغة  املتو�سطة 
دينار   100 والبالغة  وال�سغرى  جائزة 

لكل جائزة.
ويذكر اأن البنك التجاري الأردين اطلق 
توفـريي"  "جتاري  ح�سابات  برنامج 
ينفرد  اذ  املا�سي  العام  فـي  اجلديد 
هذا الربنامج بتقدمي جائزة نقدية كل 
جوائز  اىل  بال�سافة  عمل  �ساعات   3

كربى ومتو�سطة و�سغرى.

وعرب خمائيل وهو عميل لفرع البنك فـي 
�سعادته  عن   2005 عام  منذ  اهلل  رام 
املميزة  باخلدمة  وا�ساد  باجلائزة 

ملوظفـي البنك.
ال�س�سرتي،  منت�سر  �سرح  جهته  من 
فـي  فل�سطني  لفروع  القليمي  املدير 
هذه  "ان  الأردين  التجاري  البنك 

الفائز  للعميل  تكرميا  تاأتي  الحتفالية 
البنك  يقيم  حيث  الفرع  وعمالء 
هذه  �سهري  وب�سكل  الأردين  التجاري 
"اقرب  �سعاره  مع  متا�سيا  الحتفالية 
اليك" ولرت�سيخ اأطر التعاون مع عمالء 
ال�سكر  وتقدمي  املحلي  واملجتمع  البنك 

لهم على تعامالتهم مع البنك".
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بنك فلسطين يعلن رسميًا تدشين أول مكتب تمثيلي

خارج الوطن فـي مركز دبي المالي العالمي 
اإطالق  عن  ر�سميًا  فل�سطني  بنك  اأعلن 
وا�ستثمارية  وا�ست�سارية  مالية  خدمات 
للفل�سطينيني املغرتبني فـي منطقة اخلليج 
اأول  وتد�سني  افتتاح  خالل  وذلك  العربي، 
مكتب متثيلي له خارج فل�سطني فـي اإمارة 
دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، ليتخذ 
له.  مقرًا  العاملي  املايل  دبي  مركز  من 
و�ست�سهم هذه اخلطوة فـي عملية الرتويج 
للخدمات واحللول امل�سرفـية التي يقدمها 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  والقطاع  البنك 
ال�ستات  لفل�سطيني  نافذة جاذبة  و�سيكون 
مع  للتوا�سل  اقت�ساديًا  رافدًا  يكون  حتى 
فل�سطيني العامل. وجرى الإعالن عن هذا 
خالل  فـيه  العمل  وبدء  اجلديد  الفتتاح 
حفل اأقامه البنك فـي فندق جمريا بيت�س، 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  رعاية  حتت 
املايل  دبي  مركز  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�سد 
حمافظ  ال�سوا،  عزام  وبح�سور  العاملي، 
ال�سوا،  وها�سم  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
رئي�س جمل�س الإدارة، واملدير العام لبنك 
مركز  حمافظ  كاظم،  وعي�سى  فل�سطني، 
زايد  بن  علي  وحممد  العاملي،  املايل  دبي 
الفال�سي، نائب حمافظ م�سرف الإمارات 
العربية املتحدة املركزي، وعدد من رجال 

من  املغرتبني  الفل�سطينيني  الأعمال 
ت�سيلي، وماليزيا، اأمريكا واأوروبا وفل�سطني 
والإمارات ودول اخلليج العربي، بالإ�سافة 
والعالميني.  ال�سحفـيني  من  ح�سد  اىل 
من ناحيته، عرب ها�سم ال�سوا، عن �سعادته 
دبي  مركز  فـي  متثيلي  مكتب  اأول  لفتتاح 
اأول  ي�سجل  والذي   DIFC العاملي  املايل 
ح�سور لبنك فل�سطني خارج الوطن، واأول 
فـي  تتواجد  فل�سطينية  و�سركة  موؤ�س�سة 
هذا  وا�سفًا  العاملي.  املايل  دبي  مركز 
اأهم  من  باأنه  للبنك  حتقق  الذي  الجناز 
الإجنازات التي حتققت للبنك منذ تاأ�سي�سه 
مل  هذه  اأن  اىل  م�سريًا   ،1960 العام  فـي 
حظي  الذي  الدعم  لول  النور  لريى  يكن 
به البنك من جانب احلكومة الفل�سطينية 

املوؤ�س�سات  وخمتلف  النقد  و�سلطة 
فـي  الأ�سقاء  ومن  جهة،  من  الفل�سطينية 
بدًء  احلكومية  وموؤ�س�ساتها  دبي،  حكومة 
من مركز دبي املايل العاملي، مرورًا ب�سلطة 
مب�ساهمي  وانتهاء  املالية،  للخدمات  دبي 
البنك وعمالئه و�سركائه وموظفـيه. وقال 
ال�سوا باأن البنك ي�سعر بالفخر لأنه اأ�سبح 
وواحدًا  العاملي،  املايل  املجتمع  من  جزًء 
من املوؤ�س�سات املالية فـي مركز دبي املايل 
هو  التواجد  هذا  اأن  اىل  م�سيفًا  العاملي، 
�سهادة تكر�س متانة النظام املايل واجلهاز 
امل�سرفـي الفل�سطيني، وقوة النظام الذي 
يعمل من خالله بنك فل�سطني، ليحوز على 
ثقة غالية، وجزًء من مكتب يخدم املاليني 

فـي منطقة اخلليج العربي.
  Mini MBA ويحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج »فلسطينية« إلدارة األعمال

موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة  فل�سطني  بنك  احتفل 
منتدى  مع  وبالتعاون   IFC الدولية  التمويل 
�سيدات الأعمال و�سركة اأرن�ست ويونغ العاملية 
من  دفعة  اأول  بتخريج  احل�سابات  لتدقيق 
"فل�سطينية  برنامج  فـي  امل�ساركات  ال�سيدات 
لتطوير   Mini MBA الأعمال"  لإدارة 
الأعمال  ل�سيدات  واملهنية  الإدارية  القدرات 
من  رياديات  ن�ساء  مب�ساركة  الفل�سطينيات، 
حفل  تنظيم  وجرى  وغزة.  الغربية  ال�سفة 

العامة  الدارة  مقر  فـي  للربنامج  التخريج 
للبنك فـي رام اهلل، بالتوا�سل مع مقر الإدارة 
املرئي  الت�سال  عرب  غزة  فـي  للبنك  العامة 
الفـيديو كونفرن�س، بح�سور ممثلني عن البنك 
واملوؤ�س�سات الر�سمية والن�سوية والقطاع اخلا�س 
وموؤ�س�سة التمويل الدولية. وهدف الربنامج اىل 
تطوير مهارات العمل والقيادة للن�ساء الرياديات 
خالل  من  فل�سطني  فـي  الأعمال،  و�ساحبات 
تطوير مهاراتهن فـي جمالت خمتلفة، منها؛ 

والت�سويق،  واملايل،  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
يقوم  كما  وغريها.  الب�سرية،  املوارد  واإدارة 
الربنامج على تطوير املهارات القيادية للمراأة 
وت�سبيكها مع خرباء دوليني وحمليني. وخالل 
الربنامج، فقد مت اختيار اأف�سل 20 �سيدة من 
 20 واأف�سل  الغربية  وال�سفة  القد�س  مناطق 
�سيدة من قطاع غزة لال�سرتاك فـي الربنامج 

الذي امتد لـ 6 اأ�سهر. 
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ويوقع على االتفاقية النهائية الندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين 

ويحتفل بافتتاح مجموعة من المكاتب الجديدة فـي الضفة والقطاع
ليصل عدد فروعه إلى 61 فرعًا ومكتبًا فـي فلسطين 

مكاتب  اأربعة  بافتتاح  فل�سطني  بنك  احتفل 
جديدة فـي كل من اجلامعة العربية الأمريكية 
ثالثة  اىل  بالإ�سافة  جنني،  حمافظة  جنوب 
على  توزعت  غزة  قطاع  فـي  جديدة  مكاتب 
مدينة رفح الغربية ومدينة الزهراء واملنطقة 

الفتتاح  ومت  غزة.  قطاع  �سمال  ال�سناعية 
مركزية  احتفالية  فـي  الثالث  غزة  بفروع 
ممثلني  بح�سور  الروت�س،  فندق  فـي  اأقيمت 
عن البنك و�سلطة النقد واملوؤ�س�سات الر�سمية 
وبافتتاح املكاتب الأربعة اجلديدة، يرتفع عدد 

ومكتبًا  فرعًا   61 اإىل  فل�سطني  بنك  فروع 
فـي  املنت�سرة  ومكاتبه  فروعه  �سل�سلة  �سمن 
حمافظات الوطن، واملزودًة بكامل اخلدمات 
اإىل اجلمهور  ت�سل  التي  وامل�سرفـية،  املالية 

والعمالء بجودة عالية واأداء متميز.

م�سودة  على  فل�سطني  بنك  اإدارة  وقعت 
التفاقية النهائية لندماج البنك التجاري 
الفل�سطيني مع بنك فل�سطني، حيث وقعها 
كل من ال�سيد ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س 
فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير  الإدارة 
وال�سيد حممود ملح�س، رئي�س جمل�س اإدارة 
وبح�سور  الفل�سطيني،  التجاري  البنك 
البنكني،  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد 
كال  من  التنفـيذية  الإدارة  وم�ساركة 
اجلانبني.  ومبوجب التفاق النهائي، فاإن 
عملية اندماج البنك التجاري الفل�سطيني 
عملية  خالل  من  �ستتم  فل�سطني  بنك  مع 
اأ�سهم  تبادل لالأ�سهم باحت�ساب كل ثالثة 
مقابل  الفل�سطيني  التجاري  البنك  فـي 

وفـي  فل�سطني.  بنك  فـي  واحد  �سهم 
فـي  العمالء  ودائع  �ستن�سم جميع  املقابل 
وت�سهيالته  الفل�سطيني  التجاري  البنك 
لبنك  املالية  املوؤ�سرات  اىل  وموجوداته 
م�ساهمي  �سيكون  حني  فـي  فل�سطني، 

البنك التجاري الفل�سطيني جزء مهمًا من 
فل�سطني حيث  بنك  وم�ساهمي  م�ستثمري 
اكتتاب  اإ�سدار  اإ�سافتها من خالل  �سيتم 
الأنظمة  ووفق  الر�سمية  القنوات  عرب 

والتعليمات والقوانني ال�سارية. 

ويحصل على جائزة "أفضل بنك فـي فلسطين"
ضمن تصنيف مجلة المال العالمية Euromoney للعام 2016 وللمرة السادسة على التوالي

حافظ "بنك فل�سطني" على رياديته فـي العمل 
امل�سرفـية على امل�ستوى املحلي والقليمي خالل 
بح�سوله  ذلك  توج  وقد  املا�سية،  ال�سنوات 
ايقونة  على  التوايل  على  ال�ساد�سة  للمرة 
 Euromoney جملة  من  العاملية  اجلوائز 
2016، حيث ا�ستمرت  العاملية البارزة للعام 
فـي  بنك  كاأف�سل  البنك  بت�سنيف  املجلة 

فل�سطني على مدار ال�سنوات املا�سية.  
وجرى ت�سليم اجلائزة خالل حفل كبري عقد 
باإمارة دبي، مب�ساركة عدد من رجال الأعمال 

القطاع  ورواد  امل�سرفـية،  املوؤ�س�سات  ومدراء 
امل�سرفـي العربي والعاملي فـي منطقة اخلليج 
وال�سرق الأو�سط. وقد ت�سلم اجلائزة وفد ممثل 
عن بنك فل�سطني، �سم كاًل من عبد اهلل الغامن، 
القوا�سمي،  ومعاوية  الإدارة،  جمل�س  ع�سو 
مدير املكتب التمثيلي لبنك فل�سطني فـي دولة 
ملحم،  ومالك  املتحدة،  العربية  الإمارات 
رئي�س جمل�س الأعمال الفل�سطيني الماراتي، 
دبي  فـي  املغرتب  الفل�سطيني  الأعمال  ورجل 
امل�ست�سار القانوين جواد علي، وحبيب حزان، 

املدير العام ل�سندوق ابتكار، وطاقم العاملني 
فـي املكتب التمثيلي فـي دبي. 

وياأتي ح�سول بنك فل�سطني على هذه اجلائزة 
ا�ستمرارًا لتميزه فـي العمل امل�سرفـي وتفوقه 
اخلدمات  وتقدمي  املالية،  العمليات  اأداء  فـي 
احتياجات  تلبي  التي  املتنوعة  امل�سرفـية 
خدمات  وخلق  تطوير  ذلك  فـي  مبا  عمالئه 
تكنولوجية جديدة، ف�سالً عن �سيا�سة التو�سع 
خالل  جيدة  مالية  نتائج  وحتقيق  والنت�سار 

ال�سنوات املا�سية. 



البنـوك فـي فل�ســــــطني28    

بــانــورامــا

ضمن حملة »غير حياتك وحقق أحالمك« لبرنامج حسابات التوفـير يحتفل بنك القاهرة عمان
بتسليم الجائزة لشهرشباط وآذار ونيسان وقيمة كل منها 100,000 دوالر

احتفل بنك القاهرة عمان بت�سليم اجلائزة 
وني�سان  واآذار  �سباط  ل�سهر  ال�سهرية 
"غري حياتك وحقق  ، �سمن حملة   2016

وقيمتها كل  التوفـري  اأحالمك"  حل�سابات 
اجلائزة  وكانت  دولر،   100,000 منها  
ل�سهر �سباط للفائز عطااهلل �سقور املدخر 
لدى فرع قلقيلية، وجائزة �سهر اآذار لل�سيد 

املهد-  �ساحة  فرع  لدى  املدخر  علي  علي 
للفائزة  ني�سان  �سهر  وجائزة  حلم،  بيت 
الر�سال/ فرع  لدى  املدخرة  عابد  كرمية 
الفائزون خرب فوزهم  ، وقد تلقى  رام اهلل 
عن  �سوؤالهم  وعند  كبريين،  وفرح  بده�سه 
خمططاتهم امل�ستقبلية قال ال�سيد عطاهلل 
�سراء  فـي  �سي�ساعده  اجلائزة  مبلغ  " باأن 

ال�سيد علي قال:  والبناء عليها" اأما  اأر�س 
ت�سديد  فـي  �سي�ساعده  اجلائزة  مبلغ  باأن 
" اأما الفائزة كرمية قالت: باأن  التزاماته 
اإ�ستكمال  فـي  �سي�ساعدها  اجلائزة  مبلغ 
والعرفان  بال�سكر  "  وتقدما  منزلها  بناء 

لبنك القاهرة عمان .

ويرعى مهرجان تربية طولكرم لتكريم المتفوقين فـي البطوالت الرياضية 
لدى  التعليم  م�سرية  بدعم  منا  اميانًا 
مديريات الرتبية، قام بنك القاهرة عمان 
الرتبية  مديرية  اقامته  مهرجان  برعاية 
الطلبة  لتكرمي  طولكرم  فـي  والتعليم 
املتفوقني فـي خمتلف البطولت الريا�سية، 
وقد مت تنظيم املهرجان فـي قاعة مدر�سة 
مدير  بح�سور  الثانوية  العدوية  بنات 
القاهرة  بنك  ومدير  والتعليم  الرتبية 
الرتبية  وزارة  فـي طولكرم وممثلي  عمان 
ال�سخ�سيات  من  والعديد  العايل  والتعليم 
ق�سم  وبا�سراف  والعتبارية،  الرتبوية 

الن�ساطات فـي املديرية.
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ويحصل على جائزة أفضل بنك فـي التطور التكنولوجي
جائزة  على  عمان  القاهرة  بنك  ح�سل 
فـي  التكنولوجي  التطور  فـي  بنك  اف�سل 
التميز  جوائز  توزيع  حفل  فـي  فل�سطني، 
الذي   2016 لعام  امل�سرفـي  والجناز 
نظمه الحتاد الدويل للم�سرفـيني العرب 
للعام الثاين على التوايل والذي اقيم فـي 
اللبنانية.  اجلمهورية  فـي  بريوت  مدينة 
اجلوائز  وت�سليم  البنوك  بتكرمي  قام  وقد 
خالل الحتفالية الدكتور جوزيف طربيه، 
رئي�س الحتاد الدويل للم�سرفـيني العرب، 
وو�سام فتوح، الأمني العام الحتاد الدويل 
للم�سرفـيني العرب وبح�سور ال�سيخ حممد 
جراح ال�سباح، رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
بكلمة  احلفل  وبداأ  العربية،  امل�سارف 
ترحيب من و�سام فتوح الذى اأ�سار اإىل اأن 
تكرمي املوؤ�س�سات امل�سرفـية على ما قدمته 
ملجتمعاتها،  ودعم  عطاء  من  وتقّدمه 
واملالية  امل�سرفـية  بال�سناعة  والرتقاء 
العربية اإىل م�ستوى مهني متقدم. ويذكر 
ان بنك القاهرة عمان قد ا�ستثمر موؤخرا 
فـي تطوير نظامه البنكي باعتماد النظام 
نظام  وهو  العامل  م�ستوى  على  الحدث 
 Temenos Banking System

م�ستوى  على  متطورا  اأداء  يكفل  الذي 
ح�سل  كما  املحتلفة،  البنكية  العمليات 
اآيزو  �سهادة  اأول  على  عمان  القاهرة 

امل�سرفـي  القطاع  فـي   27001:2013

ال�سهادات  اإحدى  تعد  والتي  فل�سطني  فـي 
املرموقة والرائدة فـي نظم اأمن املعلومات 
على امل�ستوى الدويل. تعترب هذه ال�سهادة 
موؤ�سرًا للتزام البنك على جميع م�ستوياته 
بحماية املعلومات املتوفرة لديه، ان �سعي 
البنك الدوؤوب لإيجاد نظام لإدارة وحماية 
املعلومات فـي البنك يهدف اإىل خلق اإدارة 
فاعلة وم�ستمرة للمخاطر داخل املوؤ�س�سة 

مب�ستوى  اأكرب  ثقة  العمالء  ومينح 

خالل  من  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات 
املعلومات  اأمن  و  البيانات  على  احلفاظ 
اخلا�سة بعمالئه. وقد حاز بنك القاهرة 
ا�ستكمل  اأن  بعد  ال�سهادة  عمان على هذه 
الإدارية  واملتطلبات  الرتتيبات  كافة 
ال�سهادة،  هذه  على  للح�سول  والفنية 
واجتاز بنجاح كافة الختبارات واإجراءات 
 )TUV( �سركة  بها  قامت  التي  التدقيق 
معتمدة  خارجية  كجهة  النم�ساوية 

ومتخ�س�سة فـي هذا املجال.
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ويطلق بطاقة الخصم المباشر Debit Card بعنوان »معك دايمًا«
بطاقة  اإطالق  عن  القد�س  بنك  اأعلن 
التي   ،Debit Card املبا�سر  اخل�سم 
والإمكانيات  امليزات  من  العديد  حتمل 
الوا�سعة لال�ستخدام، مما �سي�ساهم ب�سكل 
عند  النقد  على  العتماد  لتخفـيف  رئي�سي 
الت�سوق عند نقاط البيع واحلد من عمليات 

الإحتيال.
ومتنح البطاقة اجلديدة حامليها من عمالء 
تعمل  اأنها  اأهمها  عدة  مزايا  القد�س  بنك 
كبطاقة �سحب اآيل فـي جميع اأنحاء العامل، 
الفواتري  ل�سداد  ا�ستخدامها  ميكن  كما 
وال�سراء، ما يجعل الت�سوق متعة فريدة من 

بنك القدس يحصل على جائزة أفضل مصرف متخصص بحسابات التوفـير
»International Finance Magazine« فـي فلسطين من مجلة

اأف�سل  جائزة  على  القد�س  بنك  حاز 
م�سرف متخ�س�س فـي حا�سابات التوفـري 
 International فـي فل�سطني من جملة
هذه  وتاأتي   ،Finance Magazine

املتتالية  الإجنازات  اإطار  فـي  اجلائزة 
القطاع  فـي  القد�س  بنك  يحققها  التي 
امل�سرفـي الفل�سطيني باعتباره اأحد اأكرب 
البنوك العاملة فـي فل�سطني ومن او�سعها 

انت�سارًا.
قامت  درا�سة  بعد  اجلائزة  هذه  وتاأتي 
يقدمها  التي  احلمالت  حول  املجلة  بها 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  على  البنك 
حملة   اآخرها  كان  والتي  م�ستمر  ب�سكل 
تعترب  اأحاللك" والتي  حلالك  "توفـريك 
على  الرتويجية  احلمالت  اأ�سخم  من 
فكرة  جاءت  حيث  التوفـري،  ح�سابات 
هذه احلملة ا�ستكماًل للحمالت ال�سابقة، 
مميزة  جوائز  بذلك  البنك  ليقدم 

لعمالئه لتحفـيزهم على الإدخار ولتعزيز 
هذه الثقافة بهم ملا لها من دور هام فـي 
فل�سطني. فـي  التنمية  ودعم  تعزيز 
اأكرم  قال  املنا�سبة  بهذه  له  تعليق  وفـي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اللطيف،  عبد 
و�سعداء  فخورون  اإننا  القد�س،  بنك 
بح�سول البنك على هذه اجلائزة والتي 

فـي  وخمت�سني  خرباء  عليها  ي�سرف 
امل�ستوى  على  امل�سرفـي  العمل  جمال 
فـي  البنك  ا�سرتاتيجية  لتثبت  العاملي 
امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
ولتثبت  متخ�س�سة،  ب�سورة  لعمالئه 
القطاع  فـي  املرموقة  البنك  مكانة 
امل�سرفـي فـي فل�سطني وال�سرق الأو�سط.
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ويطلق حملة تسويقية أولى من نوعها فـي فلسطين
على بطاقات ماستركارد استرداد نقدي Cash Back وسحوبات شهرية

حملة  اإطالق  عن  القد�س  بنك  اأعلن 
بطاقات  على  جديدة  ت�سويقية 
ي�سدرها  التي  الإئتمانية  ما�سرتكارد 
ف�سية،  اأو  ذهبية  كانت،  بالتينية 
ولت�سجيعهم  عمالئه  ملكافئة  وذلك 
عمليات  فـي  البطاقات  ا�ستخدام  على 
الت�سوق  ت�سمل  والتي  املختلفة  ال�سراء 
الوقود،  حمطات  التجارية،  املراكز  فـي 
الكثري. وغريها  الإنرتنت  عرب  والت�سوق 
الأوىل  تعترب  والتي  احلملة  فكرة  وتقوم 
مكافئة  على  فل�سطني،  فـي  نوعها  من 
العمالء الذين ي�ستغلون �سقوف بطاقاتهم 
نقدي  اإ�سرتداد  منحهم  عرب  كاملة 
Cash Back  بن�سبة ت�سل اىل %1.5، 

بقيمة  ال�سحب على جائزة  اإىل  بالإ�سافة 
فـي  وي�سارك  �سهر،  كل  نهاية  م�سرتياتهم 
الذين  واجلدد  احلاليني  العمالء  احلملة 

القد�س  بنك  ما�سرتكارد  ي�ستخدمون 
داخل  املتاجر  خمتلف  من  الت�سوق  عرب 

فل�سطني وخارجها.
القد�س،  بنك  اإدارة  اأكدت  ناحيتها،  من 
من  والأوىل  املميزة  احلملة  هذه  اأن  على 
مكافئة  اإىل  تهدف  فل�سطني،  فـي  نوعها 

حلول  قرب  مبنا�سبة  القد�س  بنك  عمالء 
ال�سهر الف�سيل، ولت�سجيعهم على ا�ستعمال 
اأ�سبحت  والتي  البال�ستيكية  البطاقات 
امل�ستوى  على  للت�سوق  الأمثل  الطريقة 
العاملي ل�سهولة ا�ستخدامها اإ�سافة اإىل اأنها 
الت�سوق. فـي  اأمانًا  الأكرث  الطريقة  تعترب 

النقود.  من  كبرية  كميات  حمل  اأعباء  دون 
من جانبه �سرح �سميح �سبيح مدير عام بنك 
القد�س قائاًل: "ن�سعى فـي بنك القد�س اإىل 

لعمالئنا  امل�سرفـية  اخلدمات  اأرقى  توفـري 
بدليل الباقة املميزة من املنتجات واخلدمات 
املبا�سر  اخل�سم  فبطاقة  نقدمها،  التي 

�ستخفف احلاجة اإىل حمل النقد ل�سداد ثمن 
امل�سرتيات، اأ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستخدامها 
وجد".  اأينما  العميل  راحة  فـيه  ملا  عامليًا 

ويوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة االفق للتنمية الشبابية
لتدريب وتمكين عدد من خريجي الجامعات الفلسطينية

للتنمية  الأفق  وموؤ�س�سة  القد�س  بنك  وقع 
وتوظيف  متكني  م�سروع  �سمن  ال�سبابية 
املمول من قبل امل�سرف  الريادي  ال�سباب 
افريقيا  فـي  القت�سادية  للتنمية  العربي 
للتنمية،   ال�سالمي  البنك  بادارة 
البنك  مبوجبها  يقوم  �سراكة  اتفاقية 
اجلامعات  خريجي  من  عدد  بتدريب 
ومكاتب  وفروع  دوائر  فـي  الفل�سطينية 
الوطن. اأرجاء  كافة  فـي  املنت�سرة  البنك 

اخلريج  مبا�سرة  على  التفاقية  وتن�س 
املقابلة  امتام  بعد  وذلك  التدريب  لفرتة 
الأوىل،  املرحلة  فـي  خمت�سة  جلنة  اأمام 
دائرة  فـي  القبول  لمتحان  التقدم  يتبعها 
اأن  علمًا  البنك،  فـي  الب�سري  املال  راأ�س 
تاأهيل  دبلوم  على  حا�سلني  املتدربني 
م�سرفـي من املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني.
عام  مدير  �سبيح  �سميح  عّلق  ناحيته،  من 
ن�سعى  قائاًل:  املنا�سبة  بهذه  القد�س  بنك 

من خالل هذه ال�سراكة مع موؤ�س�سة الأفق 
للتنمية ال�سبابية اإىل دعم اجلهود الهادفة 
اإىل تدريب خريجي اجلامعات الفل�سطينية 
تعريف  فـي  فعال  ب�سكل  �سي�ساهم  مما 
املتدربني على طبيعة عمل القطاع امل�سرفـي 
للعمل  املطلوبة  املهارات  على  وتدريبهم 
بهذا القطاع القت�سادي الهام، مما ي�سب 
فـي النهاية فـي م�سلحة الوطن واملواطن. 
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بــانــورامــا

– فل�سطني  �سارك موظفو البنك العربي 
النظافة  "يوم  مبنا�سبة  تطوعي  بن�ساط 
من  بتنظيم  �سنويا  يقام  الذي  الوطني" 
وعي  رفع  بهدف  وذلك  اهلل،  رام  بلدية 
وبيئة  نظافة  على  احلفاظ  فـي  املواطنني 
التطوعي  العمل  واإحياء  وتعزيز  املدينة 
املجتمع  موؤ�س�سات  كافة  ومب�ساركة 
"النظافة  والبلدية وكان �سعار هذا العام 

دوم .. وم�س كل يوم"

فـي  اإجناز  موؤ�س�سة  مع  العربي  البنك  وقع 
م�سروع  جتديد  اتفاقية  موؤخرًا،  فل�سطني 
الثالثة  لل�سنة  املدر�سية"  البيئة  "حت�سني 
مدار�س  خم�سة  ت�سم  والتي  التوايل،  على 
�سمال  مناطق  فـي خمتلف  موزعة  حكومية 

وو�سط وجنوب فل�سطني.
وياأتي جتديد هذه التفاقية بعد النجاح الذي 
ال�سابقة،  ال�سنوات  خالل  امل�سروع  حققه 
امل�سوؤولّية  برنامج  من  كجزء  ياأتي  والذي 
الجتماعّية "معًا" اخلا�س بالبنك العربي، 
انطالقًا من حر�سه املتوا�سل لتطوير قطاع 
التعليم وتعزيز البيئة املدر�سية فـي املجتمع 
البيئة  حت�سني  التفاقية  وتت�سمن  املحّلي. 
هي  حكومية  مدار�س  خلم�س  املدر�سية 
طولكرم  فـي  الثانوية  �سوفة  بنات  مدر�سة 

ويشارك في نشاط تطوعي في يوم النظافة الوطني 

ويقدم خدمة تسديد فواتير المياه
عبر الخدمة المصرفية عبر االنترنت »عربي أون الين«

البنك العربي يجدد اتفاقية »تحسين البيئة المدرسية« لخمس مدارس حكومية 

فـي  الو�سطى  ال�سا�سية  عجة  ومدر�سة 
الثانوية  عابدين  خديجة  ومدر�سة  جنني 
ال�سالم  ذكور  ومدر�سة  اخلليل  فـي  للبنات 
الثانوية فـي قلقيلية ومدر�سة ذكور �سلفـيت 
ال�سا�سية العليا. حيث ي�ستمل هذا امل�سروع 

للغرف  وترميم  �سيانة  اأعمال  تنفـيذ  على 
وت�سليح  وبالط  دهان  اأعمال  من  ال�سفـية 
ت�سليح  وكذلك  وجدران  واأ�سقف  حمامات 
املدر�سة  حاجة  ح�سب  واأبواب  �سبابيك 

وحتديد الأولويات ل�سيانتها.

قام البنك العربي موؤخرا بتوقيع اتفاقية 
مع م�سلحة مياه حمافظة القد�س ملنطقة 
رام اهلل والبرية تخ�س م�سرتكيها الكرام 

من معتمدي البنك العربي ومتكنهم من 
ت�سديد فواتريهم عرب اخلدمة امل�سرفـية 
لين"  اأون  "عربي  النرتنت  عرب 

اللكرتوين البنك  موقع  على  واملتوفرة 
هذه  تقدم  حيث   .arabbank.ps

اخلدمة جمانا لكافة املعتمدين وب�سهولة تامة.
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املبارك   رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
تاأجيل  حملة  باإطالق  العربي  البنك  قام 
ال�سخ�سية  بالقرو�س  خا�سة  اق�ساط 
�سهر  /  اق�ساط  لق�سط  ال�سكن  وقرو�س 

حزيران  )ق�سط 01-07-2016( و متوز  
ق�سطني  بواقع   )2016-08-01 )ق�سط 
للقرو�س ال�سخ�سية وق�سط واحد لقرو�س 
تاأجيل  احلملة،  اأهداف  من  ال�سكن 

كافة  على  العباء  تخفـيف  اىل  الأق�ساط 
املبارك  رم�سان  خالل  �سهر  املقرت�سني 

وعيد الفطر ال�سعيد.
 

ويطلق حملة تأجيل أقساط القروض الشخصية و قروض السكن 

ويطلق عرض خاص على القروض الشخصية ضمن برنامج »عربي بريميوم«

األولى من نوعها في فلسطين
البنك العربي يطرح بطاقة »VISA Signature« االئتمانية الجديدة الخاصة لمعتمدي إيليت 

 VISA و�سركة  العربي  البنك  اأعلن 
 VISA " العاملية موؤخرًا عن طرح بطاقة
البنك  من  الئتمانية   "Signature

ح�سريًا  تقدميها  �سيتم  والتي  العربي 
اأول  بذلك  ليكون  اإيليت،  برنامج  ملعتمدي 

بنك يطلق هذه البطاقة فـي فل�سطني. 
متكاملة  باقة  اجلديدة  البطاقة  وتوفر 
وغري  امل�سرفـية  واخلدمات  املزايا  من 
اأ�سلوب  تواكب  التي  امل�سرفـية احل�سرية 
فـي  وذلك  املعتمدين  من  النخبة  حياة 
مع  يتما�سى  مبا  "اإيليت"  برنامج  اإطار 
تقدمي  اإىل  الرامية  البنك  ا�سرتاتيجية 

اأحدث املنتجات واخلدمات. 

بطاقة  تقدمها  التي  املزايا  �سمن  ومن 
من  الئتمانية   "VISA Signature"
املجاين  الدخول  خدمة  العربي  البنك 
ل�سالت كبار ال�سخ�سيات فـي املطارات، 

 Global( ال�سخ�سية  امل�ساعدة  خدمة 
جمموعة  اىل  بالإ�سافة   )Concierge

املحلية  العرو�س واخل�سومات  كبرية من 
والعاملية.

عر�سًا  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
�سمن  ال�سخ�سية  القرو�س  على  خا�سًا 
ميتد  والذي  برمييوم"،  "عربي  برنامج 
لغاية 31 متوز 2016، يقدم من خالله 
برمييوم"  "عربي  برنامج  ملعتمدي 
عن  عبارة  فورية  هدية  واجلدد  احلاليني 
عام  ملدة  انرتنت  وا�سرتاك   LG �سا�سة 
ح�سولهم  عند   ،MADA TVجهاز مع 
مببلغ  البنك  من  �سخ�سي  قر�س  على 
بالعمالت  يعادله  ما  او  دولر  الف   20

اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  واكرث.  الخرى 
"عربي برمييوم"  يقّدم جمموعة  برنامج 
امل�سرفـية  واخلدمات  املزايا  من  �ساملة 
احتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  �سممت  التي 
املوظفـني واملهنيني واأ�سحاب الأعمال ذات 
الدخل املتو�سط. ويوّفر الربنامج ملعتمديه 
التي  القيمة  واخلدمات  املزايا  من  العديد 
م�سرفـية  جتربة  متنحهم  اأن  �ساأنها  من 
مميزة و فعالة توفر وقتهم وجهدهم، ومن 
بني هذه املزايا تخ�سي�س م�سوؤول لعالقات 

املعتمدين متفّرغ خلدمتهم وال�ستفادة من 
خيارات قرو�س وا�سعة واإجراءات تف�سيلية 
وا�سعة  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  ومي�سرة، 
من احل�سابات امل�سرفـية مبزايا تف�سيلية 
البنك  من  بالك  فـيزا  ائتمان  وبطاقة 
العربي جمانًا لل�سنة الأوىل، وبطاقة   فـيزا 
برمييوم  عربي  بربنامج  اخلا�سة  اإلكرتون 
جمانًا. كما ويوفر الربنامج ملعتمديه تاأمني 
املزايا  من  والعديد  احلياة  على  جماين 

الأخرى.
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سلطة النقد الفلسطينية
محافظ سلطة النقد يقوم بجولة موسعة فـي غزة

افتتح خاللها فروعًا مصرفـية وعقد لقاءات عديدة مع فعاليات وقطاعات اقتصادية
حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  قام 
الفرتة  خالل  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
فـي  مو�سعة  بجولة   ،2016/05/27-25

قطاع غزة، على راأ�س وفد اقت�سادي من 
ملوؤ�س�سة  فرع  بافتتاح  ا�ستهلها  ال�سفة، 
ثم  القطاع،  �سمال  لهيا  بيت  فـي  فاتن 
بلقاء غرفة جتارة و�سناعة حمافظة غزة.
ورحب اأنور اجليو�سي مدير عام موؤ�س�سة فاتن 
على  واأثنى  املرافق،  والوفد  املحافظ  مبعايل 
تنظيم  فـي  امللمو�سة  وجهودها  النقد  �سلطة 
ومن  عليها  ت�سرف  التي  القطاعات  وتطوير 

بينها موؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�س.
اعتزازه  عن  النقد  �سلطة  حمافظ  وعرب 
دعم  فـي  املوؤ�س�سة  توؤديه  الذي  بالدور 
متويل  خالل  من  الوطني  القت�ساد 
ذات  تعترب  التي  ال�سغرية  امل�سروعات 
التنمية القت�سادية  اأهمية كبرية فـي عملية 
جديدة  عمل  فر�س  وخلق  والجتماعية، 
والبطالة.  الفقر  ن�سب  تخفـي�س  وبالتايل 
رحب  غزة،  جتارة  غرفة  نظمته  لقاء  وفـي 
ال�سيد وليد احل�سري رئي�س الغرفة التجارية 
التجار  من  ولفـيف  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
مبعايل  وال�سناعيني،  الأعمال  ورجال 
على  واأثنوا  املرافق،  والوفد  ال�سوا  املحافظ 
جهوده التي يبذلها من اأجل الطالع عن كثب 
على الواقع القت�سادي الفل�سطيني واهتمامه 
بجميع املحافظات الفل�سطينية والتوا�سل مع 

القطاعات القت�سادية والجتماعية. 
وتناول معايل املحافظ ال�سوا فـي كلمة األقاها 
التي  العامة  القت�سادية  الأو�ساع  اللقاء  فـي 
�سلطة  اأن  على  موؤكدًا   ، غزة  قطاع  بها  مير 
غزة  قطاع  يوليان  امل�سرفـي  واجلهاز  النقد 

القت�سادية  الظروف  ب�سبب  خا�سة  اأهمية 
احل�سار  نتيجة  يعي�سها،  التي  ال�سعبة 
الحتالل  قبل  من  عليه  املفرو�س  الطويل 
عملية  وبطء  �سنوات،  عدة  منذ  الإ�سرائيلي 
�سديدة  معاناة  من  عنها  ينجم  وما  الإعمار 
مقدمتها  وفـي  والقطاعات  ال�سرائح  ملختلف 
الفقر  ن�سبة  وارتفاع  وال�سناعية،  التجارية 
اخلريجني.  �سفوف  فـي  وخا�سة  والبطالة 
وفـي اليوم الثاين افتتح معايل املحافظ ال�سيد 
عزام ال�سوا ثالثة فروع لبنك فل�سطني اأولها 
غزة  مدينة  �سرق  ال�سناعية  املنطقة  فـي 
وثانيها فـي مدينة رفح اأق�سى جنوب القطاع 
قطاع  و�سط  الزهراء  مدينة  فـي  وثالثها 
فل�سطني  ببنك  املحافظ  معايل  واأ�ساد  غزة. 
الذي ي�سق طريقه بكل متيز وثقة وثبات فـي 
العمل امل�سرفـي، ويعترب �ساحب مبادرة فـي 
امل�سوؤولية الجتماعية والتطور املهني. و�سكر 
ال�سيد عالء اآل ر�سوان نائب مدير عام بنك 
على  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  فل�سطني 
جهوده وجهود �سلطة النقد فـي تطوير ومتتني 
واهتمامه  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز 
العمل  جمال  فـي  العاملية  التطورات  مبواكبة 

امل�سرفـي.
النقد  �سلطة  فـي مقر  املحافظ  وعقد معايل 
ناق�س  حيث  امل�سرفـيني،  جمعية  مع  لقاء 
باجلمعية  املتعلقة  الأمور  من  العديد  معهم 
تطوير  ي�سمل  مبا  عملها  وم�ستقبل  وتفعيلها 
من  ال�ستفادة  واإمكانيات  الداخلية  اأنظمتها 

جتربة احتاد امل�سرفـيني العرب.
املقاولني  احتاد  مع  لقاء  معاليه  عقد  كما 
كحيل  اأ�سامة  ال�سيد  من  ترحيبية  بكلمة  بداأ 
مبعايل  غزة  قطاع  فـي  املقاولني  نقيب 
باهتمام  م�سيدًا  له،  املرافق  والوفد  املحافظ 
القطاعات  بكافة  وحمافظها  النقد  �سلطة 
مع  التوا�سل  على  وحر�سها  القت�سادية 
اجلميع وال�ستماع اإىل امل�ساكل التي تعرت�س 

عملهم وخا�سة فـيما يتعلق بالبنوك.
النقد  �سلطة  اأن  اإىل  املحافظ  معايل  واأ�سار 
التحديات  مواجهة  ا�ستطاعت  الفل�سطينية 
الذي  امل�سرفـي،  باجلهاز  الثقة  تعزيز  عرب 

يتمتع بال�ستقرار واملتانة والقوة.
البنوك  جمعية  مع  اجتماعًا  املحافظ  وعقد 
العاملة  البنوك  مديري  من  العديد  ح�سره 
اأبرز التطورات  فـي قطاع غزة وناق�س معهم 
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واملعوقات والتحديات.
�سحية  جهات  زيارة  اجلولة  و�سملت 
واجتماعية وريا�سية منها امل�ست�سفى الأردين 

ونادي  امل�ستقبل  فل�سطني  وجمعية  امليداين 
وفد من رجال  فـيها  و�سارك  الريا�سي،  غزة 
الأعمال من حمافظات ال�سفة الغربية وعدد 

احتاد  من  ووفود  النقد،  �سلطة  مديري  من 
وجمل�س  املقاولني  واحتاد  التجارية  الغرف 
ال�ساحنني وجهات م�سرفـية والقطاع اخلا�س.

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال
تطلقان لجان عمل إنشاء االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء ال�سرتاتيجية 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  املايل  لل�سمول  الوطنية 
2016/05/17 اجتماعها الثالث برئا�سة كل 

من حمافظ �سلطة النقد معايل ال�سيد عزام 
راأ�س  �سوق  هيئة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  ال�سوا 
املال معايل د. نبيل ق�سي�س ومب�ساركة غالبية 
اأع�ساء اللجنة املوؤلفة من �سلطة النقد وهيئة 
�سوق راأ�س املال وجمعية البنوك ووزارة الرتبية 
والتعليم العايل وجمعية م�ستهلكي اخلدمات 
لالإقرا�س  الفل�سطينية  وال�سبكة  امل�سرفـية 
وبور�سة  الدولية  الغوث  ووكالة  )�سراكة( 
ل�سركات  الفل�سطيني  والحتاد  فل�سطني 

الأوراق املالية واحتاد �سركات التاأمني.
واأطلع معايل حمافظ �سلطة النقد احل�سور 
�سلطة  اأجنزتها  التي  التطورات  اآخر  على 
فـي  الآن  املن�سرم وحتى  العام  النقد خالل 
فل�سطني،  فـي  املايل  ال�سمول  تعزيز  جمال 
مع  الفاعلة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  وعن 
هيئة �سوق راأ�س املال باخل�سو�س، وفـي اإطار 
ال�سرتاتيجية  بناء  عمل  جمموعات  اعتماد 
اللجنة  واأع�ساء  ق�سي�س  نبيل  د.  معايل  اأكد 
و�سرورة  الر�سمي  القطاع  دور  اأهمية  على 
كافة  من  اللجان  ت�سكيلة  ا�ستكمال  متابعة 

القطاعات العامة واخلا�سة ذات العالقة.
النقد  �سلطة  من  فرعون  علي  كل من  وقدم 
راأ�س  �سوق  هيئة  من  زعرور  اأبو  ب�سار  د.  و 
اللجنة  لأع�ساء  الفني  للتقرير  عر�سًا  املال 
التوجيهية حول �سري امل�سروع واآخر التطورات 

التي ح�سلت على خطوات بناء ال�سرتاتيجية 
والتي من املفرت�س اأن يتم اإجنازها قبل نهاية 

�سهر اأكتوبر من العام احلايل 2016.
وبدعوة من �سلطة النقد وهيئة �سوق راأ�س 
املال مت بتاريخ 2016/05/24، عقد ور�سة 
عمل لإطالق جلان عمل اإن�ساء ال�سرتاتيجية 
الوطنية لل�سمول املايل، بهدف تعريف جلان 
العمل مبهامهم وم�سوؤولياتهم فـي امل�ساركة 
دعوتهم  وكذلك  ال�سرتاتيجية،  ببناء 
اأعمالهم وفق جدول زمني حمدد  ملبا�سرة 

لإجناز املهام املوكلة لهم.
�سلطة  حمافظ  معايل  الور�سة  وافتتح 
اإىل  م�سريًا  ال�سوا  عزام  ال�سيد  النقد 
اأهمية ال�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني 
وحت�سني  القت�سادية  التنمية  حتقيق  فـي 
فر�س  خلق  خالل  من  املعي�سية  الظروف 
عمل جديدة. واأ�سار معايل د. نبيل ق�سي�س 
املال  راأ�س  �سوق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اإىل اأهمية م�سروع اإن�ساء ال�سرتاتيجية فـي 
تنمية وتطوير وتنظيم عمل كافة القطاعات 
املالية وتطوير خدماتها ومنتجاتها املقدمة 
افتتاح  فـي  و�سارك  املواطنني.  جلمهور 
الور�سة اأي�سا ال�سيد حيدر البغدادي- املدير 
الـ  منطقة  فـي   )GIZ( ملوؤ�س�سة  القليمي 
MENA، حيث اأثنى على دور �سلطة النقد 

وهيئة �سوق راأ�س املال فـي اإطالقهم مبادرة 
لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإن�ساء 
فـي  ريادي  مركز  فل�سطني  واحتالل  املايل 
املركزية  البنوك  م�ستوى  على  املجال  هذا 
العربية. ومت تقدمي ورقتي عمل �سارك فـيها 
ود.  النقد  �سلطة  من  فرعون  علي  من  كل 
اأبو زعرور من هيئة �سوق راأ�س املال  ب�سار 
فـي  املوؤ�س�ستني  منجزات  ا�ستعر�سا  حيث 
جلان  تعريف  وكذلك  ال�سرتاتيجية  بناء 
العمل امل�ساركة مبهامهم واأدوارهم للمرحلة 

القادمة.
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سطين

سنوية للبنوك العاملة فـي فل
مقارنة أهم البيانات المالية ال

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

 �سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا
2014

 2015
2014

 2015
2014

 2015
2014

 2015

البنك العربي  
3,090,058,838

3,172,964,858
2,673,878,413

2,699,907,913
1,267,498,157

1,488,590,787
50,129,179

48,158,838

بنك فل�سطني
2,424,773,961

2,785,203,240
2,062,524,075

2,242,782,298
1,151,825,644

1,388,805,441
40,222,506

43,167,433

بنك القاهرة عمان
837,631,061

833,602,671
629,428,449

626,998,829
296,909,437

303,624,961
9,897,513

7,521,024

البنك الوطني
679,707,444

820,268,531
413,995,155

538,606,899
298,630,685

401,781,262
4,438,380

5,441,591

بنك القد�س
669,362,172

804,160,135
514,034,692

647,009,472
336,171,649

432,396,576
7,232,904

8,018,747

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
595,259,913

675,211,338
455,926,491

536,786,499
352,961,215

446,357,550
7,537,607

10,033,817

البنك الإ�سالمي العربي 
561,908,064

650,593,114
425,823,500

517,141,614
247,125,470

311,389,595
4,129,844

5,201,692

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
574,400,474

576,474,791
446,334,879

475,328,310
206,899,597

176,669,533
6,929,932

7,708,736

بنك الأردن
567,098,127

567,723,633
479,079,825

481,012,399
141,177,924

193,663,023
5,660,886

-2,431,575

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
320,813,772

327,770,241
199,141,992

208,551,635
102,149,259

141,670,501
2,829,494

1,721,150

ين
البنك الأهلي الأرد

269,956,756
285,915,663

183,017,604
206,324,450

118,291,296
128,843,626

3,744,042
2,716,628

البنك التجاري الفل�سطيني
279,352,043

282,896,132
169,566,911

186,828,640
128,793,403

151,292,553
1,198,637

1,394,788

ين
البنك التجاري الأرد

167,371,346
208,655,444

82,523,908
122,543,491

54,354,956
71,228,563

3,953,337
1,397,496

البنك العقاري امل�سري العربي  
148,979,393

145,049,876
80,559,136

79,471,982
86,172,497

87,263,070
-458,656

-4,626,692

ين الكويتي
البنك الأرد

124,032,807
121,700,990

55,765,742
54,817,690

12,911,096
13,203,663

392,949
-344,587

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C

بنك 
22,751,212

12,825,309
14,161,195

3,759,942
3,793,724

0
-1,252,829

-2,235,109
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سطين

سنوية للبنوك العاملة فـي فل
سوقية ال

ص ال
ص

مقارنة أهم الح
�سافـي املوجودات

ودائع العمالء
�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 

خل�سارة(
�سافـي الربح )ا

2014
 2015

2014
 2015

2014
 2015

2014
 2015

البنك العربي  
%

27.07
%

25.86
%

30.00
%

28.04
%

26.32
%

25.95
%

 34.12
%

36.25

بنك فل�سطني
%

21.24
%

22.70
%

23.14
%

23.29
%

23.91
%

24.21
%

 27.38
%

32.49

بنك القاهرة عمان
%

7.34
%

6.79
%

7.06
%

6.51
%

6.16
%

5.29
%

 6.74
%

5.66

البنك الوطني
%

5.95
%

6.68
%

4.64
%

5.59
%

6.20
%

7.00
%

 3.02
%

4.10

بنك القد�س
%

5.86
%

6.55
%

5.77
%

6.72
%

6.98
%

7.54
%

 4.92
%

6.04

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

5.21
%

5.50
%

5.12
%

5.58
%

7.33
%

7.78
%

 5.13
%

7.55

البنك الإ�سالمي العربي 
%

4.92
%

5.30
%

4.78
%

5.37
%

5.13
%

5.43
%

 2.81
%

3.92

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

5.03
%

4.70
%

5.01
%

4.94
%

4.30
%

3.08
%

 4.72
%

5.80

بنك الأردن
%

4.97
%

4.63
%

5.37
%

5.00
%

2.93
%

3.38
%

 3.85
%

-1.83

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

2.81
%

2.67
%

2.23
%

2.17
%

2.12
%

2.47
%

 1.93
%

1.30

ين
البنك الأهلي الأرد

%
2.36

%
2.33

%
2.05

%
2.14

%
2.46

%
2.25

%
 2.55

%
2.04

البنك التجاري الفل�سطيني
%

2.45
%

2.31
%

1.90
%

1.94
%

2.67
%

2.64
%

 0.82
%

1.05

ين
البنك التجاري الأرد

%
1.47

%
1.70

%
0.93

%
1.27

%
1.13

%
1.24

%
 2.69

%
1.05

البنك العقاري امل�سري العربي 
%

1.30
%

1.18
%

0.90
%

0.83
%

1.79
%

1.52
%

-  0.31 
%

-3.48

ين الكويتي
البنك الأرد

%
1.09

%
0.99

%
0.63

%
0.57

%
0.27

%
0.23

%
 0.27

%
-0.26

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

%
0.20

%
0.10

%
0.16

%
0.04

%
0.08

%
0

%
 -0.85

%
-1.68
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

2014
2015

2014
2015

2014
2015

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
1

_
1

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك فل�سطني
2

_
2

بنك القاهرة عمان
3

_
3

بنك القد�س
4

3
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

3
_

3

البنك الوطني
4

_
4

بنك القاهرة عمان
3

4
بنك القد�س

4
_

4

بنك القد�س
5

_
5

البنك الوطني
9

5
البنك الوطني

5
_

5

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

_
6

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

_
6

البنك ال�سالمي العربي 
7

6

البنك ال�سالمي العربي 
9

7
البنك ال�سالمي العربي 

8
7

بنك القاهرة عمان
6

7

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
7

8
بنك الأردن

5
8

بنك الأردن
9

8

بنك الأردن
8

9
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

7
9

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

_
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

_
10

البنك التجاري الفل�سطيني
10

_
10

ين
البنك الأهلي الأرد

12
11

ين
البنك الأهلي الأرد

11
_

11
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

12
11

البنك التجاري الفل�سطيني
11

12
البنك التجاري الفل�سطيني

12
_

12
ين

البنك الأهلي الأرد
11

12

ين
البنك التجاري الأرد

13
_

13
ين

البنك التجاري الأرد
13

_
13

البنك العقاري امل�سري العربي 
13

_
13

البنك العقاري امل�سري العربي 
14

_
14

البنك العقاري امل�سري العربي 
14

_
14

ين
البنك التجاري الأرد

14
_

14

ين الكويتي
البنك الأرد

15
_

15
ين الكويتي

البنك الأرد
15

_
15

ين الكويتي
البنك الأرد

15
_

15

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

16
_

16
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
16

_
16

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

16
_

16
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خل�سارة(
�سافـي الربح )ا

العائد على املوجودات
العائد على حقوق امللكية

2014
2015

2014
2015

2014
2015

البنك العربي 
1

_
1

بنك فل�سطني
2

1
البنك العربي 

1
_

1

بنك فل�سطني
2

_
2

البنك العربي 
3

2
بنك فل�سطني

2
_

2

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4

3
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

5
3

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4

3

بنك القد�س
5

4
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

6
4

بنك القد�س
5

4

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
6

5
بنك القد�س

8
5

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
6

5

بنك القاهرة عمان
3

6
ين

البنك الأهلي الأرد
4

6
بنك القاهرة عمان

3
6

البنك الوطني
8

7
بنك القاهرة عمان

7
_

7
البنك ال�سالمي العربي 

9
7

البنك ال�سالمي العربي 
9

8
البنك ال�سالمي العربي 

11
8

البنك الوطني
11

8

ين
البنك الأهلي الأرد

11
9

ين
البنك التجاري الأرد

1
9

ين
البنك الأهلي الأرد

10
9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
12

10
البنك الوطني

12
10

البنك التجاري الفل�سطيني
13

10

ين
البنك التجاري الأرد

10
11

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

11
ين

البنك التجاري الأرد
8

11

البنك التجاري الفل�سطيني
13

12
البنك التجاري الفل�سطيني

13
12

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
12

_
12

ين الكويتي
البنك الأرد

14
13

ين الكويتي
البنك الأرد

14
13

ين الكويتي
البنك الأرد

14
13

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

16
14

بنك الأردن
9

14
بنك الأردن

7
14

بنك الأردن
7

15
البنك العقاري امل�سري العربي 

15
_

15
البنك العقاري امل�سري العربي 

15
_

15

البنك العقاري امل�سري العربي 
15

16
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
16

_
16

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

16
_

16
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زاوية مصرفـية

�سافـي املوجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة/ فرع

البنك العربي 
 109,412,581 

البنك العربي 
 93,100,273 

البنك العربي 
 51,330,717 

البنك الوطني 
 68,355,711 

البنك الإ�سالمي العربي 
 47,012,874 

البنك الوطني 
 33,481,772 

ين الكويتي
البنك الأرد

 60,850,495 
البنك الوطني 

 44,883,908 
البنك الإ�سالمي العربي 

 28,308,145 

البنك الإ�سالمي العربي 
 59,144,829 

بنك فل�سطني
 40,049,684 

بنك فل�سطني
 24,800,097 

بنك فل�سطني
 49,735,772 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 36,563,716 

ين
البنك الأهلي الأرد

 21,473,938 

ين
البنك الأهلي الأرد

 47,652,610 
ين

البنك الأهلي الأرد
 34,387,408 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
 21,255,121 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 44,344,215 

بنك الأردن
 30,063,275 

البنك التجاري الفل�سطيني
 18,911,569 

ين
البنك التجاري الأرد

 41,731,089 
بنك القاهرة عمان

 29,857,087 
البنك العقاري امل�سري العربي 

 14,543,845 

بنك القاهرة عمان
 39,695,365 

ين الكويتي
البنك الأرد

 27,408,845 
بنك القاهرة عمان

 14,458,331 

بنك الأردن
 35,482,727 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
 25,561,262 

ين
البنك التجاري الأرد

 14,245,713 

البنك التجاري الفل�سطيني
 35,362,017 

ين
البنك التجاري الأرد

 24,508,698 
بنك القد�س

 13,948,277 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
 32,152,921 

البنك التجاري الفل�سطيني
 23,353,580 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 13,589,964 

بنك القد�س
 25,940,650 

بنك القد�س
 20,871,273 

بنك الأردن
 12,103,939 

البنك العقاري امل�سري العربي 
 24,174,979 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
 13,903,442 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
 9,444,700 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
 21,851,349 

البنك العقاري امل�سري العربي 
 13,245,330 

ين الكويتي
البنك الأرد

 6,601,831 

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

 12,825,309 
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
 3,759,942 

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

0

املعدل العام
 48,502,039 

املعدل العام
 38,054,830 

املعدل العام
سب مؤشرات الحجم لعام 2015 22,675,023 

سطين ح
ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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�سافـي املوجودات / موظف
خل�سارة( / موظف

�سافـي الربح )ا
�سافـي املوجودات / راأ�س املال املدفوع

ين الكويتي
البنك الأرد

 3,803,156 
البنك العربي 

53,569
البنك العربي 

 31.7 

البنك العربي 
 3,529,438 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
31,084

بنك القاهرة عمان
 16.7 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 2,324,495 

بنك فل�سطني
30,724

بنك فل�سطني
 15.9 

البنك الوطني 
 2,175,779 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
19,713

بنك القد�س
 14.6 

ين
البنك التجاري الأرد

 2,107,631 
ين

البنك الأهلي الأرد
16,979

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
 13.5 

بنك فل�سطني
 1,982,351 

البنك الإ�سالمي العربي 
15,527

البنك الإ�سالمي العربي 
 13.0 

البنك الإ�سالمي العربي 
 1,942,069 

البنك الوطني 
14,434

بنك الأردن
 11.4 

ين
البنك الأهلي الأرد

 1,786,973 
ين

البنك التجاري الأرد
14,116

البنك الوطني 
 10.9 

بنك الأردن
 1,741,484 

بنك القاهرة عمان
13,750

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 9.6 

البنك التجاري الفل�سطيني
 1,571,645 

بنك القد�س
12,668

البنك التجاري الفل�سطيني
 9.4 

بنك القاهرة عمان
 1,523,954 

البنك التجاري الفل�سطيني
7,749

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
 5.8 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
 1,365,709 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني 
7,171

ين
البنك الأهلي الأرد

 5.7 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
 1,326,545 

بنك الأردن
-7,459

ين
البنك التجاري الأرد

 4.2 

بنك القد�س
 1,270,395 

ين الكويتي
البنك الأرد

-10,768
البنك العقاري امل�سري العربي 

 2.9 

البنك العقاري امل�سري العربي 
 1,074,444 

البنك العقاري امل�سري العربي 
-34,272

ين الكويتي
البنك الأرد

 2.4 

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

 986,562 
H ال�سرق الأو�سط املحدود

S
B

C بنك
-171,931

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

 1.3 

املعدل العام
 1,999,188 

املعدل العام
 21,643 

املعدل العام
 12.8 

سب مؤشرات الكفاءة لعام 2015
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لر
 دو

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو

ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع األول 2016(

�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى
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زاوية اقتصادية
لر

 دو
يون

مل

مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
طة

نق
طة

نق

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك
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لر

 دو
يون

مل
فقة

 �س
لف

اأ

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء البنك فل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة بنك فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.

USA

EU

IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

لف
)اأ

E
U

IL
S

ي(
ريك

 اأم
لر

)دو

وية
 مئ

سبة
ن�

D
JI

A
طة(

 نق
لف

)اأ
U

S
D

طة(
)نق
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بيت البنوك

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  التقى 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
البنوك  له من مدراء  املرافق  والوفد 
�سلطة  ومدراء  فل�سطني  فـي  العاملة 
من  كل  فـي  امل�سوؤولني  كبار  النقد، 
الفـيدرايل  الحتياطي  نيويورك  بنك 
مرا�سلني  اأمريكيني  م�سرفـني  واأهم 
نيويورك  وبنك  بانك  )�سيتي 
حيث  نيويورك،  مدينة  فـي  ميلون( 
الهتمام  ذات  الق�سايا  معهم  بحث 
اأوا�سر  توطيد  فـيه  مبا  امل�سرتك 
العالقات الطيبة مع البنوك املرا�سلة 
فـي  اللقاءات  تلك  جاءت  المريكية. 
بداأها  قد  كان  تعريفـية  جولة  اإطار 
معايل املحافظ والوفد املرافق له من 

حزيران،   13 فـي  وا�سنطن  مدينة 
الدارة  م�سوؤويل  كبار  مع  بلقاءات 
البي�س  البيت  فـيه  مبا  المريكية 
ونخبة  واخلزانة،  اخلارجية  ووزارتا 
ال�سيوخ  جمل�سي  اع�ساء  اأبرز  من 
اأهم  اىل  بالإ�سافة  والنواب، 
النقد  ب�سندوق  املعنية  الدارات 
اطالعهم  ومت  الدوليني.   والبنك 
على مدى ا�ستقرار اجلهاز امل�سرفـي 
ومتانته  وا�ستقالليته  الفل�سطيني 
مع  يتوافق  مبا  اأعماله  و�سالمة 
الرقابية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل 
راأ�سها  وعلى  العاملية  وامل�سرفـية 
امل�سرفـية  للرقابة  بازل  معايري 
الدويل  املايل  العمل  جلنة  وتو�سيات 

الموال  غ�سل  مكافحة  جمال  فـي 
ومتويل الرهاب.

حملة  �سمن  اجلولة  هذه  وتاأتي 
امل�سرفـي  بالقطاع  تعريفـية 
�سلطة  بداأتها  قد  كانت  الفل�سطيني، 
عدة  فـي  �سهور  عدة  قبل  النقد 
من  وذلك  واقليمية  عربية  دول 
اجلزائر  �سملت  عدة  زيارات  خالل 
والمارات  والكويت  والبحرين 
الردنية  واململكة  املتحدة  العربية 
العربية  م�سر  وجمهورية  الها�سمية 
وهولندا.  ال�سعودية  العربية  واململكة 
نهاية  حتى  اجلولة  هذه  و�ست�ستمر 
وامريكا  اوروبا  لت�سمل  احلايل  العام 

الالتينية. 

محافظ سلطة النقد الفلسطينية والوفد المرافق
يلتقي بكبار مسؤولي بنك نيويورك الفيدرالي وأهم البنوك المراسلة في نيويورك








