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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك في تنظيم »المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017«  
تحت عنوان »تمكين المرأة مصرفيًا«

النقد  �سلطة  البنوك  جمعية  �ساركت 
 IFC الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 
ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  وال�سندوق 
امل�سرفـي  املوؤمتر  تنظيم  فـي  القرو�س 
عنوان  حتت   2017 الدويل  الفل�سطيني 
"متكني املراأة م�سرفـيًا"الذي عقد بتاريخ 
2017/11/20 فـي اأريحا، حتت رعاية دولة 

رئي�س الوزراء د.رامي احلمد الـله وبح�سور 
معايل حمافظ �سلطة النقد عزام ال�سوا، 
للبنوك  والإقليميني  العامني  واملدراء 
العاملة فـي فل�سطني  ومدير عام اجلمعية 
نبيل اأبو دياب، كما ح�سر املوؤمتر ممثلي 
موؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�سة، وروؤ�ساء 
الغرف التجارية، واخلرباء القت�ساديني 
الفل�سطينية  اجلامعات  من  والأكادمييني 

وممثلي املوؤ�س�سات الدولية. 
اأو�سح  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�سة  وفـي 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأن  الوزراء  رئي�س 
تنفـيذ  فـي  �ست�ساهم  املايل  لل�سمول 
معرتك  املراأة  دخول  لت�سجيع  �سيا�سات 
الدور  اإىل  تطلعه  عن  معربًا  القت�ساد، 
وامل�سرفـية  املالية  للموؤ�س�سات  الفاعل 
الفجوة  و�سد  الن�ساء  ظروف  حت�سني  فـي 
و�سع  وفـي  التمويل،  فـي  اجلن�سني  بني 
ا�ستجابة  اأكرث  وت�سهيالت  �سيا�سات 
لحتياجات الن�ساء، وخدمات غري تقليدية 
ت�سع الن�ساء ورائدات الأعمال فـي مكانهن 
متمنيًا  التنمية،  جهود  من  ال�سحيح 
للو�سول  التكنولوجيا  وتطويع  ا�ستخدام 

اإىل خدمات مالية متكاملة و�ساملة.
وفـي كلمته قال حمافظ �سلطة النقد، اإن 

الأهمية ومت اختياره  بالغ  املوؤمتر  مو�سوع 
فـي �سوء نتائج الدرا�سة امليدانية لإعداد 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
فـي فل�سطني، حيث بينت نتائجها الأولية 
وجود فجوة كبرية بني الرجل واملراأة فـي 
فقد  املالية،  والثقافة  الوعي  م�ستويات 
مما   %20 حوايل  الفجوة  ن�سبة  بلغت 
املالية  ال�سيا�سات  وا�سعي  على  ي�ستوجب 
فـي  والبحث  الظاهرة  هذه  عند  الوقوف 

اأ�سبابها و�سبل معاجلتها.
فـي  البنوك  جمعية  رئي�س  �سلط  جهته  من 
فل�سطني حممد الربغوثي فـي كلمته، ال�سوء 
يخ�س  فـيما  امل�سارف  اأجنزته  ما  على 
وزيادة  املراأة  مكانة  لتعزيز  املبذول  اجلهد 
اأن  اإىل  م�سريًا  العمال،  فـي عامل  ح�ستها 
البنوك فـي فل�سطني تتجه ومنذ فرتة لي�ست 

بالق�سرية نحو حتقيق ال�ستمال املايل.
عقد املوؤمتر ثالث جل�سات حوارية، تناولت 
مو�سوعات ن�سر الوعي والثقافة امل�سرفـية 
ت�سهيل و�سول  املراأة،  القدرات لدى  وبناء 

امل�سرفـية،  واخلدمات  للمنتجات  املراأة 
م�سرفـيًا  املراأة  متكني  فـي  البنوك  ودور 

)جتارب حملية واإقليمية ودولية(.
واختتم املوؤمتر مبجموعة من التو�سيات 
الهادفة لتمكني املراأة م�سرفـيًا، اأهمها؛ 
تعزيز حمالت التثقيف املايل وامل�سرفـي 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  والعمل 
متخ�س�سة  برامج  تطوير  باملو�سوع، 
و�ساحبات  الرياديات  قدرات  لبناء 
موجهة  حوافز  حزمة  اإطالق  الأعمال، 
على  لتحفـيزهم  اخلدمات  ملزودي 
تطوير  الن�ساء،  فئة  اإقرا�س  ا�ستهداف 
موجهة  م�سرفـية  ومنتجات  خدمات 
اإىل تطوير قنوات  اإ�سافة  الن�ساء  لفئات 
وخدمات م�سرفـية مبتكرة للو�سول لفئة 
اخلدمات  مزودي  قدرات  بناء  الن�ساء، 
املنتجات  مع  يتواءم  مبا  امل�سرفـية 
امل�ستهدفة،  الفئة  خلدمة  والقنوات 
موجهة  قرو�س  �سمان  برامج  وايجاد 

لفئة الن�ساء.
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في اجتماعه الدوري الخامس لعام 2017 
مجلس إدارة جمعية البنوك يثني على أداء البرغوثي الذي قدم استقالته

و يسند منصب رئيس مجلس االدارة لنسناس 
عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 
 2017/12/14 بتاريخ   )2017/05( رقم 

احل�سور  ناق�س  حيث  اجلمعية،  مقر  فـي 
ال�سيد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�ستقالة 
ال�سكان  بنك  ممثل  الربغوثي  حممد 
للتجارة والتمويل، حيث مت قبول ال�ستقالة 
ال�سيد  دور  على  والثناء  املجل�س  قبل  من 
حممد الربغوثي فـي اإدارة جمل�س اجلمعية 
فقد مت  وعليه  املن�سب،  توليه  خالل فرتة 
ا�سناد من�سب رئي�س جمل�س الدارة لل�سيد 
جوزيف ن�سنا�س ممثل بنك القاهرة عمان 
اجتماع  وحم�سر  ال�سا�سي  للنظام  وفقًا 

في اجتماعه الدوري الرابع لعام 2017 
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث عددًا من المواضيع المصرفية

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2017/04( رقم  اجتماعه 
اجلمعية،   مقر  فـي   2017/11/19

بنك  كتاب  احل�سور  ناق�س  حيث 
اخلا�سعة  غري  الودائع  حول  القد�س 
تقرر  حيث  الودائع  �سمان  لر�سوم 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  مع  التوا�سل 
املو�سوع  ملناق�سة  الودائع  ل�سمان 
بحثوا  كما  اإحداثياته،  على  والوقوف 
 Capital �سركة  مع  البنوك  تعاقد 
نف�سه  ال�سياق  وفـي   ،Intelligence

اإىل تعاقد البنوك مع  تطرق احل�سور 
.Financial Integrity Network

اأخرى،  موا�سيع  لنقا�س  طرح  كما 
باملبالغ  لها  للتربع  جهة  حتديد  منها؛ 

فـي  اأهلنا  لدعم  البنوك  من  املجمعة 
 Rebuilding to عر�س  القد�س، 
ال�ستقبال  حفل  وتقييم   ،Remain

هام�س  على  اجلمعية  عقدته  الذي 
و�سندوق  الدويل  البنك  اجتماعات 

وانتهى  وا�سنطن،  فـي  الدويل  النقد 
التو�سيات  من  بعدد  الجتماع 
جدول  على  املدرجة  املوا�سيع  حول 

الأعمال.

بتاريخ  عقد  الذي  العادي  العامة  الهيئة 
2016/05/29، وا�سناد مهام نائب رئي�س 

جمل�س الدارة اىل ال�سيد �سامي ال�سعيدي 
ممثل البنك ال�سالمي العربي.
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في اجتماعه الدوري السادس لعام 2017 
 Capital Intelligence مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث تعاقد البنوك مع

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد
 WB & IMF جمعية البنوك تنظم حفل استقبال في واشنطن على هامش اجتماعات

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2017/06( رقم  اجتماعه 
اجلمعية،  مقر  فـي   2017/12/27

املدرجة  املوا�سيع  مناق�سة  مت  حيث 
على جدول الأعمال منها؛ الجراءات 
مع  للتعاقد  البنوك  قبل  من  املتبعة 
 Capital Intelligence �سركة 
البنوك  النقد  �سلطة  مطالبة  ظل  فـي 
التعاقد معها، وفـي ذات الإطار اطلع 
املقدم  املايل  العر�س  على  احل�سور 
 Financial مع  البنوك  لتعاقد 
تابع  كما   ،Integrity Network

املدرجة  املوا�سيع  من  عدد  احل�سور 
لها  التطرق  مت  التي  الأجندة  على 
للوقوف  اجتماعاتهم  فـي  �سابقًا 

ا�ستقبال  حفل  البنوك  جمعية  نظمت 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 
ال�سيد عزام ال�سوا على هام�س اجتماعات 
والبنك   )IMF( الدويل  النقد  �سندوق 
 2017/10/12 بتاريخ   )WB( الدويل 
حيث  بوا�سنطن،  كارلتون  ريتز  فـي 
امل�سرفـيني،  كبار  ال�ستقبال  هذا  جمع 
مندوبي  ال�سيا�سات،  �سانعي  امل�ستثمرين، 
الجتماع ال�سنوي ل�سندوق النقد الدويل، 
للحوار،  الدولية  والرابطة  الدويل،  البنك 
امل�سرفـي  للقطاع  فر�سة  اأتاح  مما 
املال  خارطة  على  التواجد  الفل�سطيني 
القوى  مع  والتوا�سل  الدولية  والأعمال 

Under the patronage of  H.E Governor of  Palestine Monetary Authority Mr. Azzam Shawwa 
the Association of  Banks in Palestine is delighted to invite you to

Palestinian Banks’ Reception taking place during the 2017 IMF & World Bank Annual 
Meeting in Washington DC.

Date: 12 Oct 2017

Time: 18:00 – 20:00

Location: The Fahrenheit, The Ritz – Carlton, Georgetown

We look forward to welcoming you.

Invitation
 Palestinian Banks’ Reception

من  املجمعة  املبالغ  منها؛  عليها، 
القد�س،  فـي  اأهلنا  لدعم  البنوك 
لعقد  امل�سارف  احتاد  مع  التعاون 
القطاع  "واقع  حول  ثاين  موؤمتر 
الفر�س  الفل�سطيني:  امل�سرفـي 

الثاين   كانون  �سهر  فـي  والتحديات" 
الجتماع  وانتهى   ،2018 العام  من 
املوا�سيع  حول  التو�سيات  من  بعدد 

املدرجة على جدول الأعمال.

اجلدير  ومن  القرار.  واأ�سحاب  املوؤثرة 
نبيل  اجلمعية  عام  مدير  ح�سور  ذكره 
امل�سارف  احتاد  ا�ستقبال  حفل  دياب  اأبو 

جمعية  ا�ستقبال  حفل  وكذلك  الكويتية 
بتاريخ  اأقيما  اللذان  اللبنانية  امل�سارف 

2017/10/13 فـي العا�سمة وا�سنطن. 

بيت البنوك
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تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد 
جمعية البنوك تقيم عشاء عمل على شرف وفد اإلدارة العامة للبنك األهلي األردني

عمل  ع�ساء  البنوك  جمعية  اقامت 
�سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 
وفد  �سرف  على  ال�سوا  عزام  النقد 
الأردين  الأهلي  للبنك  العامة  الإدارة 
حممد  للبنك  العام  املدير  �سم  الذي 

عبد  اأحمد  الدكتور  ونائبه  مو�سى 
 2017/12/05 بتاريخ  وذلك  احلليم 
بح�سور  الـله،  رام  فـي  كيربز  مبطعم 
وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
من ال�سخ�سيات امل�سرفـية، ومت خالل 

والآراء  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء 
و�ُسبل  امل�سرفـية  التطورات  بخ�سو�س 
امل�سرفـي  العمل  وتطوير  حت�سني 
الأو�ساع  ظل  فـي  خا�سة  الفل�سطيني 

الراهنة. ال�سيا�سية 

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد 
جمعية البنوك تكرم الدكتور رياض أبو شحادة مساعد المحافظ لشؤون االستقرار المالي

غداء  حفل  البنوك  جمعية  اأقامت 
حمافظ  معايل  رعاية  حتت  تكرميي 
�سرف  على  ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة 
املحافظ  م�ساعد  �سحادة  اأبو  ريا�س  د. 
حفل  مبنا�سبة  املايل  ال�ستقرار  ل�سوؤون 
فـي  موؤخرًا  مت  الذي  الدكتوراة  تخريج 
 2017/12/27 بتاريخ  وذلك  الهند، 
بح�سور  الـله،  رام  فـي  الهندي  باملطعم 
ال�سفارة  طاقم  وكبار  الهندي  ال�سفـري 
الهندية واأع�ساء الهيئة العامة للجمعية 
ومت  امل�سرفـية،  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

من  رمزية  هدية  تقدمي  احلفل  خالل 
قبل اجلمعية للدكتور ريا�س اأبو �سحادة 

والنجاح خدمًة  التقدم  دوام  له  متمنني 
الفل�سطيني. امل�سرفـي  وللقطاع  للوطن 

جمعية البنوك تنظم اجتماعا لممثلي البنوك 
لتوحيد مالحظاتهم على تعليمات »تطبيق نسبة تغطية السيولة« 

البنوك اجتماعًا ملمثلي  عقدت جمعية 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
اجلمعية،  مقر  فـي   2017/12/26

وذلك ملناق�سة املالحظات الواردة من 
ن�سبة  "تطبيق  تعليمات  على  البنوك 
�سلطة  عن  ال�سيولة" ال�سادرة  تغطية 
مبالحظات  اخلروج  بهدف  النقد 
مبناق�سة  احل�سور  قام  حيث  موحدة، 
الواردة  واملرفقات  التعليمات  بنود 
املو�سوع  املالحظات  اإىل  اإ�سافة  معها 

عليها من قبل البنوك، حيث مت خالل 
الواردة  املالحظات  توحيد  الجتماع 

لتزويدها اإىل اجلهات املخت�سة.
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جمعية البنوك تخاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
بخصوص الودائع غير الخاضعة لرسوم ضمان الودائع

بالتنسيق مع جمعية البنوك، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
تعقد اجتماعا لمناقشة الودائع غير الخاضعة لرسوم ضمان الودائع

جمعية البنوك تنظم اجتماعا للمستشارين القانونيين
لمناقشة مسودة تعليمات »الودائع غير المشمولة بالضمان والودائع المشمولة بالضمان« 

جمل�س  رئي�س  البنوك  جمعية  خاطبت 
ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  الودائع 
لر�سوم  الودائع غري اخلا�سعة  بخ�سو�س 
�سمان الودائع، وياأتي هذا اخلطاب لحقًا 

املاليني  املدراء  عقده  الذي  لالجتماع 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
حيث  املو�سوع،  ملناق�سة   2017/11/08

خرج  التي  املالحظات  اخلطاب  و�سح 
اخلا�سعة  غري  الودائع  حول  املدراء  بها 

لر�سوم �سمان الودائع، كما دعا اخلطاب 
وتف�سيلية  وا�سحة  تعليمات  اإ�سدار  اإىل 
تطبيقها  يتم  لكي  امل�سمولة  غري  بالودائع 
ولي�س  القادم  العام  بداية  من  اعتبارًا 

باأثر رجعي.

عقدت  البنوك  جمعية  مع  بالتن�سيق 
الودائع  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 
اجتماعًا مع املدراء العامني والإقليمني 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك 
املوؤ�س�سة،  مقر  فـي   2017/11/27

اخلا�سعة  غري  الودائع  ملناق�سة  وذلك 

لر�سوم �سمان الودائع فـي ظل مطالبة 
ر�سوم  بدفع  الودائع  �سمان  موؤ�س�سة 
املر�سل  الرد  وكتاب  رجعي  باأثر  عنها 
اجلمعية،  كتاب  على  املوؤ�س�سة  من 
تو�سية  على  بناء  الجتماع  هذا  وياأتي 
لعقد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  من 

املو�سوع  للمتابعة  املوؤ�س�سة  مع  اجتماع 
على  وكذلك  جوانبه  على  والوقوف 
تتبعها  ان  يجب  التي  الجراءات 
املوؤ�س�سة  تعليمات  لتطبيق  البنوك 

الودائع. ل�سمان  الفل�سطينية 

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا للم�ست�سارين 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونيني 
مقر  فـي   2017/12/11 بتاريخ  فل�سطني 
القانوين  امل�ست�سار  بح�سور  اجلمعية، 
حيث  اتقان،  مكتب  ال�سادة  للجمعية 
رقم  تعليمات  م�سودة  احل�سور  ناق�س 
غري  "الودائع  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )2(

امل�سمولة  والودائع  بال�سمان  امل�سمولة 
املوؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  بال�سمان" 
خالل  ومت  الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية 
الجتماع الوقوف على مالحظات البنوك 
والتحقق من مدى  امل�سودة  الأع�ساء على 

مع  امل�سودة  م�سمون  وتوافق  ان�سجام 
ل�سنة   )7( رقم  بقانون  القرار  اأحكام 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  ب�ساأن   2013

القوانني  من  وغريها  الودائع  ل�سمان 
الأخرى ذات العالقة �سارية املفعول.

بيت البنوك
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جمعية البنوك تضع مالحظاتها على »نموذج التخمين الموحد« 
البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
راأ�س  �سوق  فل�سطني وهيئة  فـي  العاملة 
مالحظاتهم  لو�سع  الفل�سطينية  املال 
على "منوذج التخمني املوحد" ال�سادر 

الإدارة  تزويد  مت  حيث  الهيئة،  عن 
العامة لتمويل الرهن العقاري والتاأجري 
العاملة  البنوك  مبالحظات  التمويلي 
فـي فل�سطني ليتم درا�ستها والأخذ بها 

والنظمة  القوانني  مع  يتعار�س  ل  مبا 
والتعليمات وذلك قبل ا�سدار النموذج 

ب�سكله النهائي.

جمعية البنوك تنظم اجتماعا لممثلي البنوك 
لبحث إمكانية توحيد النماذج البنكية بلغة بريل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
اجلمعية،  مقر  فـي   2017/11/06

النماذج  توحيد  اإمكانية  لبحث  وذلك 
الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  البنكية 
وخا�سًة مناذج لغة بريل، وياأتي الجتماع 
"مواءمة  مواكبة لتعليمات �سلطة النقد 
لحتياجات  امل�سرفـية  اخلدمات 
وانتهى  الإعاقة"،  ذوي  الأ�سخا�س 
الجتماع باتفاق احل�سور على عدد من 
التو�سيات اأهمها؛ قيام كل بنك برتجمة 
مناذجه اخلا�سة )العقود، الت�سهيالت، 

وغريها(  ال�سيكات،  دفاتر  البطاقات، 
اأنه  على  الرتكيز  مع  بريل،  لغة  اإىل 
هناك خ�سو�سية لكل بنك فـي م�سامني 

النماذج، وعليه لن يكون هناك توحيد 
ميكن  لكن  النماذج،  م�سامني  فـي 

توحيد الآلية بينهم.
جمعية البنوك تنظم اجتماعا لممثلي البنوك 

لتوحيد مالحظاتهم على مسودة »دليل قواعد وممارسات حوكمة المصارف في فلسطين« 
ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
2017/11/09 فـي مقر اجلمعية، وذلك 

البنوك  الواردة من  ملناق�سة املالحظات 
وممار�سات  قواعد  "دليل  م�سودة  على 
فل�سطني"  فـي  امل�سارف  حوكمة 
للخروج  النقد  �سلطة  عن  ال�سادرة 
مبالحظات موحدة، حيث قام احل�سور 
واملالحظات  امل�سودة  بنود  مبناق�سة 
حيث  البنوك،  قبل  من  عليها  املالحظات املو�سوع  توحيد  الجتماع  خالل  لعر�سها على اجلهات املخت�سة.مت 
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التسويق لمدراء  تحضيرية  اجتماعات  تعقد  النقد  سلطة  مع  بالتنسيق  البنوك   جمعية 
لوضع خطة عمل الخاصة بالفعاليات التوعوية للعام 2018

اجتماعاٍت  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك  لدى  الت�سويق  ملدراء  حت�سريية 
�سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة 
النقد بتاريخ 10/09، و 2017/11/07 
خطة  لو�سع  وذلك  اجلمعية  مقر  فـي 
للعام  التوعوية  بالفعاليات  خا�سة  عمل 
لفعاليات  بالتح�سري  وللبدء   2018

وال�سباب،  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 
العربي  واليوم  الوطني،  الدخار  يوم 
احل�سور  ناق�س  حيث  املايل،  لل�سمول 

املقرتحة  الأن�سطة  الجتماعات  خالل 
وخطة العمل التي �سيتم تنفـيذها، واتفق 

احل�سور على عقد املزيد من الجتماعات 
بذات اخل�سو�س. التح�سريية 

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تعقد اجتماعا لمدراء التسهيالت
لتقديم عرض عن برنامج تكلفة االقتراض السنوية 

اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك  لدى  الت�سهيالت  ملدراء 
ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة 
 2017/12/26 بتاريخ  النقد  �سلطة 
لعر�س  وذلك  اجلمعية  مقر  فـي 
ال�سنوية  القرتا�س  تكلفة  برنامج 
حيث  له،  النهائية  والنتائج   )APR(

الربنامج  النقد  �سلطة  ممثلي  عر�س 
الإجابة  ومت  الت�سهيالت  مدراء  على 
والأخذ  احل�سور  ا�ستف�سارات  على 

حيث  الربنامج.  حول  مبالحظاتهم 
للقاءات  لحقا  الجتماع  هـذا  ياأتي 

�سلطة  فـي  عقدت  حت�سريية  �سابقة 
النقد حول ذات املو�سوع.

بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك في اجتماع مجلس المدفوعات الوطني 
اجتماع  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
بتاريخ  الوطني  املدفوعات  جمل�س 
النقد  �سلطة  مقر  فـي   2017/12/07

العاملة  البنوك  عن  ممثل  ب�سفتها 
فـي  اأع�ساء  الغري  فل�سطني  فـي 
خالل  ومت  الوطني،  املدفوعات  جمل�س 

املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  الجتماع 
اأعمال  جدول  ت�سمن  حيث  الهامة 
التطورات  اآخر  مناق�سة  الجتماع 
نظام  تفعيل  ا�ستكمال  بخ�سو�س؛ 
احلوالت  م�سروع  الوطني،  املفتاح 
وتنفـيذ   ،)EFT( املجمعة  ال�سغرية 

 ،)ECC( اللكرتوين  املقا�سة  م�سروع 
موا�سيع  اإىل  احل�سور  تطرق  كما 
اأخرى منها؛ م�سروع العالمات الأمنية 
الزبائن  حماية  وبرنامج  لل�سيكات، 

.)CSP(
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جمعية البنوك تضع المالحظات على تعليمات »تطبيق نسبة تغطية السيولة«
البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة 
تعليمات  على  مالحظاتهم  بو�سع 
ال�سيولة"  تغطية  ن�سبة  "تطبيق 

حيث  النقد،  �سلطة  عن  ال�سادرة 
والتفتي�س  الرقابة  دائرة  تزويد  مت 
حول  املوحدة  البنوك  مبالحظات 
مبا  بها  والأخذ  لدرا�ستها  التعليمات 

والأنظمة  القوانني  مع  يتعار�س  ل 
والتعليمات وذلك قبل ا�سدار امل�سودة 

النهائي. ب�سكلها 

جمعية البنوك توقع اتفاقية تعاون 
مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  وقعت 
ونائب  الربغوثي  حممد  الإدارة  جمل�س 
للبنوك  التون�سية  املهنية  اجلمعية  رئي�س 
بتاريخ  العقربي  حممد  املالية  واملوؤ�س�سات 
تعاون  اتفاقية  تون�س،  فـي   2017/11/15

فـي  البّناء  التعاون  من  املزيد  لتحقيق 
فـي  امل�سرفـية  بال�سناعة  والرتقاء  تنمية 
توقيع املذكرة معايل  البلدين، وح�سر  كال 
والوفد  ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة  حمافظ 
املرافق له، حيث ت�سعى التفاقية اإىل بحث 
ال�سدارات  بتبادل  �سواء  التعاون  جمالت 

واملن�سورات اأو اخلربات واملعلومات وكذلك 
امل�سرتكة  والفعاليات  الن�ساطات  بتنظيم 

اأبواب  تفتح  التي  املجالت  من  وغريها 
التعاون والتنمية بني الطرفـني.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تعقد اجتماعا لمدراء العمليات
لمناقشة موضوعي الحد من ظاهرة الجيرو وتحديد سقف سحب للشيك الواحد

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  العمليات 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 
اجلمعية،  مقر  فـي   2017/11/22

من  احلد  مو�سوعي  ملناق�سة  وذلك 
�سحب  �سقف  وحتديد  اجلريو  ظاهرة 
احل�سور  ناق�س  حيث  الواحد،  لل�سيك 
ال�سباب  مالحظاتهم  واأبدوا  املو�سوعني 
فـي كيفـية حتديد �سقف ل�سيك الواحد.التخفـيف من هذه الظاهرة، كما تباحثوا التي اأدت حلدوث ظاهرة اجلريو وو�سائل 
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بيت البنوك
جمعية البنوك تشارك في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي 2017 

تحت عنوان»توأمة اإلعمار والتنمية: معًا لمواجهة التحديات االقتصادية«
�ساركت جمعية البنوك فـي فعاليات املوؤمتر 
احتاد  نظمه  الذي  العربي  امل�سرفـي 
"تواأمة  عنوان  حتت  العربية  امل�سارف 
التحديات  ملواجهة  معًا  والتنمية:  الإعمار 
القت�سادية" بتاريخ 23 - 2017/11/24 
وذلك  بريوت،  فـي  فـيني�سيا  فندق  فـي 
مب�ساركة معايل حمافظ �سلطة النقد عزام 
ال�سوا وبح�سور نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف 
اإىل  املوؤمتر  هدف  حيث  دياب،  اأبو  نبيل 
فـي  العربية  امل�سارف  دور  اأهمية  اإبراز 
وذلك  والتنمية،  العمار  متويل  عملية 
على  والعتماد  الأجل  طويلة  اآليات  عرب 
اآليات  لبتكار  البنكية  ال�سيولة  فائ�س 
ال�سناديق  دور  واإبراز  جديدة،  متويل 
العربية ال�سيادية، التي تتمتع بقدرة كبرية 
على توفـري ال�سيولة لال�ستثمار فـي الدول 
والتحديات  املعوقات  اإىل  اإ�سافة  العربية 

املنطقة  فـي  التنمية  اإدارة  تواجهه  التي 
وناق�س  الهداف،  من  وغريها  العربية 
باإعادة  تتعلق  حماور  خم�سة  املوؤمتر 
تواجه  التي  والتحديات  والتنمية  الإعمار 
القت�ساد العربي من خالل جل�سة حوارية 
والتنمية"،  الإعمار  "تواأمة  حول  خا�سة 
التكامل  تناولت  اأخرى  وجل�سات 
القت�سادي العربي، الآثار املبا�سرة وغري 
العربية،  الدول  فـي  للنزاعات  املبا�سرة 

العربية،  املنطقة  فـي  العمار  حتديات 
ومتويل التنمية فـي املنطقة العربية.

على  ا�ستمر  الذي  املوؤمتر  نهاية  وفـي 
ال�ستثمار  اأن  املوؤمترون  اأكد  يومني  مدار 
الأ�سا�س  العربي يعترب حجر  الإن�سان  فـي 
واجتماعية  اقت�سادية  بنه�سة  للقيام 
العلمي،  والبحث  التعليم  وتعزيز  وبيئية، 
والتعليم املهني. واختتم املوؤمتر بعدد من 

التو�سيات ذات الأهمية.

جمعية البنوك تشارك في حفل عشاء اتحاد المصارف العربية 
تحت عنوان »االبتكار والتميز لعام 2017« 

�ساركت جمعية البنوك فـي حفل ع�ساء احتاد 
عنوان  حتت  عقد  الذي  العربية  امل�سارف 
بتاريخ   "2017 لعام  والتميز  "البتكار 
2017/10/05 فـي عمان، بح�سور مدير عام 

اجلمعية نبيل اأبو دياب، وح�سر احلفل نخبة 
من كبار ال�سخ�سيات ورجال املال والقت�ساد 
واملوؤ�س�سات العربية والدولية، وهيئات ر�سمية 
احلفل  هدف  حيث  واجتماعية،  واقت�سادية 
الأعمال  ورجال  املالية  املوؤ�س�سات  تكرمي  اإىل 
امل�سرفـي،  العمل  جمال  فـي  اأبدعوا  الذين 
التي  امل�سرفـية  املنتجات  على  والإ�ساءة 

امل�سرفـي،  الأداء  على  م�سافة  قيمة  �سكلت 
الجتماعية  امل�سوؤولية  تعزيز  فـي  و�ساهمت 

طابعه  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع،  ورفاهية 
الرعائي ملوؤازرة الأعمال الإن�سانية اخلريية.



11 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 �لعدد 72، كانون �أول 2017

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر المصرفي العربي األمريكي
تحت عنوان »مكافحة اإلرهاب وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«

EBRD جمعية البنوك تشارك في منتدى األعمال الثاني
تحت عنوان »االستثمار من أجل النمو المستدام«

�ساركت جمعية البنوك فـي املوؤمتر امل�سرتك 
والبنك  العربية  امل�سارف  احتاد  بني 
عقد  الذي  الأمريكي  الحتياطي  الفدرايل 
وتعزيز  الإرهاب  "مكافحة  عنوان  حتت 
بتاريخ  املرا�سلة"  امل�سارف  مع  العالقات 
وذلك  نيويورك،  فـي   2017/10/16

مب�ساركة معايل حمافظ �سلطة النقد عزام 
ال�سوا ووفد من �سلطة النقد، وح�سر املوؤمتر 
جوزيف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ن�سنا�س ومدير عام اجلمعية نبيل اأبو دياب، 
من�سة  لي�سكل  املوؤمتر  هذا  انعقاد  وياأتي 
حوار جّدي بني امل�سارف العربية وامل�سارف 

منتدى  بفعاليات  البنوك  جمعية  �ساركت 
لإعادة  الأوروبي  للبنك  الثاين  الأعمال 
جنوب  ملنطقة   EBRD والتنمية  الإعمار 
املتو�سط حتت عنوان  الأبي�س  البحر  و�سرق 
امل�ستدام"  النمو  اأجل  من  "ال�ستثمار 
وذلك  القاهرة،  فـي   2017/11/14 بتاريخ 
مب�ساركة معايل حمافظ �سلطة النقد عزام 
ال�سوا والوفد املرافق له، كما ح�سر املوؤمتر 
حيث  دياب،  اأبو  نبيل  اجلمعية  عام  مدير 
والآفاق  ال�ستثمار  فر�س  املنتدى  ا�ستعر�س 
القت�سادية للمنطقة، والإعداد لعقد �سل�سلة 
حتديات  ب�ساأن  اخلرباء  مناق�سات  من 

مب�ساركة  منها  املرا�سلة  وخا�سًة  الأمريكية 
الرقابية  ال�سلطات  من  وم�سوؤولني  قادة 
هدف  كما  والأمريكية،  الدولية  والتنظيمية 

مع  والعالقات  العقوبات  بحث  اإىل  املوؤمتر 
موا�سيع  اإىل  وتطرق  املرا�سلة،  البنوك 

مكافحة غ�سل الأموال والر�سوة والف�ساد. 

واإمكانات اأربعة قطاعات اقت�سادية حمددة: 
الزراعية،  ال�سناعات  امل�ستدامة،  الطاقة 
البنية الأ�سا�سية وال�سناعة ، وكذلك للتعرف 

الإعمار  الأوروبي لإعادة  البنك  اأن�سطة  على 
متويل  ذلك  فـي  مبا  املنطقة،  فـي  والتنمية 

التجارة ودعم الأعمال ال�سغرية.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة
»دليل قواعد وممارسات حوكمة المصارف في فلسطين« 

ن�سقت جمعية البنوك ما بني البنوك العاملة 
فـي فل�سطني و�سلطة النقد لو�سع مالحظاتهم 
على م�سودة "دليل قواعد وممار�سات حوكمة 

امل�سارف فـي فل�سطني" ال�سادرة عن �سلطة 
النقد، حيث مت تزويد دائرة الرقابة والتفتي�س 
فـي  العاملة  البنوك  من  موحدة  مبالحظات 

فل�سطني لدرا�ستها والأخذ بها مبا ل يتعار�س 
مع القوانني والنظمة والتعليمات وذلك قبل 

ا�سدار امل�سودة ب�سكلها النهائي.



   

بــانــورامــا

البنـوك فـي فل�ســــــطني12 

اتحاد المصارف العربية يمنح البنك الوطني جائزة الريادة في تمكين المرأة اقتصاديًا

و أرباحه تتعدى 9 مليون دوالر قبل الضريبة للتسعة أشهر المنتهية من العام 2017 
وموجوداته تبلغ 1,14 مليار دوالر

فل�سطني  لبور�سة  الوطني  البنك  اأف�سح 
اأ�سهر  للت�سعة  املالية  اأعماله  نتائج  عن 
املنتهية من العام 2017، حمققا اأرباحا 
احت�ساب  قبل  دولر  مليون   9,35 بلغت 
 %23.1 ن�سبته  بلغت  بنمو  ال�سريبة 
اإذا ما قورنت مع نتائج نف�س الفرتة من 
مليون   7,6 بلغت  حيث  املا�سي  العام 
اإىل  النتائج  واأ�سارت  دولر ذلك احلني. 
ا�ستمرار منو موجودات البنك الوطني 
لتحقق 1,14 مليار دولر بعد اأن كانت 
العام  نهاية  دولر  مليون   957,08

 .%19.51 اإىل  و�سلت  بن�سبة  املا�سي 
اأ�سارت  العمالء،  ودائع  يخ�س  وفـيما 

الريادة  جائزة  الوطني  البنك  ح�سد 
قبل  من  اقت�ساديا  املراأة  متكني  فـي 
خالل  وذلك  العربية،  امل�سارف  احتاد 
والتميز  البتكار  جوائز  توزيع  حفل 
للعام  الأعمال  وريادة  املالية  للموؤ�س�سات 
2017، الذي اأقيم فـي العا�سمة الأردنية 

القيادات  من  كبري  ح�سد  بح�سور  عمان 
امل�سرفـية العربية ورجال الأعمال وحتت 

رعاية �سمو الأمرية تغريد حممد.
وتعليقا على ذلك، اأعرب مدير عام البنك 
�سعادته  عن  ح�سن  احلاج  اأحمد  الوطني 
باجلائزة و�سكره لحتاد امل�سارف العربية 
على اللتفات لدور البنك فـي متكني املراأة 
الفل�سطينية اقت�ساديا، م�سريا اأن جتربة 
فـي  املجال  بهذا  الرائدة  الوطني  البنك 
ال�سوق امل�سرفـي الفل�سطيني، ا�ستطاعت 

و�سعه على خارطة امل�سارف العربية التي 
مو�سحا  اقت�ساديا.  املراأة  لتمكني  ت�سعى 
هذا  الثانية  القليمية  اجلائزة  هذه  اأن 
فـي  الوطني  البنك  يح�سدها  التي  العام 
مو�سحا  اقت�ساديا  املراأة  متكني  جمال 

على   2017 العام  فـي  البنك  ح�سول 
على  املراأة  لتمكني  بنك  اأف�سل  جائزة 
قبل  من  الأو�سط  ال�سرق  بنوك  م�ستوى 
موؤ�س�سة CPI Financial واملجلة التابعة 

.The Banker Middle East لها

اأ�سهر  للت�سعة  املالية  البيانات  نتائج 
املنتهية و�سولها اإىل حوايل 791 مليون 

مليون   656 كانت  اأن  بعد  تقريبا  دولر 
منو  حمققة   2016 العام  نهاية  دولر 
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موؤ�س�سة  بالتعاون مع  الوطني  البنك  اأقام 
ن�ساطا توعويا مبر�س  الفل�سطينية  الروؤيا 
وذلك  القد�س،  لن�ساء  الثدي  �سرطان 
�سمن احلملة التوعوية التي يجريها البنك 
خالل ال�سهر الوردي، حيث �سمل الن�ساط 
الك�سف  واأهمية  باملر�س  تثقيفـية  ندوة 
اأخ�سائية  بعر�سها  قامت  عنه  املبكر 
الن�سا�سيبي،  روان  العالجية  التغذية 
على  بجولة  امل�ساركات  انطلقت  ثم  ومن 
الدراجات الهوائية فـي �سوارع القد�س بدء 
�ساحية  حي  فـي  الوطني  البنك  مقر  من 

الربيد وو�سول اإىل وادي اجلوز.
م�سوؤولة  اأ�سارت  ذلك،  على  وتعليقا 
الوطني  البنك  فـي  العامة  العالقات 
ياأتي  الن�ساط  هذا  اأن  اإىل  عناين،  رمي 
البنك  بداأه  الذي  للنهج  ا�ستمرارا 
برنامج  باإطالقه  عامني  منذ  الوطني 
املراأة  لتمكني  نوعه  من  الأول  "حياتي" 
ال�سوق  فـي  اقت�ساديا  الفل�سطينية 
امل�سوؤولية  ور�سالة  الفل�سطيني،  امل�سرفـي 
يحملها  التي  امل�ستدامة  الجتماعية 
حماربة  فـي  امل�ساهمة  ل�سالح  الربنامج 
بدولر  بالتربع  واملتمثلة  الثدي،  �سرطان 
حياتي  توفـري  ح�ساب  كل  مقابل  واحد 
يتم فتحه ل�سالح مركز دنيا التخ�س�سي 
لأورام الن�ساء، م�سيفة اأن البنك الوطني 
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بحمالت  يقوم  عام  كل  من  اأكتوبر  فـي 
من�سات  عرب  اأو  فروعه  فـي  �سواء  توعية 
التوا�سل الجتماعي للم�ساهمة بالتعريف 
الأكرث  يعد  الذي  املر�س  حول  والتثقيف 
على  والتاأكيد  العامل،  حول  بالن�ساء  فتكا 
اأن الك�سف املبكر يزيد من فر�س العالج 
من املر�س بن�سبة 90%. موؤكدة اأن البنك 
من  العديد  اأقاما  دنيا  ومركز  الوطني 
املر�س  بهذا  امل�سرتكة  التوعوية  الندوات 
الريف  فـي  الن�ساء  مئات  منه  وا�ستفادت 

واملدن الفل�سطينية. 
ا�ستهداف  عن  احلديث  عناين  وتابعت 
اأنه مع  م�سرية  احلملة،  هذه  فـي  القد�س 
م�سرفـي  فرع  اأول  الوطني  البنك  افتتاح 
خلدمة  اجلدار  خلف  عامل  وطني 

املقد�سيني بعد غياب امل�سارف عن خدمة 
املدينة منذ العام 1967، ارتئى اأن يركز 
باأهمية  التوعية  بن�سر  امل�ساهمة  على 
من  الثدي  �سرطان  عن  املبكر  الفح�س 
داخل القد�س وفـي �سوارعها �سمن حملة 

خم�س�سة للمقد�سيات.
واجلدير ذكره، اأنه مع بدء ال�سهر الوردي 
اأطلق البنك الوطني حملته التوعوية عرب 
�سفحات التوا�سل الجتماعي اخلا�سة به 
اأعرا�س  دوري عن  ب�سكل  بن�سر معلومات 
الن�ساء  وحث  منه  الوقاية  وطرق  املر�س 
دوري،  ب�سكل  الفحو�سات  اإجراء  على 
بال�سريط  فروعه  تزيني  اإىل  بالإ�سافة 
على  الن�ساء  من  عميالته  حلث  الزهري 

اإجراء الفحو�سات الت�سخي�سية.

حمفظة  منت  حني  فـي   ،%21 بن�سبة 
بن�سبة  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
مليون   614,18 18.26% بعد حتقيقها 

العام  هذا  من  اأيلول   30 فـي  كما  دولر 
مقارنة مع ما حققته نهاية العام املن�سرم 
حيث كانت قد بلغت 519,32 مليون دولر.

اأ�سهر  للت�سعة  الدخل  اإجمايل  وبلغ 
املنتهية من العام احلايل 29,44 مليون 
قورن  ما  اإذا   %19 بن�سبة  ناميا  دولر 
العام  الفرتة من  نف�س  فـي  مع ما حققه 
املا�سي حيث كان قد بلغ 24,79 مليون 
اخلطة  اإىل  ح�سن  احلاج  واأ�سار  دولر. 

املتوازنة واملتنوعة لالإقرا�س التي يتبعها 
البنك الوطني، مو�سحا اأنها تغطي كافة 
خماطر  بتوزيع  القت�سادية  القطاعات 
تعرث  ن�سبة  اأقل  ل�سمان  عليها  الئتمان 

فـي املحفظة.
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الخدمة األولى من نوعها في القطاع المصرفي الفلسطيني
البنك اإلسالمي الفلسطيني يطلق خدمة »إسالمي أوتو« المساعد الذاتي عبر الفيس بوك

اأطلق البنك الإ�سالمي الفل�سطيني خدمة 
عرب  اأوتو"  "اإ�سالمي  الذاتي  امل�ساعد 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحته 
تقدميها  يتم  خدمة  وهي  بوك"،  "فـي�س 
لأول مرة من خالل القطاع امل�سرفـي فـي 
فل�سطني ومتت معاجلتها وتخ�سي�سها من 

قبل فريق التطوير فـي البنك.
"اإ�سالمي  خدمة  من  ال�ستفادة  وميكن 
بدء حمادثة  فور  وذلك  �سهولة  اأوتو" بكل 

حيث  بوك  الفـي�س  على  البنك  �سفحة  مع 
ي�ستطيع امل�ستخدم ال�ستف�سار عن اخلدمة 
التي  القائمة  خالل  من  بها  يرغب  التي 
بالرد  اأوتو"  "اإ�سالمي  ويقوم  له  تظهر 
ميكن  كما  اأوتوماتيكي.  ب�سكل  عليها 
اإىل  الدخول  ت�سجيل  اخلدمة  مل�ستخدم 
على  اخلدمة  اأونالين" وتفعيل  "اإ�سالمي 
عن  ال�ستعالم  من  ميكنه  مما  ح�سابه 
ي�ستطيع  كما  مبا�سرة،  ح�ساباته  تفا�سيل 

التعرف  اخلدمة  هذه  خالل  من  العميل 
�سراف  واأقرب  فرع  اأقرب  موقع  على 
حتديده  يتم  والذي  تواجده  ملكان  اآيل 
اأوقات  معرفة  باإمكانه  كما  تلقائي،  ب�سكل 
الدوام الر�سمية لليوم احلايل، اإىل جانب 
الرئي�سية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  متابعة 
واآخر  بالأر�سدة  ك�سف  على  واحل�سول 
العميل  ح�سابات  على  متت  حركات  ثالث 
وك�سف باأر�سدة بطاقات الئتمان خا�سته.

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  افتتح 
�سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  وحتت 
منطقة  فـي  مكتبني  الفل�سطينية  النقد 
الإر�سال وعني يربود مبحافظة رام الـله 
الظهر  �سيلة  بلدة  فـي  ومكتبا  والبرية 
مبحافظة جنني وفرعا فـي بلدة بيتونيا 
القد�س  جامعة  فـي  مكتبه  و�سع  كما 

املفتوحة بنابل�س.
واأكد املدير العام بيان قا�سم اأن البنك 
من  امل�سرفـية  �سبكته  بتو�سيع  ملتزم 
فـي  للجمهور  بخدماته  الو�سول  اأجل 
خمتلف املحافظات �سمن ا�سرتاتيجية 
ال�سمول املايل التي تتبعها �سلطة النقد 
يعمل  البنك  اأن  واأ�ساف  الفل�سطينية، 
على  فروعه  عدد  زيادة  جانب  اإىل 
يقدمها  التي  نوعية اخلدمات  حت�سني 
لإطالق  �سعيه  خالل  من  للجمهور 
ومتوافقة  حديثة  م�سرفـية  منتجات 
قا�سم  ال�سريعة ال�سالمية. وا�سار  مع 
اجلاري  العام  بداية  ومنذ  اأنه  اإىل 

الإلكرتوين  املوقع  اطالق  اإعادة  مت 
اإطالق  واإعادة  جديدة،  بحلة  للبنك 
الإنرتنت  عرب  البنكية  اخلدمات 
خدمة  واطالق   IslamiOnline

 ،IslamiMobile البنكي  املوبايل 
الآلية  ال�سرافات  عدد  زيادة  ومت 
منها  كبري  عدد  مزود   60 لتتجاوز 

بخدمة اليداع النقدي.

ل�سلطة  خا�سا  �سكرا  قا�سم  وقدم 
باملحافظ  ممثلة  الفل�سطينية  النقد 
جهودهم  على  ال�سلطة  طواقم  وكافة 
واهتمامهم بالقطاع امل�سرفـي ب�سكل 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  وبالبنك  عام 
التزام  موؤكدا  اخل�سو�س،  وجه  على 
والتعليمات  القوانني  بكافة  البنك 

التي ت�سدرها ال�سلطة.

البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح عددًا من الفروع والمكاتب الجديدة في المحافظات الشمالية
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ومن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قام 
املجتمعية  للم�سوؤولية  براجمه  خالل 
مل�ساعدة  الكرتونية  م�ساحف  ب�سراء 
القراآن  حفظ  على  املكفوفـني  الأطفال 
الكفـيف  دار  جمعية  خالل  من  الكرمي 
فـي جنني، كما �ساهم فـي تغطية تكاليف 
املعاقني  لالأطفال  الطبيعي  العالج 
واأ�سهم فـي جتهيز اأق�سام تاأهيلية وتوفـري 
اأدوات عالجية لالأطفال ل�سالح جمعية 
مما  الـله،  رام  فـي  اخلريية  اليا�سمني 
حالت  ا�ستقبال  على  اجلمعية  �ساعد 
ا�ستيعابها.  على  قادرة  تكن  مل  جديدة 
جمعية  ل�سالح  الدعم  بتوفـري  قام  كما 
التعلم،  و�سعوبات  التوحد  اطفال 
الدعم  التوايل  على  الثاين  للعام  وقدم 
اجلامعي  الطالب  اإقرا�س  ل�سندوق 

التابع جلمعية جماعة الرب اخلريية فـي 
نابل�س حيث يقوم هذا ال�سندوق بتقدمي 
املتفوقني  اجلامعيني  للطالب  قرو�س 
املادية  امكانياتهم  لهم  ت�سمح  اللذين ل 

مبوا�سلة تعليمهم كما قدم وللعام الثاين 
على التوايل اأي�سا الدعم ملوؤ�س�سة ر�سيد 
كذلك  تعنى  والتي  اأريحا  فـي  عريقات 
بدعم الطالب اجلامعيني فـي املحافظة.

بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية
البنك اإلسالمي الفلسطيني يعقد ورش عمل في جامعات فلسطينية
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عقد البنك الإ�سالمي الفل�سطيني بالتعاون 
اخلليل  مدينة  فـي  اخلليل  جامعتي  مع 
واجلامعة ال�سالمية فـي غزة ور�ستي عمل 
امل�سرفـي  العمل  تناولتا  متخ�س�ستني 
الإ�سالمي وال�سعوبات التي تواجهه واأبرز 
البنك. التي يطرحها  املنتجات اجلديدة 
وفـي حديثه لطالب واأ�ساتذة كلية الإدارة 
تطرق  اخلليل،  جامعة  فـي  والتمويل 
الدكتور ح�سام الدين عفانة رئي�س هيئة 
الرقبة ال�سرعية اإىل بداية ت�سكل البنوك 
الإ�سالمية م�سريا اإىل اأن �سعف الثقافة 
اجلمهور  لدى  الإ�سالمية  امل�سرفـية 
انت�سار  طريق  فـي  كبريا  عائقا  تعترب 

البنك  عقد  كما  ال�سالمية.  ال�سريفة 
والقانون  ال�سريعة  كلية  مع  وبالتعاون 
فـي اجلامعة الإ�سالمية بغزة ور�سة عمل 
املنافع..  "اإجارة  بعنوان  متخ�س�سة 
التطبيق  و�سور  ال�سرعية،  ال�سوابط 
الهيئة  اأع�ساء  وح�سرها  املعا�سرة" 
التدري�سية فـي الكلية ومدراء املوؤ�س�سات 
تعمل  التي  التاأمني  و�سركات  امل�سرفـية 
ومت  الإ�سالمية.  ال�سريعة  اأحكام  وفق 
الأوىل  الور�سة،  فـي  عمل  ورقتي  تقدمي 
هيئة  ع�سو  احلويل  ماهر  د.  اأ.  قدمها 
الرقابة ال�سرعية حول التاأ�سيل ال�سرعي 
ال�سرعية  وال�سوابط  املنافع  لإجارة 

اجارة  عن  احلديث  وخ�س�س  لتنفـيذها 
منفعة التعليم. فـيما قدم الورقة الثانية 
منطقة  مدير  حماد  عزيز  ال�سيد 
غزة(  )قطاع  اجلنوبية  املحافظات 
لإجارة  معا�سرة  تطبيق  �سور  حول 
التعليمية  املنافع  على  وركز  املنافع، 
خ�سو�سية  وطرح  وال�سفر،  والطبية 
مو�سحا  معها  التعامل  واآلية  فئة  كل 
وال�سوابط  فرع  لكل  التنفـيذ  اآليات 
ال�ستجابة  البنك ل�سمان  يتبعها  التي 
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  ملتطلبات 
لتكون املعامالت متوافقة مع ال�سريعة 

ال�سالمية ب�سكل كامل.

و يقدم الدعم لعدد من المؤسسات في مختلف محافظات الوطن
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بنك القدس يقدم رعايته لحفل عشاء منتدى بيت المقدس الخيري
لدعم مستشفى المطلع 

عن  القد�س  لبنك  العام  املدير   - هدمي 
يدعم  الذي  اخلريي  احلفل  هذا  اأهمية 
راأ�سها  وعلى  املقد�سية  املوؤ�س�سات  �سمود 
هذه  ان  اإىل  منوها  ال�سحية،  املوؤ�س�سات 
الرعاية تاأتي انطالقا من م�سوؤولية البنك 
املجتمعية واميانه باأن القطاع ال�سحي من 
ورعايتها  دعمها  الواجب  القطاعات  اأهم 
التي  القت�سادية  الظروف  مع  تزامنا 
ولتعزيز  املقد�سية،  امل�ست�سفـيات  بها  متر 
من  املر�سى  املواطنني  عالج  فـي  دورها 

كافة حمافظات الوطن. 
هدمي  ال�سيد  �سكر  كلمته  نهاية  وفـي 
تنظيمه  على  املقد�س  بيت  منتدى 
على  وكذلك  اخلريي  الع�ساء  حفل 
القد�س  مدينة  لدعم  املقدمة  ان�سطته 
كل  هدمي  متنى  كما  وموؤ�س�ساته، 
املقد�سية  للموؤ�س�سات  التوفـيق 
واجبه  يقدم  الذي  املطلع  ومل�ست�سفى 

للمر�سى. ال�سحية  الن�ساين وخدماته 

الرئي�سية  رعايته  القد�س  بنك  قدم 
املقد�س  بيت  منتدى  ع�ساء  حلفل 
وذلك  املطلع،  م�ست�سفى  لدعم  اخلريي 
وبح�سور  الردن  فـريمونت  فندق  فـي 
رئي�س   - امل�سري  طاهر  الأ�ستاذ  دولة 
واملهند�س  الأ�سبق  الردين  الوزراء 
الدارية  الهيئة  رئي�س   - النمري  ماهر 
�سالح  وال�سيد  املقد�س،  بيت  ملنتدى 
القد�س،  لبنك  العام  املدير   - هدمي 
ود. وليد منور - مدير م�ست�سفى املطلع، 
وممثلي  الأعمال  رجال  من  وعدد 
املجتمع  وموؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع 
املهند�س  من  بكلمة  احلفل  املدين.بداأ 
الدارية  الهيئة  رئي�س   - النمري  ماهر 
خاللها  حتدث  املقد�س،  بيت  ملنتدى 
ون�ساطاته  املقد�س  بيت  دور منتدى  عن 
املوؤ�س�سات  لدعم  التربعات  جمع  فـي 
املقا�سد  كم�ست�سفى  الفل�سطينية 
بريزيت،  وجامعة  املطلع  وم�ست�سفى 
وتقدمي امل�ساعدات املادية لرتميم بع�س 
ا�سافة  القد�س،  فـي  القدمية  البيوت 
التوا�سل  فـي  الرئي�سي  املنتدى  دور  اإىل 
واللجان  الهلية  اجلمعيات  مع  والتعاون 
الأردنية  اململكة  فـي  الفاعلة  الجتماعية 
القد�س. مدينة  ودعم  خلدمة  الها�سمية 
القد�س  بنك  النمري  املهند�س  �سكر  كما 
اخلريي،  الع�ساء  حلفل  رعايته  على 
فـي  اأثره  يرتك  الذي  املجتمعي  ودوره 
�سالح  ال�سيد  اأ�سار  كلمته  وفـي  املجتمع. 
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ضمن حملة »يوم ورا يوم«
بنك القدس يسَلم الفائز من فرع غزة جيب شيروكي

بنك  �سَلم  يوم"  ورا  "يوم  حملة  �سمن 
عمار  للفائز  �سريوكي  جيب  القد�س 
فرع  لدى  واملدخر  مطر  �سامل  فوزي 
فـي  اأقيم  حفل  خالل  من  وذلك  غزة، 
عمالء  من  كبري  عدد  بح�سور  الفرع 
احلملة  من  الآخرين  والفائزين  البنك 
جهته  ومن  غزة.  ومكاتب  فروع  لدى 
هناأ ال�سيد �سالح هدمي مدير عام بنك 
القد�س الفائز بحملة يوم ورا يوم والتي 
قدمها  التي  احلمالت  اأ�سخم  من  تعد 
البنك ملدخريه لت�سجيعهم على الدخار 
البنك  حر�س  اإىل  ا�سافة  والتوفـري، 

الدائم لك�سب ثقة ور�سى عمالئه.
هذا وعرب الفائز عمار مطر عن �سعادته 
فـي  الكربى  اجلوائز  باإحدى  بالفوز 
احلملة، �ساكرا البنك على هذه اجلائزة 
ودعى  وحتقق،  له  حلم  كانت  والتي 
اجلميع اإىل الدخار فـي بنك القد�س، ملا 

يقدمونه من حمالت وجوائز ملدخريه.
ورا  "يوم  حملة  اأن  ذكره  اجلدير  من 
بداأت  قد  التوفـري  حل�سابات  يوم" 
حتى  و�ست�ستمر   2017/02/01 منذ 
احلملة  هذه  وتقدم   ،2017/12/31

جوائز قيمة عبارة عن �سيارة كل يوم من 

�سهر،  كل  �سريوكي  وجيب  كليو  رينو  نوع 
ا�سبوع،  كل  وقود  كوبون   36 اإىل  اإ�سافة 
ح�ساب  فتح  على  احلملة  �سروط  وتعتمد 
يعادلها  ما  اأو  دولر   300 بقيمة  توفـري 
احل�ساب  تغذية  اأو  الأخرى  بالعمالت 

احلايل لتزداد فر�سة الفوز.

امل�سري  العقاري  البنك  �سارك 
ملدر�سة  ُمَعّر�س  اإن�ساء  فـي  العربي 
فـي  الواقعة  الأ�سا�سية  احلرتاين  عوين 
من  الرعاية  هذه  وتاأتي  غزة،  مدينة 
امل�سوؤولية  فـي  البنك  م�ساهمة  �سمن 
الجتماعية وانطالقًا من �سيا�سة البنك 

فـي تقدمي الدعم لقطاع التعليم.

البنك العقاري المصري العربي يشارك في إنشاء معرش
لمدرسة عوني الحرتاني األساسية المشتركة
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بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يساهم في دعم مشاريع التأهيل في قرية كوبر 
فـي اإطار امل�سوؤولية الجتماعية التي تقع على 
قام  الوطنية،  القت�سادية  املوؤ�س�سات  عاتق 
بامل�ساهمة  فل�سطني  فروع   – الإ�سكان  بنك 
فـي دعم م�ساريع التاأهيل التي تقوم بها جلنة 
كوبر للتاأهيل والإعمار خلدمة اأهايل القرية، 
بحيث جاء هذا الدعم كاإحدى الو�سائل التي 
يتبناها بنك الإ�سكان لتحقيق مفهوم التنمية 
فـي  لروؤيته  وترجمة  املجتمع،  فـي  امل�ستدامة 
جاءت  وقد  الجتماعية.  بامل�سوؤولية  التزامه 
هذه امل�ساريع مبادرة من جمموعة من اأهايل 
اأكرب عدد من  لإ�سراك  وهدفت  كوبر،  قرية 
امل�سوؤولية  حتمل  فـي  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
الجتماعية، وا�سراك اأكرب عدد من ال�سباب 
واملجموعات ال�سبابية فـي الأعمال التطوعية 

التي تخدم القرية. ومن جانبهم عرب ممثلي 
اللجنة عن �سكرهم وامتنانهم لبنك ال�سكان 
مل�ساهمته فـي هذه احلملة، واأكدوا اأن البنك 
الجتماعية  امل�ساريع  من  العديد  بدعم  قام 
املهمة، كما دعوا بقية املوؤ�س�سات القت�سادية 
الفل�سطينية للم�ساهمة فـي مثل هذه امل�ساريع 
وتن�سيط دورهم فـيما يخدم املجتمع. وبدوره 

– فروع  الإ�سكان  لبنك  الإقليمي  املدير  اأكد 
هذا  "اأن  الربغوثي  حممد  ال�سيد  فل�سطني 
دعم  فـي  البنك  �سيا�سة  �سمن  ياأتي  الدعم 
ن�ساطات املجتمع املحلي، والتي ت�سعى لتاأهيل 
واإحياء املدن والقرى"، كما اأ�سار اإىل اأهمية 
هذه احلمالت التطوعية ودورها فـي حت�سني 

املظهر العام وخدمة املواطنني.
و يساهم في تأثيث غرفة الدراما لمدرسة مغتربي البيرة األساسية 

اجلدير  ومن  بالنف�س.  ثقتهم  وزيادة 
دور  �سمن  ياأتي  الدعم  هذا  اأن  بالذكر 
تنموية منبثقة  روؤية  لتعزيز  الإ�سكان  بنك 
و�سمن  امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم  من 
البنك  يقوم  التي  التربعات  من  �سل�سلة 

من  املجالت،  مبختلف  �سنويا  بتقدميها 
وغريها،  ثقافة  تعليم،  تنمية،  �سحة، 
لتنمية  ترمي  التي  البنك  �سيا�سة  و�سمن 
قطاع التعليم ب�سكل خا�س ا�سافة لدعمه 

وتطويره مبا يخدم الطلبة. 

لبنك  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اطار  فـي 
دعم  على  منه  وحر�سًا  ال�سكان، 
قام  والثقافـية،  التعليمية  الن�ساطات 
البنك بامل�ساهمة فـي تاأثيث غرفة الدراما 
تخدم  والتي  البرية،  مغرتبي  مدر�سة  فـي 
450 طالب وطالبة من املرحلة  اأكرث من 
مديرة  �سكرت  وبدورها  الأ�سا�سية. 
املدر�سة بنك الإ�سكان على هذه امل�ساهمة، 
فـي  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  دور  على  واثنت 
دعم الأن�سطة التعليمية والثقافـية والفنية 
فـي املدار�س، واأكدت على اأهمية الأن�سطة 
الطلبة  �سخ�سية  �سقل  فـي  الالمنهجية 

و يساهم في دعم المؤتمر الوطني السادس للثالسيميا
قدم بنك ال�سكان م�ساهمته لدعم املوؤمتر الوطني 
ال�ساد�س للثال�سيميا الذي اأقيم حتت رعاية دولة 
بتاريخ  الـله  احلمد  رامي  د.  اأ.  الوزراء  رئي�س 
الهالل  قاعات  فـي   2017 اأيار  و21   20

وبح�سور  البرية،  فـي  الفل�سطيني  الأحمر 
وبريطانيا  واليونان  قرب�س  من  خرباء 
"باجلودة  �سعار  حتت  والأردن،  وكندا 
يهدف  والذي  الأمل"  نحقق  والعمل... 

املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  الرتقاء  اإىل 
ونفذت  فل�سطني،  فـي  الثال�سيميا  ملر�سى 
مب�ساركة  يومني  مدار  على  املوؤمتر  فعاليات 
خا�سة  اأوراق  بتقدمي  املحلية  املوؤ�س�سات 
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و يرعى اليوم المفتوح في مدرسة راهبات ماريوسف - رام الـله
والتمويل  للتجارة  ال�سكان  بنك  رعى 
راهبات  مدر�سة  اأقامته  الذي  املفتوح  اليوم 
ماريو�سف فـي رام الـله لل�سفوف ال�سا�سية 
من  اأكرث  مب�ساركة  وذلك  الأوىل،  الربعة 
فـي  �ساركوا  املدر�سة،  من  طفلة  ثالثمائة 
اليوم،  لهذا  خ�س�ست  التي  الن�سطة  كافة 
بنك  وممثل  املدر�سة  مديرة  وبح�سور 
الهيئة  وبا�سراف  المور،  واأولياء  ال�سكان 
اليوم  فقرات  نظموا  والذين  التدري�سية، 
فقرات  اليوم  وتخلل  مميز.  ب�سكل  املفتوح 
الهايل  بها  �سارك  وم�سابقات  تربوية 
ال�ساحة  انطلق اجلميع اىل  اطفالهم، حيث 
ال�سا�سية للمدر�سة وتوزعوا اىل فرق �ساركت 
الريا�سية  منها  املختلفة،  بالن�ساطات 
من  العديد  الطفال  ور�سم  وال�ستعرا�سية 
ل�ستقبال  فرحتهم  عن  املعربة  اللوحات 

واغاين  م�سرحية  وقدموا  ال�سيف،  ف�سل 
باملعر�س  اجلمع  وابهروا  عديدة،  طفولية 
ومن  هذا  بهم.  اخلا�س  والعلمي  الفني 
مديرة  مغنم  �سرين  ال�سيدة  �سكرت  جهتها 
املدر�سة بنك ال�سكان على رعايتهم الكرمية 
مع  العالقة  موؤكدة على عمق  املفتوح،  لليوم 
البنك، ومن جهة اخرى اكدت حر�س ادارة 
املدر�سة على رفع م�ستوى الطفال اكادمييا 
وتربويًا، م�سرية اىل ان مثل هذه الن�ساطات 

افكارهم  عن  للتعبري  فر�سة  اطفالنا  متنح 
واطالق ابداعتهم وتو�سيع مداركهم، وتبني 
�سعبه  وابناء  وطنه  يخدم  خالق  مبدع  جيل 
اولياء  عرب  اليوم  نهاية  وفـي  امل�ستقبل.  فـي 
فرحة  مل�سوا  حيث  �سعادتهم،  عن  المور 
ابنائهم وتطورهم الفكري والعملي، متمنني 
ال�ستمرار مبثل هذه الن�سطة املميزة، والتي 
تر�سم الفرحة وال�سعادة على وجوه الطفال، 

وت�ساعد على النمو العقلي نحو الأف�سل.
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الثال�سيميا  ومر�سى  باجلمعية  بعالقاتها 
واأبحاث طبية تتعلق بواقع مري�س الثال�سيميا 
الإ�سكان  بنك  دعم  وياأتي  حياته.  وجودة 
امل�ساهمة  على  حر�سه  واقع  من  للموؤمتر 

التعامل  و�سبل  باملر�س  والتعريف  بالتوعية 
العديد  قدم  الإ�سكان  بنك  باأن  علمًا  معه، 
العوام  مدار  على  للجمعية  التربعات  من 
ال�سرتاتيجية  خطته  �سمن  وذلك  ال�سابقة، 

 الهادفة اإىل ن�سر التوعية باملر�س واحلد منه.
مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  �سكرت  وبدورها 
الثال�سيميا بنك الإ�سكان على دعمه املتوا�سل 

�سنويًا ل�سالح املر�سى واجلمعية.

و يشارك بنشاط مدرسي في مدرسة بنات بيرزيت األساسية
نظم بنك الإ�سكان زيارة خا�سة اإىل مدر�سة 
مل�ساركة  وذلك  الأ�سا�سية،  بريزيت  بنات 
النبوي  املولد  ذكرى  منا�سبة  الطالبات 
ال�سريف، بحيث قام موظفـي البنك بتوزيع 
وق�ساء  املدر�سة  طالبات  على  حلويات 
جاءت  وقد  معهن.  الطيبة  الأوقات  بع�س 
م�ساركة  على  البنك  من  حر�سا  الزيارة 
ول�سيما  املنا�سبات  خمتلف  فـي  الطالبات 
لإدخال  املختلفة  واملنا�سبات  الأعياد  فـي 
قلوبهن،  على  وال�سرور  الفرح  من  جو 
م�سوؤولياته  البنك  التزام  اإطار  فـي  وذلك 
وتعبريا  الإن�سانية،  ون�ساطاته  الجتماعية 

كل  مع  والتوا�سل  امل�ساركة  روح  عن 
�سرائح املجتمع، و�سمن �سيا�سته فـي دعم 
القطاع  وخا�سة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 
املدر�سة  مديرة  �سكرت  وبدوره  التعليمي. 
بحيث  الكرمية،  اللفتة  على  ال�سكان  بنك 

الفرحة  ادخال  على  امل�ساهمة  هذه  عملت 
للطالبات، و�ساهمت فـي ادخال البهجة فـي 
نفو�سهن، كما طالبت بتعميم هذا الن�ساط 
فر�سة  الأعياد  جلعل  املدار�س  كافة  فـي 

لالأطفال للرتفـيه عن اأنف�سهم.
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U للعمالء حملة البطاقة االئتمانية من نوع Cash back و يطلق حملة

البنك التجاري األردني يسلم الجائزة الربع سنوية سيارة سيات ايبزا 2017 

قام البنك التجاري الأردين باطالق خدمة 
ال�سرتجاع النقدي back Cash للعمالء 
من  الئتمانية  البطاقة  حملة  واملوظفـني 
نقدي  ا�سرتجاع  خالل  من  وذلك   U نوع 
حلركات امل�سرتيات التي متت على بطاقة 

املحا�سبية )18 من  الدورة  العميل خالل 
كل �سهر( بن�سبة 1% من قيمة م�سرتيات 
 Cash Back العميل، حيث تتميز خدمة
املعادة  للمبالغ  اأعلى  حـد  وجود  بعدم 
بال�سافة  البطاقة،  م�ستخدم  للعميل 

ودون  تلقائيًا  العميل  اإ�سراك  اإنه يتم  اإىل 
تفعيل  ومبجرد  الطلب  لتقدمي  احلاجة 
البطاقة وا�ستخدامها يتم البدء باحت�ساب 

خدمة ال�سرتجاع النقدي.

اأعلن البنك التجاري الأردين عن ا�سم الرابح 
مدفوعة   2017 ايبزا  �سيات  ب�سيارة  الول 
امل�سافة  ال�سريبة  وقيمة  اجلمركية  الر�سوم 
توفـري"  "جتاري  التوفـري  ح�سابات  حملة  فـي 
عودة  بني  معت�سم  الكرمي  عبد  ال�سيد/ 
والفائز باجلائزة ربع ال�سنوية الوىل، ومت 
مب�ساركة  بهيج  حفل  فـي  املركبة  ت�سليمه 
كبار العمالء وموظفـي فرع رام الـله ومدير 
و�سيجري  العار�سة،  ح�سام  ال�سيد  الفرع 
�سهر  خالل  الثانية  اجلائزة  على  ال�سحب 
اجلوائز  اىل  بال�سافة  احلايل  دي�سمرب 
ال�سبوعية بقيمة 500 دينار. وتعليقًا على 
فوزه، قال ال�سيد/ عبد الكرمي بني عودة : 
اأنا  يل،  بالن�سبة  موؤثرة  حلظة  "اإنها 
التجاري  البنك  مع  تعاملي  باأن  �سعيد 
الأردين قد عاد علي باخلري والفائدة، 
فقد اأثبت البنك توفـريه خدمة مميزة 
لعمالئه وباأن الفر�س التي يوفرها لهم 

ت�ستحق النتظار بالفعل". 

�سحوباته  الأردين  التجاري  البنك  ويجري 
دينار   500 بقيمة  ا�سبوعية  جوائز  على 
وجوائز ربع �سنوية عبارة عن �سيارة �سيات 
ال�سريبة  وقيمة  اجلمارك  مدفوعة  ايبزا 
امل�سافة، ويتميز ح�ساب التوفـري لدى البنك 
التجاري الأردين ب�سموله جلميع ال�سرائح، 
حيث ي�سمل الربنامج نوعني من احل�سابات 
بقيمة  افتتاحي  بر�سيد  كال�سيكي  توفـريي 
على  حتت�سب  �سنوية  وفائدة  دينار   100

اأ�سهر،   )6( كل  تقيد  �سهري  ر�سيد  ادنى 
افتتاحي  بر�سيد  الذهبي  التوفـري  وح�ساب 

بالعمالت  يعادلها  ما  او  دينار   2,500

اأدنى  على  حتت�سب  �سنوية  بفائدة  الخرى 
وت�سارك  �سهريًا،  وتقيد  يومي  ر�سيد 
واجلامدة  الفّعالة  احل�سابات  انواع  جميع 
لها  وحتت�سب  اجلوائز  على  بال�سحوبات 
ح�سابات  وجود  حال  وفـي  فوائد  اأ�سعار 
فرعية ت�سارك بال�سحوبات جميعها بخالف 
العملة ونوع احل�ساب بال�سافة اىل اإمكانية 
ر  الق�سّ لالإطفال  التوفـري  ح�ساب  فتح 
وح�سب  بو�ساية(  اأو  ملنفعة  اأو  )بولية 

ال�سروط املحددة بنموذج فتح احل�ساب.

و يشارك في حفل العشاء الخيري لجمعية عطاء فلسطين الخيرية 
برعاية  الأردين  التجاري  البنك  �سارك 
الع�ساء اخلريي الذي اقامتة جمعية  حفل 
مرور  مبنا�سبة  اخلريية  فل�سطني  عطاء 
اجلراند  فندق  فـي  العطاء  من  عاما   15

من  كبري  عدد  مب�ساركة  الـله  رام  بارك 
وال�سخ�سيات  الر�سمية  ال�سخ�سيات 

هذه  وتاأتي  فل�سطني،  فـي  العتبارية 
التجاري  البنك  من  اإميانًا  امل�ساركة 
الأردين ب�سرورة ايالء اجلمعيات اخلريية 
الدعم امل�ستمر وحتفـيز موؤ�س�سات املجتمع 
التطوعية  العمال  فـي  لالنخراط  املدين 
اجلمعيات  هذه  لدور  جت�سيدًا  واخلريية 

احلفل  فـي  و�سارك  املجتمع،  خدمة  فـي 
دور  على  واثنوا  البنك  موظفـي  من  عدد 
جمعية عطاء فل�سطني التي تعترب من اأهم 
ان�سطتها  ت�سمل  التي  اخلريية  املوؤ�س�سات 
فـي  واملحتاجة  املهم�سة  الفئات  كافة 

املجتمع الفل�سطيني. 
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و يتبرع بكرسيين كهربائيين بالتعاون مع محافظة رام الـله والبيرة لذوي احتياجات خاصة 

و يرعى دوري فلسطين لكرة الهدف في مدينة أريحا
لريا�سة  الفل�سطيني  الحتاد   نظم 
املكفوفـني بتاريخ 2017/12/02 بالتعاون 
مع اللجنة الباراملبية الفل�سطينية وبرعاية 
فل�سطني  دوري  الأردين  التجاري  البنك 
للعلوم  فل�سطني  كلية  فـي  الهدف  لكرة 
فـي  فل�سطينية  6 فرق  ال�سرطية مب�ساركة 
ح�سل  الدوري  ختام  وبعد  الدوري.  هذا 
فريق مدينة اإم الفحم على املرتبة الوىل 
املجد  نادي  فريق  مع  نارية  مباراة  بعد 
الـله  رام  مدينة  من  املعاقني  لريا�سة 
�سباب  فريق  وح�سل  و�سيفا  خرج  والذي 
ختام  وفـي  الثالث،  املركز  على  نابل�س 
اليوم الريا�سي احلافل مت تتويج الالعبني 
الثالث  املراتب  كوؤو�س  وتوزيع  باملداليات 
الوىل وكان توزيع اجلوائز بح�سور كل من 
ال�سيد يو�سف لفـي ممثال عن اللواء جربيل 
كلية  رئي�س  �سباح  زاهر  والعقيد  الرجوب 
وال�سيد حممود اخلطيب  ال�سرطية  العلوم 
ممثالً عن البنك التجاري الأردين الراعي 

جانبه  من  املجال.  هذا  فـي  تربز  التي 
�سرح ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي اإن تقدمي 
مثل هذه التربعات �سرورة تقع على عاتق 
التجاري  البنك  واإن  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 

كافة  مع  للتوا�سل  دومًا  ي�سعى  الأردين 
التربعات  فئات املجتمع من خالل تقدمي 
الفل�سطيني  باملجتمع  للنهو�س  والرعايات 

وحفظ واحرتام كرامة الن�سان.

عالر  علي  وال�سيد  البطولة  لهذه  الر�سمي 
ممثاًل عن حمافظة اريحا. 

الفريد  الن�ساط  هذا  احل�سور  وثمن 
ا�ستعداده  �سباح  العقيد  وبداأ  نوعه  من 
ل�ست�سافة كافة الن�ساطات التي ت�ستهدف 
ذوي  لال�سخا�س  الريا�سات  هذه  مثل 
اندها�سه  عن  اخلطيب  واعرب  العاقة 
الالعبني  باإمكانيات  اعجابه  واأبدى 
من  لديهم  ما  اخراج  وعلى  وقدراتهم 
النوعية  الريا�سة  هذه  فـي  طاقات 

مازن  املحامي  �سكر  بدوره  وامل�سوقة. 
�سحادة رئي�س الحتاد الفل�سطيني لريا�سة 
لإجناح  و�سعى  �ساعد  من  كل  املكفوفـني 
الن�ساط  ان هذا  واعترب  النوعي،  الن�ساط 
ما هو ال باكورة الن�ساطات التي �سينظمها 
املكفوفـني  لريا�سة  الفل�سطيني  الحتاد 
من  كل  من  املكونة  التحكيم  جلنة  و�سكر 
ونزار  دراغمة  وثائر  بطة  ح�سن  ال�سادة 

حماجنة ولقاء عالر.

ممثاًل  الأردين  التجاري  البنك  قدم 
ال�سيد  فل�سطني  لفروع  الإقليمي  مبديره 
منت�سر ال�س�سرتي وبح�سور د. ليلي غنام 
حمافظ حمافظة رام الـله والبرية كر�سيني 
الحتياجات  ذوي  من  لعائلتني  كهربائيني 
اخلا�سة، وا�سادت ال�سيدة غنام بدور البنك 
التجاري الأردين فـي دعم الفئات املحتاجة 
الدائم  البنك  دعم  �ساكرة  املجتمع  فـي 
لأبناء ال�سعب الفل�سطيني والنهو�س بهم، 
الحتياجات  بذوي  الهتمام  باأن  م�سرية 
اخلا�سة واجب ديني واأخالقي ووطني واإن 
البنك التجاري الأردين من اأهم املوؤ�س�سات 
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بافتتاح  العربي  الإ�سالمي  البنك  احتفل 
فرعه اجلديد فـي بلدة عتيل، بح�سور نائب 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
طولكرم  مفتي  و�سماحة  ح�سني،  د.�سحادة 
ال�سيخ عمار البدوي ونائب حمافظ حمافظة 
طولكرم ال�سيد م�سطفى طقاطقة، و رئي�س 
بلدية عتيل ال�سيد ن�ساأت دّقة، ورئي�س جمل�س 
واملدير  عالونة  اأ.د.عاطف  البنك  اإدارة 
ال�سعيدي،  �سامي  ال�سيد  للبنك  العام 
بالإ�سافة اإىل ح�سد كبري من ال�سخ�سيات 
القت�ساد.  ورجال  والأهلية  الر�سمية 
حمافظة  حمافظ  معايل  نائب  اأ�سار  وقد 
البنك  اأن  �سحادة  د.ح�سني  النقد  �سلطة 
فـي  الرائدة  البنوك  من  العربي  الإ�سالمي 
فل�سطني  فـي  الإ�سالمية  ال�سريفة  قطاع 
امل�سرفـية  خدماته  وتنوع  بن�ساطه  لتميزه 
خالل  حقق  البنك  اأن  حيث  الإ�سالمية، 
الفرتة الأخرية ن�سب منو مميزة من حيث 
مما  ت�سهيالته،  واإجمايل  اأ�سوله  �سافـي 

البنك اإلسالمي العربي يفتتح فرعه الجديد في بلدة عتيل

و يسلم الفائز السادس بالسيارة من برنامج توفير األسرة السعيدة
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يعرب عن التطور امل�ستمر فـي عمل البنك 
كلمته  خالل  عرب  وقد  اإدارته.  وكفاءة 
الإ�سالمي  البنك  بافتتاح  �سعادتهم  عن 
عتيل،  بلدة  فـي   18 الـ  لتفرعه  العربي 
�سلطة  ا�سرتاتيجية  مع  ذلك  وان�سجام 
التو�سع  ب�سرورة  الفل�سطنيية  النقد 
والتفرع امل�سرفـي لو�سول كافة اخلدمات 

امل�سرفـية جلميع املناطق الفل�سطينية.
 كما وقد اأبدى مدير عام البنك الإ�سالمي 
امتنانه  ال�سعيدي  �سامي  ال�سيد  العربي 

لإدارة  �سكره  وقدم  للح�سور،  وتقديره 
امل�ستمر وتعاونه  البنك على دعمه  جمل�س 
وتنفـيذ  ر�سم  فـي  التنفـيذي  اجلهاز  مع 
لل�سنوات  للبنك  الإ�سرتاتيجة  اخلطط 
القادمة. ُمثنيًا على طاقم موظفـي البنك 
وموظفـني  مدراء  من  العربي  الإ�سالمي 
م�سريًا اأنه لول عملهم امل�سني ملا ا�ستطاع 
 ،%25 البنك حتقيق معدل منو يقارب 
من  الإ�سالمية  ال�سريفة  انتقلت  وملا 

8% اإىل 14% من احل�سة ال�سوقية.

اأجرى البنك الإ�سالمي العربي ال�سحب 
برنامج  من  ال�سيارة  على  ال�ساد�س 
توفـري الأ�سرة ال�سعيدة فـي مقر الإدارة 
عبارة  اجلائزة  وكانت  للبنك،  العامة 
ن�سيب  من  كور�سا  اأوبل  �سيارة  عن 
طليب(  �سالح  حممد  )عزيزة  ال�سيدة 
البرية،  فرع  فـي  البنك  لدى  املدخرة 
�سامي  ال�سيد  للبنك  العام  املدير  �سلم  وقد 
عن  عربت  التي  للفائزة  اجلائزة  ال�سعيدي 
للبنك  اجلزيل  و�سكرها  البالغة  �سعادتها 
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و يشارك في المؤتمر المصرفي الدولي 2017 بعنوان »تمكين المرأة مصرفيًا«

م�سرفـيًا  متكينها  فـي  كبري  اإ�سهام  له 
مع  للتعامل  ذلك  بعد  مهياأة  لت�سبح 

القطاع امل�سرفـي والبنوك.
اأن  على  م�ساركته  فـي  ال�سعيدي  اأكد  وقد 
العربي  الإ�سالمي  البنك  38% من عمالء 

ن�سبة  تفوق  ن�سبة  وهي  الن�ساء  من  هنَّ 
الفل�سطينية  البنوك  فـي  ال�سيدات  اإجمايل 
يو�سح  مما   ،%20 والبالغة  التجارية 
احل�سابات  فـي  للن�ساء  العايل  التمثيل 
امل�سرفـية فـي القطاع امل�سرفـي الإ�سالمي.
البنك  حر�س  على  ال�سوء  �سلط  وبدوره   
الإ�سالمي العربي دومًا من خالل اخلدمات 
والربامج التي يقدمها اأن يكون هناك دائما 
خ�سو�سية للن�ساء، كربنامج توفـري جواهر 

للبنك  التابعة  التوفـري  برامج  اأحد  وهو 
الإ�سالمي العربي وبلغت ن�سبة متثيل الن�ساء 
فـيه 48% من ح�سابات البنك بينما %51 
اأن  على  يوؤكد  مما  جواهر،  برنامج  من 
الربامج امل�سرفـية التابعة للبنك الإ�سالمي 
العربي تعمل على حتقيق اأحد اأهم اأهداف 
للن�ساء  امل�سرفـية  الثقافة  ن�سر  فـي  البنك 
القطاع  فـي  النخراط  من  ومتكينهن 
ال�سراكة  اإىل �سرورة  اأ�سار  كما  امل�سرفـي. 
امل�ساريع  متويل  وموؤ�س�سات  البنوك  بني  ما 
وا�سح على دعم  اأثر  لها من  ملا  ال�سغرية، 
اإىل  وتطرق  ومتكينها،  املراأة  م�ساريع 
الإ�سالمي  البنك  بني  الناجحة  ال�سراكة 

العربي وجمعيات التوفـري والت�سليف.
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الإ�سالمي العربي ملا يقدمه من جوائز عديدة 
وخدمات م�سرفـية متميزة لكافة عمالئه.

الفائزة  ال�سعيدي  ال�سيد  وهناأ  كما 
عمالء  جميع  ودعا  ال�ساد�سة،  بال�سيارة 
الكرام  العربي  الإ�سالمي  البنك 
مت  والذي  الربنامج  هذا  من  ال�ستفادة 
البنك،  لعمالء  وتكرميًا  تقديرًا  اإطالقه 

التوفـري  جوائز  فـي  التنوع  اأن  واأكد 
مبجموع  جائزة   400 تبلغ  والتي  املقدمة 
جوائز  �ساملة  �سنويا  دولر   600,000

الأ�سبوعية  والذهب  اليومية  العمرة 
ال�سنوية  ربع  وال�سيارة  ال�سهرية  والزواج 
وال�سقة ن�سف ال�سنوية واحلج والأ�ساحي 
البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  ال�سنوية، 

التوفـري  ت�سجيع  اإىل  والهادفة  املتكاملة 
من  ممكن  عدد  باأكرب  العمالء  ومكافاأة 
مدار  على  والقيمة  املتنوعة  اجلوائز 
اأف�سل  لتقدمي  املتوا�سل  وال�سعي  العام، 
امل�ستويات  وباأعلى  امل�سرفـية  اخلدمات 
بالبنك  ثقتهم  وك�سب  العمالء  لإر�ساء 

الإ�سالمي الأول فـي فل�سطني.

رامي  د.  الوزراء  رئي�س  رعاية  حتت 
ال�سيد  النقد  �سلطة  وحمافظ  احلمدهلل، 
الإ�سالمي  البنك  �سارك  ال�سوا،  عزام 
ال�سيد  العام  باملدير  ممثاًل  العربي 
فـي جل�سة خا�سة حول  ال�سعيدي  �سامي 
املوؤمتر  فـي  للن�ساء  امل�سرفـية  الثقافة 
2017 بعنوان "متكني  امل�سرفـي الدويل 

م�سرفـيًا". املراأة 
على  حديثه  فـي  ال�سعيدي  �سدد  وقد 
اأهمية انعقاد مثل هذه املوؤمترات املتعلقة 
بتمكني املراأة اقت�ساديا هو اأ�سا�س ل بد 
منه لتمكينها م�سرفـيًا وذلك خل�سو�سية 
لها  وملا  الفل�سطيني  جمتمعنا  فـي  املراأة 
واقت�سادي  واجتماعي  ن�سايل  دور  من 
ل ميكن اإنكاره عرب التاريخ. وقد اأو�سح 
فل�سطني  فـي  العاملة  املراأة  ن�سبة  اأن 
من  فقط   %5 واأن   ،%20 تتجاوز  مل 
من   %11 و  ن�ساء،  الأعمال  اأ�سحاب 
على  وبناًء  للن�ساء،  هي  العقارية  امللكية 
ذلك فاملراأة الفل�سطينية مل حت�سل على 
ن�سيبها الكافـي من احل�سابات البنكية، 
العمل  يتم  اأن  ال�سروري  من  فاإنه  لذلك 
على متكني املراأة اقت�ساديًا، مما �سيكون 
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بنك األردن يستعد للسحب على »المليون« نهاية العام الجاري
فـي اإطار روؤيته الهادفة اىل مكافئة عمالئه 
با�ستمرار وتقدمي اأف�سل اجلوائز واخلدمات 
لهم، ي�ستعد بنك الأردن لل�سحب على جائزته 
الكربى لهذا العام فـي نهاية �سهر كانون اأول 
ونقدا،  عدا  �سيكل  مليون  وقيمتها  القادم، 
وذلك تتويجا حلملة ح�سابات التوفـري التي 
توا�سلت خالل عام 2017 حتت �سعار "فـي 
كل  جائزة  وت�سمنت  حياتك"،  بتغري  اأرقام 

اأ�سبوعني بقيمة 50 األف �سيكل.
فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  ودعا 
فل�سطني ال�سيد حامت الفقهاء اجلميع اىل 
فتح ح�سابات توفـري لدى البنك اأو تغذية 

بــانــورامــا

ح�ساباتهم القائمة ليتمكنوا من الدخول 
الفوز  فـي  فر�سهم  وزيادة  ال�سحب  فـي 
موعد  اأن  اىل  لفتًا  املليون،  بجائزة 

اجلاري،  العام  نهاية  �سيكون  ال�سحب 
فر�سة  لها  الفروع  كل  ان  اىل  منوهًا 

مت�ساوية فـي الفوز بهذه اجلائزة.

عائلة بنك األردن في فلسطين تجتمع في فعالية »لمة عيلة«
الذي  الكبري  بالدور  اإميانه  من  انطالًقا 
اجلبارة  وجهودهم  البنك  موظفو  يلعبه 
بالتفوق  البنك  روؤية  حتقيق  �سبيل  فـي 
فـي  الأردن  بنك  نظم  الدائم،  والتطور 
وترفـيهية  اجتماعية  فعالية  فل�سطني 
الغربية  فـي ال�سفة  وموظفـيه  لإدارته 
 ."2 "ملة عيلة  وقطاع غزة، حتت عنوان 
واجتمعت عائلة بنك الأردن من خمتلف 
وبالتزامن  الغربية،  ال�سفة  فـي  فروعه 
مع اجتماع عائلة البنك فـي غزة، وجرى 

و يدعم تركيب مظلة لمقصف مدرسة البيرة الجديدة 
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
مدر�سية  بيئة  تهيئة  ب�سرورة  واميانه 
مالءمة لأبنائنا الطلبة، قدم بنك الأردن 
املق�سف  ملبنى  مظلة  لرتكيب  دعمه 
فـي  الأ�سا�سية  البرية  مبدر�سة  اخلا�س 
ويدر�س  والبرية.  الـله  رام  حمافظة 
يقع  حيث  طفال،   315 املدر�سة  فـي 

اخلارجية  املدر�سة  �ساحة  فـي  املق�سف 
بعيدا عن مبنى املدر�سة ول يوجد عليه 
فـي  وقفوهم  اأثناء  لالأطفال  حماية  اأي 
املق�سف،  من  حاجاتهم  ل�سراء  الدور 
فـي  الغزير  للمطر  يعر�سهم  مما 
ال�سيف.  فـي  احلارقة  وال�سم�س  ال�ستاء 
فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  وقال 

"اإن  الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني 
لحتياجات  دوما  ي�ستجيب  البنك 
الأطفال  فئة  ويويل  املختلفة  املجتمع 
اإميانا  ويوؤمن  ق�سوى،  اأهمية  والطالب 
لهم،  الدعم  تقدمي  باأهمية  عميقا 
كي  لهم  مالءمة  مدر�سية  بيئة  وتاأمني 

يبدعوا".

البنك  عائلة  بني  امل�سافات  الواحدة عرب نظام الربط التلفزيوين.تق�سري 
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و يختتم حملته للتوعية حول مخاطر سرطان الثدي
التوعوية  حملته  الأردن  بنك  اختتم 
التي نظمها بالتزامن مع ال�سهر العاملي 
الثدي،  �سرطان  خماطر  حول  للتوعية 
لت�سجيع الن�ساء على اإجراء الفحو�سات 
الدورية، على اعتبار اأن الفح�س املبكر 
هذا  من  والوقاية  الأمان  مفتاح  هو 
�سعار  حتت  احلملة  وجاءت  املر�س. 
وتوا�سلت  اأمل"،  احلياة  فـي  "ويبقى 
خمتلف  فـي  اأكتوبر  �سهر  مدار  على 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  مناطق 
مر�سى  مع  البنك  ت�سامن  على  تاأكيدا 

هذا  ملكافحة  ودعمه  الثدي  �سرطان 
الدوري  الفح�س  ثقافة  ون�سر  املر�س 

املر�س  عن  املبكر  الك�سف  بهدف 
والوقاية منه.

و يواصل حملة جوائز حسابات التوفير »في أرقام بتغير حياتك« 
التوفـري2017  ح�سابات  حملة  توا�سل 
لدى بنك الأردن والتي حتمل �سعار "فـي 
اإجراء �سحوباتها  اأرقام بتغري حياتك"، 
كل  األف   50 البالغة  جوائزها  وت�سليم 

اأ�سبوعني ومليون �سيكل نهاية العام. 
قواريق  اأحمد  كامل  حممد  ال�سيد  وفاز 
عام  منذ  نابل�س  فرع  لدى  واملّدخر 

�سيكل.  األف   50 قدرها  بجائزة   1997

املتقاعدة  لل�سيدة  الأرقام  ابت�سمت  كما 
واملّدخرة  م�ساعيد  علي  حممود  �سفاء 
لدى فرع نابل�س منذ عام 2009، لتفوز 
وفاز  �سيكل،  األف   50 قدرها  بجائزة 
ال�سيد خالد اأحمد حممود نزال واملدخر 
لدى فرع جنني منذ العام 2010 بجائزة 

قدرها 50 األف �سيكل. كما ابت�سم احلظ 
املّدخر  �سلبي،  توفـيق  نعمان  لوؤي  لل�سيد 
حيث   ،2014 عام  منذ  جنني  فرع  لدى 
ا  فاز بجائزة قدرها 50 األف �سيكل، واأي�سً
كانت الـ 50 األف �سيكل من ن�سيب ال�سيد 
املّدخر  �سليمان،  مو�سى  �سدقي  عدنان 

لدى فرع رام الـله منذ عام 2007.
و يقدم رعايته الماسية لمهرجان التسوق الشتوي الخامس في رام الـله

انطالًقا من م�سوؤوليته الجتماعية واميانه 
والرتويج  الفل�سطيني  املنتج  دعم  باأهمية 
بنك  قدم  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع 

الت�سوق  ملهرجان  املا�سية  رعايته  الأردن 
موؤ�س�سة  نظمته  والذي  اخلام�س  ال�ستوي 
حماية  جمعية  مع  بال�سراكة  النا�سر 

وتوا�سل على مدار  الفل�سطيني،  امل�ستهلك 
اأول  ت�سرين   14 وحتى   11 اأيام من  اأربعة 

فـي �سرية رام الـله الأوىل.
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بنك القاهرة عمان يشارك في مؤتمر »تمكين المرأة مصرفيا«

نشاط مميز لبنك القاهرة عمان على المستويين المحلي والخارجي

و يختتم مشاركته في منتدى دولي في االمارات

فعاليات  فـي  عمان،  القاهرة  بنك  �سارك 
املوؤمتر الذي نظمته �سلطة النقد حتت عنوان 
م�سرفـيا"، فـي اأريحا، حيث  املراأة  "متكني 
العام  املدير  نائب  القليمي،  املدير  قدم 
خالله،  مداخلة  ن�سنا�س،  جوزيف  ال�سيد 
تعزيز  على  العمل  اأهمية  على  فـيها  ركز 
فـي  وقال  اقت�ساديا.  املراأة  م�ساركة 
للهيئات  تبعا  املراأة  متكني  اإن  مداخلته: 

امل�سرفـية  ال�سبكة  �سمنها  ومن  الدولية، 
 Women World( للمراأة  العاملية 
الأدوات  بتوفـري  يعنى   ،)Banking

ال�ساملة  املالية  اخلدمات  اأي  املختلفة 
امل�ساهمة  اأجل  من  للن�ساء  واملالئمة 
م�ساألة  وهي  اأف�سل،  م�ستقبل  بناء  فـي 
اأردنا  ما  اإذا  واحليوية،  بالغة احل�سا�سية 
املن�سود  التطور  اإىل  الو�سول  ملجتمعنا 

فـي خمتلف القطاعات.وتابع: مما نفخر 
القاهرة  بنك  عمل  منظومة  واقع  فـي  به 
عمان، املكانة املرموقة التي و�سلت اإليها 
من�سب  منهن  العديد  وت�سغل  الن�ساء، 
الإدارة، اأي اأنهن مديرات دوائر واأق�سام 
اأو  خمتلفة، وهذا الأمر مل ياأت من فراغ 
املراكز  ل�ستحقاقهن  بل  املجاملة،  باب 

ي�سغلنها. التي 

الربع  خالل  عمان،  القاهرة  بنك  وا�سل 
م�ساهماته   ،2017 العام  من  الرابع 
ما  القطاعات،  خمتلف  فـي  وح�سوره 

توج بالعديد من الإجنازات. ومل يقت�سر 
املحلي  امل�ستوى  على  البنك  ن�ساط 
من  العديد  لي�سمل  تعداه  بل  فح�سب، 

انعكا�سا  وذلك  اخلارجية،  امل�ساركات 
اأبرز  مع  �سالته  وقوة  البنك،  اأداء  ملتانة 

العربية والدولية. املوؤ�س�سات امل�سرفـية 

اختتم بنك القاهرة عمان م�ساركته فـي 
فعاليات منتدى دويل نظم مببادرة من 
فـي   "EFILE"و  ،"Experts" �سركتي 
البنك  ومثل  الإماراتية.  "دبي"  مدينة 
م�سروع  مدير  املنتدى،  فعاليات  فـي 
"نظام الأر�سفة الكرتوين" وليد تالوي، 
تقديرًا  جاءت  امل�ساركة،  هذه  باأن  علما 
فـي  املواكبة  وجناحاته  البنك  لدور 
وتوجت  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال 
تطبيق  اأف�سل  جائزة  على  بح�سوله 
العام  الإلكرتونية عن  الأر�سفة  لربنامج 

."ECMS" 2016، املعروف با�سم

املحفل  فـي  البنك  تواجد  اأن  كما 
"دبي"، والفوز  الدويل الذي ا�ست�سافته 
منظومة  لتميز  نتيجة  يعد  باجلائزة، 
العمل فـيه، وحر�سه على تكري�س اأف�سل 
امل�سرفـي  العمل  جمال  فـي  النماذج 
اآخر  مواكبة  على  عالوة  واملوؤ�س�سي، 
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وو�سعها  والبنكية،  التقنية  التطورات 
واملوؤ�س�سات  الأفراد  متناول  فـي 
البنك  واأكد  فل�سطني.  فـي  وال�سركات 
املنتدى،  فعاليات  فـي  امل�ساركة  اأهمية 
بني  ثنائية  لقاءات  عقد  تخلله  والذي 
ممثلي  وبني  تالوي،  ال�سيد  ممثله 

العربية  امل�سرفـية  الهيئات  من  العديد 
خالل  مت  كما  والدولية.  والقليمية 
فـي  البنك  جتربة  ا�ستعرا�س  امللتقى 
فل�سطني،  فـي  امل�سرفـي  العمل  جمال 
واإبراز العديد من ق�س�س النجاح التي 

حققها البنك هذا املجال. 
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و يساهم في نشاط مجتمعي متميز

و يعلن عن الفائزين في حملة حسابات التوفير »معنا بس، بتصير مليونير«
الفرتة  القاهرة عمان خالل  اأعلن بنك   
ح�سابات  بحملة  الفائزين  عن  املا�سية، 
اأيلول وت�سرين الأول  التوفـري عن �سهري 
الـله  جاد  خالد  املواطن  وفاز  املا�سيني. 
عن  ال�سهرية،  باجلائزة  الـله،  رام  من 
�سهر اأيلول املا�سي، بينما فازت املواطنة 
رول بدر من اخلليل، باجلائزة ال�سهرية 
عن �سهر ت�سرين الأول املا�سي، وقيمة كل 
الفائزان  واأبدى  �سيكل.  مليون  ربع  منها 
باجلائزة،  بالفوز  الغامرة  �سعادتهما 
من  ال�ستفادة  اإىل  اجلمهور  ودعيا 

خدمات البنك ومبادراته املختلفة.
�سخمة  مالية  جوائز  البنك  ويقدم 
بت�سري  ب�س  "معنا  حملته  اطار  فـي 
مليون  اجلوائز  تبلغ  حيث  مليونري"، 
على  عالوة  اأ�سهر،  �ستة  كل  �سيكل 
فكرة  وتقوم  �سهريا.  �سيكل  مليون  ربع 

عرب  املجتمعي  ن�ساطه  البنك  ويوا�سل 
مثل  الفعاليات،  من  العديد  رعاية 
املقد�سة،  املدينة  فـي  فعاليات  �سل�سلة 
امل�سيحية  ال�سابات  جمعية  نظمتها 
ملنا�سبة  تنظيمها  جاء  بالقد�س، 
هذه  وا�ستهدفت  املجيد.  امليالد  عيد 

من  خمتلفة  عمرية  فئات  الفعاليات 
حيث  والن�ساء،  الأطفال  مئات  �سمنها 
هدفت اإىل حتقيق اأهداف عديدة، من 
البهجة على  اأجواء من  ا�سفاء  �سمنها 
الأطفال مبا فـي ذلك الأطفال الأيتام.

مهد  مدينة  فـي  البنك  رعى  كما 

�سنويا  حفال  حلم،  بيت  امل�سيح  ال�سيد 
املحتاجني، نظم مببادرة من  لالأطفال 
اإىل  اإ�سافة  العربي،  الن�سائي  الحتاد 
�سيدة  كني�سة  اأقامته  ميالدي،  بازار 

الب�سارة الرعوية فـي بيت جال.
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بقيمة  توفـري  ح�ساب  فتح  على  احلملة 
بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  دينار   200

الر�سيد،  زاد  كلما  اأنه  علما  الأخرى، 
دينارا   50 فكل  الفوز،  فر�س  زادت 
احل�ساب،  فـي  ايداعها  يتم  ا�سافـية 
فـي  للدخول  ا�سافـية  فر�سة  توفر 

على  متتد  احلملة  اأن  يذكر  ال�سحب. 
التوفـري  برنامج  اأن  علما  العام،  مدار 
املزايا،  من  العديد  يتيح  البنك  لدى 
فـيزا  بطاقة  على  احل�سول  مثل 
لل�سنة  وجمانا  التوفـري  ح�ساب  ب�سمان 

الأوىل للبطاقات اجلديدة فقط.
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البنك العربي بنك العام في الشرق األوسط للعام 2017 

البنك العربي حمليًا واقليميًا وعن قدرة 
م�ستويات  حتقيق  على  املتوا�سلة  البنك 
الظروف  �سوء  فـي  خ�سو�سًا  قوية  اأداء 
املنطقة."  ت�سهدها  التي  وامل�ستجدات 
وا�ساف :"نعمل فـي البنك العربي ب�سكل 
موؤ�س�سي على توظيف خربتنا امل�سرفـية 

للمنطقة خلدمة  العميق  الطويلة وفهمنا 
القطاعات  خمتلف  عرب  عمالئنا 
تواكب  �ساملة  م�سرفـية  حلول  وتقدمي 
على  مرتكزين  وتطلعاتهم  احتياجاتهم 
عرب  واملمتدة  الوا�سعة  فروعنا  �سبكة 

خم�س قارات."

 ،)The Banker( منحت جملة ذا بانكر
تاميز  الفاينن�سال  ملجموعة  التابعة 
العربي  البنك  لندن،  ومقرها  العاملية 
الأو�سط  ال�سرق  فـي  العام  بنك  لقب 
خا�س  حفل  فـي  وذلك   2017 للعام 
جمع  ح�سره  لندن  فـي  موؤخرًا  اقيم 
وممثلني  امل�سرفـية  ال�سخ�سيات  من 
العامل.  حول  من  م�سرفًا   120  عن 
من  واحدة  بانكر  ذا  جملة  وتعترب 
بال�سوؤون  املتخ�س�سة  املجالت  اأعرق 
العامل  م�ستوى  على  وامل�سرفـية  املالية 
منذ  ال�سهرية  ا�سداراتها  ت�سكل  حيث 
رئي�سيًا  مرجعًا  عامًا   90 يقارب  ما 
لل�سناعة امل�سرفـية العاملية. وياأتي منح 
اللقب  هذا  املجلة  فـي  التحكيم  هيئة 
من  جمموعة  على  بناء  العربي  للبنك 
باملركز  واملرتبطة  املتخ�س�سة  املعايري 
وال�سرتاتيجية  واأدائه  للبنك  املايل 
جمموعة  اىل  بال�سافة  يتبناها  التي 
الأخرى.  املتخ�س�سة  املعايري   من 
قال  التكرمي،  هذا  على  تعليقه  وفـي 
العام  املدير   – �سباغ  نعمة  ال�سيد 
هذا  "يعرب  العربي:  للبنك  التنفـيذي 
التقدير عن املكانة املتميزة التي يتبواأها 

و يطلق حملة جديد »نرى ما ترى«
للبنك  املوؤ�س�سية  الهوية  تعزيز  اإطار  فـي 
الفئات  مع  التوا�سل  وتفعيل  العربي 
احلملة  اطالق  موؤخرا  مت  امل�ستهدفة، 
فل�سطني  فـي  للبنك  اجلديدة  العالنية 
حتت �سعار "نرى ما ترى". وت�سم احلملة 
ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  والتي  اجلديدة 

الت�سال الت�سويقي للبنك جمموعة متنوعة 
احدث  وفق  امل�سممة  العالنات  من 
و�سائل  فـي  املتبعة  العالنية  ال�ساليب 
والرقمية.  واملرئية  املطبوعة  العالم 
ر�سالتها  عرب  احلملة  هذه  تخاطب  حيث 
ال�سباب  فئة  ل�سيما  املختلفة،  ال�سرائح 

جم�سدة القيم امل�سرتكة التي جتمع البنك 
البنك  دور  وتعك�س  ال�سرائح  بتلك  العربي 
من  معتمديه  متكني  فـي  املتوا�سل  العربي 
وم�ساندتهم  واهدافهم  طموحهم  حتقيق 
التي  امل�سرفـية  احللول  تقدمي  خالل  من 
تتفهم احتياجاتهم و تلبي ا�سلوب حياتهم.
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و ينظم حملة تبرع بالدم 
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بالدم  التربع  حملة  العربي  البنك  نظم 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي مب�ساركة 
الـله  رام  وفروع  منطقة  فـي  موظفـيه 
�سمن �سل�سلة ن�ساطات البنك التطوعية. 
التي  الثالثة  هي  احلملة  هذه  اأن  علما 
خاللها  قدم   2017 العام  خالل  نظمت 
املوظفـني ما يقارب 83 وحدة دم. حيث 
التربع  بن�ساط  امل�ساركة  املوظفـني  يهتم 
املحافظة  فـي  كبرية  اأهمية  له  ملا  بالدم 
على �سحتهم وخدمة املجتمع املحلي من 
مر�سى  حياة  اإنقاذ  فـي  امل�ساهمة  خالل 

بحاجة اإىل التربع. 
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و ينظم الحفل السنوي الخاص بموظفيه

و يطلق عرضًا مميزًا لحاملي بطاقات تيتانيوم ماستركارد االئتمانية 

ال�سنوي  حفله  العربي  البنك  نظم 
من  اأجواء  و�سط  مبوظفـيه  اخلا�س 
العالقات  تعزيز  بهدف  وال�سرور  البهجة 
خالل  جلهودهم  وتقديرا  املوظفـني  بني 

على  احلفل  احتوى  وقد  هذا  العام. 
والرتفـيه  التكرمي  فقرات  من  العديد 
ام�سوا  الذين  املوظفـني  تكرمي  ومنها 
فـي  عاما  ع�سر  وخم�سة  عاما  ع�سرين 

واحلما�س  التفاعل  من  جو  وفـي  البنك. 
امل�سابقات  من  مبجموعة  موظفوه  �سارك 

والرتفـيه. والتحديات 

حملة  موؤخرا  العربي  البنك  اأطلق 
يتيح  خا�سا  عر�سا  تت�سمن  ترويجية 
فئة  من  الئتمانية  بطاقاته  حلملة 
تيتانيوم ما�سرت كارد ا�سرتداد م�سمون 
عند  م�سرتياتهم  قيمة  من  لن�سبة 
واملحالت  املراكز  كافة  لدى  الت�سوق 

التجارية اأو عند الت�سوق عرب الإنرتنت.
م�ستخدمي  كافة  باإمكان  و�سيكون 
من  الئتمانية  كارد  ما�سرت  تيتانيوم 
البنك العربي ا�سرتجاع مبلغ نقدي ي�سل 
بتاريخ  اأمريكي ت�سرف  500 دولر  اإىل 

عرب  ت�سوقهم  عند  وذلك  احلملة،  نهاية 
واملراكز  البيع  نقاط  ولدى  الإنرتنت 
من  اي  قيمة  دفع  اأو  املختلفة  التجارية 
وذلك  البطاقة،  بوا�سطة  م�سرتياتهم 
العام  الأول من هذا  7 كانون  تاريخ  من 

ولغاية 7 كانون الثاين من العام املقبل.
�سقر،  مروان  قال  احلملة  على  وتعقيبا 
امل�سرفـية  اخلدمات  اإدارة  مدير 
فل�سطني:   - العربي  البنك  فـي  لالأفراد 
اخلا�س  العر�س  هذا  اطالق  "ياأتي 
هذا  خالل  الت�سوق  مو�سم  مع  ليتزامن 

حلملة  يتيح  وب�سكل  العام  من  الوقت 
اأف�سل  قيمة  على  احل�سول  بطاقاتنا 
اأي  لدى  اأو  الكرتونيًا  ت�سوقهم  خالل 
التجارية."  واملراكز  املحالت  من 
اإىل  العربي  البنك  فـي  "ن�سعى  واأ�ساف: 
اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  تقدمي 
احتياجات  تلبي  التي  والعرو�س 
مع  يتنا�سب  ومبا  معتمدينا  وتطلعات 
املختلفة  املوا�سم  عرب  حياتهم  اأ�سلوب 

خالل العام."
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و يفتتح مكتبه التمثيلي الثاني في العاصمة التشيلية سنتياغو

تعيين رشدي الغالييني مديرًا عامًا لبنك فلسطين وهاني ناصر مديرًا عامًا لإلسالمي العربي
بنك فلسطين أصبح مجموعة مالية كبيرة ويعلن عن تحديث اإلطار العام للمجموعة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  اأعلن 
جمموعة بنك فل�سطني املالية عن حتديث 
مع  يتنا�سب  مبا  للمجموعة  العام  الإطار 
البنك  على  طراأ  الذي  والتو�سع  التطور 
وا�سرتاتيجيته  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
احلداثة  مواكبة  فـي  امل�ستقبلية  وروؤيته 
املحلي  والنت�سار  التو�سع  فـي  امل�سرفـية 
والدويل وتعزيز وتنويع ا�ستثماراته املالية 
املختلفة، حيث ت�ساعفت جميع املوؤ�سرات 
الع�سرة  خالل  اأ�سعاف  عدة  املالية 
احل�سة  و�سلت  فـيما  املا�سية  �سنوات 
القطاع  ثلث  اىل  للمجموعة  ال�سوقية 
اأكرب  لت�سبح   2017 عام  امل�سرفـي 
وثاين  فل�سطني  فـي  م�سرفـية  موؤ�س�سة 
على  اخلا�س  القطاع  فـي  م�سغل  اأكرب 
م�ستوى الوطن بعدد املوظفـني والعاملني 

لي�سل اىل 2,200 موظفًا وموظفًة.
ال�سيد  تعيني  التحديثات  هذه  و�سملت 
لبنك  عامًا  مديرًا  الغالييني  ر�سدي 

فل�سطني وتعيني ال�سيد هاين نا�سر، مديرًا 
حيث  العربي.  ال�سالمي  للبنك  عامًا 
وا�سعة  م�سرفـية  بخربة  الغالييني  يتمتع 
الأعمال  جمال  فـي  عامًا  ثالثني  اىل  متتد 
فـي  اإدارية  منا�سب  عدة  و�سغل  امل�سرفـية 
نائب  من�سب  اآخرها  كان  فل�سطني  بنك 
نا�سر فلديه خربة  اأما هاين  العام.  املدير 
وع�سرين  ثالثة  عرب  ممتدة  م�سرفـية 
بنك  فـي  اإدارية  منا�سب  عدة  و�سغل  عامًا 
فل�سطني كان اآخرها من�سب م�ساعد املدير 

العام/ مدير اإدارة اأعمال ال�سفة الغربية.
باأنه  ال�سوا  اأ�ساف  التابعة،  ال�سركات  وعن 
مت رفع راأ�س مال البنك الإ�سالمي العربي 
لي�سل اىل 75 مليون دولر اأمريكي متا�سيًا 
البنكية  للخدمات  الكبري  الطلب  مع 
لفتتاح  البنك  يخطط  فـيما  الإ�سالمية، 
القادمني.  العامني  اأخرى خالل  8 فروع 
وفـي هذا الإطار حتدث ال�سوا رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموعة بنك فل�سطني عن التحديثات 

التو�سع  مع  لتتنا�سب  املجموعة  هيكلية  فـي 
وتتما�سى  اجلديدة،  وال�ستثمارات  والنمو 
مع روؤية �سلطة النقد الإ�سرتاتيجية لتعزيز 

حوكمة اجلهاز امل�سرفـي الفل�سطيني. 
اخلارجي،  والنت�سار  التو�سع  نطاق  وفـي 
ثاين  العام  هذا  فـي  فل�سطني  بنك  افتتح 
فـي  له  مرخ�س  دويل  متثيلي  مكتب 
اأول  ليكون  �سنتياغو  الت�سيلية  العا�سمة 
اأمريكيا  قارة  فـي  يفتتح  عربي  م�سرف 
املجموعة  لنهج  وا�ستمرارًا  الالتينية. 
الإلكرتونية  التطورات  اأف�سل  مواكبة  فـي 
العاملية وتقدمي اأف�سل املنتجات واخلدمات 
على  البنك  عمل  لعمالئه،  امل�سرفـية 
تطوير واأمتتة براجمه ومنتجاته امل�سرفـية 
املختلفة لين�سم اىل �سركات البنك التابعة، 
اأول  وهي   PalPay �سركة  ت�سمل  والتي 
تطوير  فـي  متخ�س�سة  فل�سطينية  �سركة 
الو�ساطة  و�سركة  الإلكرتوين  الدفع  نظم 

لالأوراق املالية الذراع ال�ستثماري للبنك.

افتتح بنك فل�سطني مكتبه التمثيلي الثاين 
الت�سيلية  العا�سمة  فـي  فل�سطني  خارج 
ر�سمي  وجرى ذلك خالل حفل  �سنتياغو. 
الأعمال  رجال  من  جمموعة  ح�سره  كبري 
الفل�سطينيني  الأموال  روؤو�س  واأ�سحاب 
دول  خمتلف  من  الغرتاب  بالد  فـي 
واأ�سحاب  من  عدد  اىل  بال�سافة  العامل. 
الذين  الالتينية  اأمريكا  فـي  ال�سركات 
نافذة  عالقات  تطوير  البنك  ا�ستطاع 
املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل  معهم 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  هن  ف�ساًل 
وعزام  فل�سطني،  بنك  جمموعة  اإدارة 

ال�سوا، حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية.
مكاتبه  خالل  من  فل�سطني  بنك  ومتكن 

وفتح  التوا�سل  بناء ج�سور  التمثيلية من 
القت�سادية  للعالقات  جديدة  اآفاق 
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و يعلن انضمام ندى شوشة عضوًا مستقاًل في مجلس إدارته 
ال�سيدة  ان�سمام  عن  فل�سطني  بنك  اأعلن 
كع�سو  اإدارته  جمل�س  اىل  �سو�سة  ندى 
موؤ�س�سة  جانب  من  تر�سيحها  مت  م�ستقل 
بنك  اإدارة  جمل�س  فـي  الدولية  التمويل 
�سو�سة  ندى  ال�سيدة  وحتمل  فل�سطني. 
العمل  جمال  فـي  جدًا  غنية  خربة 
واملنتجات  اخلدمات  وتطوير  امل�سرفـي 
عدد  فـي  وامل�سرفـية  املالية  واملوؤ�س�سات 
يدخل  وبذلك  والعامل،  العربية  الدول  من 
مراحله  فل�سطني مرحلة جديدة من  بنك 
اإىل  والتطلع  النمو،  تعزيز  فـي  امل�ستمرة 
والأدوات  املالية  ال�ست�سارات  تقدمي 
امل�سرفـية جلذب املزيد من ال�ستثمارات 
الإقليمية  لعالقاته  نظرًا  فل�سطني  اإىل 
الإمارات  مثل  دول  فـي  ووجوده  والدولية 

العربية املتحدة وت�سيلي. 
وت�سغل ال�سيدة �سو�سة حاليًا من�سب كبرية 
م�ست�ساري موؤ�س�سة التمويل الدولية. حيث 
الدولية  التمويل  ملوؤ�س�سة  مديرة  كانت 
وخالل  واليمن.  وليبيا  م�سر  من  كل  فـي 
عملها فـي هذه املنا�سب، متكنت من اإدارة 
فـي  الدولرات  مبليارات  مالية  حمافظ 

م�سر، التي تعد املركز الإقليمي للموؤ�س�سة 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  فـي 
فـي  ال�ستثمارية  حمافظها  اأكرب  واإحدى 
املنطقة. هذا بالإ�سافة اإىل اإدارة حمافظ 
الأخرى وبرامج اخلدمات ال�ست�سارية فـي 
اليمن. وخالل فرتة اإدارتها، ارتفع برنامج 
من  م�سر  فـي  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 
برنامج �سنوي يرتاوح بني 50 و 75 مليون 
دولر اإىل متو�سط   �سنوي قدره 250 مليون 
كذلك  وكانت  �سنويًا.  امل�ساريع  من  دولر 
ا�سرتاتيجيات  من  العديد  عن  م�سوؤولة 
التحول املايل فـي بلدان ما ي�سمى بالربيع 

ثقة  ا�ستعادة  فـي  امل�ساعدة  بعد  العربي 
القطاع اخلا�س؛  امل�ستثمرين وا�ستثمارات 
ا�سرتاتيجيات  �سياغة  اإىل  بالإ�سافة 
اإدارة  جمل�س  مع  القليمية  ال�سراكة 
واحلكومات  الدويل  البنك  جمموعة 
موؤ�س�سة  فـي  خربتها  و�سملت  الإقليمية. 
املوؤ�س�سات  اإدارة  فـي  الدولية  التمويل 
فـي  الدولرات  ماليني  ا�ستثمار  املالية 
والتاأمني واخل�سم  العقاري  الرهن  متويل 
امل�سرفـية  واخلدمات  الثانوية  والديون 
اأوروبا ومنطقة  اأنحاء  التجارية فـي جميع 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

فـي  املتنفذة  املالية  املجموعات  مع 
البدء  على  لت�سجيعهم  الغرتاب  بالد 
فـي  فل�سطني  داخل  ال�ستثمار  فـي 
واملالية  ال�ستثمارية  القطاعات  خمتلف 
وال�سناعية  والزراعية  والإنتاجية 
القت�ساد  تطوير  فـي  اأماًل  وغريها، 
وت�سغيل الأيدي العاملة وتخفـيف البطالة 
وحتقيق رفاه اقت�سادي واجتماعي برغم 
الظروف ال�سيا�سية ال�سعبة التي تعي�سها 

الأرا�سي الفل�سطينية.
اىل  التطلع  باأن  ال�سوا،  ها�سم  ويقول 
الأوىل  جهتني،  من  ينبع  ت�سيلي  جمهورية 

اأن  حيث  والتفاعل  الت�سبيك  بدافع  كانت 
التعاون  منتدى  فـي  فاعل  ع�سو  ت�سيلي 
الهادي  واملحيط  اآ�سيا  لدول  القت�سادي 
جتارية  لعالقات  اآفاق  اىل  يرتجم  مما 
وا�سعة النطاق مع دول اآ�سيا واملحيط الهادي 
اأما من اجلهة الأخرى  والوليات املتحدة، 
فنهدف اىل ال�ستفادة من الإمكانيات التي 
متتلكها اجلالية الفل�سطينية هناك، كونها 
اقت�سادية  جناحات  حققت  كبرية  جالية 
وجودها  تر�سيخ  من  ومتكنت  واجتماعية 
حيث  الت�سيلي،  املجتمع  من  مهم  كجزء 
يبلغ  الفل�سطينية  اجلالية  اأفراد  عدد  اأن 

األف فل�سطيني، فـي حني   350 فـي ت�سيلي 
للو�سول  كبرية  خطة  من  جزًء  �سيكونوا 
يعي�سون  فل�سطيني  مليون  من  اأكرث  اىل 
هذه  باأن  م�سيفًا  الالتينية.  اأمريكا  فـي 
بنك  لتمنح  بع�سها  مع  اجتمعت  العنا�سر 
فل�سطني فر�سة ذهبية امل�ساهمة فـي تعزيز 
وحت�سني و�سع القت�ساد الفل�سطيني، عرب 
البنية  ومتويل  واخلربات  املعلومات  تبادل 
والقت�سادية،  املالية  والأنظمة  التحتية 
تغيري  واإحداث  الأموال  روؤو�س  وجذب 
و�سخ  الفل�سطيني  القت�ساد  على  اإيجابي 

ا�ستثمارات جديدة.
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البنك األهلي األردني يحتفل بافتتاح مقر إدارته اإلقليمية وفرعه في »الماصيون«
رام  فـي  الأردين  الأهلي  البنك  احتفل 
الـله، بافتتاح مقر ادراته القليمية وفرعه 
فـي حي "املا�سيون"، مب�ساركة حمافظ 
والرئي�س  ال�سوا،  عزام  النقد  �سلطة 
ونائبه  مو�سى،  حممد  للبنك  التنفـيذي 
د. اأحمد عبد احلليم، واملدير القليمي 
لفروع البنك فـي فل�سطني عي�سى البا�سا، 
ا�سافة اإىل ح�سد من ممثلي املوؤ�س�سات 
هذا  وفـي  واملهتمني.  واخلا�سة،  العامة 
البنك  بنجاحات  ال�سوا،  اأ�ساد  ال�سياق، 
التواجد  على  ادارته  جمل�س  وحر�س 
زيارة  معتربا  فل�سطني،  فـي  وال�ستثمار 
وفد من املجل�س اإىل فل�سطني وح�سورهم 
الردين  ال�سفـري  اإىل  اإ�سافة  للحفل 
خالد ال�سوابكه والقن�سل امل�سري خالد 
الفل�سطيني  لل�سعب  دعم  ر�سالة  �سامي 
يواجهها، التي  الظروف  ظل   فـي 
واأ�سار اإىل قدرة البنك على جتاوز كافة 
وانت�سار  منو  ن�سب  وحتقيق  ال�سعاب 
لفتة، منوها اإىل عراقة تاريخه، كما ركز 
على �سيا�سة التفرع والنت�سار التي يتبعها 
النجاح. من  مزيدا  له  متمنيا   البنك 
وا�ستذكر ن�ساأة �سلطة النقد عام 1995 
�سهدتها  التي  التطورات  من  وجانبا 
الخرية  املراحل  فـي  اأنها  اإىل  م�سريا 
مركزي  بنك  اإىل  التحول  طريق  على 
حققها  التي  الإجنازات  عن  وحتدث 
حيوية  اإىل  منوها  امل�سرفـي  القطاع 
الوطني. القت�ساد  فـي   م�ساهمته 
التزام  مو�سى  اأكد  جهته،  من 

وتو�سيع  فل�سطني  فـي  بالعمل  البنك 
فـيها،  وح�سوره  خدماته  نطاق 
القليمي  املقر  افتتاح  اأن  مبينا 
اإميان  تعك�س  ر�سالة  مبثابة  والفرع، 
بال�سوق  الأردن  فـي  البنك  ادارة 
فـيها. ال�ستثمار  وجدوى   الفل�سطينية، 
الذي  الدور  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
تقدمي  فـي  البنك  فروع  تلعبه 
اإىل  م�سريا  امل�سرفـية  اخلدمات 
اأف�سل  بتوفـري  البنك  اإدارة  عناية 
هنا. للمواطنني  واملنتجات   اخلدمات 
بزيارة  �سعادته  عن  احلليم،  عبد  وعرب 
البنك  ادارة  عناية  اإىل  م�سريا  فل�سطني، 
بامل�ساهمة فـي دفع القت�ساد الفل�سطيني 
ال�سعبني  بني  الرتابط  اإىل  ولفت  قدما. 
الفل�سطيني والأردين م�سددا باملقابل على 
وفل�سطني. بها  والت�سبث  القد�س   عروبة 
جناحات  عن  نبذة  البا�سا  وقدم 
موؤخرا  افتتاحه  �سمنها  ومن  البنك، 
وبيت  طولكرم  من  كل  فـي  له  فرعني 

فتح  ب�سدد  اأنه  اإىل  م�سريا  �ساحور، 
املنطقة  من  كل  فـي  اآخرين  فرعني 
بعد  ونابل�س  الـله  رام  فـي  ال�سناعية 
النقد،  �سلطة  موافقة  على  ح�سل  اأن 
القائمة  البنك  لروؤية  تكري�سا  وذلك 
�سريحة  لأو�سع  خدماته  اإي�سال  على 
املحافظات.  خمتلف  فـي  املواطنني  من 
على  تقوم  البنك  �سيا�سة  اأن  وذكر 
كافة  لتغطي  وفروعه  انت�ساره  زيادة 
�ست�سل  اأنها  مو�سحا  الوطن،  اأرجاء 
.2020 العام  حلول  مع  فرعا   20  اإىل 
واأ�سار اإىل اأن الفروع �ستكون مزودة بكل 
املواطنني  ح�سول  تي�سري  �ساأنه  من  ما 
البنك  اأن  اإىل  لفتا  خدمة،  اأف�سل  على 
الكرتونية،  خدمات  رزمة  قريبا  �سيطلق 
مبا ي�سمل "موبايل بانكنغ".كما وتقدمت 
ادارة البنك الهلي بال�سكر اجلزيل لكل 
موؤكدة  احلدث  فـي  �سارك  و  ح�سر  من 

على �سعار البنك الدائم "انتم اهلي".
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بنك االستثمار الفلسطيني يطلق حساب توفير كنزي للعام 2018

و في مجال المسؤولية المجتمعية

على ح�ساب  البنك حملة جوائز  اأطلق 
باآلية   2018 للعام  كنزي  التوفـري 
توفـريكم  "ليكن  وهو  جديد  و�سعار 
ذكي"، وتبداأ احلملة خالل �سهر كانون 
حتى  وت�ستمر   2018 العام  من  ثاين 
ومن  العام  نف�س  من  اأول  كانون  �سهر 
بكافة  يفتح  انه  كنزي  ح�ساب  مزايا 
العمالت املتداولة فـي فل�سطني، واحلد 
الأدنى لفتح احل�ساب 300 دولر او ما 
املتداولة  الأخرى  بالعمالت  يعادلها 
 200 بقيمة  ايداع  لكل  ان  بال�سافة 
الربح  فر�س  تزيد من  باحل�ساب  دولر 
واليداع  البنك  يقدمها  التي  باجلوائز 

وال�سحب من احل�ساب بدون قيود. 
منها  عديدة  جوائز  البنك  ويقدم  هذا 
روميو  األفا  نوع  من  ريا�سية  �سيارة 
ومدفوعة  املوا�سفات  كاملة  جولييتا 
خالل  عليها  ال�سحب  يتم  اجلمارك 
بال�سافة   2018 العام  من  اأب  �سهر 
بداخلها  حتتوي  ا�سبوعية  كنز  ل�سناديق 
�سيكل  األف  ومبلغ  ذهب  )لريات  على 
و�سناديق  جمانية(  فـيزا  وبطاقة 
 5" عبى  بداخلها  حتتوي  �سهرية  كنز 
ومبلغ  ذهب  اأون�سة   2 و  ذهب  لريات 
اآيفون  موبايل  وجهاز  دولر   1,000

بال�سافة  جمانية"  فـيزا  وبطاقة   8
والذي  ال�سنوي  الكنز  �سندوق  جلائزة 
ذهب  لريات   10" على  بداخله  يحتوي 
ذهب  �سبيكة  و2  ذهب  اأون�سات  و5 
بال�سافة ملبلغ 5,000 دولر و5,000 
وجهاز  �سيكل  الف  و10,000  دينار 
ل�سخ�سني  ورحلة   8 اآيفون  موبايل 
جمانية" هذا  فـيزا  وبطاقة  تركيا  اإىل 

اإىل  ل�سخ�سني  رحلة   12 لـ  بال�سافة 
اأ�سهر  خالل  عليها  ال�سحب  يتم  تركيا 
وايداع  ادارة  وتتم  هذا  ال�سيف، 
من  كنزي  التوفـري  ح�ساب  فـي  الموال 
خالل اأي من تفرعاتنا الـ 18 املنت�سرة 
فـي كافة انحاء دولة فل�سطني، علمًا ان 
كافة �سروط احلملة موجودة على موقع 

.www.pibbank.com البنك

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

العربي  الن�سائي  الحتاد  منها؛ جمعية 
مبدينة بيت حلم لإقامة حفل ترفـيهي 
املحتاجني،  لالطفال  هدايا  توزيع  مع 
و�سارك فـي دعم احتفالت عيد امليالد 
تربع  كما  �ساحور،  بيت  فـي  املجيد 

ملواطن  �سناعي  طرف  برتكيب  البنك 
وقدم  والبرية،  الـله  رام  مبحافظة 
البنك رعاية حلفل الع�ساء اخلريي الذي 
احتفاًل  فل�سطني  عطاء  جمعية  نظمته 
مبرور خم�سة ع�سر عامًا على تاأ�سي�سها.
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سلطة النقد الفلسطينية

رئيس الوزراء يتسلم النسخة النهائية من االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

رئي�س  ومعايل  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
املال  راأ�س  �سوق  هيئة  اإدارة  جمل�س 

الدكتور نبيل ق�سي�س، لعتمادها من قبل 
جمل�س الوزراء. 

اأ�ساد رئي�س الوزراء د. رامي احلمد الـله بجهود 
ال�سرتاتيجية  لبناء  التوجيهية  اللجنة 
الأطراف  وكافة  املايل  لل�سمول  الوطنية 
الوثيقة،  اإ�سدار  فـي  �ساهمت  التي 
كافة  �ستقدم  احلكومة  اأن  اإىل  م�سريًا 
اأ�سكال الدعم لتنفـيذ ال�سرتاتيجية بعد 

م�سادقة جمل�س الوزراء عليها.
بتاريخ  دولته،  ت�سلم  خالل  ذلك  جاء 
الوزراء  رئا�سة  مقر  فـي   2017/11/19

من  النهائية  الن�سخة  الـله،  برام 
املايل،  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  قبل  من 

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  تراأ�س 
وفدا  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
خالل  غزة  بقطاع  جولة  فـي  م�سرفـيا 
 ،2017/11/02 حتى   10/31 الفرتة 
القطاع  و�سع  على  للوقوف  هدفت 
ن�ساط  تو�سيع  �سبل  وبحث  امل�سرفـي 
املرحلة  يوائم  مبا  غزة  فـي  امل�سارف 
املقبلة وعملية اإعادة الإعمار، �سيما بعد 

امل�ساحلة الوطنية الفل�سطينية.
رجال  جمعية  زيارة  اجلولة  و�سملت 
بغزة،  م�سرفـي  لقاء  وعقد  الأعمال 
فـي  الدويل  البنك  مديرة  بح�سور 
مارينا  ال�سيدة  الفل�سطينية  الأرا�سي 
فـي  الأونروا  عمليات  ومدير  وي�س، 
�سمايل،  متيا�س  ال�سيد  غزة  قطاع 
�سلطة  اإدارة  ملجل�س  اجتماع  وعقد 
لل�سحافة  عمل  ور�سة  وتنظيم  النقد، 
تفاهم  مذكرتي  وتوقيع  القت�سادية 

محافظ سلطة النقد يترأس وفدا مصرفيا في جولة بقطاع غزة

حيث  والإ�سالمية،  الأزهر  جامعتي  مع 
رئي�س  ب�سفته  املحافظ  معايل  وقعهما 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
مو�سع  لقاء  وعقد  الودائع،  ل�سمان 
حمافظة  و�سناعة  جتارة  غرفة  فـي 
امل�سارف،  لقاء مع ممثلي  غزة، وعقد 
ال�سرافة  �سركات  ممثلي  مع  واآخر 
وال�سرافـني، وثالث مع ممثلي موؤ�س�سات 

الإقرا�س املتخ�س�س فـي قطاع غزة.
تدريبية  ور�سة  املحافظ  معايل  وافتتح 
فـي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  ملوظفـي 
يا�سر  الراحل  الرئي�س  بيت  وزار  غزة، 
ملوؤ�س�سات  بزيارات  وقام  عرفات، 
غزة  نادي  منها  اأهلية،  وجمعيات 

الريا�سي وموؤ�س�سة فل�سطني امل�ستقبل.



35 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 �لعدد 72، كانون �أول 2017

محافظ سلطة النقد يشارك في مؤتمرات عربية
�سارك معايل حمافظ �سلطة النقد ال�سيد 
2017/11/14 فـي  عزام ال�سوا بتاريخ 
للبنك  الثاين  الأعمال  منتدى  فعاليات 
والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي 
الذي  املتو�سط،  و�سرق  جنوب  ملنطقة 
عنوان  حتت  القاهرة،  فـي  اتنعقد 
امل�ستدام".  النمو  اأجل  من  "ال�ستثمار 
جل�سة  فـي  املحافظ  معايل  وا�ستعر�س 
امل�ستوى  عالية  م�ستديرة  طاولة 

القت�ساد  يواجهها  التي  التحديات 
ال�سيا�سية  الظروف  جّراء  الفل�سطيني 

فـي فل�سطني. الراهنة 
املوؤمتر  فـي  املحافظ  معايل  �سارك  كما 
بدورته  ال�سنوي  العربي  امل�سرفـي 
احتاد  عقده  الذي  والع�سرين  الثالثة 
يومي  بريوت  فـي  العربية،  امل�سارف 
بالتعاون   ،2017 نوفمرب  و24   23

والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  مع 

لبنان  )الإ�سكوا( وم�سرف  اآ�سيا  لغرب 
�سعار  حتت  لبنان،  م�سارف  وجمعية 
ملواجهة  معًا  والتنمية:  الإعمار  "تواأمة 
دولة  برعاية  القت�سادية"  التحديات 
ال�سيد  اللبناين  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
معايل  تراأ�س  حيث  احلريري،  �سعد 
فـي  الثانية  الرئي�سية  اجلل�سة  املحافظ 
اليوم الثاين من املوؤمتر بعنوان حتديات 

الإعمار فـي املنطقة العربية. 

برعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الـله
انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2017 تحت عنوان »تمكين المرأة مصرفيًا«

عمل  وخطة  تو�سيات  بعدة  املوؤمتر  وخرج 
املراأة  متكني  فـي  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 
الأطراف  جهود  ت�سافر  منها  م�سرفـيا، 
كمتطلب  مواتية  بيئة  خلق  فـي  امل�ساركة 
وتعزيز  وماليًا،  م�سرفـيًا  املراأة  لتمكني 
حمالت التثقيف املايل وامل�سرفـي والعمل 
مع اجلهات ذات العالقة باملو�سوع، وتطوير 
برامج متخ�س�سة لبناء قدرات الرياديات 
و�ساحبات الأعمال، واإطالق حزمة حوافز 

موجهة ملزودي اخلدمات لتحفـيزهم على 
وتطوير  الن�ساء،  فئة  اإقرا�س  ا�ستهداف 
موجهة  م�سرفـية  ومنتجات  خدمات 
وخدمات  قنوات  وتطوير  الن�ساء،  لفئات 
الن�ساء،  لفئة  للو�سول  مبتكرة  م�سرفـية 
وبناء قدرات مزودي اخلدمات امل�سرفـية 
والقنوات خلدمة  املنتجات  مع  يتواءم  مبا 
�سمان  برامج  وايجاد  امل�ستهدفة،  الفئة 

قرو�س موجهة لفئة الن�ساء.

الوزراء  رئي�س  دولة  وم�ساركة  برعاية 
وم�ساركة  الـله،  احلمد  رامي  الدكتور 
عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
فـي   2017/11/20 بتاريخ  انعقد  ال�سوا، 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر  اأريحا،  مدينة 
املراأة  "متكني  عنوان  حتت   2017 الدويل 
النقد  �سلطة  تنظمه  والذي  م�سرفـيًا"، 
البنوك  جمعية  مع  بالتعاون  الفل�سطينية 
الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة  فل�سطني  فـي 
الأوروبية  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سة   )IFC(

عطوفة  وبح�سور  القرو�س،  ل�سمان 
والأغوار  اأريحا  حمافظة  حمافظ 
اجلهاز  وممثلي  الفتياين،  ماجد  ال�سيد 
م�ستوى  على  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي 
وممثلي  والعامني،  الإقليميني  املدراء 
موؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�سة وروؤ�ساء 
القت�ساديني  واخلرباء  التجارية  الغرف 
الفل�سطينية  والأكادمييني من اجلامعات 

وممثلي املوؤ�س�سات الدولية.
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زاوية مصرفية

قائمة الدخل الموحدة
البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين 

التغي2016/6/302017/6/30
اإليرادات

19.0%229,454,018273,068,369الفوائد الدائنة 

37.2%36,106,89549,542,894الفوائد املدينة 

15.6%193,347,123223,525,475�صافـي اإيرادات الفوائد

14.8%46,466,65353,360,280�سافـي اإيرادات العمولت

15.5%239,813,776276,885,755�صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت

44.1%16,898,59224,351,332اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

90.2%6,369,90812,116,338ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

15.9%22,927,56519,291,335اأخرى

16.3%286,009,841332,644,760جمموع االإيرادات

المصاريف
16.9%93,010,912108,767,390نفقات املوظفـني

21.8%62,099,42475,656,683م�ساريف ت�سغيلية

12.6%12,624,84414,219,803ا�ستهالكات واإطفاءات

67.7%11,986,50020,096,982خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

13.3%2,119,2482,401,667 اأخرى

21.6%181,840,929221,142,525جمموع امل�صاريف

7.0%104,168,912111,502,235الربح قبل ال�صرائب

6.6%123,398131,495انتفاعات �سريبية موؤجلة

22.8%23,702,11129,113,464م�سروف ال�سرائب 

2.4%80,590,19982,520,267�صافـي ربح الفرتة

بيانات مالية مرحلية موحدة للبنوك العاملة فـي فل�سطني، مت ا�ستثناء بيانات البنك ال�سالمي العربي باعتباره احدى ال�سركات التابعة لبنك فل�سطني.
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قائمة المركز المالي الموحدة
التغي2016/6/302017/6/30

الموجودات 
7.9%2,308,268,6642,490,200,690نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

4.0%1,729,758,5071,798,972,970اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

3.9%1,137,210,9661,093,162,615اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

17.6%6,309,559,2287,416,947,137�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

9.0%146,786,884159,965,905موجودات مالية بالقيمة العادلة

11.4%918,881,0961,024,077,852موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

1.2%35,976,58236,407,374ا�ستثمارات

18.6%217,174,901257,515,139�سافـي موجودات ثابتة 

49.0%385,147,435573,681,455اأخرى

12.6%13,188,764,26314,850,931,139جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

14.8%261,994,781300,776,345ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

32.7%753,582,3251,000,355,200ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

29.3%14,519,83918,780,412ودائع املركز الرئي�سي

11.5%10,173,037,55611,337,978,555ودائع العمالء

8.5%110,336,863119,669,995خم�س�سات متنوعة

56.8%41,593,14965,229,624خم�س�سات ال�سرائب

8.0%394,429,815362,927,256اأخرى

12.4%11,749,494,32713,205,717,387جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
12.2%934,074,2221,047,792,220راأ�س املال املدفوع

250.0%282,087987,306راأ�س املال امل�ساند

198.1%9,599,14328,612,866عالوة اإ�سدار

10.3%241,501,216266,472,145احتياطي قانوين وتقلبات دورية

9.5%107,981,248118,279,573احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

184.7%3,752,4663,178,875التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

24.7%104,199,276129,967,325الأرباح املدورة

10.0%45,385,20949,923,443اأخرى

14.3%1,439,269,9361,645,213,752جمموع حقوق امللكية

12.6%13,188,764,26314,850,931,139جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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زاوية مصرفية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفية
التغي2016/6/302017/6/30

الربحية
0.7%83.2%83.8%�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

9.1%0.56%0.61%العائد على املوجودات

10.4%5.0%5.6%العائد على حقوق امللكية

السيولة
1.0%76.3%77.1%ودائع العمالء / املوجودات

4.4%49.9%47.8%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / املوجودات

5.5%65.4%62.0%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / ودائع العمالء

هيكل رأس المال
9.1%7.9%7.2%الأرباح املدورة / حقوق امللكية

1.5%11.1%10.9%حقوق امللكية / املوجودات

2.8%22.2%22.8%حقوق امللكية /�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة
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نفقات املوظفـني �سافـي اإيرادات العمولت

الإحتياطيات

جمموع حقوق امللكية

ودائع البنوك و�سلطة النقد

جمموع املطلوبات

�سافـي اإيرادات الفوائد

راأ�س املال املدفوع

األهمية النسبية لبنود المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من مجموع الموجودات  الحصة من مجموع الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2016/6/30 2017/6/30

�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

ودائع العمالء

املوجودات ال�سائلة

م�ساريف ت�سغيلية

%39.2
%47.8

%36.2

%49.9

%10.9

%24.3

%89.1

%64.9

%8.8

%11.1

%23.4

%86.6

%88.9

%63.7

%10.0

%85.9

 %34.2

%51.1

%16.2

 %34.2

%67.6

%49.2

%16.0

%67.2
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زاوية مصرفية
سطين

ف سنوية للبنوك العاملة في فل
ص

مقارنة أهم البيانات المالية الن
جمموع املوجودات

ودائع العمالء
�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

راأ�س املال املدفوع
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

بنك فل�سطني
3,898,220,974

p
4,656,357,657

2,966,764,809
p

3,562,200,140
 1,954,290,953

p
 2,421,971,467

 185,000,000
p

 200,000,000
24,414,699

p
24,722,552

البنك العربي
3,256,546,553

p
3,420,386,976

2,758,629,320
p

2,898,457,330
 1,472,452,436

p
 1,680,457,680

 100,000,000
p

 110,000,000
27,651,986

p
29,399,811

البنك الوطني
949,747,883

p
1,169,255,551

629,587,419
p

745,944,897
 508,838,703

p
 611,775,884

 75,000,000
_

 75,000,000
4,652,406

p
5,362,268

بنك القاهرة عمان
895,240,632

p
1,015,404,353

639,513,206
p

712,126,827
 326,755,016

p
 430,181,320

 50,000,000
_

 50,000,000
3,385,887

p
3,851,417

بنك القد�س
843,213,317

p
998,760,224

686,348,181
p

821,090,350
 530,200,076

p
 605,153,383

 61,050,000
p

 68,376,000
4,149,446

p
6,132,533

البنك الإ�سالمي العربي
732,516,043

p
940,948,521

612,598,320
p

750,842,849
 382,302,712

p
 524,745,405

 50,000,000
p

 73,735,444
3,028,470

p
4,010,133

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
757,646,293

p
920,932,811

619,402,628
p

736,137,954
 505,474,055

p
 570,466,868

 50,000,000
p

 69,000,000
6,019,521

p
6,366,025

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
585,802,561

p
632,130,447

481,783,893
p

501,774,236
 128,416,664

p
 198,583,279

 65,000,000
p

 70,000,000
3,575,247

q
3,156,326

بنك الردن
592,282,018

p
608,381,707

502,836,409
p

510,808,999
 210,259,035

p
 260,737,173

 50,000,000
p

 58,000,000
1,707,615

p
2,895,085

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
343,036,867

p
383,459,816

223,658,376
p

269,849,537
 157,544,648

p
 178,346,274

 57,300,000
p

 61,000,000
1,425,596

p
1,966,860

ين
البنك الأهلي الأرد

336,362,025
p

379,261,118
249,763,409

p
268,678,535

 168,875,544
p

 200,370,035
 50,007,052

p
 58,307,052

1,596,608
q

1,285,697

ين
البنك التجاري الأرد

195,432,413
p

258,308,453
110,997,938

p
140,857,210

 84,984,028
p

 105,876,643
 50,691,114

p
 51,509,168

552,913
p

1,222,604

البنك العقاري امل�سري العربي
141,449,817

p
164,761,560

82,619,294
p

95,084,784
 94,823,706

p
 105,249,253

 50,000,000
p

 51,600,000
1,407,162

q
1,785,247

ين الكويتي
البنك الأرد

123,578,213
p

129,449,553
55,560,743

p
59,498,842

 14,628,611
p

 14,881,148
 50,000,000

_
 50,000,000

359,048
q

731,236

م�سرف ال�سفا
114,080,914

15,468,916
 32,896,729

 75,000,000
1,324,428

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
ف سنوية للبنوك العاملة في فل

ص
سوقية الن

ص ال
ص

مقارنة أهم الح
جمموع املوجودات

ودائع العمالء
�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة

راأ�س املال املدفوع
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

2016 / 6
2017 / 6

بنك فل�سطني
%

29.56
p

%
31.35

%
29.16

p
%

31.42
%

30.97
p

%
32.65

%
19.81

q
%

19.09
%

30.29
q

%
29.96

البنك العربي
%

24.69
q

%
23.03

%
27.12

q
%

25.56
%

23.34
q

%
22.66

%
10.71

q
%

10.50
%

34.31
p

%
35.63

البنك الوطني
%

7.20
p

%
7.87

%
6.19

p
%

6.58
%

8.06
p

%
8.25

%
8.03

q
%

7.16
%

5.77
p

%
6.50

بنك القاهرة عمان
%

6.79
p

%
6.84

%
6.29

q
%

6.28
%

5.18
p

%
5.80

%
5.35

q
%

4.77
%

4.20
p

%
4.67

بنك القد�س
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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
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثالث 2017(
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�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
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 الأخرى



البنـوك فـي فل�ســــــطني44    

زاوية اقتصادية
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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عام 2017 على صفحة
�سعت اجلمعية خللق روؤية جماعية للقطاع امل�سرفـي تنبثق عنها الروؤى الفردية للبنوك، حيث تعمل على الرتقاء بال�سناعة امل�سرفـية فـي 
فل�سطني، اإذ تراعي فـي كل عام الرتكيز على حزمة من املجالت التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا للبنوك، حيث قامت باعتبارها ممثلة عن القطاع 
امل�سرفـي والناطقة بل�سانه اإىل احل�سد والتاأثي فـي جمموعة من الق�سايا التي تهم ال�سناعة امل�سرفـية من خالل متابعة اأربعة قوانني و �ست 
تعليمات وتعميم واحد و ع�سرون مو�سوعاً م�سرفياً، وذلك مع جهاٍت عدة: �سلطة النقد الفل�سطينية، وزارة املالية والتخطيط، وزارة القت�ساد 
الوطني، وزارة العدل، هيئة �سوق راأ�س املال، املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع، الهيئة العامة للبرتول، واملجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س، وكان من اأهم القوانني التي مت مناق�ستها وتقدمي املالحظات عليها: قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2014 ب�ساأن "�سريبة الدخل"، قرار 
بقانون ب�ساأن "املالكني وامل�ستاأجرين ل�سنة 2017 "، م�سروع قانون معدل لقانون التحكيم الفل�سطيني رقم )3(ل�سنة 2000، وم�سروع قانون 
ال�سركات، بالإ�سافة اإىل و�سع املالحظات على عدد من م�سودات التعليمات والتعاميم ال�سادرة عن �سلطة النقد منها: تعليمات رقم )9( ل�سنة 
2016 ب�ساأن "نقل الموال واملعادن الثمينة وامل�ستندات ذات القيمة "، م�سودة تعليمات "املوا�سفات الفنية والأمنية لأوراق ال�سيكات"، م�سودة 

تعليمات "متطلبات الأمن وال�سالمة املادية لأجهزة ال�سراف الآيل"، وتعميم "رموز الغايات من احلوالت املالية اخلارجية والداخلية ال�سادرة 
والواردة "، وناق�ست اجلمعية عدد من الق�سايا واملوا�سيع املتعلقة بالعمل امل�سرفـي منها: اليداعات النقدية فـي البنوك التي لها عالقة مع 
الهيئة العامة للبرتول، تكاليف التحول اإىل نظام املقا�سة اللكرتونية، بحث اآلية الربط الآيل بني دوائر التنفـيذ وامل�سارف، ت�سجيل ال�سركات 
الإ�سرائيلية لدى وزارة القت�ساد الوطني، الودائع غري اخلا�سعة لر�سوم �سمان الودائع، ت�سجيل الإ�سعارات على �سجل حقوق ال�سمان فـي 

الأموال املنقولة، التعاقد مع �سركة Capital Intelligence، توحيد مناذج ال�سخا�س ذوي العاقة، ومنوذج التخمني املوحد.
وفـي جمال الدرا�سات و الأبحاث قامت اجلمعية بتنفـيذ ثالثة وع�سرون درا�سة وتقريراً مالياً وم�سرفـياً وهي: درا�ستا حتليل مايل للبيانات 
واملوؤ�سرات املالية املجمعة للقطاع امل�سرفـي واملنفردة لكل بنك من البنوك العاملة فـي فل�سطني، واأربعة ت�سنيفات مالية وم�سرفـية ت�سمنت 
نتائج اأعمال البنوك والتفرع امل�سرفـي واملوارد الب�سرية خالل عامني، واثنا ع�سرة درا�سة م�سرفـية تهم القطاع امل�سرفـي تنوعت بني حتليل اأداء 
وحتليل �سوق، كما اأعدت خم�سة تقارير متنوعة ما بني اجلهاز الوظيفـي، مميزات الرواتب، التوزيع اجلغرافـي، ومقارنة ما بني قطاعني ماليني.
ومن حيث الأن�سطة والفعاليات قامت اجلمعية بعقد وتنظيم وامل�ساركة فـي اأكرث من مائة وع�سرون ن�ساطًا متنوعًا ما بني لقاءات، ور�س عمل، 
فـي مقر اجلمعية وامل�ساركة فـي تنفـيذ وتنظيم العديد من  اجتماعات ت�ساورية، وموؤمترات، حيث مت عقد ما يزيد عن �سبعني ن�ساطاً متنوعاً 
الن�ساطات كان اأبرزها: حفل ال�ستقبال الذي اأقيم فـي وا�سنطن على هام�س اجتماعات البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، وور�س عمل عقدت 
 Practical Finance Models forحول مو�سوعات عدة، اأبرزها؛ الرقابة املبنية على املخاطر، �سجل حقوق ال�سمان فـي الأموال املنقولة، و
واخلا�س وممثلي  العام  القطاع  من  املحلية  املوؤ�س�سات  مع ممثلي  اللقاءات  من  العديد  وعقدت اجلمعية   ،Renewable Energy Projects

املوؤ�س�سات الدولية، منهم: وزارة املالية والتخطيط، وزارة القت�ساد، هيئة �سوق راأ�س املال، ال�سبكة الفل�سطينية لالإقرا�س، البنك الدويل للتنمية 
واإعادة الإعمار، جمموعة البنك الدويل، اجلمعية الأملانية للتعاون الدويل، �سركة Capital Intelligence، كما كان لها اكرث من ثالثون م�ساركة 
فـي اأن�سطة حملية وعربية ودولية منها: املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني الدويل 2017 بعنوان" متكني املراأة م�سرفـيًا"، موؤمتر "واقع واآفاق التمويل 
ال�سغري فـي فل�سطني ودور التمويل ال�سغري فـي القت�ساد"، موؤمتر "ال�ستثمار من اأجل النمو امل�ستدام"، كما قدمت الرعاية و�ساركت بالعديد 
"اآليات  وموؤمتر   ،" والتحديات  الفر�س  الفل�سطيني:  امل�سرفـي  القطاع  من الأن�سطة والفعاليات لحتاد امل�سارف العربية كان اأبرزها موؤمتر"واقع 
ومتطلبات التنمية امل�ستدامة فـي الوطن العربي"، وب�سفتها ممثاًل عن القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني �ساركت اجلمعية فـي اأكرث من ع�سرين اجتماعًا 
ملجال�س الإدارات واللجان والفرق الوطنية منها: ال�سندوق الثقافـي الفل�سطيني، املجل�س الفل�سطيني لل�سادرات، اللجنة الفنية لبحث اآلية التعاون 

بني اجلهاز امل�سرفـي و وزارة القت�ساد الوطني، جمل�س املدفوعات الوطني، وجمل�س اإدارة �سندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية.
فـي  "البنوك  اأعداد من جملة  اأربعة  وهي:  اإ�سدارات م�سرفـية واعالمية  ت�سعة  ن�سرت اجلمعية  العامة والإعالم  العالقات  وفـي جمال 
فل�سطني"، وكتاب "الو�سع املايل للبنوك 2016" يرافقه بطاقة "حقائق م�سرفـية"، وكتيب "الداء املقارن للبنوك 2016"، بالإ�سافة 
"بيانات م�سرفـية"،  بطاقة  يرافقها  "املوؤ�سر امل�سرفـي"  الن�سرة الربعية من  اىل  اإ�سافة   ،"2016 "درا�سات م�سرفـية  كتيب  اإىل 

بالإ�سافة اىل كتاب "التقرير ال�سنوي 2016". ون�سرة "الدور الجتماعي للبنوك 2016"، 
وفـي التثقيف امل�سرفـي مت امل�ساركة مع �سلطة النقد فـي العديد من احلمالت التوعوية املتعلقة بالق�سايا امل�سرفـية؛ ال�سمول املايل،الدخار الوطني، 
وال�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب. كما زاد عدد الزيارات للموقع اللكرتوين للجمعية والتفاعل على مواقع التوا�سل الجتماعي حل�سابات اجلمعية.
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