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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات المؤتمر المصرفـي العربي 2017 
»آليات ومتطلبات التنمية المستدامة فـي الوطن العربي«

العربي  امل�سرفـي  املوؤمتر  فعاليات  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي   2017 لعام  ال�سنوي 
الوطن  فـي  امل�ستدامة  التنمية  ومتطلبات  "اآليات  عنوان  حتت 
لحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  مع  وبالتزامن  العربي" 
امل�سارف العربية الأربعة والأربعون بتاريخ 02 - 2017/04/03 
نائب  �سم  وفد  خالل  من  وذلك  عمان،  مارك  لند  فندق  فـي 
عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�ستاذ  للجمعية  القانوين  وامل�ست�سار  دياب  اأبو  نبيل  اجلمعية 
النقد  مهند ع�ساف، وبح�سور وم�ساركة معايل حمافظ �سلطة 
الفل�سطينية عزام ال�سوا وعدد من املدراء العامني والقليميني 
للبنوك العاملة فـي فل�سطني، حيث مت تخ�سي�س جل�سة خا�سة 
من �سمن فعاليات املوؤمتر ملتابعة تو�سيات موؤمتر واقع القطاع 
امل�سرفـي الفل�سطيني الفر�س والتحديات حتت عنوان "مناق�سة 
فكرة تاأ�سي�س �سندوق عربي ا�ستثماري لدعم القت�ساد الوطني 
فـي دعم القت�ساد  لل�سندوق  التنموية  الأبعاد  الفل�سطيني" - 
وم�ساركة  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  برئا�سة   - الفل�سطيني 
القانوين  وامل�ست�سار  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
للجمعية، واأنهى املوؤمتر ب�سل�سلة تو�سيات اأهمها: اإن�ساء �سندوق 
ا�ستثماري عربي لال�ستثمار فـي فل�سطني بهدف دعم القت�ساد 
هذا  ي�سم  بحيث  للم�ساهمني،  ربحية  اأ�س�س  على  الفل�سطيني 
اأعمال  العربية ومن رجال  ال�سندوق م�ساهمات من امل�سارف 

عرب، واأقر املوؤمتر ت�سكيل جلنة للتن�سيق بني احتاد امل�سارف 
العربية وجمعية البنوك فـي فل�سطني من اأجل البدء بالتح�سري 
لإخراج هذا ال�سندوق اىل حيز الوجود، ومن املتوقع اأن يحظى 
هذا ال�سندوق بدعم من �سناديق التنمية العربية والإ�سالمية 
دعوة  التالية:  التو�سيات  اأقر  كما  فل�سطني،  فـي  تعمل  التي 
الفاعلة فـي  امل�ساركة  العربية اىل  املالية  امل�سارف واملوؤ�س�سات 
على  القرار  �سانعي  ح�س  الكربى،  امل�سروعات  ومتويل  دعم 
املايل  ال�سمول  ل�سرتاتيجيات  املتكامل  الإطار  و�سع  اأهمية 
بهدف امل�ساهمة فـي التنمية القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، 
اجلاذبة  املالية  والقت�سادية  الت�سريعية  الإ�سالحات  اإجراء 
لال�ستثمارات فـي القطاعات الإنتاجية وفـي امل�ساريع ال�سغرية 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تفعيل  ال�سغر،  ومتناهية  واملتو�سطة 
دور  تعزيز  مع  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  والتكاملية 
م�سارفنا  فـي  الجتماعية  امل�سوؤولية  دور  تعزيز  فـي  امل�سارف 
العربية، لتمكني الأقل قدرة على تطوير قدراته، متويل م�ساريع 
عقد  البطالة،  من  واحلد  العمل  فر�س  زيادة  بهدف  التنمية 
وبني  وبينها  العربية،  امل�سارف  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكات 
ال�ستثمار  لت�سجيع  عمالقة  جتمعات  وخلق  الدولية،  امل�سارف 
العابر للحدود، وا�ستقطاب املوارد املالية واإدارتها وتوظيفها فـي 
القت�سادات العربية، والعمل على توجيهها نحو ال�ستثمار فـي 

القت�ساد احلقيقي. 

البنـوك فـي فل�ســــــطني2 
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جمعية البنوك تنظم ورشة عمل للبنوك وسلطة النقد وهيئة البترول وأصحاب محطات المحروقات
لمناقشة موضوع االيداعات النقدية فـي البنوك 

بالتعاون مع �سلطة النقد ووزارة املالية، والهيئة العامة للبرتول ونقابة 
عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  نظمت  املحروقات  حمطات  ا�سحاب 
للمدراء العامني والقليميني للبنوك العاملة فـي فل�سطني ملناق�سة 
مو�سوع اليداعات النقدية فـي البنوك وذلك بتاريخ 2017/05/14 
فـي فندق جراند بارك، ومت خالل الور�سة اخلروج مبجموعة من 
النتائج منها: التاأكيد على ان امل�سارف ملزمة بالتعامل مبهنية 
و وفقًا لأ�سول العمل امل�سرفـي، وي�سمح لها با�ستيفاء العمولت على 
التعليمات ال�سادرة  النقدية وفقا للحدود املقررة فـي  اليداعات 
عن �سلطة النقد، وفـي نف�س الوقت فاإنه من غري مقبول فر�س اأية 
�سروط غري مهنية اأو اإذعانية، الإ�سراع فـي ترخي�س �سركات الدفع 

النقد ملا لذلك من دور هام وكبري فـي احلد من  من قبل �سلطة 
ا�ستخدام النقد وانت�سار و�سائل الدفع بالبطاقات وتعزيز املناف�سة، 

و�سرورة ا�ستمرار التوا�سل والتعاون بني كافة الأطراف.

مجلس اإلدارة يهنئ معالي محافظ سلطة النقد بمناسبة االنتقال إلى المقر الجديد
هناأ جمل�س اإدارة جمعية البنوك حمافظ �سلطة النقد معايل 
اجلديد  املقر  اىل  النتقال  مبنا�سبة  ال�سوا  عزام  ال�سيد 
 2017/05/30 بتاريخ  اجلديد  املقر  فـي  بزيارته  وذلك 
بح�سور رئي�س جمل�س الدارة واملدراء العامني والقليميني 
للبنوك العاملة فـي فل�سطني ومدير عام اجلمعية، حيث مت 

تقدمي هدية رمزية ل�سلطة لنقد بهذه املنا�سبة. 

جمعية البنوك تشارك فـي االجتماعات التحضيرية لعقد
»المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2017«

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  �ساركت 
الفل�سطيني  الوروبي  وال�سندوق  الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 
عقد  لتنظيم  التح�سريية  الجتماعات  فـي  القرو�س  ل�سمان 
متكني   " عنوان  حتت   2017 الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر 
من  الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  عقده  واملزمع  م�سرفـيًا"  املراأة 
ملعاجلة  املبذولة  اجلهود  من  كجزء  ياأتي  والذي  احلايل  العام 
وتعزيز  فل�سطني،  فـي  اجلن�سني  بني  املايل  ال�سمول  فجوة 
تقدمها  التي  وامل�ساريع  الأعمال  اأهمية  واإبراز  الوعي  م�ستويات 
التي عقدت  فـي حلقة احلوار  �ساركت اجلمعية  الن�ساء. كما  فئة 
2017/06/19 فـي فندق جراند بارك ملناق�سة وحتديد  بتاريخ 

املراأة  متكني  تخ�س  والتي  املوؤمتر  فـي  �ستطرح  التي  املو�سوعات 
م�سرفـيًا مب�ساركة عدد من ممثلي املوؤ�س�سات الن�سوية الر�سمية 
واخلا�سة، والبنوك وموؤ�س�سات الإقرا�س، واملوؤ�س�سات الكادميية.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي البنوك
لمناقشة موضوع االيداعات النقدية فـي البنوك التي لها عالقة بالهيئة العامة للبترول

العاملة  البنوك  ملمثلي  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  النقدية  اليداعات  مو�سوع  ملناق�سة  فل�سطني  فـي 
بتاريخ  للبرتول  العامة  بالهيئة  عالقة  لها  التي  البنوك 
الجتماع  هذا  وياتي  اجلمعية،  مقر  فـي   2017/05/29

عطفا على تو�سيات ور�سة العمل التي عقدت بالتعاون مع 
�سلطة النقد، وزارة املالية، الهيئة العامة للبرتول، ونقابة 
فـي   2017/05/14 بتاريخ  املحروقات  حمطات  ا�سحاب 
البنوك  من  عدد  طلب  على  وبناًء  بارك،  اجلراند  فندق 
للبرتول  العامة  الهيئة  من  لهم  الواردة  الكتب  اثر  على 
مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت  املذكورة،  العمل  ور�سة  بعد 
النقد  �سلطة  اعدته  والذي  الجتماع  حم�سر  احل�سور 
اليداعات  م�سكلة  ملعاجلة  املقرتحة  واحللول  ونتائجه 
والكتب  املح�سر  فـي  الواردة  ال�سيولة  وتراكم  النقدية 

احل�سور  واأو�سى  للبرتول،  العامة  الهيئة  من  الواردة 
بالتو�سيات التالية: عدم قبول الإيداعات النقدية مبا�سرة 
برفع عمولة  واملطالبة  للبرتول،  العامة  الهيئة  فـي ح�ساب 
�سحن  عمولة  اأن  حيث  ال�سيكل،  بعملة  النقدي  الإيداع 

النقد ارتفعت مبعدل ال�سعف.

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع وزارة العدل حول موضوع التحكيم 
القانوين  بامل�ست�سار  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
الذي  الجتماع  فـي  اتقان  مكتب  ال�سادة  للجمعية 
املهنية  لل�سوؤون  العامة  الدارة   – العدل  وزارة  نظمته 
 2017/04/10 بتاريخ  النزاعات  حلل  البديلة  والو�سائل 
الت�ساور  اىل  الجتماع  ويهدف  الوزارة،  مقر  فـي 
جمال  فـي  بالتحكيم  املتعلقة  النقاط  على  والتفاق 
قانون  لتعديل  متهيدًا  واملالية  امل�سرفـية  املعامالت 
امل�ستخدمة  التحكيم  ووثيقة  املفعول  �ساري  التحكيم 
هو  ال�سا�سي  البحث  حمور  كان  وقد  العدل،  وزارة  لدى 
واجلهات  العدل  وزارة  لدى  امل�ستخدمة  التحكيم  وثيقة 

املتناولة  وامل�سميات  ال�سيغ  لتعديل  املخت�سة  املحكمة 
باملجالت  تتعلق  نظر  وجهة  بيان  مت  وقد  م�سمونها  فـي 
ال�سا�سية  التحكيم  حماور  ان  حيث  بالبنوك  اخلا�سة 
على  هي  رئي�سية  فروع  ثالث  فـي  تنح�سر  البنوك  لدى 
البنوك  بني  حت�سل  قد  التي  املنازعات  الآتي:  النحو 
البع�س،  بع�سها  بني  فـينا  والتعامالت  العالقات  فـي 
بالعمليات  املتعلقة  وعمالئها  البنوك  بني  املنازعات 
وعمالئها  البنوك  بني  املنازعات  التجارية،  امل�سرفـية 

ال�سالمية. امل�سرفـية  بالعمليات  املتعلقة 

 Portland Trust جمعية البنوك تشارك فـي حضور لقاء على شرف رئيس مجلس إدارة
جمل�س  اأع�ساء  من  بـعدد  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
وغداء  اللقاء  ح�سور  فـي  اجلمعية  عام  ومدير  الإدارة 
رونالد  ال�سري  �سرف  على  النقد  �سلطة  نظمته  الذي  العمل 
له  املرافق  والوفد   Portland Trust ادارة  جمل�س  رئي�س 

وبح�سور  النقد  �سلطة  مقر  فـي   2017/04/09 بتاريخ 
معايل ال�سيد عزام ال�سوا حمافظ �سلطة النقد، ومت خالل 
القطاع  فـي  امل�ستجدات  اآخر  عن  عر�س  تقدمي  اللقاء 

الفل�سطيني. امل�سرفـي 
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الفل�سطيني  امل�سرفـي  واملعهد  النقد  �سلطة  مع  بالتعاون 
نظمت جمعية البنوك ور�سة عمل ملدراء الئتمان واملخاطر 
 6Sigma –" بعنوان  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى 
 2017/05/02 بتاريخ  وذلك   "Credit Risk Master

مدير  وبح�سور  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  املعهد  مقر  فـي 
امل�سرفـي  واملعهد  النقد  �سلطة  عن  وممثلني  اجلمعية  عام 
موؤ�س�س  وطفة  رمزي  ال�سيد  الور�سة  وقدم  الفل�سطيني، 

املجموعة واملدير الإداري لـ 6Sigma لال�ست�سارات املالية، 
 6Sigma – Credit" ومت خالل الور�سة التحدث عن نظام
املخاطر  ت�سنيفات  لتقدمي  اأن�سئ  الذي   "Risk Master

من�سة  ليكون  ت�سميمه  ومت  التجارية  ال�سركات  ملالكي 
البنك  داخل  الئتمان  وموظفـي  العالقات  من  لكل  واحدة 
والت�سويق  الئتمان  اأنحاء  جميع  فـي  عملية  اأداة  وليكون 

الهرمي. 

جمعية البنوك تنظم ورشة عمل لمدراء االئتمان والمخاطر
 »6Sigma - Credit Risk Master« بعنوان

سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعا لمدراء العمليات والمستشارين القانونيين
لمناقشة مسودة تعليمات »موائمة الخدمات المصرفـية لمتطلبات ذوي االعاقة« 

وامل�ست�سارين  العمليات  ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 
�سلطة  فل�سطني مع ممثلي  فـي  العاملة  البنوك  لدى  القانونيني 
فـي مقر اجلمعية ملناق�سة م�سودة   2017/04/05 بتاريخ  النقد 
تعليمات "موائمة اخلدمات امل�سرفـية ملتطلبات ذوي العاقة"، 
مالحظاتهم  وو�سع  امل�سودة  بنود  مبناق�سة  احل�سور  قام  حيث 
ان  واعتمادها  املالحظات  بهذه  الأخذ  على  التفاق  ومت  عليها 
امكن ومبا ل يتعار�س مع القوانني والنظمة والتعليمات وذلك 

قبل ا�سدار التعليمات ب�سكلها النهائي.
جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد المعدلة

بخصوص »مالئمة مباني المصارف والخدمات المصرفـية الحتياجات االشخاص ذوي االعاقة«
فـي  العاملة  البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
م�سودة  على  مالحظاتهم  بو�سع  النقد  و�سلطة  فل�سطني 
تعليمات "مالئمة مباين امل�سارف واخلدمات امل�سرفـية 
لحتياجات ال�سخا�س ذوي العاقة" ال�سادرة عن �سلطة 
الجتماع  على  بناًء  بنودها  بع�س  تعديل  والتي مت  النقد، 

دائرة  تزويد  مت  حيث   2017/04/05 بتاريخ  مت  الذي 
املالحظات  بهذه  ال�سوق  وان�سباط  اجلمهور  عالقات 
القوانني  مع  يتعار�س  ل  ومبا  بها  والأخذ  درا�ستها  ليتم 
التعليمات  اإ�سدار  مت  وقد  هذا  والتعليمات  والنظمة 

 .2017/06/13 ب�سكلها النهائي بتاريخ 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد
بخصوص »متطلبات األمن والسالمة المادية ألجهزة الصراف اآللي«

ن�سقت جمعية البنوك ما بني البنوك العاملة فـي فل�سطني و�سلطة 
النقد بو�سع مالحظاتهم على م�سودة تعليمات "متطلبات الأمن 
وال�سالمة املادية لأجهزة ال�سراف الآيل" ال�سادرة عن �سلطة 
النقد، حيث مت تزويد دائرة الرقابة والتفتي�س بهذه املالحظات 

البنوك  ممثلي  مع  ملناق�ستها  موعد  حتديد  منهم  والطلب 
والنظمة  القوانني  مع  يتعار�س  ل  مبا  بها  والأخذ  ودرا�ستها 

والتعليمات وذلك قبل ا�سدار التعليمات ب�سكلها النهائي.
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بيت البنوك

سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعا لمدراء الموارد البشرية
لمناقشة إمكانية التعاون مع جامعة القدس لتنفـيذ برنامج الدراسات الثنائية لدى الجامعة 

الب�سرية  املوارد  ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 
لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني مع ممثلي �سلطة النقد 
وبح�سور  النقد  �سلطة  مقر  فـي   2017/05/10 بتاريخ 
مع  التعاون  امكانية  ملناق�سة  وذلك  اجلمعية  عام  مدير 
الثنائية لدى  الدرا�سات  برنامج  لتنفـيذ  القد�س  جامعة 
اجلامعة ومت خالل الجتماع الطالع على عقد تدريب 

العمال  ادارة  بكالوريو�س  الثنائية  الدرا�سات  طالب 
الربنامج  يت�سمنه  اأن  ميكن  ما  وبحث  بنوده  ومناق�سة 
وو�سع  امل�سرفـي  بالعمل  عالقة  لها  مواد  من  التدريبي 
م�ساركة  امكانية  اىل  بال�سافة  عليه،  املالحظات 

البنوك فـي هذا الربنامج.

جمعية البنوك تقدم مساهمتها لدعم طلبة أكاديمية »تشامبيونز« الرياضية من قطاع غزة 
طلبة  لدعم  م�ساهمتها  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  قدمت 
اأكادميية "ت�سامبيونز" الريا�سية من قطاع غزة وذلك خالل 
النقد  �سلطة  ملقر  الأكادميية  طلبة  من  الريا�سي  الوفد  زيارة 
جمل�س  رئي�س  يرتاأ�سهم   ،2017/06/05 بتاريخ  اهلل  رام  فـي 
الوفد  ا�ستقبال  فـي  وكان  ال�سراج،  رجب  الأكادميية  اإدارة 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  عزام  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
املجل�س  رئي�س  نائب  الربغوثي،  حممد  البنوك  جمعية  اإدارة 
حيث  دياب  ابو  نبيل  اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف 
لالأكادميية،  الكرات  من  جمموعة  بتقدمي  امل�ساهمة  متثلت 
لروؤية  �سعادته  عن  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وعرب 
الغربية،  ال�سفة  اإىل  زيارة  فـي  "ت�سامبيونز"  اأكادميية  وفد 
لدورها  الزيارات  هذه  مبثل  ال�ستمرار  �سرورة  على  م�سددًا 
وتعزيز  ال�ساعدة،  الأجيال  لدى  الوحدة  مفهوم  تر�سيخ  فـي 

التوا�سل بني �سقي الوطن.
"ت�سامبيونز"  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وتقدم 

فـي  البنوك  وجمعية  النقد  ل�سلطة  بال�سكر  ال�سراج  رجب 
فل�سطني على اإتاحتهم الفر�سة للطلبة لزيارة �سلطة النقد 
هذه  اأن  اإىل  م�سريًا  عملها،  جمال  وعلى  عليها  والتعرف 
الفئات  كافة  من  الطلبة  تثقيف  اإطار  فـي  تاأتي  الزيارات 
بعمل موؤ�س�سات الدولة الفل�سطينية �سيما امل�سرفـية منها، 

ف�سال عن تعميق وتعزيز التوا�سل بني �سّقي الوطن.

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص 
جمعية البنوك تشارك فـي عدد من االجتماعات واللقاءات 

الدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
واللقاءات  الجتماعات  من  عدد  فـي  الربغوثي  حممد 
حيث  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  املجل�س  �سمن 
�سارك فـي ح�سور: الجتماع مع معايل وزير ال�سوؤون املدنية 

فـي   2017/05/17 بتاريخ  امل�سرتك  العمل  اآليات  ملناق�سة 
مقر هيئة ال�سوؤون املدنية، والجتماع مع معايل وزير املالية 
ملتابعة مناق�سة الق�سايا اخلا�سة بالقطاع اخلا�س مع وزارة 

املالية بتاريخ 2017/06/01 فـي مكتب الوزير. 
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سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعا لمدراء التسويق
لمناقشة التحضيرات لفعاليات يوم الشمول المالي العربي

لدى  الت�سويق  ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 
النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
ل�ستكمال  اجلمعية  مقر  فـي   2017/04/18 بتاريخ 
العربي  اليوم   " فعاليات  لإطالق  التح�سريات  مناق�سة 
لل�سمول املايل" ومت خالل الجتماعات مناق�سة الفعاليات 
والن�سطة املقرتحة والتي �سيتم تنفـيذها خالل الفعالية 
والربو�سور اخلا�س بها واحلملة العالمية والتن�سيق مع 
اجلهات ذات العالقة، هذا وقد مت الغاء الفعالية ب�سبب 

الظروف الراهنة فـي حينه.

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر األول لإلقراض المتخصص فـي فلسطين
 »واقع وآفاق قطاع التمويل الصغير فـي فلسطين ودور التمويل الصغير فـي االقتصاد الوطني« 

�ساركت جمعية البنوك فـي فل�سطني فـي املوؤمتر الأول 
"واقع  بعنوان  فل�سطني  فـي  املتخ�س�س  لالإقرا�س 
ودور  فل�سطني  فـي  ال�سغري  التمويل  قطاع  واآفاق 
بح�سور  الوطني"  القت�ساد  فـي  ال�سغري  التمويل 
املوؤمتر  وعقد  دياب،  اأبو  نبيل  اجلمعية  عام  مدير 
بالتعاون  "�سراكة"  الفل�سطينية  ال�سبكة  نظمته  الذي 
الإمنائي،  للتعاون  الإيطالية  الوكالة  النقد،  �سلطة  مع 
الفل�سطيني،  الئتمان  ل�سمان  الأوروبي  ال�سندوق 
الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة  الأملانية  التعاون  ووكالة 

اريحا،  اوا�سيز  فندق  فـي   2017/05/15 بتاريخ 
ا�ستقرار  مناق�سة  فـي  املوؤمتر  هذا  اأهمية  وتكمن 
فـي  املتخ�س�س  الإقرا�س  قطاع  وتاأثري  وتطوير 
فل�سطني فـي اإطار تنظيمي جديد، بالإ�سافة اإىل دعم 
امل�سلحة  واأ�سحاب  املتخ�س�سة  الإقرا�س  موؤ�س�سات 
الفقر  لإنهاء  كو�سيلة  ال�سغري  الإقرا�س  ل�ستخدام 
وربط  للقطاع،  امل�ستثمرين  اهتمام  ك�سب  خالل  من 
مع  املتخ�س�س  الإقرا�س  قطاع  فـي  املوؤ�س�سات  جميع 

والدوليني. املحليني  امل�ستثمرين 
بصفتها عضوا فـي عدد من المجالس واللجان 

جمعية البنوك تشارك فـي مجموعة من االجتماعات
القطاع  عن  ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
من  عدد  اجتماعات  فـي  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي 
العام،  هذا  من  الأول  الربع  خالل  واللجان  املجال�س 
حيث �ساركت فـي كل من: اجتماع جمل�س ادارة �سندوق 
املجل�س  واجتماع   ،2017/04/10 بتاريخ  املخاطر  درء 
مقر  فـي   2017/04/12 بتاريخ  لل�سادرات  الفل�سطيني 
بال تريد. واجتماعات اللجنة امل�سرتكة مع وزارة املالية 

متويل  على  ال�سريبة  بتخفـي�س  اخلا�سة  النقد  و�سلطة 
اللجنة  واجتماعات  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت 
و�سلطة  الوطني  القت�ساد  وزارة  مع  امل�سرتكة  الفنية 
امل�سرفـي  القطاع  بني  ما  التعاون  اآليات  لبحث  النقد 
تو�سيات  متابعة  جلنة  واجتماعات  القت�ساد،  ووزارة 

.2016 املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني الدويل 
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جمعية البنوك تنجز عددًا من الدراسات المصرفـية

كتاب »الوضع المالي للبنوك 2016«
ال�سنوي  كتابها  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
توفـري  اإىل  يهدف  الذي   "2016 للبنوك  املايل  "الو�سع 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع  لأداء  تف�سيلية  قراءة 
واحت�ساب  املالية  والبيانات  للمعلومات  عر�س  خالل  من 

وموؤ�سرات  املال،  راأ�س  هيكل  ال�سيولة،  الربحية،  موؤ�سرات 
من  للبنوك  ال�سوقية  احل�س�س  اإىل  اإ�سافة  احلجم، 
الئتمانية  الت�سهيالت  �سافـي  املوجودات،  )جمموع  حيث 
الأداء  اجتاه  ر�سد  مت  كما  العمالء(،  وودائع  املبا�سرة، 

الوضـع المالي للبنـوك
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاءفي فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطينل

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة
لالرتقاء بالصناعة

المصرفية في فلسطين

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

لالرتقاء بالصناعة
في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين
في  فلسطين

دراســات مـصـرفـيــة
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

بالصناعة المصرفية

بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطينلالرتقاء بالصناعة المصرفية في  فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

األداء المقارن للبنوك
2016

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

في فلسطين

في فلسطين

في فلسطين

بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية

لالرتقاء بالصناعةالمصرفية
لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

بالصناعة المصرفية

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل

الرتقاء
ل لالرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين

لالرتقاء بالصناعة المصرفية
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"املوؤ�سر  الربعية  ن�سرتها  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
امل�سرفـي 2017/03" وبطاقة "بيانات م�سرفـية" والتي 
تهدف اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع امل�سرفـي من 
هذه  ويرافق  املجمعة،  امليزانية  بنود  لأهم  حتليل  خالل 

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

امليزانية املجمعة ال�سادرة عن �سلطة النقد.

نشرة »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«

كتيب »دراسات مصرفـية 2016«
ال�سنوي  الكتيب  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
ع�سرة  اثنا  يت�سمن  الذي   "2016 م�سرفـية  "درا�سات 
والتي  امل�سرفـي،  القطاع  تهم  حتليلية  م�سرفـية  درا�سة 
�سملت:  بحيث  امل�سرفـي  لالأداء  حتليل  فـي:  متثلت 
امل�سارف  املحلية،  امل�سارف  امل�سرفـية،  ال�سناعة 

الإ�سالمية،  وامل�سارف  التجارية،  امل�سارف  الوافدة، 
والرتكز  امل�سرفـية،  ال�سناعة  عنا�سر  مقارنة  درا�سة 
العمالء،  ودائع  عن:  ال�سوق  حتليل  ودرا�سات  امل�سرفـي، 
ال�سيكات،  اللكرتونية،  ال�سريفة  املبا�سرة،  الت�سهيالت 

واحلوالت.

ال�سنوي  الكتيب  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
تلخي�سًا  يت�سمن  الذي   "2016 للبنوك  املقارن  "الداء 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  اأعمال  نتائج  ملجمل  وافـيًا 
خالل العام 2016 باملقارنة مع العام ال�سابق 2015 وذلك 
جتارية،  حملية  بنوك  اىل  امل�سرفـي  القطاع  بت�سنيف 
حملية اإ�سالمية، و وافدة جتارية، حيث مت ترتيب البنوك 
التالية: ترتيب  ب�سكٍل تنازيل ح�سب كل معيار من املعايري 
البنوك ح�سب اأهم بنود قائمة الدخل: الربح )اخل�سارة( 

قبل ال�سرائب، �سافـي الربح )اخل�سارة(، ترتيب البنوك 
املوجودات،  املايل: جمموع  املركز  قائمة  بنود  اأهم  ح�سب 
حقوق  الئتمانية،  الت�سهيالت  �سافـي  العمالء،  ودائع 
الربحية:  موؤ�سرات  اأهم  ح�سب  البنوك  ترتيب  امللكية، 
العائد  والعمالت/اليرادات،  الفوائد  ايرادات  �سافـي 
على املوجودات، العائد على حقوق امللكية، ترتيب البنوك 
الفروع  عدد  الب�سرية:  واملوارد  امل�سرفـي  التفرع  ح�سب 

واملكاتب، عدد اأجهزة ال�سراف الآيل، وعدد املوظفـني. 

كتيب »االداء المقارن للبنوك 2016«

اآملني ان ت�ساهم هذه ال�سدارات فـي ت�سليط املزيد من ال�سوء على القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
واأن تعك�س اأهم املوؤ�سرات املالية مرجعاً لكل ذوي العالقة واملهتمني و�سناع القرار.

�سافـي  حيث  من  �سابقة  �سنوات  خم�س  مدى  على  للبنوك 
�سافـي  امل�ساريف،  جمموع  والعمولت،  الفوائد  اإيرادات 
العمالء،  ودائع  املوجودات،  جمموع  )اخل�سارة(،  الربح 
ر�سوم  �سكل  على  املبا�سرة،  الئتمانية  الت�سهيالت  و�سافـي 
اأهم  ح�سب  للبنوك  ترتيب  الكتاب  ي�سمل  كما  بيانية، 
بينها،  فـيما  املقارنة  لغر�س  املالية  وموؤ�سراتها  بياناتها 
للعام  امل�سرفـي  للقطاع  املايل  الو�سع  كتاب  نتائج  وت�سري 
والدخل؛  املايل  املركز  قائمة  بنود  اأهم  منو  اإىل   2016

الت�سهيالت  �سافـي   ،%12.2 بن�سبة  املوجودات  جمموع 

 ،%10 بـ  العمالء  ودائع   ،%17.9 بـ  املبا�سرة  الئتمانية 
وارتفاع فـي راأ�س املال املدفوع بـ 6.3%، جمموع الإيرادات 
الأرباح  و�سافـي   ،%5.5 بـ  امل�ساريف  جمموع   ،%7.4 بـ 

.%12.4 بن�سبة 
 "2016 احلقائق  "�سفحة  ن�سرة  الإ�سدار  هذا  ويرافق 
على  حتتويان  والتي   ،"2016 م�سرفـية  "حقائق  وبطاقة 
اأهم بيانات كتاب "الو�سع املايل للبنوك 2016" لت�سكالن 
امل�سرفـي  القطاع  واقع  عن  ال�ستخدام  �سهل  مرجعًا 

الفل�سطيني.
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بــانــورامــا

البنك  التزام  على  وتاكيدا  الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
خمتلف  على  التنمية  حتقيق  فـي  بامل�ساهمة  الردين  التجاري 
لأكادميية  مايل  دعم  قدم  الفل�سطيني  املجتمع  داخل  ال�سعدة 
متعددة  دورات  بتقدمي  تعنى  والتي  الدولية  للتنمية  العرب  املدربني 
للطلبة واخلريجني لتنمية مهاراتهم و�سقلها ودمج اخلريجني ب�سوق 
بح�سور مدير  الكادميية  افتتاح  فـي حفل  الدعم  وجاء هذا  العمل 
عام الكادميية واملدربني لدى الكادميية وبح�سور عدد من مدراء 

املوؤ�س�سات الر�سمية والهليه فـي طولكرم.
وفـي كلمته ا�سارة مدير فرع طولكرم د.عبد الرحمن خ�سر اىل اهمية 
تنمية الكادر الب�سري وتنمية مهارات الطلبة واخلريجني لرفد �سوق 
البنك  اهتمام  اأولويات  ياتي من  العمل مبوظفـني ذوي كفاءة وهذا 
التجاري الردين وتوجيهات ادارته احلكيمة بهذا اخل�سو�س، ومن 
جهته �سكر مدير عام الكادميية ال�سيد يو�سف احلج قا�سم البنك 
ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  الإقليمي  باملدير  ممثل  الأردين  التجاري 

البنك التجاري االردني يدعم انطالقة أكاديمية المدربين العرب للتنمية الدولية

و يتبرع بجهاز المحطة الشاملة ألعمال المساحة لمدرسة نابلس الثانوية الصناعية
مفهوم  تعزيز  فـي  الردين  التجاري  البنك  ل�سيا�سة  اإ�ستمرار 
املجتمع  موؤ�س�سات  مع  التوا�سل  على  وحر�سه  امل�ستدامة  التنمية 
بالتربع  الردين  التجاري  البنك  قام  قطاعاته،  بكافة  املحلي 
مدر�سة  طلبة  خلدمة  امل�ساحة  لعمال  ال�ساملة  املحطة  بجهاز 
فـي  وطالبة  طالب   480 ت�سم  والتي  ال�سناعية  الثانوية  نابل�س 
ال�سناعية  الثانوية  نابل�س  مدر�سة  وتعترب  املهنية.  التخ�س�سات 
من  املحلي  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  وذلك  جمالها  فـي  الوىل 
باجلامعات  لاللتحاق  الطالب  وتاأهيل  املهرة  والعمال  الفنيني 

واملعاهاد الفنية والتقنية. 
ومن جانبه �سرح املدير القليمي للبنك التجاري الردين منت�سر 
لن�سر  البنك  م�سرية  توا�سل  يعك�س  التربع  هذا  باإن  ال�س�سرتي 
وذلك �سمن   ،2017 للعام  التربعات  فـي جانب  ال�سامية  ر�سالته 
�سيا�سته فـي دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي وخا�سة قطاع التعليم 
املهني منها والكادميي كما ا�سار اىل اهمية ايجاد البيئة التعليمية 
طالب  لفئة  وخا�سة  والتعلم  التعليم  خلدمة  واملتطورة  املنا�سبة 

املدرا�س املهنية .

التجاري  البنك  املدر�سة  مدير  دياب  عمر  املهند�س  �سكر  وبدوره 
ان  ال�سخي، حيث  التربع  القليمي على هذا  الردين ممثال مبديره 
توفـري مثل هذا اجلهاز فـي املدر�سة �سيوفر جمالت عديدة لتطوير 
العملية التعليمية املقررة للطالب وا�سار اىل قيمة الفائدة التعليمية 
مداركهم  تطوير  و  العلمي  وحت�سيلهم  الطالب  على  �ستعود  التي 
املجال  فـي  دار�ستهم  ا�ستكملوا  �سواء  التكنولوجي  التطور  ملواكبة 

املهني او الكادميي.

على تربعهم ال�سخي وم�ساهمتهم املجتمعية الفعالة فـي عدة ميادين 
وجوانب منها دعمهم لالكادميية والذي اثر ب�سكل ايجابي على قدرة 
خمف�سة  با�سعار  مميزة  دورات  وتقدمي  النطالق  فـي  الكادميية 
للطلبة وخا�سة الغري مقتدرين ماديًا وم�ساركته الفعالة فـي فعاليات 

حمافظة طولكرم وم�ساهمته املجتمعية املميزة.
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و يساهم فـي رعاية المؤتمر الوطني السادس لمرضى الثالسيميا فـي فلسطين
�ساهم البنك التجاري الردين لدعم املوؤمتر الوطني ال�ساد�س ملر�سى 
الحمر  الهالل  جمعية  فـي  اقيم  والذي  فل�سطني  فـي  الثال�سيميا 
" والذي  الفل�سطيني حتت عنوان" باجلودة والعمل .. نحقق المل 
اقيم فـي الفرتة الواقعة بني 20-21/اآيار 2017 فـي جمعية الهالل 
الحمر الفل�سطيني وبح�سور متحدثني وخمت�سني اجانب وموؤ�س�سات 
حكومية وغري حكومية مب�ساركة عدد من مر�سى الثال�سيما ويهدف 
الثال�سيميا  املقدمة ملر�سى  اإىل الرتقاء مب�ستوى اخلدمات  املوؤمتر 
خا�سة  اأوراق  بتقدمي  املحلية  املوؤ�س�سات  ومب�ساركة  فل�سطني،  فـي 
بعالقاتها باجلمعية ومر�سى الثال�سيميا واأبحاث طبية تتعلق بواقع 
التجاري  البنك  م�ساهمة  وتاأتي  حياته،  وجودة  الثال�سيميا  مري�س 
فـي رعاية املوؤمتر من واقع حر�سه على امل�ساهمة بالتوعية والتعريف 
ال�سرتاتيجية  خطته  �سمن  وذلك  معه،  التعامل  و�سبل  باملر�س 

�سكرت  وبدورها  منه،  واحلد  باملر�س  التوعية  ن�سر  اإىل  الهادفة 
على  الردين  التجاري  البنك  الثال�سيميا  مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية 
دعمه ل�سالح املر�سى واجلمعية وحتقيق �سراكة وطنية نحو حت�سني 

نوعية حياة املر�سى و�سريها على النهج ال�سحيح.

و يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين فـي مدرسة طه حسين االساسية

و يرعى الحفل السنوي لمدرسة االسراء لتكريم الفوج الثامن عشر لحفظة القرآن

بحفل غفـري اأقيم فـي قاعة ليلتي وبح�سور مدراء املوؤ�س�سات الر�سمية 
والأمنية واخلا�سة وبح�سور مديرة الرتبية والتعليم بطولكرم الأ�ستاذة 
�سالم الطاهر وممثل حمافظ حمافظة طولكرم وفـي كلمتها اأ�سادت 
التعليم  بدعم  الأردين  التجاري  البنك  بدور  الطاهر  �سالم  ال�سيدة 
دعمه  على  البنك  الآباء  وجمل�س  املدر�سة  مدير  و�سكر  واملتفوقني 
للمدر�سة. كما مت تكرمي البنك وتقدمي �سهادة تقدير للثناء على دوره 
الريادي فـي دعم موؤ�س�سات حمافظة طولكرم من خالل زيارة وفد 

املدر�سة اإىل مقر البنك �سم مدير املدر�سة وعدد من املعلمني.

ع�سر  الثامن  الفوج  لتكرمي  ال�سنوي  حفلها  ال�سراء  مدر�سة  اقامت 
معايل  وح�سرالحتفال  ليلتي  بقاعة  وذلك  الكرمي  القراآن  حلفظة 
حمافظة  حمافظ  ونائب  والتعليم  الرتبية  ومديرة  الوقاف  وزير 
طولكرم ومدراء املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية واخلا�سة اإ�سافة اىل 

اأهايل الطلبة.
ومديرة  والتعليم  الرتبيه  ومديرة  الوقاف  وزير  املتحدثون  وا�ساد 
مدار�س ال�سراء ورئي�س جلنة الزكاه بدور البنك التجاري الردين 

برعاية احلفل ودوره البناء فـي امل�ساهمة املجتمعية.
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البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه فـي القدس

و موجوداته تقفز عن المليار دوالر للربع األول من العام الحالي

النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية  حتت 
ال�سوا،  عزام  ال�سيد  معايل  الفل�سطينية 
نظم البنك الوطني حفال مبنا�سبة افتتاح 
فـي  وذلك  الربيد،  �ساحية  فـي حي  فرعه 
القد�س  مدينة  فـي  المبا�سادور  فندق 
بح�سور عدد من رجال الأعمال املعروفـني 
املحافظ  زار  الحتفال  وقبل  القد�س.  فـي 
جمل�س  رئي�س  برفقة  اجلديد  الفرع 
الدين  نا�سر  طالل  الوطني  البنك  اإدارة 
وادارته  ادارته  جمل�س  اع�ساء  من  وعدد 
العمل  عن  ال�ستار  واأ�سدلوا  التنفـيذية، 
حوراين  خالد  الت�سكيلي  للفنان  الفني 
"الطريق اإىل القد�س" والذي يحمل م�سافة 
تبعد  التي  امل�سافة  وهي  كيلومرتا-  �سفر 
القد�س-  عن  الفني  العمل  تواجد  مكان 
يعد  الذي  اجلديد  الفرع  بافتتاح  احتفال 
منذ  القد�س  فـي  الأول  امل�سرفـي  الفرع 
قال  ذلك،  على  وتعليقا   .1967 عام 
للبنك  كبري  ل�سرف  اإنه  الدين،  نا�سر 
الأوىل  املبادرة  �ساحب  يكون  اأن  الوطني 
لإي�سال اخلدمات امل�سرفـية الوطنية اإىل 
من  التخفـيف  فـي  م�ساهمني  املقد�سيني 

بياناته  نتائج  عن  الوطني  البنك  اأعلن 
 ،2017 العام  من  الأول  للربع  املالية 
موجوداته  جتاوز  اإىل  اأ�سارت  والتي 
بنمو  دولر  مليار   1,17 لتبلغ  دولر  املليار 
مليون   957 كانت  اأن  بعد   %22 ن�سبته 
ودائع  ومنت   ،2016 العام  نهاية  دولر 
مليون   696 م�سجلة  البنك  عمالء 
مع  6.2%  مقارنة  بلغت  بن�سبة  دولر 

املا�سي. العام  نهاية  دولر  مليون   655 

املدير  قال  النتائج،  هذه  على  وتعليقا 
احلاج  اأحمد  الوطني  للبنك  العام 
ح�سن اإن البنك ا�ستطاع اأن يحقق منوا 
املالية،  موؤ�سراته  كافة  فـي  ملحوظا 
املليار  اأ�سوله  جمموع  جتاوز  اأن  موؤكدا 
املايل  مركزه  متانة  على  يوؤكد  دولر 
زمن  وفـي  ا�ستطاع  انه  حيث  للبنك، 

بني  متقدم  مركز  اإىل  يقفز  اأن  قيا�سي 
منوه  اأن  ليثبت  فل�سطني،  فـي  البنوك 
واثقة  بخطى  وي�سري  وم�ستمر  م�سطرد 
نحو حتقيق اأهدافه املر�سومة له. وعزى 
البنك  اأن  اإىل  اأي�سا  ذلك  احلاج ح�سن 
بني  تقليدي  هو  ما  عن  خرج  الوطني 
كل  تقدمي  اإىل  دائما  وي�سعى  البنوك 
املنتجات  �سواء من خالل  ما هو جديد 

معاناتهم فـي قطع احلواجز ونقاط التفتي�س 
موؤكدا  الوطنية.  امل�سارف  اإىل  للو�سول 
الوطني  للبنك  جدا  مميز  اليوم  هذا  اأن 
بحلم  حمتفال  املقد�سني  و�سط  لتواجده 
كان بعيد املنال واليوم اأ�سبح واقعا ي�سطر 
الفل�سطيني. امل�سرفـي  اجلهاز  تاريخ   فـي 
�سهد   67 العام  اأن  الدين  نا�سر  واأ�سار 
داخل  الوطنية  للم�سارف  تواجد  اآخر 
من  عقود   5 مرور  وبعد  واليوم  القد�س، 
ح�سور  الوطني  البنك  يد�سن  الزمن 
امل�سارف واملوؤ�س�سات الوطنية فـي القد�س 

يكن  مل  الأمر  اأن  مو�سحا  جديد،  من 
واجهت  العمل  من  عامني  واأخذ  �سهال 
اإىل  بالإ�سافة  عقبات  عدة  خاللها  البنك 
اأخرت  والتي  العتيادية  غري  الإجراءات 
ا�ستطاع  البنك  اأن  موؤكدا  قليال،  الفتتاح 
وال�سركاء  الأ�سدقاء  من  بدعم  جتاوزها 
كانوا  الذين  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة 
خمتلف  جتاوز  فـي  للبنك  رئي�سيا  داعما 
الجناز. هذا  لتحقيق   ال�سعوبات 
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بانكر ميدل ايست: البنك الوطني أفضل بنك
لتمكين المرأة على مستوى الشرق األوسط

جائزة  على  الوطني  البنك  ح�سل 
م�ستوى  على  املراأة  لتمكني  بنك  اأف�سل 
حفل  خالل  الأو�سط  ال�سرق  بنوك 
تقيمه  الذي  ال�سنوي  اجلوائز  توزيع 
جملة "Banker Middle East" فـي 
اأهم  عن  ممثلني  بح�سور  وذلك  دبي 
البنوك فـي ال�سرق الأو�سط و�سخ�سيات 
ح�سد  كما  اأعمال.  ورجال  اقت�سادية 
البنك  جائزة  احلفل  نف�س  فـي  البنك 
حمافظا  فل�سطني  فـي  منوا  الأ�سرع 
 بذلك على هذا اللقب لعامني متتاليني.
عام  مدير  اأعرب  ذلك،  على  وتعليقا 
البنك الوطني اأحمد احلاج ح�سن الذي 
ت�سلم اجلائزتني خالل احلفل، عن فخره 
"بانكر  ب�سخامة  اإقليمية  جملة  لتقدير 
فـي  الوطني  البنك  اي�ست" لدور  ميدل 
وح�سول  الفل�سطينية،  املراأة  متكني 
 البنك على اهتمام اإقليمي بهذا املجال.

رائدا  كان  الوطني  البنك  اأن  م�سريا 
بتخ�سي�س  فل�سطني  فـي  البنوك  بني 
الفل�سطينية  للمراأة  توفـري  ح�ساب  اأول 

13 البنـوك فـي فل�ســــــطني

خالله  من  خاطب  والذي  "حياتي" 
احلاجة املالية الفعلية لها موؤمنا بقدراتها 
الربنامج  اأن  موؤكدا  لتطلعاتها،  وحمققا 
وفتح  النجاح  ق�س�س  من  العديد  حمل 
العديد من الطرق للن�ساء الفل�سطينيات 
بالإ�سافة  والتميز  والريادة  الإبداع  نحو 
وامل�ساهمة  القت�سادي،  التمكني  اإىل 
املايل  ال�سمول  تعزيز  فـي  فعال  ب�سكل 
 لهذا القطاع الذي ي�سكل ن�سف املجتمع.
ومنذ  انه  اإىل  ح�سن  احلاج  واأ�ساف 

الوطني  البنك  مّول   ،2015 العام 
ن�ساء،  بقيادة  اإنتاجيا  م�سروعا   125

دولر  مليون   2.5 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
املراأة  متكني  فـي  م�ساهما  فوائد،  دون 
اقت�ساديا وخلق فر�س عمل جديدة من 
خالل هذه امل�ساريع مبعدل فر�ستي عمل 
لكل م�سروع على الأقل، واإيجاد م�سادر 
دخل ثابت للعائالت امل�ستفـيدة وبالتايل 
حت�سني و�سعهم املعي�سي مما ي�ساهم فـي 
 خلق تنمية م�ستدامة لقطاعات خمتلفة.

املختلفة وامل�سوؤولة التي يطورها اأو مرونة 
التي  املبادرات  حتى  اأو  خدماته  وجودة 
والتي  اتخاذها  فـي  دائما  ال�سباق  يكون 
فرع  اأول  لفتتاح  التجهيز  اآخرها  كان 
خلف  من  عامل  فل�سطيني  م�سرفـي 
اجلدار خلدمة �سكان القد�س، بالإ�سافة 
للتو�سع  الإ�سرتاتيجية  خطته  اإىل 
تو�سيع  على  عملت  والتي  والنت�سار 
الفئات  اإىل  والو�سول  عمالئه  قاعدة 
غري املخدومة م�سرفـيا من قبل اجلهاز 

امل�سرفـي الفل�سطيني، واأظهرت النتائج 
�سافـي  فـي  منوا  الأمر  كذلك  املالية 
حمفظة الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 
دولر  مليون   579 لتحقق   %11.5 بلغ 
نهاية  دولر  مليون   519 مع  مقارنة 
اإيرادات  �سافـي  ومنت   .2016 العام 
 %19.4 بن�سبة  والعمولت  الفوائد 
للربع  دولر  مليون   8 يقارب  ما  لتحقق 
مع  مقارنة  احلايل  العام  من  الأول 
الأول من  الربع  فـي  6,71 مليون دولر 

اإىل  النمو  هذا  عازيا  املن�سرم،  العام 
الأموال. ت�سغيل  فـي  الفعالة   ال�سيا�سة 
للربع  الوطني  البنك  اأرباح  وبلغت 
احت�ساب  قبل   2017 العام  من  الأول 
ال�سرائب 3,52 مليون دولر بنمو بلغت 
مليون   3,27 كانت  اأن  بعد   %8 ن�سبته 
حقوق  �سافـي  بلغت  حني  فـي  دولر، 
امللكية 95,69 مليون دولر نامية بن�سبة 
 2016 العام  نهاية  مع  مقارنة   %3.5

حيث �سجلت 92 مليون دولر.
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بنك اإلسكان يفتتح فرعي رفـيديا و طولكرم 
افتتح بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل فرعيه اجلديدين فـي كل من مدينة 
نابل�س- رفـيديا ومدينة طولكرم، وذلك حتت رعاية معايل حمافظ �سلطة 
النقد الفل�سطينية ال�سيد عزام ال�سوا، وبح�سور عطوفة حمافظ حمافظة 
طولكرم  حمافظة  حمافظ  وعطوفة  الرجوب  اأكرم  اللواء  �سيادة  نابل�س 
ال�سيد ع�سام ابو بكر واملدير التنفـيذي لدائرة الفروع اخلارجية وال�سركات 
التابعة/ الإدارة العامة ال�سيد رمزي م�سعود واملدير الإقليمي لبنك الإ�سكان 
رجال  كبري من  الربغوثي ومب�ساركة ح�سد  ال�سيد حممد  فل�سطني  لفروع 
البنك فـي  وال�سعبية، لي�سبح عدد فروع  الر�سمية  الأعمال وال�سخ�سيات 

فل�سطني 15 فرعًا.
واأ�سار املدير الإقليمي لفروع البنك فـي فل�سطني ال�سيد حممد الربغوثي 
افتتاح فرعي رفـيديا وطولكرم هو قطاف لثمرة تعاون م�سرتك، كان  "اأن 
الفل�سطينية(  النقد  �سلطة  الفل�سطيني )حمافظ  امل�سرفـي  الهرم  لراأ�س 
فـيها دور الرعاية والتوجيه"، كما نوه الربغوثي اإىل اأن افتتاح فروع جديدة 
فـي فل�سطني يج�سد توّجهات اإدارة البنك الرامية اإىل النت�سار فـي تقدمي 
خدمات البنك ملختلف املواقع فـي فل�سطني ومبا يخدم القت�ساد الفل�سطيني.
�سروره  عن  ال�سوا  عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  واأعرب  هذا 
والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  لبنك  جديدين،  م�سرفـيني  فرعني  بافتتاح 
اأحدهما فـي رفـيديا مبحافظة نابل�س والآخر فـي طولكرم، م�سيدًا بانتهاج 
امل�سارف العاملة فـي فل�سطني ومنها بنك الإ�سكان ل�سيا�سة التفرع فـي املدن 

والقرى واملخيمات الفل�سطينية متا�سيا مع �سيا�سة �سلطة النقد التي تقوم 
على ا�ستمرار النت�سار والتفرع امل�سرفـي فـي جميع املناطق الفل�سطينية مبا 

فـيها مدينة القد�س عا�سمة دولة فل�سطني.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن بنك الإ�سكان يقّدم خدمات بنكية م�سرفـية �ساملة، 
ويبلغ راأ�سماله ما يعادل )252( مليون دينار اأردين بينما تبلغ حقوق امللكية 
ما يعادل )6.76( مليار دينار اأردين، وللبنك ح�سور متميز على امل�ستويات 
املحّلية والإقليمية والدولية، ملا يتميز به من �سمعة ممتازة ي�سندها مالَءة 
مالية عالية وقوة فـي قاعدته الراأ�سمالية، حيث يحتل البنك ومنذ �سنوات 
الأ�سواق  فـي  املعروفة  الأداء  موؤ�سرات  من  بعدد  متقدمًا  مركزًا  طويلة 

امل�سرفـية.

و يكرم قدامى الموظفـين
تاكيدًا على قيمه اجلوهرية، وخالل حفل جرى فـي قاعة Elite – مبنى 
باديكو هاو�س، قامت اإدارة بنك الإ�سكان فـي فل�سطني بتكرمي جمموعة 
البنك  وفروع  الإقليمية  الإدارة  فـي  العاملني  املوظفـني  من  جديدة 
املنت�سرة فـي فل�سطني ممن اأم�سوا خم�سة ع�سرعامًا فـي خدمة البنك، 

وقد ح�سر احلفل ممثلون عن الإدارة العامة.
على  للبنك  القليمي  املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأكد  جانبه  من 
الأهمية التي توليها اإدارة البنك لهذا اجلانب، م�سيفا باأن هذا التكرمي 
جاء للتفاين واجلهد املخل�س الذي متيز به املوظفون فـي البنك، وبارك 
للموظفـني القدامى جهودهم واأكد على �سرورة الإ�ستمرار فـي تدريب 
وتاأهيل املوظفـني لكت�ساب املهارات امل�سرفـية والإدارية املتنوعة التي 
متكنهم من مواكبة التطور امل�ستمر فـي العمل امل�سرفـي، حيث اأ�سار 
اأن مرحلة العمل القادمة حتمل فـي طياتها كثريًا من التحديات التي 
الإهتمام  من  ومزيدًا  والولء  والعطاء  احلر�س  من  مزيدًا  ت�ستوجب 

بالعمالء.
ال�سيد  برفقة  القليمي  املدير  ال�سيد  من  كل  قام  احلفل  ختام  وفـي 
رمزي م�سعود املدير التنفـيذي - دائرة الفروع اخلارجية وال�سركات 
التابعة وال�سيد �سائد زريقات املدير التنفـيذي - دائرة املوؤ�س�سات املالية 

بت�سليم الهدايا النقدية وال�سهادات التقديرية على م�ستحقيها.



15 البنـوك فـي فل�ســــــطني

و يساهم برعاية »األسبوع األولمبي الرياضي المدرسي« فـي ترمسعيا
الأوملبي  الأ�سبوع  برعاية  فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك  �ساهم 
الريا�سي املدر�سي على مالعب مدر�سة بنات ترم�سعيا الثانوية، 
احلميد  عبد  ال�سيد  ترم�سعيا  ال�سكان  بنك  فرع  مدير  وبح�سور 
جربيل  اللواء  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  ورئي�س  زايد، 
وزارة  وممثلي  املدر�سة،  ومديرة  البلدية  ورئي�س  الرجوب، 
والتعليم  الرتبية  ومديرية  وزارة  وممثلي  والريا�سة،  ال�سباب 
وجمل�س  الفل�سطينية،  الأوملبية  واللجنة  امل�ساركة،  واملدار�س 
والقرى  ترم�سعيا  بلده  اأهايل  من  كبري  وح�سور  الأمور،  اأولياء 

املجاورة.
حمافظات  كافة  من  مديرية   17 الأوملبياد  فـي  �سارك  وقد 
الوطن، حيث تناف�س الطلبة فـي األعاب القوى )جري ورفع اأثقال 
الريا�سي  الأوملبي  الأ�سبوع  اأظهر  وقد  الكرة، وغريها(،  و�سرب 
منهم،  املواهب  لرعاية  الأهمية  ومدى  للطلبة  الكبرية  الطاقات 
وامل�ساركة  الوطن  فـي  القوى  األعاب  مب�ستوى  التقدم  بهدف 
لبنك  الإقليمي  املدير  اأكد  جانبه  ومن  العاملية،  امل�سابقات  فـي 
هذا  "اأن  الربغوثي  حممد  ال�سيد  فل�سطني  فروع   – الإ�سكان 

املجتمع  موؤ�س�سات  دعم  فـي  البنك  �سيا�سة  �سمن  ياأتي  الدعم 
كما  والتعليمية"،  والثقافـية  الريا�سية  ن�ساطاتها  وكافة  املحلي 
اأ�سار اإىل اأهمية تنظيم مثل هذه امل�سابقات ب�سكل م�ستمر لدورها 
الفعال فـي �سقل �سخ�سية الطالب وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

وبدوره �سكر كل من رئي�س البلدية ومديرة املدر�سة بنك الإ�سكان 
على  البنك  حر�س  مدى  عن  عربت  والتي  الرعاية،  هذه  على 
التوا�سل مع املوؤ�س�سات املحلية، ودعم م�سرية ال�سباب والريا�سة 

والتعليم فـي الوطن.

و يشارك فـي يوم التوظيف بجامعة النجاح الوطنية

بدورها على فرز الكفاءات من املتقدمني والتوا�سل معهم حال توفر 
�سواغر تنا�سب تخ�س�س كل طالب اأو طالبة.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه امل�ساركة مكنت الطالب اخلريجني من 
الأبواب  لهم  املختلفة، وفتحت  البنك  وبرامج  التعرف على منتجات 

للتعرف على فر�س عمل جديدة.
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�سمن روؤيته الإ�سرتاتيجية، �سارك بنك الإ�سكان – فروع فل�سطني فـي 
يوم التوظيف الذي عقدته جامعة النجاح الوطنية، والتي دعت فـيه 
طلبتها اخلريجني للم�ساركة فـيه بغاية تقدمي اأنف�سهم و�سريهم الذاتية 

للموؤ�س�سات والهيئات املحلية امل�ساركة.
لبنك  الإقليمي  املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأ�سار  وبدوره 
الإ�سكان / فروع فل�سطني اأن هذه امل�ساركة تاأتي من باب دعم ن�ساطات 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي وخا�سة التعليمية، وامل�ساهمة فـي تقليل ن�سبة 
البطالة من خالل توفـري فر�س عمل للخريجني اجلدد، كما واأكد اأن 
امل�ساركة فـي هذا اليوم تعترب فر�سة مهمة فـي التوا�سل مع اخلريجني 
احتياجات  تلبي  والتي  املنا�سبة  الكفاءات  ا�ستقطاب  بهدف  اجلدد 
البنك من الكوادر الب�سرية، ومن جانبه اأ�ساد ال�سيد فواز نابل�سي فرع 
رفـيديا بالإقبال الكبري من قبل اخلريجني على جناح البنك، والذين 
عملوا على تقدمي �سريهم الذاتية وتعبئة طلبات التوظيف، بحيث �سيتم 
درا�سة كافة الطلبات من قبل املوارد الب�سرية لدى البنك، والتي �ستعمل 

وهذا  املبادرة  لهذه  تقديرهم  عن  املوظفـني  عرب  جهتهم،  ومن 
الإهتمام، موؤكدين على دوام العطاء وا�ستمرار بذل اجلهود بولء تام 

اإىل موؤ�س�ستهم العريقة، والتي واكبوها منذ بدايات عملها فـي فل�سطني 
وا�ستمروا معها بحب وانتماء.
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح فرع قلقيلية ومكتب جامعة القدس المفتوحة
الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  افتتح 
النقد  �سلطة  حمافظة  رعاية  وحتت 
فـي  الواقع  اجلديد  فرعه  الفل�سطينية، 
عدد  بذلك  لريفع  قلقيلية  حمافظة 
مكاتبه وفروعه املنت�سرة فـي كافة انحاء 

الوطن اىل 31 فرعا ومكتبا.
من  كل  الفتتاح  �سريط  ق�س  وح�سر 
البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  ال�سيد 
معايل  وممثل  الفل�سطيني  ال�سالمي 
اإىل  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
وحمافظ  فرعون  علي  ال�سيد  احلفل 
رواجبة  رافع  ال�سيد  قلقيلية  حمافظة 
الغرفة  مدير  ها�سم  عمر  وال�سيد 
التجارية فـي قلقيلية، وبح�سور عدد من 
املوؤ�س�سات  من  العتبارية  ال�سخ�سيات 

املحلية.
�سابق  وقت  فـي  افتتح  قد  البنك  وكان 
النقد،  �سلطة  حمافظ  رعاية  وحتت 
القد�س  جامعة  فـي  اجلديد  مكتبه 
بح�سور  نابل�س  مبحافظة  املفتوحة 
ممثلني عن �سلطة النقد وحمافظ نابل�س 
رئا�سة  عن  وممثلني  الرجوب  اكرم 
جامعة القد�س املفتوحة وجمل�س الأمناء 
والدارة العليا للبنك بال�سافة اىل عدد 
فـي  العتبارية  ال�سخ�سيات  كبار  من 

املحافظة.
ال�سيد  من  كل  ال�سريط  بق�س  وقام 
بيان قا�سم مدير عام البنك ال�سالمي 
الفل�سطيني والدكتور ريا�س ابو �سحادة 
ل�سوؤون  النقد  �سلطة  حمافظ  م�ساعد 
اإىل جانب مدير فرع  ال�ستقرار املايل، 
اجلامعة فـي نابل�س ورئي�س غرفة جتارة 

نابل�س، وبح�سور لفـيف من ادارة البنك 
وادارة جامعة القد�س املفتوحة وممثلني 
املحلية  واملوؤ�س�سات  المناء  جمل�س  عن 

فـي املحافظة.
وقال بيان قا�سم ان الروؤية ال�سرتاتيجية 
للبنك خالل الأعوام القادمة تعتمد على 
املتوافقة مع  والو�سول بخدماته  التو�سع 
على  ت�سرف  والتي  الإ�سالمية  ال�سريعة 
و�سعها واإجازتها هيئة الرقابة ال�سرعية 
املجتمع  �سرائح  كافة  اإىل  البنك  فـي 
البنك  ر�سالة  اأن  موؤكداأ  الفل�سطيني، 
لأخالقنا  اأول  وفقًا  الوطن  خدمة  هي 
الإ�سالمية  �سريعتنا  عليها  حثتنا  التي 
امل�سلحة  تتطلبه  ملا  وثانيا  ال�سمحاء 
العامة للوطن، حيث اأن جزء من ر�سالة 
وطني  اقت�ساد  بناء  دعم  هي  البنك 

قوي.
مكتب  افتتاح  احتفال  فـي  كلمته  وخالل 
ممثال  املفتوحة  القد�س  جامعة  نقد 
ال�سيد  النقد  �سلطة  عن معايل حمافظ 

حمافظ  م�ساعد  اأ�ساد  ال�سوا،  عزام 
املايل  ال�ستقرار  ل�سوؤون  النقد  �سلطة 
البنك  باأداء  �سحادة  اأبو  ريا�س  د. 
وخدماته  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
�سيا�سة  وانتهاجه  املتنوعة،  امل�سرفـية 
املحافظات  جميع  فـي  وتواجده  التفرع 
الفل�سطينية �سيما املناطق النائية منها، 
فـي  منو  ن�سب  حتقيقه  على  ذلك  واأثر 
نهاية  حتى  بلغت  والتي  اأ�سوله  �سافـي 
مع  مقارنة   )%24(  2017/03 �سهر 

نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
فـيما اأ�ساد مدير دائرة ان�سباط ال�سوق 
فرعون  علي  ال�سيد  النقد  �سلطة  فـي 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  بجهود 
عمل  فـي  الدائم  التطوير  على  وحر�سه 
فروع  �سبكة  اأن  اإىل  م�سريًا  البنك، 
بلغت  امل�سرفـية  الإ�سالمي  البنك 
31 فرعًا ومكتبًا من اإجمايل امل�سارف 

العاملة فـي فل�سطني والبالغة 315 فرعًا 
ومكتبًا، واأن املوؤ�سرات املالية تبني وجود 
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و ينظم يوم تطوعي لموظفـيه فـي »تكية نابلس«
يوما  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  نظم 
تطوعيا فـي "تكية نابل�س" التابعة للجنة 
املتطوعني  فريق  مب�ساركة  نابل�س  زكاة 
من موظفـي البنك، حيث قاموا بتجهيز 
اإفطار  وجبة   1,400 من  اأكرث  وحت�سري 
املحتاجة  الأ�سر  على  توزيعها  يتم 

والفقرية فـي املدينة.
برنامج  �سمن  امل�ساركة  هذه  وتاأتي 
م�ساركة  لتعزيز  اإعداده  مت  متكامل 
على  �سواء  املجتمع  فـي  الفاعلة  البنك 
اأو املوظفـني مما يعزز  م�ستوى املوؤ�س�سة 
املجتمع  مع  البنك  وتوا�سل  ارتباط  من 
لدى  التطوع  ثقافة  من  ويعزز  املحلي 
البنك  ر�سالة  من  انطالقا  املوظفـني، 
التي حتر�س على تفاعل البنك مع بيئته 

ب�سكل موؤثر ومفـيد.
العالقات  مدير  الوزين  �سحى  وقالت 

الإ�سالمي  البنك  باأن  البنك  فـي  العامة 
متعدد  برناجما  اأعد  قد  الفل�سطيني 
ي�سمل  رم�سان،  �سهر  خالل  الفعاليات 
امل�سنني  مع  وافطارات  تطوعية  اأعمال 
حيث  اقامتهم،  اأماكن  فـي  والأيتام 
الفئات  هذه  م�ساركة  الوزين  اعتربت 
للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية  من  جزء 
وواجب والتزام اأخالقي عليه جتاه هذه 

الفئات املهم�سة فـي املجتمع.
امل�سئولية  اأن  اإىل  الوزين  وا�سارت 
م�ساهمات  تتعدى  للبنك  الجتماعية 
الذي   - الجتماعية  امل�سئولية  برنامج 
الالزمني  وال�سناد  الدعم  يوفر 
لت�سمل  املختلفة-  املجتمعية  للفعاليات 
كافة جوانب عمل البنك والآثار املرتتبة 
على  البنك  حر�س  اإىل  لفتة  عليها، 
امل�ستمرة  وحماولته  املجتمع  اأفراد 

للتخفـيف عنهم ودعمهم وا�سنادهم من 
بالعتماد  تطوعية  برامج  تنفـيذ  خالل 
برنامج  اأحدثها  كان  موظفـيه  على 
فـي  تنفـيذه  مت  بلدي" والذي  "م�سارات 
اإىل  ويهدف  واخلليل  حلم  وبيت  نابل�س 
واملواقع  امل�سارات  على  والتعرف  حماية 
العام  �سي�سهد  الفل�سطينية، كما  الأثرية 
اجلاري اإطالق مبادرات تطوعية اأخرى 

مت�س اأفراد املجتمع ككل.
اللحام  عماد  ال�سيد  �سكر  جهته  من 
ع�سو جلنة زكاة نابل�س البنك الإ�سالمي 
الفل�سطيني على هذه اللفتة، موؤكدا على 
ان البنك �سباق دوما فـي خدمة املجتمع 
وتقدمي يد العون وامل�ساندة للفئات القل 
حظا، واأ�سار اإىل اأهمية اأن ت�سارك كافة 
قطاعات العمال فـي مثل هذه العمال 

اخلريية.

منو فـي �سافـي اأ�سول البنك الإ�سالمي 
الفل�سطيني حتى نهاية �سهر 2017/03 
دولر  مليون   902 حوايل  بلغ  حيث 
امل�سارف  اأ�سول  �سافـي  بنمو  مقارنة 
البالغ  فل�سطني  فـي  العاملة  الإ�سالمية 

الفرتة،  لنف�س  دولر  مليار   1.8 حوايل 
مما يدلل على �سرعة التطور والنت�سار 
ون�ساطه  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 
امل�سرفـية  خدماته  نطاق  تو�سيع  فـي 
تعزيز  اإىل  داعيًا  للمواطنني،  املقدمة 

ال�سالمية  امل�سرفـية  ال�سناعة  ح�سة 
بلغت  والتي  الفل�سطيني  ال�سوق  فـي 
موجودات  من   )%12( حوايل  ن�سبتها 

القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني.
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بنك القدس يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وغير العادي

الهيئة  اجتماع  القد�س،  بنك  عقد 
والع�سرين،  الثاين  العادي  العامة 
عادي،  غري  اآخر  اجتماع  اإىل  ا�سافة 
فـي رام اهلل وغزة و"عّمان"، مب�ساركة 
جراب،  اأكرم  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
عام  ومدير  الإدارة،  جمل�س  واأع�ساء 
عن  وممثلني  هدمي،  �سالح  البنك 
�سوق  وهيئة  الوطني،  القت�ساد  وزارة 
و�سلطة  فل�سطني،  وبور�سة  املال،  راأ�س 
اخلارجي  واملدقق  الفل�سطينية  النقد 
كوبرز"،  هاو�س  ووتر  "براي�س  �سركة 
من   %86.29 احل�سور  ن�سبة  وبلغت 

حملة الأ�سهم فـي البنك.
بتوزيع  تو�سية  العامة  الهيئة  واأقرت 
عبارة  املا�سي،  العام  عن  اأرباح 
امل�ساهمني  على  جمانية  اأ�سهم  عن 
امل�سجلني فـي بور�سة فل�سطني كما فـي 
2017/05/07، بن�سبة 12%، لريتفع 

راأ�س املال املدفوع اإىل 68,376 مليون 
دولر اأمريكي.

تقريري  عر�س  الجتماع،  وتخلل 

احل�سابات  ومدقق  الإدارة،  جمل�س 
عليهما،  وامل�سادقة  اخلارجي، 
وا�ستعرا�س البيانات املالية للبنك كما 
وابراء  واقرارها،   2016/12/31 فـي 
ذمة جمل�س الإدارة عن العام املا�سي، 
ووتر  "براي�س  �سركة  انتخاب  واعادة 
للبنك  خارجي  كوبرز" كمدقق  هاو�س 
جمل�س  وتفوي�س  احلالية،  ال�سنة  عن 

الإدارة بتحديد اأتعابها.
فقد  العادي،  غري  الجتماع  فـي  اأما 
جمل�س  تو�سية  العامة  الهيئة  اأقرت 
 )3( املادة  تعديل  بخ�سو�س  الإدارة 
التاأ�سي�س،  عقد  من   )15( الفقرة 
 )15( الفقرة   )4( املادة  اإىل  اإ�سافة 

من النظام الداخلي.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  جهته  من 
�سافـية  اأرباحا  حقق  البنك  اأن  البنك، 
بعد ال�سرائب بلغت 10,5 مليون دولر، 
نهاية  فـي  كما  موجوداته  بلغت  فـيما 
دولر  960  مليون  قيمته  ما   2016

مقابل 804 مليون دولر العام 2015.

ازداد  الدخل  اأجمايّل  اأن  اإىل  نّوه   كما 
يعادل  ما  اأي   ،%13.84 اإىل  لي�سل 
44.1 مليون دولر بقيمته املالية، وذلك 

العام  دخل  اجمايل  مع  مقارنته  عند 
2015 الذي �سكل 38.74 مليون دولر.

وحت�سن  الأداء،  منو  اإىل  جراب  واأ�سار 
جودة املحفظة ببلوغ �سافـي الت�سهيالت 
حوايل   2016 فـي  املبا�سرة  الئتمانية 
مليون   432 مقابل  دولر  مليون   616

 ،%42.6 2015 بن�سبة منو  دولر فـي 
وذلك نتيجة ال�سيا�سة الئتمانية املتينة 
التي ركزت على ا�ستدامة الأداء والنمو.
الذي  الوا�سح  التناف�س  مع  واأ�ساف: 
بنك  طرح  امل�سرفـية،  ال�سوق  ي�سهده 
اخلدمات  من  وا�سعة  جمموعة  القد�س 
املالية واملنتجات امل�سرفـية، اإ�سافة اإىل 
اخلزينة،  واإدارة  ال�ستثمار  ن�ساطات 
الع�سرية  التقنيات  اأحدث  مبواكبة 
مع  ومتا�سيا  امل�سرفـية،  ال�سناعة  فـي 

تطورات الأ�سواق باأف�سل املعايري.
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و يقدم دعمه لصندوق الطالب المحتاج فـي جامعة الخليل

و يقدم دعمه لجمعية قرية المعلمات المقدسية
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الطلبة  ل�سندوق  دعمه  القد�س  بنك  قدم 
املعلمات،  قرية  جمعية  فـي  اجلامعيني 
مقرها،  فـي  اأقامته  حفل  فـي  وذلك 
وممثلني  القد�س  بنك  عام  مدير  بح�سور 
من  وعدد  والتعليم،  الرتبية  مديرية  عن 

املعلمات واأع�ساء اجلمعية.
واأّكد �سالح هدمي مدير عام بنك القد�س، 
اأن البنك يحر�س على دعم م�سرية القطاع 
التعليمي فـي فل�سطني، وخا�سة فـي القد�س 
لأهمية  وذلك  املجتمعية  م�سوؤوليته  �سمن 
اإىل  بالإ�سافة  باملجتمع،  للنهو�س  التعليم 
تعزيز ثقافة امل�ساعدة فـي اإطار اأ�سرة بنك 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اإطار  وفـي  القد�س 

الأخرى، فهي واجب ل�سعب ي�ستحق.
ب�سمة  ترك  البنك  اأن  اإىل  هدمي  ونّوه 
بداية  منذ  التعليم  قطاع  فـي  وا�سحة 
الطالب  �سندوق  بدعم  قام  فقد  العام، 
املحتاج فـي جامعة اخلليل،  كذلك �سندوق 
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"اأيام  لفعالية  رعايته  القد�س  بنك  قدم 
اخلليل  جامعة  من  وعطاء" بتنفـيذ  كف 
املحتاج،  الطالب  �سندوق  تدعم  والتي 
مع  للطلبة  تفاعلية  بيئة  خلق  بهدف 
الفعالية  هذه  وتخلل  املحلي،  املجتمع 
ماراثون خريي، وبوفـيه تراثي تقدم فـيه 
مل�ساريع  ومعر�س  الفل�سطينية  الأطباق 
تعريفـية  وبيارق  الكليات  لبع�س  التخرج 
بالإ�سافة  وتاريخها،  الفل�سطينية  باملدن 
بفرتات  وثقافـية  فنية  فعاليات  اإىل 

�سباحية م�سائية.
�سالح  القد�س  بنك  عام  مدير  واأكد 

"اأيام  لفعالية  البنك  رعاية  اأن  هدمي 
م�سوؤوليته  اإطار  فـي  وعطاء" جاءت  كف 
املجتمعية وال�سيا�سة التي يعتمدها البنك 
به،  لالرتقاء  وال�سعي  املجتمع  خلدمة 
فمنذ بداية عام 2017 قدم البنك دعمه 
ملوؤ�س�سات تعليمية كجامعة بريزيت ومعهد 
باملدرا�س  اهتم  كذلك  غزة،  فـي  الأزهر 
مثل مدار�س وريا�س الأق�سى الإ�سالمية 
بنك  اهتمام  واأ�ساف:" اإن  القد�س،  فـي 
القد�س بالقطاع التعليمي ينبع من حر�س 
�سليمة  تعليمية  بيئة  توفـري  على  البنك 
�ستنه�س  والتي  املرجوة  الأهداف  حتقق 

باملجتمع على املدى القريب والبعيد".
فـي  اخلليل  جامعة  بدور  هدمي  وثّمن 
الفعالية  بهذه  اأ�ساد  كما  طلبتها،  دعم 
املحتاج،  الطالب  �سندوق  تدعم  التي 
تعليمية  فر�س  توفر  اأن  �ساأنها  من  والتي 

لعدد كبري من الطلبة.
ول يقت�سر دعم بنك القد�س على التعليم، 
واملوؤ�س�سات  ال�سحية،  باملراكز  يهتم  بل 
واجلمعيات  الفنية  واملواهب  الثقافـية 
الإن�سانية والبيئية والجتماعية والأن�سطة 
م�سوؤوليته  �سمن  وذلك  الريا�سية 

املجتمعية لو�سع م�سلحة املجتمع اأوًل.

وريا�س  مدار�س  فـي  املحتاج  الطالب 
الأق�سى ال�سالمية كما فـي مدر�سة بتونيا 
الأزهري، ودعم جامعة  واملعهد  الأ�سا�سية 
واآلت  حا�سوب  اأجهزة  بتوفـري  بريزيت 

ت�سوير.
قرية  جمعية  رئي�سة  اأكدت  جهتها  ومن 
�سندوق  اأن  الفتياين  فاتنة  املعلمات 

اجلمعية  تنفذه  م�سروع  اأول  هو  الطلبة 
منذ ن�ساأتها، واأ�سارت لأهمية امل�سروع فـي 
دعمة الطلبة املقد�سيني فـي داخل املدينة 
اأكرث  اجلمعية  �ساعدت  حيث  وخارجها، 
من 400 طالب، �ساكرة البنك على دعمه 
�سندوق الطلبة املقد�سيني وقدمت له درعًا 

جلهوده وعطائه.
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اإجنازًا  الإ�سالمي  ال�سفا  م�سرف  حّقق 
ال�سريفة  قطاع  �سعيد  على  الأول  هو 
الإ�سالمية فـي فل�سطني، بعد ان�سمامه اإىل 
اإدارة املجل�س العام للبنوك  ع�سوية جمل�س 
املظلة  وهو  الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات 
على  الإ�سالمية  املالية  لل�سناعة  الر�سمية 
التعاون  منظمة  اإىل  ويتبع  العامل  م�ستوى 
الإ�سالمي ومقّره فـي مملكة البحرين، وذلك 
كاأول بنك فل�سطيني يعّزز موقع فل�سطني على 

م�ستوى ال�سريفة الإ�سالمية فـي العامل.
واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  املجل�س  وي�سم 
حوايل  ع�سويته  فـي  الإ�سالمية  املالية 
30 دولة، ويهدف  فـي  120 موؤ�س�سة مالية 

املالية  اخلدمات  �سناعة  وتطوير  دعم  اإىل 

امل�سارف  اأحدث  ال�سفا  م�سرف  اأطلق 
جوائز  برنامج  فل�سطني،  فـي  ال�سالمية 
برنامج  وهو  "جود"  التوفـري  ح�سابات 
التوفـري الأول الذي ُيطلقه م�سرف ال�سفا 
املحدود،  فروعه  وعدد  ان�سائه  حداثة  مع 
مما ُي�سكل فر�سة حقيقية وكبرية للعمالء 
بالفوز بباقة اجلوائز العديدة التي �سملتها 
جمموعة  احلملة  وت�سمل  احلملة،  هذا 
لعمالء  ال�ستثنائية  املزايا  من  متنوعة 
نقدية  جوائز  ذلك  فـي  مبا  امل�سرف، 
فـي  كربى  جائزة  اىل  ا�سافة  اأ�سبوعية 

نهاية احلملة وهدايا فورية  ورزمة خدمات 
فـي  لغريها  كما  خدمات  وباقة  متنوعة، 

احل�سابات الخرى.
"جود"  برنامج  اأن  امل�سرف،  واأعلن 
�سي�ستمر حتى نهاية العام احلايل، و�سيقدم 
�سيكل،  اآلف   10 بقيمة  اأ�سبوعية  جائزة 
وجائزة كربى فـي نهاية العام بقيمة 100 

األف �سيكل اإ�سافة اىل جوائز عينية فورية.
ادخار  �سيتيح  "جود"  برنامج  اأن  وبني 
اأحكام  يتوافق  مع  مبا  وتنميتها  الأموال 
يخ�سع  حيث  ال�سالمية  الغراء،  ال�سريعة 

احل�ساب فـي تكيفه ال�سرعي لعقد امل�ساربة 
اطار  فـي  وذلك  ال�سالمي.  الفقه  فـي 
حر�سه على توفـري اأف�سل اخليارات واملزايا 

لعمالئه.
اطار  فـي  ال�سفا  م�سرف   و�سيوفر 
الربنامج املذكور، رزمة خدماته امل�سرفـية 
من  غريها  فـي  كما  جمانا  اللكرتونية 
�سيا�سته  مع  متا�سيا  الخرى،  احل�سابات 
املواطنني،  على  الت�سهيل  على  القائمة 
وتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفـية واأكرثها 

مواكبة للتطور العاملي.

بني  التعاون  ودعم  وحمايتها،  الإ�سالمية 
املالية  واملوؤ�س�سات  العام  املجل�س  اأع�ساء 

الأخرى ذات الهتمام والأهداف امل�سرتكة.
م�سرف  عام  مدير  الربغوثي  ن�سال  واأكد 
ع�سوية  اإىل  امل�سرف  ان�سمام  اأن  ال�سفا 
للبنوك  العام  املجل�س  اإدارة  جمل�س 
واملوؤ�س�سات املالية ال�سالمية والذي يراأ�سه 
ادارة  جمل�س  رئي�س  كامل  �سالح  ال�سيخ 
جمموعة الربكة، ُيعّد اإجنازًا جديدًا ي�سّجله 
خارطة  على  لفل�سطني  ال�سفا  م�سرف 
حيث  العامل،  فـي  الإ�سالمية  ال�سريفة 
�سيمثل امل�سرف فل�سطني فـي املجل�س العام 
فل�سطيني  اإ�سالمي  بنك  اأول  لكونه  وذلك 
يتمكن من الن�سمام اإىل املجل�س العام واإىل 

البرغوثي: »إنجاز جديد يسجله مصرف الصفا لفلسطين على خارطة الصيرفة اإلسالمية فـي العالم«
انضمام مصرف الصفا إلى عضوية مجلس إدارة 

)CIBAFI( المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية فـي البحرين

الفرصة األكبر للفوز مع برنامج التوفـير األول لمصرف الصفا »جود«
جوائز فورية و 10 االف شيكل جائزة اسبوعية وجائزة كبرى بقيمة 100 ألف شيكل

مصرف الصفا يطلق برنامج جوائز حسابات التوفـير »جود«

جمل�س اإدارته، ليكون بذلك نافذة فل�سطني 
الإ�سالمية  ال�سريفة  اإىل منظومة  الوحيدة 

على م�ستوى العامل.
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و يوقع مذكرة تفاهم مع بنك البركة
تفاهم  مذكرة  ال�سفا،  م�سرف  وقع 
لتبادل  البحرين،   - الربكة  بنك  مع 
اخلدمات امل�سرفـية وال�ستثمارية فـي 
وذلك  الإ�سالمية،  التعامالت  جمال 
الغر�س، نظم  لهذا  خالل حفل خا�س 
للم�سرف فـي  العامة  الإدارة  فـي مقر 

رام اهلل.
الربغوثي  ن�سال  املذكرة   ووقع 
عي�سى  وحممد  امل�سرف،  عام  مدير 
لبنك  التنفـيذي  الرئي�س  املطاوعة 
بزيارة  قام  الذي  البحرين،   - الربكة 
لدعوة  تلبية  له،  الأوىل  هي  لفل�سطني 
الربغوثي  ال�سفا.  واأكد  م�سرف  من 
جت�سد  اأنها  باعتبار  املذكرة  اأهمية 
تعزيز  على  القائمة  امل�سرف  روؤية 
العربية  املالية  املوؤ�س�سات  مع  تعاونها 
ينعك�س  مبا  ال�سلة،  ذات  والدولية 
الفل�سطيني.    القت�ساد  على  اإيجابا 
الدور  حيوية  اإىل  الربغوثي  واأ�سار 
اأن  م�سيفا  الربكة،  بنك  يلعبه  الذي 
بنك  بحجم  بنك  مع  مذكرة  توقيع 
مل�سرف  بالن�سبة  الكثري  يعني  الربكة، 
من  بال�ستفادة  يعنى  الذي  ال�سفا، 
فل�سطني  واإبراز  العربية،  اخلربات 

ا�ستثمارية. كوجهة 
 واأردف، اإننا نعي جيدا حجم التحديات 
الفل�سطيني،  الواقع  فـي  املوجودة 

والأو�ساع  الإ�سرائيلي  الحتالل  بحكم 
موؤمنون  لكننا  ال�سائدة،  ال�سيا�سية 
لي�س  بالدنا،  فـي  ال�ستثمار  بجدوى 
هناك  اأن  حلقيقة  بل  املنة  منطلق  من 
فل�سطني.  فـي  كبرية  ا�ستثمارية  فر�سا 
وتابع، اإن م�سرف ال�سفا ورغم حداثة 
الإجنازات،  من  العديد  حقق  ن�ساأته 
العمل  جمال  فـي  موؤهل  كادر  ولديه 
فاإننا  بالتايل  الإ�سالمي،  امل�سرفـي 
العمل  منظومة  تعزيز  اإىل  نتطلع 
امل�سرتك مع الهيئات العربية والدولية.
اأنها  باملذكرة،  يتعلق  فـيما   وبني 
ت�سرف  حتت  طرف  كل  و�سع  تت�سمن 
لكافة  ال�ستثمارية  خدماته  الآخر، 
الأعمال واخلدمات امل�سرفـية مبختلف 
الإ�سالمية،  وال�سكوك  اأنواعها، 
الإمكانيات  اأف�سل  توفـري  على  عالوة 

امل�سرفـية  اخلدمات  تقدمي  جلهة 
التعامالت  جمال  فـي  وال�ستثمارية 
املرابحة،  عقود  فـيها  مبا  الإ�سالمية، 
الإ�سالمية  التمويل  و�سيغ  �سور  وكافة 
البيئة  تهيئة  جانب  اإىل  املتعمدة، 
الطرفـني  بني  فـيما  للتعاقد  املالئمة 
لتقدمي اخلدمات امل�سرتكة على �سعيد 
امل�سرفـية،  البنكية  البطاقات  خدمات 
كما  والئتمان.    العتماد  وبطاقات 
التعاون  املذكرة تن�س على  اأن  اإىل  نوه 
كافة  فـي  ال�ستثمار  جمال  فـي 
املجالت التي تتوافق واأحكام ال�سريعة 
ال�سالمية. وختم بالإ�سارة اإىل التزام 
فـي  فاعل  ب�سكل  بامل�ساهمة  امل�سرف 
الجتماعية،  امل�سوؤولية  مبداأ  تكري�س 
فـي  ا�ستثماريا  فل�سطني  وترويج 

خمتلف املحافل العربية والدولية.
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العربية  امل�سارف  احتاد  كرم 
العرب  للم�سرفـيني  الدويل  والحتاد 
بجائزة  العربي  الإ�سالمي  البنك 
من  فل�سطني  فـي  الأقوى  البنك 
الرفاه  تطوير  فـي  امل�ساهمة  حيث 
الجتماعية". وامل�سوؤولية  الجتماعي 

كل  التميز  و�سام  بت�سليم  قام  حيث 
جمل�س  رئي�س  طربية  جوزيف  من 
للم�سرفـيني  الدويل  الحتاد  اإدارة 
اأمني عام  فتوح  و�سام  وال�سيد  العرب 
للدكتور  العربية  امل�سارف  احتاد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  عالونة  عاطف 
وبح�سور  العربي،  الإ�سالمي  البنك 
مدير  الزامل  نظام  ال�سيد  من  كل 
الفروع وال�سيد اأحمد �سرطاوي مدير 

فعاليات  املهند�سني  نقابة  اأطلقت 
فـي  الأول  الدويل  املناخي  التغري  موؤمتر 
الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت  فل�سطني، 
احتاد  مع  وبال�سراكة  عبا�س،  حممود 
الهالل  م�سرح  فـي  العرب،  املهند�سني 
ر�سمي  بح�سور  البرية،  مبدينة  الأحمر 

وعلمي واأكادميي حافل.
الدويل  املناخي  التغري  موؤمتر  ويهدف 
اآثار  درا�سة  اإىل  فل�سطني،  فـي  الأول 
النامية،  الدول  على  املناخي  التغري 
دول  وجتارب  ال�سيا�سات  وا�ستك�ساف 
الآثار  تقلي�س  فـي  وعاملية  اقليمية 
الناجمة عن التغري املناخي، وياأتي هذا 
املوؤمتر مب�ساركة اأكرث من 10 دول عربية 
فـي  بحثية  ورقة   32 ويناق�س  وغربية، 

البنك اإلسالمي العربي هو البنك األقوى فـي فلسطين 
من حيث المساهمة فـي تطوير الرفاه االجتماعي و المسؤولية االجتماعية

و يرعى مؤتمر التغير المناخي الدولي رعاية ماسية

دائرة التخطيط فـي البنك.
عاطف  الدكتور  عر�س  وبدوره، 
البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عالونة 
فل�سطني  جتربة  العربي  الإ�سالمي 
اإىل  متطرقا  العمار  اإعادة  فـي 

الفل�سطينية  العمار  ا�سرتاتيجية 
اعمار  لعادة  الوطنية  واخلطة 
العر�س  لقى  حيث   2014 فـي  غزة 

اهتماما وا�سعا من احل�سور.

عدة حماور علمية.
وبدوره، اكد مدير عام البنك الإ�سالمي 
اأهمية  على  ال�سعيدي  �سامي  العربي 
املناخ  واأهمية دمج تغري  املوؤمتر  مو�سوع 
ال�سيا�سات  فـي  معه  التكيف  واآليات 

الوطنية واملحلية، وعربعن �سعادة البنك 
اجلهد  لهذا  والراعي  ال�سريك  بكونه 
البنك  �سعي  موؤكدا  والعلمي،  الوطني 
امل�سوؤولية  منطلق  من  ا�سهامه  لتعزيز 

املجتمعية.
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ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
برنامج  فـي  العمر  �سقة  على  ع�سر  احلادي 
وكانت  اخلليل،  مدينة  فـي  ومتلك  وفر 
اجلائزة عبارة عن �سقة �سكنية بقيمة 100 
األف دولر من ن�سيب املواطن )خالد حممد 
حممود اأبو زنيد( املدخر لدى البنك فـي فرع 
للبنك  العام  املدير  نائب  �سلم  وقد   اخلليل، 
ال�سيد غ�سان جرب اجلائزة للفائز الذي عرب 
للبنك  اجلزيل  و�سكره  البالغة  �سعادته  عن 
الإ�سالمي العربي ملا يقدمه من جوائز عديدة 
عمالئه،  لكافة  متميزة  م�سرفـية  وخدمات 

قام وفد من البنك الإ�سالمي العربي ممثال 
البنك  عام  مدير  �سعيدي  �سامي  بال�سيد 
راتب  ال�سيد  وبح�سور  العربي،  الإ�سالمي 
البنك،  فـي  التدريب  دائرة  مدير  عطياين 
تنمية  دائرة  مدير  الزامل  نظام  وال�سيد 
وكان  بريزيت  جلامعة  بزيارة  املطلوبات، 
اأبو  اللطيف  عبد  ال�سيد  ا�ستقبالهم  فـي 
حجلة رئي�س جامعة بريزيت والدكتورة رانية 
اجلرب نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية والإدارية 
وبح�سور ال�سيد عبد العزيز �سوابكة م�ساعد 

رئي�س اجلامعة، وال�ستاذ جميل اأبو �سعدة.

و يسلم الفائز الحادي عشر شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر

و قام وفد من البنك بزيارة لجامعة بيرزيت

و يدعم ذوي االحتياجات الخاصة بكرسي كهربائي

ال�سيد غ�سان جرب الفائز باجلائزة  متمنيًا اأن حتقق اماله وطموحاته.كما هناأ 
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العربي  ال�سالمي  البنك  م�ساعي  �سمن 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ  تعزيز  فـي 
�سرائح  ملختلف  امل�ستمر  دعمه  ظل  وفـي 
فـي  الرائد  لدوره  وجت�سيدا  املجتمع، 

النواحي  كافة  فـي  امل�ستدامة  التنمية 
والثقافـية،  والجتماعية  القت�سادية 
الإ�سالمي موؤخرًا دعمًا لذوي  البنك  قدم 
التربع  خالل  من  اخلا�سة  الحتياجات 

من  انطالقا  وذلك  كهربائي،  بكر�سي 
الحتياجات  ذوي  دعم  ب�سرورة  اإميانهم 

اخلا�سة والهتمام بهم.

برنامج  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
ليكون  العيد"  "اأ�ساحي  اجلديد  التوفـري 
لدى  املتميزة  التوفـري  برامج  من  واحدًا 
لأكرب  البنك  يتيح  خاللها  من  والتي  البنك، 

من  بواحدة  الفوز  فر�س  عمالئه  من  عدد 
البنك موزعة  لت�سبح جوائز  اأ�سحية،   100

توفـري  برنامج  فـي  يومية  جوائز  �سكل  على 
العمرة، ا�سبوعية فـي برنامج توفـري جواهر، 

�سهرية فـي برنامج توفـري الزواج، ربع �سنوية 
ن�سف  ال�سعيدة،  الأ�سرة  توفـري  برنامج  فـي 
فـي  و�سنوية  ومتلك،  وفر  برنامج  فـي  �سنوية 

برنامج توفـري احلج و اأ�ساحي العيد.

و يطلق برنامج التوفـير الجديد »أضاحي العيد«
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استمرارا لفلسفته التنموية والمجتمعية: القاهرة عمان يرعى عددًا كبيرًا من الفعاليات التعليمية
ويشارك فـي أنشطة استهدفت قطاعات متنوعة

وقع مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت لرعاية برنامج »القيادة والمواطنة الفاعلة«

التي نظمت  التعليمية  الفعاليات  �سل�سلة من  القاهرة عمان،  القطاعات، رعى بنك  ا�ستمرارا لنهجه فـي دعم خمتلف 
القت�سادية  الأن�سطة  من  العديد  فـي  مب�ساركته  اقرتن  ما  املحافظات،  خمتلف  فـي  املوؤ�س�سات  من  عدد  قبل  من 

البارزة، حيث: واملجتمعية 

مذكرة  عمان  القاهرة  بنك  وقع 
لرعاية  بريزيت  جامعة  مع  تفاهم 
الفاعلة"  واملواطنة  "القيادة  برنامج 
اجلامعة  حرم  فـي  جرى  حفل  خالل 
املذكرة،  على  ووقع  اهلل  رام  �سمال 
الإقليمي  املدير  العام،  املدير  نائب 
جوزيف  ال�سيد  عمان  القاهرة  لبنك 
ن�سنا�س، ورئي�س اجلامعة الدكتور عبد 

اأبو حجلة. اللطيف 
املذكرة،  اأهمية  على  ن�سنا�س  واأكد 
مع  البنك  لتعاون  تكري�سًا  باعتبارها 
البنك  لعناية  وانعكا�سًا  اجلامعة، 

التعليمي. بالقطاع  بالنهو�س 
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بمناسبة شهر رمضان المبارك
أطلق حملة تأجيل أقساط القروض الشخصية لعمالئه لشهري أيار وحزيران الماضيين 

و مواصلة البنك تنفـيذ حملة جوائز حسابات التوفـير
اأطلق البنك حملة تاأجيل اأق�ساط القرو�س 
اأيار وحزيران  ل�سهري  لعمالئه  ال�سخ�سية 
املا�سيني و�سهدت الفرتة املا�سية، موا�سلة 
ح�سابات  جوائز  حملة  تنفـيذ  البنك 

التوفـري.
 وتعترب من بني احلمالت واملبادرات الأكرث 
متيزا على امل�ستوى الوطني، وتعرف با�سم 

مليونري". بت�سري  ب�س  " معنا 
 250 قيمتها  وتبلغ  احلملة،  بجوائز  وفاز 

الدايل  جميلة  من  كل  �سهريا،  �سيكل  األف 
القد�س، وغازي  �سمال غرب  بدو  بلدة  من 
�سامي  وعماد  نابل�س،  من  علي  اأبو  نوح 
من  م�سلح  ورنا  قلقيلية،  من  الخر�س 
الثاين،  كانون  اأ�سهر  عن  وذلك  طولكرم، 
على  املا�سي  وني�سان  واآذار،  و�سباط، 
�سعادتهم  على  الفائزون  وعرب  التوايل، 
البنك،  بدور  باملقابل  م�سيدين  بالفوز، 
والتزامه بتقدمي اأف�سل اخلدمات لعمالئه.

بال�سراكة  حجلة،  اأبو  اأ�ساد  جهته،  من 
اأن  مبينا  والبنك،  اجلامعة  بني 
اأوا�سر  تقوية  على  حري�سة  اجلامعة 
اخلا�س،  القطاع  هيئات  مع  التعاون 

اأو�سح  الذي  القاهرة عمان،  بنك  مثل 
العمل  جمال  فـي  منوذجًا  ميثل  اأنه 

والتنموي. املوؤ�س�سي 
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رعى حفل تكريم المدارس والطلبة المبدعين فـي األنشطة الطالبية فـي قلقيلية
تكرمي  حفل  عمان  القاهرة  بنك  رعى 
فـي  املبدعني  والطلبة  املدار�س 
خالل  قلقيلية  فـي  الطالبية  الأن�سطة 
الذي   2017/2016 الدرا�سي  العام 
املحافظة،  فـي  الرتبية  مديرية  نظمته 
مديرة  عودة  فحماوي  نائلة  مب�ساركة 
تربية قلقيلية، وحممد خلف مدير بنك 
راعي  قلقيلية  فرع  عمان/  القاهرة 
الفني،  النائب  عودة  وخ�سر  احلفل، 

وروؤ�ساء الق�سام والأ�سرة الرتبوية.
التكرميية  الدروع  توزيع  احلفل،  وتخلل 
واملعلمني  املدار�س،  طلبة  على  وال�سهادات 

رعى معرض نابلس األول للتطوير العقاري
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القاهرة  بنك  �سارك  تقدم،  ما  ومبوازاة 
الذي  التوظيف،  يوم  فعاليات  فـي  عمان، 
حرمها،  فـي  بريزيت  جامعة  نظمته 
حول  �سرح  تقدمي  اإىل  البنك  كادر  وعمد 
علما  املختلفة،  وخدماته  البنك  منتجات 
اأن م�ساركة البنك جاءت فـي اإطار عنايته 
اجلامعات،  خريجي  خا�سة  بال�سباب، 
واإتاحة املجال لهم لالطالع على اآلية عمل 

البنك وخدماته.

نابل�س  معر�س  عمان  القاهرة  بنك  رعى 
الأول للتطوير العقاري الذي نظم فـي املدينة 
جمعية  من  مببادرة  املا�سي،  اآذار  خالل 
وخ�س�س  نابل�س،  فـي  العقاريني  املطورين 

عربه  قدم  جناحا  املعر�س،  خالل  البنك 
كادره �سرحا عن خدماته ومنتجاته املوجهة 
املعنيني  واملواطنني  العقاريني،  للم�ستثمرين 
ب�سراء �سقة العمر، وحتديدا برنامج قرو�س 

85% من  ال�سكن، الذي يوفر متويال لغاية 
قيمة ال�سقة، ملدة ت�سل اإىل 25 عاما، عالوة 
املجاين  التاأمني  اأهمها  عديدة،  مزايا  على 

على احلياة، والتاأمني املجاين على العقار.

الدارية  والهيئات  الرتبويني،  وامل�سرفـني 
فـي املدار�س واملديرية.

كما قدم البنك، رعايته للمهرجان الثقافـي 

الرتبية  مديرية  نظمته  الذي  املركزي، 
رعاية  حتت  وذلك  طولكرم،  فـي  والتعليم 

رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل.

شارك فـي فعاليات يوم التوظيف الذي نظمته جامعة بيرزيت
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 بنك األردن يطلق حملة ضخمة لجوائز حسابات التوفـير فـي فلسطين
بتغري  اأرقام  "فـي  �سعار  حتت 
عن  الأردن  بنك  اأعلن  حياتك"، 
جلوائز  �سخمة  حملة  اإطالق 
فل�سطني،  فـي  التوفـري  ح�سابات 
اإىل  الهادفة  روؤيته  �سمن  وذلك 
وتقدمي  با�ستمرار،  عمالئه  مكافئة 
لهم،  واخلدمات  اجلوائز  اأف�سل 

وزيادة فر�سة ربحهم.
جائزة  اجلديدة  احلملة  وتت�سمن 
�سيكل  األف   50 بقيمة  ا�سبوعني  كل 
من  ابتداء  وذلك   2017 عام  خالل 
نهاية  فـي  وجائزة  ني�سان،  �سهر 

العام بقيمة مليون �سيكل.
واأعرب املدير الإقليمي لبنك الأردن 
الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني،  فـي 
احلملة  هذه  باإطالق  �سعادته  عن 

احلمالت  هذه  اأن  معتربا  اجلديدة، 
هي  لعمالئه  البنك  يقدمها  التي 
نتيجة لثقة العمالء بالبنك وتعاملهم 
على  موؤكدا  معه،  واملتزايد  امل�ستمر 
م�ستمر  ب�سكل  الأردن  بنك  �سعي 
اأدائه  فـي  تفوقه  على  للمحافظة 
وخدماته، وكذلك تفوقه فـي اجلوائز 
لعمالئه �سمن  يقدمها  التي  املختلفة 
للبنك. املتعددة  واحلمالت  الربامج 
اجلميع  الفقهاء  حامت  ال�سيد  ودعا 
البنك  لدى  توفـري  فتح ح�سابات  اىل 
اأو تغذية ح�ساباتهم القائمة ليتمكنوا 
وزيادة  ال�سحب  فـي  الدخول  من 
كل  اأن  اىل  لفتًا  الفوز،  فـي  فر�سهم 
الفروع لها فر�سة مت�ساوية فـي الفوز 

باجلوائز.

بــانــورامــا

و يقدم دعمه لبرنامج »تدريب وتشغيل الطلبة المتسربين من المدارس فـي القدس«
فـي  ال�سباب  تنمية  دائرة  اختتمت 
فـي  العربية  الدرا�سات  جمعية 
فـي  الطعام  اعداد  دورة  القد�س، 
بدعم  العاملي،  اللوثري  الحتاد 
وتوا�سلت  الأردن.  بنك  من  كرمي 
اأ�سهر  اأربعة  مدار  على  الدورة 
ع�سرة  عن  يزيد  ما  منها  وا�ستفاد 
فـي  املدار�س  من  مت�سربني  طالب 
العمرية  الفئة  فـي  القد�س  مدينة 
وجاءت  عاما.   25 و   16 بني  ما 
"تدريب  برنامج  �سمن  الدورة  هذه 
من  املت�سربني  الطلبة  وت�سغيل 
الذي  القد�س"،  مدينة  فـي  املدار�س 

الجتماعي  الدعم  توفـري  يهدف اىل 
امل�ستقبلية  فر�سهم  وتدعيم  لل�سباب 

فـي احل�سول على فر�س عمل.

ن�سري  �سهام  ال�سيدة  وفازت  هذا 
حبيب �سهوان من بيت جال واملدخرة 
قدرها  بجائزة  حلم  بيت  فرع  لدى 
الأردن،  بنك  من  �سيكل  األف   50

التوفـري  ح�سابات  حملة  �سمن 
 .2017
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و يقدم دعمه لحملة »حملة رمضان يجمعنا بالحب والعطاء« الخيرية
املبارك  رم�سان  �سهر  حملة  �سمن 
باحلب  يجمعنا  رم�سان  "حملة 
جمعية  تنظمها  والتي  والعطاء" 
وبدعم  اخلريية،  فل�سطني  عطاء 
توزيع  مت  الأردن،  بنك  من  كرمي 
امل�ستورة  الأ�سر  على  غذائية  طرود 
غزة  قطاع  من  كل  فـي  والأيتام 
مبحافظة  قدوم  كفر  وقرية 
قلقيلية. وي�سم الطرد معظم املواد 
حتتاجها  التي  الأ�سا�سية  الغذائية 
�سهر  خالل  يومي  ب�سكل  الأ�سر 

املبارك.  رم�سان 

و يقدم دعمه لحفل تكريم مرشدي تربية الخليل بمناسبة يوم المرشد الفلسطيني
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
به  تقوم  الذي  الكبري  بالدور  واميانه 
تن�سئة  فـي  والتعليم  الرتبية  اأ�سرة 
الأجيال، قدم بنك الأردن دعمه للحفل 
والتعليم  الرتبية  مديرية  نظمته  الذي 
فـي اخلليل لتكرمي 100 مر�سد ومر�سدة 

مبنا�سبة  املدينة،  فـي  واإداريني  تربويني 
احلفل  واأقيم  الفل�سطيني.  املر�سد  يوم 
حتت رعاية معايل وزير الرتبية والتعليم 
العايل د. �سربي �سيدم، وبح�سور ال�سيد 
الر�ساد  عام  مدير   – حوا�س  حممد 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  فـي  الرتبوي 

ق�سم  -رئي�س  عينبوثي  ب�سار  وال�سيد 
الر�ساد بالوزارة وال�سيد عاطف اجلمل 
وال�سيد  اخلليل  وتعليم  تربية  -مدير 
�سامح عبد اهلل -مدير فروع بنك الأردن 
عن  ممثلني  ومب�ساركة  فل�سطني،  فـي 

املوؤ�س�سات الر�سمية والأكادميية.

و يقدم دعمه لحملة زراعة أشجار الزيتون
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
فـي  بامل�ساهمة  التزامه  على  وتاأكيدا 
الأ�سعدة  خمتلف  على  التنمية  حتقيق 
ودعم  الفل�سطيني  املجتمع  داخل 
الأردن  بنك  قدم  اأر�سه،  على  �سموده 
موؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  للحملة  دعمه 
األف   40 زراعة  اىل  والهادفة  التعاون 
الأرا�سي  خمتلف  فـي  زيتون  �سجرة 

من  العديد  مع  وبالتعاون  الزراعية، 
القطاع  و�سركات  الأهلية  املوؤ�س�سات 
قد  التعاون  موؤ�س�سة  وكانت  اخلا�س. 
النرتنت،  عرب  احلملة  هذه  اأطلقت 
زيتون،  �سجرة  األف   20 زراعة  بهدف 
وبعد جناح املرحلة الوىل، مت رفع �سقف 
�سجرة  األف   40 زراعة  لت�سمل  احلملة 
دولر  األف   60 جمع  خالل  من  زيتون، 

عرب النرتنت، اإ�سافة اإىل مبلغ موازي 
متربعني  من  بجمعه  التعاون  قامت 
اأفراد وموؤ�س�سات داعمة. وبدوره، اهتم 
اىل  تهدف  التي  احلملة  بهذه  البنك 
دعم املزارعني املحليني وايجاد م�سدر 
دخل لهم، فبادر مبا�سرة بالتوا�سل مع 
الالزم  الدعم  وقدم  التعاون  موؤ�س�سة 

لهذه احلملة. 
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البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا لمعتمدي إيليت بالتعاون مع شركة غرغور التجارية 
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عر�سًا  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
ال�سيارات  قرو�س  على  خا�سًا 
بالتعاون  وذلك  اإيليت  ملعتمدي خدمة 
وكالء  التجارية  غرغور  �سركة  مع 

مر�سيد�س بنز فـي فل�سطني.
العر�س  البنك من خالل هذا  ويقدم 
�سيارات  من  اأي  �سراء  عند  ملعتمديه 
البنك  من  بتمويل  بنز  مر�سيد�س 
املزايا  من  متنوعة  جمموعة  العربي 
ملدة  القامة  تت�سمن  واجلوائز 
روتانا  فندق  فـي  جمانيتني  ليلتني 
ال�سيارة  واختيار  عّمان  العا�سمة  فـي 
لتجربتها  بنز  مر�سيد�س  من  املف�سلة 
اإىل  بالإ�سافة  جمانًا  الطريق  على 
�سيكل   1,000 بقيمة  جمانية  كوبونات 

مقدمة من �سركة غرغور. 
قال  العر�س،  هذا  على  تعليقه  وفـي 
منطقة  مدير  حوراين،  جمال  ال�سيد 

العربي  البنك  فـي  "اأننا  فل�سطني: 
اأف�سل  توفـري  على  با�ستمرار  نحر�س 
واخلدمات  التمويلية  العرو�س 
التي  املميزة  امل�سرفـية  واملزايا 
معتمدينا  وتطلعات  احتياجات  تلبي 
الكرام"، واأ�ساف: "يهدف البنك من 
واملمتد  اخلا�س  العر�س  هذا  خالل 
اتاحة  اإىل  احلايل،  العام  نهاية  حتى 
�سيارتهم  لقتناء  ملعتمدينا  الفر�سة 
املف�سلة باأ�سعار فائدة تف�سيلية وفرتة 

�سداد مرنة واإجراءات مي�سرة."
عام  مدير  اأكد  التعاون  هذا  وحول 
ال�سيد  التجارية  غرغور  �سركة 
ا�سرتاتيجية  ان  على  �سبيح  حممد 
ال�سراكة  اأ�سا�س  على  قائمة  غرغور 
الرائدة  ال�سركات  والتعاون مع كربى 
لن  التعاون  هذا  واأن  فل�سطني  فـي 
واإمنا  فقط  احلد  هذا  عند  يتوقف 

و ينظم حملة تبرع بالدم لمنطقة وفروع رام اهلل

من  قادمة  ل�سل�سلة  انطالقة  �سي�سكل 
جمالت  عدة  فـي  التجارية  ال�سراكة 
لتقدمي  الدائم  ال�سركة  ل�سعي  و ذلك 
توفـري  خالل  من  لزبائنها  الأف�سل 

اأف�سل اخلدمات وباأف�سل الأ�سعار.

الكبري  بالنفع  تعود  كبرية  فائدة  على �سحتهم من خالل التربع بالدم.من 

الجتماعية  امل�سوؤولية  ن�ساطات  �سمن 
نظم  باملوظفـني،  اخلا�سة  التطوعية 
تربع  حملة  فل�سطني  العربي  البنك 
�سارك  اهلل  رام  وفروع  ملنطقة  بالدم 
التربع  ومت  موظف   40 من  اأكرث  فـيها 
الدم  بنك  ل�سالح  دم  وحدة   37 بـ 
وب�سكل  املوظفون  يهتم  حيث  الوطني. 
هذه  مثل  فـي  بامل�ساركة  م�ستمر 
كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  الن�ساطات 
وكذلك  املحلي،  املجتمع  خدمة  فـي 
احلفاظ على �سحتهم ملا لهذه العملية 
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و يطلق حملة ترويجية لحاملي البطاقات االئتمانية و بطاقات الدفع )الصراف اآللي( 
ترويجية  حملة  العربي  البنك  اأطلق 
الئتمانية  بطاقاته  حلاملي  خا�سة 
اليل(،  )ال�سراف  الدفع  وبطاقات 
وذلك  نقدية،  مكافاآت  ربح  تت�سمن 
والربامج  العرو�س  �سل�سة  �سمن 
يقدمها  التي  املتوا�سلة  الرتويجية 

ملعتمديه.  البنك 
لغاية  ا�ستمرت  والتي  احلملة  وتتيح 
بطاقات  حلاملي   2017/06/25

وبطاقات  الئتمانية  العربي  البنك 
ا�سرتجاع  اليل(،  )ال�سراف  الدفع 
م�سرتياتهم  قيمة  من   %15 لغاية 
�سرفها خالل فرتة احلملة  يتم  والتي 
العربي  البنك  بطاقات  با�ستخدام 

لدى املحالت امل�ساركة باحلملة.
قال  احلملة  هذه  على  تعليقه  وفـي 
اإدارة  مدير  �سقر،  مروان  ال�سيد 
فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 
"يحر�س  فل�سطني:   - العربي  البنك 
على  متوا�سلة  ب�سورة  العربي  البنك 
منح معتمديه الكرام جتربة م�سرفـية 
م�سافة  قيمة  ذات  وعرو�س  مميزة 
واحتياجاتهم  حياتهم  اأ�سلوب  تنا�سب 
هذه  "وتوفر  واأ�ساف:  املتنوعة." 
احلملة ملعتمدينا جتربة ت�سوق فريدة، 
مكافاآت  خاللها  لهم  نقدم  حيث 
لبطاقاتهم  ا�ستخدامهم  عند  نقدية 
)ال�سراف  الدفع  وبطاقات  الئتمانية 

م�سرتياتهم،  قيمة  لت�سديد  اليل( 
رم�سان  �سهر  مع  بالتزامن  وذلك 

املبارك." 
بطاقات  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
العربي متنح حامليها جمموعة  البنك 
الوا�سع  القبول  بينها،  من  املزايا  من 
برنامج  اإىل  اإ�سافة  وعامليًا،  حمليًا 
جانب  اإىل  هذا  العربي،  مكافاآت 
ح�سابات  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
ال�سهولة  مبنتهى  الئتمانية  البطاقات 
اأي وقت عن طريق تطبيق عربي  وفـي 
عرب  امل�سرفـية  واخلدمة  موبايل 
لين" واخلدمة  اأون  "عربي  الإنرتنت 

"هال عربي". الهاتفـية  امل�سرفـية 

تاأجيل  حملة  العربي  البنك  اأطلق 
اق�ساط خا�سة بكافة معتمديه املوؤهلني 
للتاأجيل. حيث ي�سمل التاأجيل القرو�س 

لقرو�س  واحد  وق�سط  ال�سخ�سية 
تاأجيل  حملة  تهدف  حيث  ال�سكن. 
على  العباء  تخفـيف  اىل  الق�ساط 

رم�سان  �سهر  خالل  املقرت�سني  كافة 
هذا  ال�سعيد.  الفطر  وعيد  املبارك 

وت�ستمر احلملة لغاية 2017/07/31.

و يطلق حملة تأجيل أقساط خاصة للقروض الشخصية و لقروض السكن

و يشارك بفعاليات يوم النظافة الوطني 
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بالعمل  بتفانيهم  وبروح الفريق الواحد. م�ساركة متميزة جدا 

متطوعي  من  مميزة  نخبة  �سارك 
النظافة  يوم  بفعاليات  العربي  البنك 
بتنظيف  بالقيام  وذلك  الوطني 
الإدارة  ملبنى  املحاذية  املنطقة 
يتم  حيث  املا�سيون.  فـي  الإقليمية 
بالتن�سيق  �سنويا  الن�ساط  هذا  تنظيم 
اإىل  ويهدف  اهلل  رام  بلدية  مع 
احلفاظ  بفعاليات  املواطنني  م�ساركة 
وعيهم  ورفع  والنظافة  البيئة  على 
الن�ساط  هذا  فـي  �سارك  وقد  بذلك. 
اأبدوا  بدورهم  الذين  متطوعني   10
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و يوقع على مذكرة تفاهم مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
بهدف دعم المشاريع المحتضنة فـي حاضنة يوكاس التكنولوجية فـي غزة 

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية
لتمويل مشاريع صغيرة صناعية بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي

العام  والحتاد  فل�سطني  بنك  وقع 
لتمويل  اتفاقية  الفل�سطينية  لل�سناعات 
�سناعية.  ومتو�سطة  �سغرية  م�ساريع 
البنك  �سيقوم  التفاقية،  هذه  ومبوجب 
ائتمانية  ت�سهيالت  حمفظة  بتخ�سي�س 
قيمتها 100 مليون دولر اأمريكي، لتمويل 
�سناعية،  ومتو�سطة  �سغرية  م�ساريع 
ب�سرورة  الطرفـني  اميان  من  انطالقًا 
الفل�سطينية  ال�سناعات  لتطوير  العمل 
فـي  الدخول  من  ومتكينها  وتعزيزها 

املناف�سة املحلية والقليمية والعاملية. 
املركز  مقر  فـي  التفاقية  توقيع  وجرى 
اهلل  رام  مبدينة  العامة  لالإدارة  الرئي�سي 
وبالتوا�سل عرب الت�سال املرئي )الفـيديو 
ال�سيد  ح�سرها  مرا�سم  فـي  كنفرن�س( 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم 
وال�سيد  فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير 
ب�سام الواويل، رئي�س جمل�س اإدارة الحتاد 
الفل�سطينية، ومب�ساركة  لل�سناعات  العام 
ال�سناعية،  الحتادات  روؤ�ساء  من  عدد 

الوطني،  القت�ساد  وزارة  عن  وممثلني 
من  وح�سد  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات 

ال�سحفـيني والعالميني. 
البنك  م�سرية  ال�سوا،  �سرد  ناحيته،  من 
بهدف   1960 العام  منذ  انطلقت  التي 
فـي  زراعية  �سغرية  م�ساريع  متويل 
ببيارات  غزة  ا�ستهرت  حيث  غزة،  قطاع 
الوقت،  ذلك  فـي  والزراعة  احلم�سيات 
فل�سطني  بنك  ليكون  �سعادته  عن  معربًا 
التي  الفل�سطينية  ال�سركات  مقدمة  فـي 
عرب  القت�سادية  التنمية  دعم  ت�ساهم 

كافة  فـي  الفل�سطينية  ال�سناعات  تعزيز 
املحفظة  باأن  ال�سوا  وك�سف  قطاعاتها. 
امل�ساريع ال�سناعية هي  املخ�س�سة لدعم 
من  م�ستمر  ب�سكل  للزيادة  قابلة  حمفظة 
فـي  ال�سناعية  بالقطاعات  النهو�س  اأجل 
فل�سطني. كما �ستقوم ال�سراكة مع الحتاد 
بتنفـيذ  الفل�سطينية  لل�سناعات  العام 
موؤمتر  بينها  من  الن�ساطات  من  العديد 
ومعر�س ال�سناعات الفل�سطينية بال�سافة 
اىل فعاليات اأخرى، تهدف اىل دفع العجلة 

ال�ستثمارية والوطنية اىل الأمام.

مع  تفاهم  مذكرة  فل�سطني  بنك  وقع 
التطبيقية،  للعلوم  اجلامعية  الكلية 
الريادية  امل�ساريع  دعم  بهدف  وذلك 
يوكا�س  حا�سنة  فـي  املحت�سنة 
التكنولوجية. وجرى توقيع التفاقية فـي 
مقر الكلية فـي مدينة غزة بح�سور كل 
من الأ�ستاذ عالء اآل ر�سوان نائب املدير 
العام لبنك فل�سطني، و د. رفعت ر�ستم 
رئي�س الكلية اجلامعية، ومب�ساركة وفد 
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من م�سوؤويل بنك فل�سطيني.
تعزيز  اىل  التفاقية  هذا  وتهدف 
فل�سطني  بنك  بني  ما  امل�سرتك  التعاون 

والكلية اجلامعية لتنمية ودعم امل�ساريع 
بهدف  واملتو�سطة،  وال�سغرية  الريادية 
البنك  �سيعمل  كما  للم�ستقبل،  متكينها 

لقيادة  ومتكينهم  الطلبة  م�ساعدة  على 
اأعمالهم امل�ستقبلية.

بالشراكة مع بنك فلسطين
منتدى سيدات األعمال يكرم الفائزات فـي مسابقة »أنا ريادية« لعام 2016

– فل�سطني،  كرم منتدى �سيدات العمال 
الفائزات  فل�سطني  بنك  مع  بال�سراكة 
�سمن   "2016 ريادية  "اأنا  مب�سابقة 
 Elite - احلفل الذي اأقيم فـي قاعة اإليت
وا�سع من  رام اهلل بح�سور ح�سد  مبدينة 
اأنحاء  جميع  من  الرياديات  ال�سيدات 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
ال�سنة  لهذه  الربنامج  ا�ستهدف  حيث 
ال�سفة وقطاع  ريادية من   200 اأكرث من 
تدريبات  على  ح�سلن  اللواتي  غزة 
العمل على  لإعداد خطط  وتوجيه  مكثفة 
تطوير  بهدف  متوا�سلة  اأ�سهر  �ستة  مدار 

م�ساريعهن.
راية  ال�سيدة  ثمنت  جانبها،  من 
اإدارة تطوير  يو�سف / �سبياتني، مدير 
بنك  فـي  املايل  وال�سمول  الأعمال 
�سيدات  منتدى  مع  ال�سراكة  فل�سطني 
البنك  باأن  �سبيتاين  وقالت  الأعمال، 
اأعماله  فـي  رئي�سية  ا�سرتاتيجية  تبنى 
اأحد  لتكون  الفل�سطينية،  املراأة  لدعم 
اإميان  تكر�س  التي  الأهداف  اأهم 

ودعم  الفل�سطينية،  املراأة  بدور  البنك 
احلياة  فـي  وم�ساركتهن  الرياديات 
ينعك�س  بدوره  والذي  القت�سادية، 
عرب  والقت�ساد  العائلة  على  اإيجابًا 
اأيدي  وت�سغيل  م�ساريعهن،  جناح 

عاملة، والتخفـيف من حدة البطالة. 
يعمل  البنك  باأن  �سبيتاين  واأ�سافت 
برنامج  خالل  من  ا�سرتاتيجيته  تنفـيذ 
يهدف  �سامل  برنامج  وهو  "فل�سطينية" 
من  الن�ساء  �سرائح  جميع  اإىل  للو�سول 
�ساحبات اأعمال وموظفات وربات منازل 
وتطوير  امل�سرفـية،  التوعية  خالل  من 

احتياجاتهن،  تنا�سب  وخدمات  منتجات 
لل�سيدات  املقدمة  القرو�س  برنامج  مثل؛ 
برنامج  وت�سميم  �سمانات.  بدون 
بهدف  املالية  ال�ست�سارية غري  اخلدمات 
دعم املراأة فـي جمالت اإدارة امل�ساريف 
خالل  من  م�ساريعهن  فـي  والت�سويق 
ن�ساطات وور�سات عمل وبرامج تدريبية. 
عن  معربة  حديثها  �سبيتاين  وختمت 
ان�سممن  اللواتي  بال�سيدات  البنك  فخر 
جناحات  وحققن  فل�سطينية  برنامج  اىل 

متميزة. 
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العربي  امل�سربي  العقاري  البنك  وقع 
اتفاقية تعاون مع �سركة فـيتا�س فل�سطني 
مدير  �سي�سامل  عالء  ال�سيد  وقع  حيث 
وال�سيد  فل�سطني  فـيتا�س  �سركة  عام 
القليمي  العام  املدير  العبادي  اأ�سامة 
للبنك العقاري امل�سري العربي اتفاقية 
بح�سور   ،2017/05/24 بتاريخ  تعاون 
املايل  املدير  م�سية  مروان  ال�سيد 
البنك  ومن  فل�سطني  فـيتا�س  ل�سركة 
ال�سيد  من  كل  ح�سر  امل�سري  العقاري 
الئتمان،  دائرة  مدير  عواد  عفـيف 
دائرة  م�سوؤول  غروف  حممد  وال�سيد 
�سي�سامل  عالء  ال�سيد  واو�سح  الئتمان 
فل�سطني  "فـيتا�س  ل�سركة  العام  املدير 
من  التفاقية  هذه  اأن  لالإقرا�س" 
خدماتنا  توفـري  فـي  امل�ساهمة  �ساأنها 
وت�سهيل  العمالء  من  عري�سة  لقاعدة 
وتعزز  كما  الئتمانية،  معامالتهم 
والتح�سيل  ال�سرف  عمليات  ت�سهيل 

للبنك  الإقليمي  العام  املدير  اأكد 
اأ�سامة  العربي  امل�سري  العقاري 
قناعته  خالل  ومن  البنك  ان  العبادي 
امل�سوؤولية  فـي  م�ساركته  باأهمية 
الأول  للموؤمتر  رعايه  قدم  املجتمعية، 
فـي  لأهميته  نظرًا  املناخ  تغري  حول 
املناخ  تغريات  عن  املواطن  ثقافه  دعم 
على  وانعكا�ساته  الواقع  على  وتاأثريها 

البيئة .

البنك العقاري المصري العربي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فـيتاس 

و يقدم رعايته الذهبية للمؤتمرالدولي األول حول تغير المناخ فـي فلسطين 2017

خالل  من  امل�ستهدفـني  للعمالء 
العقاري  البنك  على  البنكية  ح�ساباتهم 
ال�سيد  اأكد  وبدوره  العربي".  امل�سري 
الإقليمي  العام  املدير  العبادي  اأ�سامة 
عقب  العربي  امل�سري  العقاري  للبنك 
توقيع الإتفاقية، اأن هذا الإتفاق �سيمكن 
�سريحة جديدة من املواطنني الإ�ستفادة 
من  املقدمة  التمويلية  اخلدمات  من 
لالإقرا�س"،  فل�سطني  "فـيتا�س  ال�سركة 
الطرفـني  بني  التفاقية  تـاأتي  بحيث 

اأف�سل  لتقدمي  جلهودهما  اإ�ستمرارًا 
فـي  للمواطنني  واخلدمات  الربامج 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ظل 
الفل�سطيني،  ال�سعب  يعي�سها  التي 
واأ�ساف العبادي باأن البنك ي�سعى ومنذ 
املوؤ�س�سات  للتعاون مع عدد من  تاأ�سي�سه 
املواطن  ملنح  القطاعات  خمتلف  فـي 
الوقت  له  توفر  ت�سهيالت  الفل�سطيني 

واجلهد واملال اأينما يتواجد.
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التي  ال�سرتاتيجية  للخطة  تنفـيذا 
مع  الأردين  الأهلي  البنك  اعتمدها 
ركزت  والتي   2017 العام  بداية 
التو�سع  �سرورة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
والنت�سار فـي كافة املدن والرتكزات 
ال�سكانية فـي فل�سطني خالل الأعوام 
البنك  انتهى  القادمة،  الثالثة 
الإقليمي  مبناه  جتهيز  من  الأهلي 
منطقة  اهلل  رام  مدينة  فـي  اجلديد 
�ساملة  خطة  و�سع  وقد  املا�سيون 
وموظفـيه  دوائره  ت�سكني  لعملية 
ت�سيري  ل�سمان  ب�سال�سة  املبنى  فـي 
�سل�س  ب�سكل  العمالء  وخدمة  العمل 
حفل  تنظيم  �سيتم  حيث  ولئق 
فـي  اجلديد  والفرع  املبنى  افتتاح 
العام  هذا  لحقا  املا�سيون  منطقة 
التح�سريات  من  النتهاء  بعد 

الفتتاح. حلفل  الالزمة 
جتهيز  من  الأهلي  البنك  انتهى  كما 
على  وح�سل  �ساحور  بيت  فرع 

البنك األهلي األردني ينفذ الخطة االستراتيجية مع بداية العام 2017

�سلطة  قبل  من  النهائية  املوافقة 
الفرع  لت�سغيل  الفل�سطينية  النقد 
ال�سروط  كافة  ا�ستوفى  قد  انه  حيث 
خدمة  لتقدمي  الالزمة  واملتطلبات 
املدينة  ل�سكان  ومميزة  مريحة 

ال�سياق  نف�س  �سمن  املجاورة  واملدن 
الرتو�س  لإنهاء  حاليا  الأهلي  ويعمل 
اجلديد  طولكرم  لفرع  الأخرية 
القادم. ال�سهر  ت�سغيله خالل  املتوقع 

العقاري  البنك  اإن  العبادي:  وقال 
دائم  ب�سكل  يعمل  العربي  امل�سري 
املوؤمترات  هذه  مثل  دعم  على  م�ستمر 
والن�ساطات وقد �سبق قيام البنك مبثل 

هذه امل�ساركات فـي جمالت اأخرى.
امل�سري  العقاري  البنك  واأ�ساف 
العربي ونقابه املهند�سني بينهما عالقة 
م�سرفـية اإ�سرتاتيجية ونعمل دائمًا على 

جاهدين  ون�سعى  العالقة  هذه  تعزيز 
فـي  املهند�سني  جميع  مع  بالتوا�سل 
امل�سرفـية  خدماتنا  لتقدمي  فل�سطني 
يلبي  ومبا  ومتكامل  كامل  ب�سكل  لهم 

متطلباتهم.
العقاري  البنك  باأن  العبادي  واأ�سار 
تاريخي  بنك  هو  العربي  امل�سري 
لدعم   1948 عام  فل�سطني  فـي  تاأ�س�س 

للحفاظ  وموؤازرته  الفل�سطيني  ال�سعب 
جامعة  من  بقرار  وتاأ�س�س  اأر�سه  على 

العربية. الدول 
منها:  مدن  عدة  فـي  البنك  وينت�سر 
نابل�س، بيت حلم، اأريحا، غزة، البرية، 
فرع  افتتاح  �سيتم  كما  يون�س،  خان 
جديد فـي و�سط رام اهلل ال�سهر املقبل.
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سلطة النقد الفلسطينية

�سارك معايل حمافظ �سلطة النقد ال�سيد 
فـي   ،2017/04/03 بتاريخ  ال�سوا،  عزام 
 2017 لعام  العربي  امل�سرفـي  املوؤمتر 
بية،  العر  امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي 
فـي العا�سمة الأردنية عمان، حتت عنوان 
فـي  امل�ستدامة  التنمية  ومتطلبات  "اآليات 

الوطن العربي".
�سلطة  حمافظ  معايل  اأكد  كلمته  وفـي 
امل�سرفـي  القطاع  اأن  على  النقد 
ومتناميًا  هامًا  مركزًا  يحتل  الفل�سطيني 

فـي القت�ساد الفل�سطيني، خا�سًة فـي ظل 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة التي و�سعتها �سلطة 
النقد الفل�سطينية منذ عام 2006، والتي 
القطاع  بني  الروابط  تعميق  اإىل  هدفت 
القت�ساد  وقطاعات  واملايل  امل�سرفـي 

الفل�سطيني املختلفة.
حمافظ  معايل  حتدث  اأخرى  جل�سة  وفـي 
�سلطة النقد عن فكرة اإن�ساء �سندوق عربي 
الفل�سطيني  القت�ساد  لدعم  ا�ستثماري 
تعد  ال�سندوق  اإن�ساء  فكرة  اأن  موؤكدًا 

القت�ساد  دعم  جتاه  مهمة  عملية  خطوة 
معيقات  اأهم  على  والتغلب  الفل�سطيني 
فـي  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية 
النق�س  تعوي�س  فـي  واملتمثلة  فل�سطني 
فـي خمتلف  امل�ستثمرة  الأموال  روؤو�س  فـي 
القطاعات القت�سادية. وقد اأعرب رئي�س 
العربية  امل�سارف  احتاد  اإدارة  جمل�س 
عن  ال�سباح  جراح  حممد  ال�سيخ  معايل 
اإن�ساء  فكرة  الحتاد  اإدارة  جمل�س  تبني 

ال�سندوق.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  افتتح 
بتاريخ  فـي اأريحا  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
لالإقرا�س  الأول  املوؤمتر   ،2017/05/15

"واقع  بعنوان  فل�سطني  فـي  املتخ�س�س 
فـي  ال�سغري  التمويل  قطاع  واآفاق 
فـي  ال�سغري  التمويل  ودور  فل�سطني 

افتتاح  فـي  و�سارك  الوطني"،  القت�ساد 
اأريحا  حمافظة  حمافظ  عطوفة  املوؤمتر 
دولة  عن  فتياين ممثال  ماجد  والأغوار 

و يشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي لعام 2017

و يفتتح المؤتمر األول لإلقراض المتخصص فـي فلسطين

محافظ سلطة النقد يشارك فـي اجتماع حوار السياسات عالي المستوى السنوي

فـي  امل�ستخدم  الفوري  الت�سويات  نظام 
�سلطة النقد بالتعامل مع اأربع عمالت فـي 

ظل غياب عملة وطنية.
املعلومات  مكتب  تطوير  اإىل  تطرق  كما 
الئتماين كواحد من اأف�سل الأنظمة على 

معدل  زيادة  فـي  ودوره  العامل  م�ستوى 
الئتمانية،  املخاطرة  وخف�س  الإقرا�س 
من  والتعافـي  العمل  ا�ستمرارية  وخطط 
الكوارث على �سعيد �سلطة النقد والقطاع 

امل�سرفـي.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سارك 
على  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
اجتماع  فـي  النقد  �سلطة  من  وفد  راأ�س 
ال�سنوي،  امل�ستوى  عايل  ال�سيا�سات  حوار 
والبنك  املالطي  املركزي  البنك  نظمه 
املركزي الأوروبي، فـي دولة مالطا بتاريخ 
البنوك  حمافظي  و�سم   ،2017/04/06

الأبي�س  البحر  حو�س  لدول  املركزية 
بني  اخلربات  تبادل  بهدف  املتو�سط، 
بال�سيا�سات  يتعلق  فـيما  املركزية  البنوك 
ال�ستقرار  على  احلفاظ  و�سبل  النقدية 
الكلي  القت�ساد  موؤ�سرات  واهم  املايل 

لدول  حو�س البحر الأبي�س املتو�سط.
التجربة  ال�سوا  ال�سيد  وا�ستعر�س 
جمال  فـي  الناجحة  الفل�سطينية 
وجناح  الأزمات  واإدارة  املايل  ال�ستقرار 
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و يرأس وفدًا مصرفـيًا فـي الواليات المتحدة
فـي جولة للتعريف بالقطاع المصرفـي فـي فلسطين

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  اختتم 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
2017/04/30، على راأ�س وفد م�سرفـي 

العاملة  البنوك  وبع�س  النقد  �سلطة  من 
الفل�سطينية  واملوؤ�س�سة  فل�سطني  فـي 
املالية،  املتابعة  ووحدة  الودائع  ل�سمان 
فـي  امل�سرفـي  بالقطاع  تعريفـية  جولة 
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  فل�سطني، 
النقد  �سلطة  جهود  اإطار  فـي  وذلك 
العالقات  على  املحافظة  فـي  امل�ستمرة 
الأمريكية   - الفل�سطينية  امل�سرفـية 
خدمة  فـيه  ملا  تطويرها  فـي  وال�ستمرار 
و�سملت  الفل�سطيني.  الوطني  لالقت�ساد 
اأ�سبوع،  ملدة  ا�ستمرت  التي  اجلولة 
لقاءات مع اخلزينة ووزارة املالية والبيت 
املرا�سلة  والبنوك  واخلارجية  الأبي�س 
اأع�ساء  من  كبريًا  وعددًا  نيويورك  فـي 
العالقات  وجلنة  الأمريكي،  الكوجنر�س 
واملوؤ�س�سة  ال�سيوخ،  مبجل�س  اخلارجية 
وجلنة  الودائع،  على  للتاأمني  الفـيدرالية 
ملجل�س  التابعة  اخلارجية  ال�سوؤون 
والعالقات  العتمادات  وجلان  النواب، 

اهلل،  احلمد  رامي  د.  الوزراء  رئي�س 
اأنور  جمل�س اإدارة "�سراكة"  ورئي�س 
اأملانيا  ممثلية  مكتب  ورئي�س  اجليو�سي، 
العام  الإيطايل  والقن�سل  بريفـريت،  بيرت 
فايبو�سوكولوفـيت�س، ومن الوكالة اليطالية 
ومن  كر�ستينا ناتويل،  المنائي  للتعاون 
حب�س،  يو�سف  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 

وعدد من ممثلي املوؤ�س�سات ال�سريكة.

النقد اإن  �سلطة  حمافظ  معايل  وقال 
ا�ستقرار  فـي مناق�سة  املوؤمتر تكمن  اأهمية 
وتطوير وتاأثري قطاع الإقرا�س املتخ�س�س 
جديد،  تنظيمي  اإطار  فـي  فل�سطني  فـي 
الإقرا�س  موؤ�س�سات  دعم  اإىل  بالإ�سافة 
املتخ�س�سة واأ�سحاب امل�سلحة ل�ستخدام 
الفقر  لإنهاء  كو�سيلة  ال�سغري  الإقرا�س 
امل�ستثمرين  اهتمام  ك�سب  خالل  من 

املوؤ�س�سات فـي قطاع  للقطاع، وربط جميع 
امل�ستثمرين  مع  املتخ�س�س  الإقرا�س 
املحافظ  معايل  واأثنى  والدويل.  املحليني 
ال�سغري  الإقرا�س  قطاع  اإجنازات  على 
املوؤ�سرات  اأن  اإىل  فل�سطني، م�سريًا  فـي 
خدمة  فـي  واإ�سهاماته  منوه  تعك�س  املالية 

القت�ساد الوطني واملجتمع الفل�سطيني.

املعنية  ال�سيوخ  اخلارجية، وجلنة جمل�س 
احل�سرية،  وال�سوؤون  والإ�سكان  بالبنوك 

وبنك الحتياط الفدرايل فـي نيويورك.
املنجزات  عر�س  اللقاءات  خالل  ومت 
واجلهاز  النقد  ل�سلطة  املميز  والأداء 
ال�سعوبات  رغم  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
الظروف  عن  الناجمة  والتحديات 
اإبراز مدى  ال�سائدة. كما مت  ال�ستثنائية 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز  ا�ستقرار 
وا�ستقالليته ومتانته و�سالمة اأعماله مبا 
واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق 
وعلى  العاملية  وامل�سرفـية  الرقابية 

امل�سرفـية  للرقابة  بازل  معايري  راأ�سها 
فـي  الدويل  املايل  العمل  وتو�سيات جلنة 
ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  جمال 

الإرهاب.
عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  وكان 
اجلولة  هذه  �سبق  املرافق،  والوفد  ال�سوا 
الدويل  البنك  اجتماعات  فـي  بامل�ساركة 
فـي  ال�سنوية  الدويل  النقد  و�سندوق 
كري�ستينا  بال�سيدة  واللقاء  وا�سنطن، 
البنوك  حمافظي  من  والعديد  جلارد 

املركزية.
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زاوية مصرفـية
سطين

سنوية للبنوك العاملة فـي فل
مقارنة أهم البيانات المالية ال

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

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

�سافـي الربح )ا
2015

 2016
2015

 2016
2015

 2016
2015

 2016

بنك فل�سطني
2,785,203,240

4,118,629,230
2,242,782,298

3,143,151,591
1,388,805,441

2,213,463,765
43,167,433

53,055,980

البنك العربي 
3,172,964,858

3,436,077,173
2,699,907,913

2,939,797,618
1,488,590,787

1,511,807,779
48,158,838

47,519,910

بنك القاهرة عمان
833,602,671

976,959,109
626,998,829

668,758,220
303,624,961

381,889,671
7,521,024

8,386,738

بنك القد�س
804,160,135

960,070,324
647,009,472

777,663,613
432,396,576

616,366,932
8,018,747

10,470,704

البنك الوطني
820,268,531

957,088,864
538,606,899

655,964,198
401,781,262

519,317,318
5,441,591

7,402,240

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
675,211,338

809,082,569
536,786,499

651,702,781
446,357,550

539,950,891
10,033,817

12,603,598

البنك الإ�سالمي العربي
650,593,114

791,442,161
517,141,614

624,153,200
311,389,595

419,694,912
5,201,692

6,220,821

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
576,474,791

604,369,186
475,328,310

482,825,279
176,669,533

192,361,980
7,708,736

4,755,870

بنك الأردن
567,723,633

591,577,993
481,012,399

493,348,897
193,663,023

212,993,152
-2,431,575

3,848,677

ين
البنك الأهلي الأرد

285,915,663
374,510,987

206,324,450
256,761,989

128,843,626
188,520,258

2,716,628
2,953,161

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
327,770,241

352,712,692
208,551,635

244,792,787
141,670,501

181,475,269
1,721,150

3,388,202

ين
البنك التجاري الأرد

208,655,444
216,342,708

122,543,491
115,828,554

71,228,563
87,193,475

1,397,496
1,475,867

البنك العقاري امل�سري العربي
145,049,876

155,565,959
79,471,982

90,690,338
87,263,070

100,503,898
-4,626,692

-3,423,232

ين الكويتي
البنك الأرد

121,700,990
125,165,800

54,817,690
55,840,183

13,203,663
14,987,927

-344,587
-971,250

م�سرف ال�سفا
ــ

87,038,490
ــ

9,578,881
ــ

4,656,740
ــ

-2,164,791

مراعاة اختالف م�سميات البنود فـي البنوك الإ�سالمية
بيانات بنك فل�سطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره اإحدى ال�سركات التابعة

ودائع العمالء ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�سالمية
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سطين
سنوية للبنوك العاملة فـي فل

سوقية ال
ص ال

ص
مقارنة أهم الح

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة 
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا
2015

 2016
2015

 2016
2015

 2016
2015

 2016

بنك فل�سطني
%

22.70
%

29.92
%

23.29
%

29.69
%

24.21
%

32.72
%

32.49
%

35.54

البنك العربي 
%

25.86
%

24.96
%

28.04
%

27.77
%

25.95
%

22.35
%

36.25
%

31.83

بنك القاهرة عمان
%

6.79
%

7.10
%

6.51
%

6.32
%

5.29
%

5.64
%

5.66
%

5.62

بنك القد�س
%

6.55
%

6.97
%

6.72
%

7.35
%

7.54
%

9.11
%

6.04
%

7.01

البنك الوطني
%

6.68
%

6.95
%

5.59
%

6.20
%

7.00
%

7.68
%

4.10
%

4.96

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

5.50
%

5.88
%

5.58
%

6.16
%

7.78
%

7.98
%

7.55
%

8.44

البنك الإ�سالمي العربي
%

5.30
%

5.75
%

5.37
%

5.90
%

5.43
%

6.20
%

3.92
%

4.17

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

4.70
%

4.39
%

4.94
%

4.56
%

3.08
%

2.84
%

5.80
%

3.19

بنك الأردن
%

4.63
%

4.30
%

5.00
%

4.66
%

3.38
%

3.15
-%

1.83
%

2.58

ين
البنك الأهلي الأرد

%
2.33

%
2.72

%
2.14

%
2.43

%
2.25

%
2.79

%
2.04

%
1.98

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

2.67
%

2.56
%

2.17
%

2.31
%

2.47
%

2.68
%

1.30
%

2.27

ين
البنك التجاري الأرد

%
1.70

%
1.57

%
1.27

%
1.09

%
1.24

%
1.29

%
1.05

%
0.99

البنك العقاري امل�سري العربي
%

1.18
%

1.13
%

0.83
%

0.86
%

1.52
%

1.49
-%

3.48
-%

2.29

ين الكويتي
البنك الأرد

%
0.99

%
0.91

%
0.57

%
0.53

%
0.23

%
0.22

-%
0.26

-%
0.65

م�سرف ال�سفا
ــ

%
0.63

ــ
%

0.09
ــ

%
0.07

ــ
-%

1.45
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جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

2015
2016

2015
2016

2015
2016

بنك فل�سطني
2

1
بنك فل�سطني

2
1

بنك فل�سطني
2

1

البنك العربي 
1

2
البنك العربي 

1
2

البنك العربي 
1

2

بنك القاهرة عمان
3

ــ
3

بنك القد�س
3

ــ
3

بنك القد�س
4

3

بنك القد�س
5

4
بنك القاهرة عمان

4
ــ

4
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

3
4

البنك الوطني
4

5
البنك الوطني

5
ــ

5
البنك الوطني

5
ــ

5

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

ــ
6

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
6

ــ
6

البنك الإ�سالمي العربي
6

ــ
6

البنك الإ�سالمي العربي
7

ــ
7

البنك الإ�سالمي العربي
7

ــ
7

بنك القاهرة عمان
7

ــ
7

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

ــ
8

بنك الأردن
8

ــ
8

بنك الأردن
8

ــ
8

بنك الأردن
9

ــ
9

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9

ــ
9

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9

ــ
9

ين
البنك الأهلي الأرد

11
10

ين
البنك الأهلي الأرد

11
10

ين
البنك الأهلي الأرد

11
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

11
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

10
11

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

11

ين
البنك التجاري الأرد

12
ــ

12
ين

البنك التجاري الأرد
12

ــ
12

البنك العقاري امل�سري العربي
12

ــ
12

البنك العقاري امل�سري العربي
13

ــ
13

البنك العقاري امل�سري العربي
13

ــ
13

ين
البنك التجاري الأرد

13
ــ

13

ين الكويتي
البنك الأرد

14
ــ

14
ين الكويتي

البنك الأرد
14

ــ
14

ين الكويتي
البنك الأرد

14
ــ

14

م�سرف ال�سفا
ــ

15
م�سرف ال�سفا

ــ
15

م�سرف ال�سفا
ــ

15

زاوية مصرفـية
سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

سطين ح
مقارنة ترتيب البنوك العاملة فـي فل

خل�سارة(
�سافـي الربح )ا

العائد على املوجودات
العائد على حقوق امللكية

2015
2016

2015
2016

2015
2016

بنك فل�سطني
2

1
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

3
1

البنك العربي 
1

_
1

البنك العربي 
1

2
البنك العربي 

2
_

2
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

3
2

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
3

_
3

بنك فل�سطني
1

3
بنك فل�سطني

2
3

بنك القد�س
4

_
4

بنك القد�س
5

4
بنك القد�س

4
_

4

بنك القاهرة عمان
6

5
بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

11
5

بنك القاهرة عمان
6

5

البنك الوطني
7

6
بنك القاهرة عمان

7
6

البنك الإ�سالمي العربي
7

6

البنك الإ�سالمي العربي
8

7
ين

البنك الأهلي الأرد
6

7
البنك الوطني

8
7

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5

8
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

4
8

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5

8

بنك الأردن
13

9
البنك الإ�سالمي العربي

8
9

بنك الأردن
13

9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

_
10

البنك الوطني
10

_
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
11

10

ين
البنك الأهلي الأرد

9
11

ين
البنك التجاري الأرد

9
11

ين
البنك الأهلي الأرد

9
11

ين
البنك التجاري الأرد

11
12

بنك الأردن
13

12
ين

البنك التجاري الأرد
10

12

ين الكويتي
البنك الأرد

12
13

ين الكويتي
البنك الأرد

12
13

ين الكويتي
البنك الأرد

12
13

م�سرف ال�سفا
ــ

14
البنك العقاري امل�سري العربي

14
_

14
م�سرف ال�سفا

ــ
14

البنك العقاري امل�سري العربي
14

15
م�سرف ال�سفا

ــ
15

البنك العقاري امل�سري العربي
14

15
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زاوية مصرفـية

جمموع املوجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة/ فرع

البنك العربي 
110,841,199

البنك العربي 
94,832,181

البنك العربي 
48,767,993

م�سرف ال�سفا
87,038,490

البنك الوطني
43,730,947

البنك الوطني
34,621,155

البنك الوطني
63,805,924

ين
البنك الأهلي الأرد

42,793,665
ين

البنك الأهلي الأرد
31,420,043

ين
البنك الأهلي الأرد

62,418,498
البنك الإ�سالمي العربي

39,009,575
بنك فل�سطني

26,668,238

بنك فل�سطني
49,622,039

بنك فل�سطني
37,869,296

البنك الإ�سالمي العربي
26,230,932

البنك الإ�سالمي العربي
49,465,135

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
34,487,520

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
18,618,996

بنك القاهرة عمان
46,521,862

بنك القاهرة عمان
31,845,630

بنك القاهرة عمان
18,185,222

ين
البنك التجاري الأرد

43,268,542
بنك الأردن

29,020,523
ين

البنك التجاري الأرد
17,438,695

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
43,169,228

ين
البنك التجاري الأرد

23,165,711
البنك العقاري امل�سري العربي

16,750,650

بنك الأردن
34,798,705

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
22,472,510

بنك القد�س
16,658,566

ين الكويتي
البنك الأرد

31,291,450
بنك القد�س

21,017,935
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

13,740,141

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
27,899,399

البنك العقاري امل�سري العربي
15,115,056

بنك الأردن
12,529,009

بنك القد�س
25,947,847

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
14,399,576

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10,675,016

البنك العقاري امل�سري العربي
25,927,660

ين الكويتي
البنك الأرد

13,960,046
م�سرف ال�سفا

4,656,740

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
20,747,805

م�سرف ال�سفا
9,578,881

ين الكويتي
البنك الأرد

3,746,982

املعدل العام 
48,130,039

املعدل العام 
37,016,451

املعدل العام 
23,655,556

سب مؤشرات الحجم لعام 2016
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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41 البنـوك فـي فل�ســــــطني

جمموع املوجودات / موظف
خل�سارة( / موظف

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

البنك العربي 
3,860,761

البنك العربي 
53,393

البنك العربي 
31.2

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
2,297,982

بنك فل�سطني
25,718

بنك فل�سطني
21.1

البنك الوطني
2,215,483

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
22,189

بنك القاهرة عمان
19.5

ين
البنك الأهلي الأرد

2,203,006
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

18,083
البنك الإ�سالمي العربي

15.8

ين الكويتي
البنك الأرد

2,121,454
ين

البنك الأهلي الأرد
17,372

بنك القد�س
15.7

ين
البنك التجاري الأرد

2,121,007
البنك الوطني

17,135
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني

12.9

بنك فل�سطني
1,996,427

بنك القاهرة عمان
16,159

البنك الوطني
12.8

البنك الإ�سالمي العربي
1,925,650

بنك القد�س
15,581

بنك الأردن
10.2

بنك القاهرة عمان
1,882,387

البنك الإ�سالمي العربي
15,136

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9.3

بنك الأردن
1,709,763

ين
البنك التجاري الأرد

14,469
ين

البنك الأهلي الأرد
6.4

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
1,475,785

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
14,177

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
5.9

م�سرف ال�سفا
1,450,642

بنك الأردن
11,123

ين
البنك التجاري الأرد

4.3

بنك القد�س
1,428,676

ين الكويتي
البنك الأرد

-16,462
البنك العقاري امل�سري العربي

3.0

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
1,424,441

البنك العقاري امل�سري العربي
-23,608

ين الكويتي
البنك الأرد

2.5

البنك العقاري امل�سري العربي
1,072,869

م�سرف ال�سفا
-36,080

م�سرف ال�سفا
1.2

املعدل العام 
2,108,638

املعدل العام 
 22,871 

املعدل العام 
13.5

سب مؤشرات الكفاءة لعام 2016
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة فـي فل
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

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
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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 2017(

�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

الفائ�س 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 الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة 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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إلى اللقاء

اأظهر كتيب "الدور املجتمعي للبنوك 2016" اأن م�ساهمة القطاع 
 2016 عام  خالل  املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  فـي  امل�سرفـي 
بلغت 5,679,680 دولر، حيث و�سلت ن�سبة هذه امل�ساهمة اىل 
593 �سراكة مع  اأرباحه للعام ذاته، متت من خالل  3.8% من 

املوؤ�س�سات الأهلية.
جمال  فـي  امل�سرفـي  القطاع  لعبه  الذي  الدور  الكتيب  وبني 
قدم  التنموي حيث  القطاع  تطوير  فـي  املتوا�سل  ودعمه  التنمية 
وا�ستكماًل  موؤ�س�ساتية،  �سراكة   91 لـ  دولر  األف   1,324 مبلغ 
اأهمية فـي  التعليم ملا له من  لروؤية القطاع امل�سرفـي فـي جمال 
ملواكبة  بها  والرتقاء  وتقدمها  تطورها  وحتقيق  املجتمعات  بناء 
دولر  األف   1,304 بـ  �ساهم  واملعرفـية  العلمية  بتطلعاته  الع�سر 
فـي هذا املجال بال�سراكة مع 149 موؤ�س�سة، اما فـي جمال الثقافة 
وانطالقا من ا�سرتاتيجية البنوك فـي دعم الأن�سطة الثقافـية فقد 
�ساركت البنوك 86 موؤ�س�سة ثقافـية بواقع 679 األف دولر، و�سمن 
القطاع  �ساهم  الريا�سية  الن�سطة  دعم  فـي  امل�ستمرة  امل�ساركة 
مع  بال�سراكة  الريا�سة  جمال  فـي  دولر  األف   499 بـ  امل�سرفـي 
الفل�سطينية حيزًا هامًا من اهتمام  املراأة  54 موؤ�س�سة، واحتلت 

الفاعلة  امل�ساركة  لت�سجيعها على  التي هدفت  ون�ساطاته  القطاع 
حيث  املختلفة  بقطاعاتها  والقت�سادية  املجتمعية  احلياة  فـي 
�ساهم فـي جمال �سوؤون املراأة مببلغ 442 األف دولر لـ 24 موؤ�س�سة 
�سريكة، كما لعبت البنوك دورا مهما فـي تطوير القطاع ال�سحي 
مب�ساهمتها مببلغ 319 األف دولر بال�سراكة مع 52 موؤ�س�سة، وملا 
الفل�سطيني  املجتمع  من  الأكرب  ال�سريحة  ي�سكلون  الأطفال  كان 
فكان لبد من توحيد اجلهود من اأجل تقدمي الرعاية الكاملة لهم 
وقد كان للبنوك دورًا بارزًا فـي جمال الطفولة مب�ساهمتهم مببلغ 
الإغاثة  جمال  وفـي  موؤ�س�سة،   30 مع  بال�سراكة  دولر  األف   303

فقد قدم القطاع امل�سرفـي للمجتمع الفل�سطيني مبلغ 283 األف 
دولر توزعت على 38 موؤ�س�سة، كما اولت البنوك اهتمامًا كبريًا 
لذوي الحتياجات اخلا�سة بتقدمي 223 األف دولر بال�سراكة مع 
مبلغ  البنوك  قدمت  وال�سباب  البداع  جمال  وفـي  موؤ�س�سة،   27

182 األف دولر بال�سراكة مع 23 موؤ�س�سة ملا لهذه ال�سريحة من 

اهمية فـي بناء املجتمع وتقدمه، وفـي جمال البيئة لعب القطاع 
البيئي  الوعي  ون�سر  البيئة  على  للحفاظ  رياديا  دورا  امل�سرفـي 

حسب كتيب »الدور المجتمعي للبنوك 2016«:
القطاع المصرفـي يساهم بما يقارب 6 ماليين دوالر فـي مجال المسؤولية المجتمعية
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�رشكاء يف امل�س�ؤولية

بني اأفراد املجتمع حيث قدم مبلغ 98 األف دولر بال�سراكة 
مع 9 موؤ�س�سات، كما قدم 23 األف دولر لقطاعات اأخرى.

مير  ملا  الفل�سطيني،  الو�سع  خ�سو�سية  �سياق  فـي  ذلك  ياأتي 
تتطلب  والتي  �سعبة،  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف  من  به 
جمال  فـي  م�ساعفة  م�ساهمة  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  من 
امل�سوؤولية املجتمعية، ولأهمية الدور املحوري للقطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني.  لالقت�سادي  الفقري  العمود  مبثابة  يعد  الذي 
وعلى مدار ال�سنوات ال�ستة الأخرية داأبت جمعية البنوك على 
امل�سرفـي  القطاع  و�سط  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر 
الفل�سطيني بان امل�سوؤولية املجتمعية لي�ست �سعارا بقدر ما هي 
جمرد  لي�ست  وهي  �سعبنا،  جتاه  جميعا  علينا  وواجب  التزام 
التنمية  يغلف  عام  اإطار  بل  خريية  واأعمال  وتربعات  هبات 
انعك�س  والذي  للمجتمع،  وال�سيا�سية  والقت�سادية  املجتمعية 
تبني  والتي  ال�سابقة  والن�سرات  الن�سرة  هذه  حمتوى  فـي  اأثره 
من خاللها الزيادة فـي قيمة م�ساهمات القطاع امل�سرفـي وفـي 

عدد ال�سراكات واملوؤ�س�سات ال�سريكة. 



برنامج

ح�سابات التوفري

جائزة كربى

مليون �شيقل

كل ٦ �شهور 

وربع مليون

�شيقل �شهرياً

توفريكم يوؤهلكم لربح مليون �شيقل كل

٦ �شهور، وربع مليون �شهــريـــــــاً.

�فتح ح�ساب توفري بقيمة 200 دينار �أو غِذّ ح�ساب  �
�لتوفري �خلا�ص بك مببلغ 50 دينار �أو ما يعادلها 
بالدوالر �أو �ل�سيقل �أو �ليورو لتدخل �ل�سحب 

�سهريـاً.
�سيتم �ل�سحب على �جلائزة �لكربى وقيمتها مليون  �

�سيقل مرتني )�أول �سهر متوز 20١٧، و�أول �سهر 
كانون �لثاين 20١٨(.

يتم �ل�سحب على ربع مليون �سيقل كل �أول �سهر. �
تبد�أ �حلملة بتاريخ 20١٧/١/١ وتنتهي بتاريخ  �

   .20١٧/١2/٣١
ح�سابات �لتوفري غري خا�سعة للفو�ئد. �
معاً ننموهذ� �لربنامج خا�سع ل�رشوط و�أحكام �لبنك. �

معنا ب�ص، بت�سري مليونري!
وفر واربح مليون �شيقل كل ٦ �شهور

وربع مليون �شيقل �شهرياً

للمزيد من املعلومات

www.cab.ps يرجى زيارة موقعنا الإلكرتوين

لال�صتف�صار ات�صل على 701 701 1700



مستمرون بتمكين المرأة الفلسطينية
انتظروا البرنامج بحلته الجديدة...

أفضــل بنــك لتمكــين المــرأة
فـي الشــرق األوسط




