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بيت البنوك

برعاية و حضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا 
و بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية

جمعية البنوك تشارك في تنظيم فعاليات مؤتمر »القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي«

�سلطة  حمافظ  معايل  وح�سور  برعاية 
ومعايل  ال�سوا  عزام  الفل�سطينية  النقد 
الدكتور  الأردين  املركزي  البنك  حمافظ 
فـي  البنوك  جمعية  �ساركت  فريز،  زياد 
تنظيم فعاليات موؤمتر "القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني فـي حميطه العربي" بالتعاون 
مع احتاد امل�سارف العربية و�سلطة النقد 
الأردين  املركزي  والبنك  الفل�سطينية 
وجمعية البنوك فـي الأردن، وذلك بتاريخ 
الأردن،  ـ  عمان  فـي   2018/03/22  -  21

بح�سور لفـيف من ال�سخ�سيات الر�سمية 
وامل�سرفـية الفل�سطينية والعربية.

املوؤمتر  لأعمال  الفتتاحية  الكلمات  وفـي 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  ا�ستعر�س 
بذلتها  التي  اجلهود  ال�سوا  عزام  ال�سيد 
�سلطة النقد موؤخرًا فـي �سبيل تطوير عمل 
ال�ستقرار  وحتقيق  امل�سرفـي  اجلهاز 
وال�سمول املايل واللتزام بالأ�س�س واملعايري 
تطويرها  اإىل  اإ�سافة  الدولية،  امل�سرفـية 
فـي  اأ�سهمت  التي  الأنظمة  من  جمموعة 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز  و�سول 

واملتانة  بال�ستقرار  فـيه  يتمتع  و�سع  اإىل 
والتطور، والقدرة على مواجهة املخاطر. 
تزايد  من  الرغم  على  اإنه  ال�سوا  وقال 
املعيقات والتحديات التي تواجه القت�ساد 
الفل�سطيني ب�سكل عام والقطاع امل�سرفـي 
ب�سكل خا�س، فقد اأثمرت اجلهود املبذولة 
من �سلطة النقد وتعاون امل�سارف العاملة 
اإىل  اإ�سافة  معها  والتوا�سل  فل�سطني  فـي 
اجلهات  من  املقدم  والدعم  امل�ساعدات 
القطاع  و�سول  عن  املعنية  العربية 
هو  التي  امل�سرقة  املكانة  اإىل  امل�سرفـي 
عليها، حيث وا�سل القطاع امل�سرفـي منوه 
من  كثري  مع  التعامل  على  قدرته  مثبتًا 
املخاطر املحلية واخلارجية مر�سخًا نف�سه 
كاأحد اأهم ركائز القت�ساد الوطني حيث 
تظهر موؤ�سرات الأداء اخلا�سة بامل�سارف 
تطورًا   2017 العام  فل�سطني  فـي  العاملة 

متناميًا على خمتلف الأ�سعدة.
الأردين  املركزي  البنك  حمافظ  واأكد 
موؤمتر  انعقاد  اأهمية  فريز،  زياد  الدكتور 
حميطه  فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 

القطاع  واقع  على  ال�سوء  لت�سليط  العربي، 
امل�سرفـي الفل�سطيني، فـي وقت يعاين فـيه 
جمة  �سعوبات  من  الفل�سطيني  القت�ساد 
يزيد  وما  الإ�سرائيلي،  الحتالل  ظل  فـي 
ال�سعوبات امام القت�ساد الفل�سطيني اأي�سا 
حتديات وظروف عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي 
والأمني فـي عدد من الدول العربية. ولفت 
العربية  امل�سرفـية  الأجهزة  م�سرية  اأن  اإىل 
كانت ناجحة وت�ستحق الإ�سادة، على الرغم 
التي  الكبرية  ال�سغوطات  و  التحديات  من 
�سهدتها ال�ساحة الدولية والإقليمية والعربية؛ 
حيث ا�ستطاعت اأن حتقق نتائج ايجابية على 
مالءتها  على  وحافظت  الأ�سعدة  خمتلف 
املالية وقوتها ومنعتها ودرجة تناف�سيتها على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل. 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وحتدث 
جراح  حممد  ال�سيخ  العربية،  امل�سارف 
ياأتي  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية  باأن  ال�سباح، 
لتوفـري الدعم وامل�ساندة للقطاع امل�سرفـي 
من  ومتكينه  الفل�سطيني  والقت�ساد 

مواجهة التحديات التي تواجهه.
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و�سدد اأمني عام الحتاد، و�سام فتوح مندوبا 
ح�سد  اأهمية  على  ال�سباح،  ال�سيخ  عن 
الدعم للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني وتبادل 
اخلربات التي من �ساأنها تعزيز قدرته على 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  فـي  امل�ساهمة 

والجتماعية للمجتمع الفل�سطيني.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  كلمته  وخالل 
اجلمعية ال�سيد جوزيف ن�سنا�س، اأن اجلهود 
م�سرفـي  قطاع  بناء  من  مكنت  املبذولة 
موؤ�سرات  وارتفعت  فل�سطني،  فـي  متما�سك 
منو  �سمن  مريحة  م�ستويات  اإىل  القطاع 
م�سرفـية  خدمات  تقدمي  مع  مت�ساعد، 
متطورة، لدرجة بات معها القطاع امل�سرفـي 

من اأهم روافع القت�ساد الفل�سطيني.
وعر�س رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك فـي 
الأردن ال�سيد مو�سى �سحادة، اأهم البيانات 
الفل�سطيني  القت�ساد  اأداء  حول  املتوفرة 
والقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني وقدم �سرحًا 

عن البيئة امل�سرفية الفل�سطينية.
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
حممد  الدكتور  الفل�سطيني  ال�ستثمار 
اخلا�س  ال�ستثمار  حتفـيز  اإن  م�سطفى 
فر�س  وتوفـري  النمو  حتقيق  مفتاح  هو 
يتطلب  وهذا  ال�سمود،  وتعزيز  العمل 
تعاون اجلهات املانحة مع القطاع اخلا�س 
وبني  قوي.  م�سرفـي  قطاع  يتطلب  واأي�سا 
ركائزها  ا�سرتاتيجية  اطلق  ال�سندوق  اأن 
ال�ستثمار من اأجل التنمية، وال�ستثمار من 
اإطالق  مع  بالتوازي  العائد،  حتقيق  اأجل 
برنامج ا�ستثماري بحجم 2.4 مليار دولر 
بالتعاون  النتاجية  القطاعات  بناء  لإعادة 

مع ال�سركاء مبن فـيهم البنوك.
متحدثني  املوؤمتر  جل�سات  فـي  و�سارك 
ذوي  من  وعرب  فل�سطينني  م�سرفـيني 

تناولت  حيث  والعلمية،  العملية  اخلربة 
امل�سرفـية  املوا�سيع  من  عددًا  اجلل�سات 
وت�سريعات  اآليات  بفاعلية  تتعلق  التي 
اأموال  الودائع فـي حماية  موؤ�س�سات �سمان 
اجلمهور  وعي  زيادة  واأهمية  املودعني 
املدفوعات  واأنظمة  الودائع،  �سمان  بنظام 
القطاع  دور  تعزيز  فـي  واأثرها  الإلكرتونية 
الإجراءات  تناول  كما  وامل�سرفـي.  املايل 
ال�سليمة  واملمار�سات  الحرتازية  الرقابية 
واأثر  واآلياتها،  الأموال  غ�سل  ملكافحة 
القت�سادية  الأن�سطة  على  الأموال  غ�سل 
وتو�سياته   III بازل  ومتطلبات  وامل�سرفـية، 
تطبيقه،  فـي  املعتمدة  وال�سيا�سات  ومبادئه 
والتعاون  الرقابية  التجارب  اإىل  بالإ�سافة 
وبحث  املجال.  هذا  فـي  الفل�سطيني  العربي 
املوؤمتر واقع ال�سريفة الإ�سالمية فـي ظل تطور 
واملمار�سات  العربي  امل�سرفـي  القطاع  عمل 
ال�سريفة  فـي  التحديات  لإدارة  ال�سليمة 
اأكرب  اإىل �سريحة  اإي�سالها  واآليات  الإ�سالمية، 
ال�سيا�سات  وتطوير  والأفراد،  املن�ساآت  من 

والربامج التمويلية الإ�سالمية.
امل�ساركون  دعا  اخلتامي  البيان  وفـي 
فل�سطني  فـي  فروع  لفتح  املبادرة  اإىل 
فـي  وال�ستثمار  الإقرا�س  على  والت�سجيع 
الفل�سطيني.  القت�ساد  قطاعات  خمتلف 
امل�ستجدات  مواكبة  ب�سرورة  اأو�سوا  كما 
امل�سارف  لتح�سني  العاملية  واملتغريات 
ورفدها  العربية،  املالية  واملوؤ�س�سات 
ومتكاملة  متنوعة  وكفاءات  مبهارات 
ومتكني املراأة من امل�ساركة فـي اإدارة هذه 
الرقابة  تعزيز  �سرورة  اإىل  و  املوؤ�س�سات، 
الداخلية فـي امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
اأنواع  خمتلف  على  وخ�سو�سا  العربية 
وذلك  احلديثة  التكنولوجيا  وم�ستويات 

الأموال  غ�سيل  ل�سيما  املخاطر  لتجنب 
ومتويل الرهاب والتهرب ال�سريبي. واأكد 
الإجراءات  فـي  الت�سدد  اأهمية  امل�ساركون 
واملوؤ�س�سات  امل�سارف  فـي  الحرتازية 
فـي و�سعية  والتدقيق  التحقق  بغية  املالية 
�سداد  ل�سمان  تاأمينا  ومالءتهم  العمالء 
حفاظا  بالتزاماتهم  والوفاء  قرو�سهم 
املالية  وقطاعاتها  الدولة  �سمعة  على 
اإيجاد  اأهمية  على  و�سددوا  وامل�سرفـية. 
من  امل�سارف  متكن  عربية  منظمة 
من  و�سواها  واحلوالت  الت�سويات  اإجراء 
البلدان  فـي  تتم  التي  املالية  املعامالت 
الدولية  واملعايري  املوا�سفات  وفق  العربية 
الت�سويات  تلك  اإجراء  اإىل  احلاجة  ودون 
اإىل  ودعوا  الكربى.  الدول  مراكز  فـي 
م�سوؤولية  تتوىل  �سيادية  �سناديق  اإن�ساء 
اإدارة التوا�سل بني امل�سارف فـي املنطقة 
خالل  من  اخلارجي  والعامل  العربية 
منظمة متطورة وحمكمة ت�ساهم بتخفـيف 
امل�سارف  على  �سواء  املفرو�سة  القيود 
الأخرى  امل�سارف  اأو  املحلية  العربية 
اإىل  . ونادوا  العربية الدول  فـي  العاملة 
العربية  امل�سارف  بني  التن�سيق  �سرورة 
خالل  من  املعلومات  قاعدة  لتطوير 
الدوائر املعنية لديها وذلك باإطار التعاون 
فـي م�سمار تقنية املعلومات والت�سالت.

�ساركت  اجلمعية  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 
بالتح�سري للموؤمتر من خالل ت�سكيل جلنة 
الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  من  حت�سريية 
الجتماعات  من  عدد  اللجنة  عقدت  حيث 
العالقة  ذات  عدة  جهاٍت  مع  واللقاءات 
الرئي�سني  املنظمني  من  اجلمعية  باعتبار 
فـي  العاملة  البنوك  عن  وممثلة  للموؤمتر 

فل�سطني.
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بيت البنوك
في اجتماعه الدوري األول لعام 2018

مجلس إدارة جمعية البنوك يعتمد منصب نائب الرئيس ويشكل لجنة تنفيذية

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمدراء العامين/اإلقليميين
لمناقشة مخالفات تقارير السيولة

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه 
 2018/02/18 بتاريخ   )2018/01( رقم 
املجل�س  ناق�س  حيث  اجلمعية،  مقر  فـي 
الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�سيع 
نائب  من�سب  اعتماد  الجتماع  خالل  ومت 
ممثل  نا�سر  هاين  ال�سيد  لي�سغله  الرئي�س 
�سغور  بعد  وذلك  العربي  الإ�سالمي  البنك 
املن�سب اثر تقدمي ال�سيد �سامي ال�سعيدي 
على  املجل�س  اأع�ساء  وافق  ثم  ا�ستقالته، 
مقرتح ت�سكيل جلنة تنفـيذية ملجل�س الدارة 
رئي�س  برئا�سة  اأع�ساء  خم�سة  من  مكونة 

للمدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  للبنوك  العامني/الإقليميني 
فـي   2018/01/22 بتاريخ  فل�سطني 
تقارير  خمالفات  ملناق�سة  اجلمعية،  مقر 
ال�سيولة امل�ستلمة من �سلطة النقد، بح�سور 
م�ساعد املحافظ ل�سوؤون ال�ستقرار املايل 
اأو�سح  حيث  �سحادة،  اأبو  ريا�س  الدكتور 
املخالفات  اآرائهم بخ�سو�س هذه  املدراء 
البنوك  جميع  ا�ستالم  بعد  ل�سيما 
ملخالفات تقارير ال�سيولة. من جانبه اأ�سار 

امل�سرفـي  القطاع  لتمثل  الدارة  جمل�س 
كما  الر�سمية،  اجلهات  اأمام  الفل�سطيني 
ملجل�س  اجلديدة  الت�سكيلة  على  التوافق  مت 

وتطرق  الفل�سطيني،  الوطني  املدفوعات 
التنظيمية  املوا�سيع  من  لعدد  املجل�س 

والدارية اخلا�سة باجلمعية.

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
الوزراء  رئي�س  دولة  لقاء  فـي  للجمعية 
الدكتور رامي احلمد اهلل مع معايل حمافظ 

وذلك  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة 
الوزراء  رئي�س  دولة  بها  قام  زيارة  اثناء 
 .2018/03/06 بتاريخ  النقد  �سلطة  ملقر 
اهلل  احلمد  الدكتور  اأكد  اللقاء  وخالل 

على �سرورة التعاون والعمل على �سيا�سات 
القطاع  بهذا  لالرتقاء  حمفزة،  مالية 
واخلدمات التي تقدمها ل�سالح املواطنني، 

واملوؤ�س�سات خا�سة البنوك.

جمعية البنوك تشارك في لقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل 
مع معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا

اأنه �سوف  اإىل  اأبو �سحادة  الدكتور ريا�س 
بالبنوك  اخلا�سة  امللفات  مراجعة  يتم 

البنوك  واعالم  بها،  النظر  اإعادة  ليتم 
بنتائج هذه املراجعة.
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 Dimensions Consulting جمعية البنوك توقع اتفاقية تقديم خدمات مع شركة
لتنفيذ عملية التخطيط االستراتيجي للجمعية

وقعت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام 
نبيل اأبو دياب اتفاقية تقدمي خدمات مع 
 Dimensions Consulting �سركة 
زغل  فرا�س  التنفيذي  باملدير  ممثلة 
بتاريخ 2018/03/27 فـي مقر اجلمعية، 
عملية  تنفيذ  اإىل  التفاقية  لتهدف 
التخطيط ال�سرتاتيجي للجمعية و�سياغة 
خطة عمل متو�سطة املدى، ويبداأ �سريان 
التفاقية من بداية �سهر ني�سان اإىل نهاية 
�سهر اآب من العام احلايل، حيث اأن اأوىل 
للتخطيط  لل�سركة  العملية  اخلطوات 

ت�سمل  �سوف  للجمعية  ال�سرتاتيجي 
اإجراء مقابالت فردية مع روؤ�ساء جمال�س 
العامني/القليمني  واملدراء  الإدارة 

على  بناًء  التفاقية  توقيع  ومت  للبنوك. 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  جلنة  تو�سية 

وقرار جمل�س ادارة اجلمعية.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمدراء العامين/اإلقليميين للبنوك العاملة في قطاع غزة
لمناقشة الخصم من أقساط القروض/التمويالت المستحقة 

على موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية
للمدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  للبنوك  العامني/الإقليميني 
فـي   2018/01/24 بتاريخ  غزة  قطاع 
من  اخل�سم  ملناق�سة  اجلمعية،  مقر 
امل�ستحقة  القرو�س/التمويالت  اأق�ساط 
على موظفـي القطاع العام فـي املحافظات 
ظل  فـي  الجتماع  عقد  حيث  اجلنوبية، 
التزام  بعدم  النقد  ل�سلطة  �سكاوي  ورود 
 )2017/160( رقم  بتعميمها  البنوك 
املمنوحة  الت�سهيالت  جدولة  بخ�سو�س 
املحافظات  فـي  العام  القطاع  ملوظفـي 

ال�سهري  الق�سط  ي�سبح  بحيث  اجلنوبية 
يتجاوز  ل  الراتب مبا  مع  يتالءم  اجلديد 
اإىل  يرد  الذي  الراتب  قيمة  %من   50

اأكد  الجتماع  وخالل  املوظف،  ح�ساب 
بتنفـيذ  البنوك  التزام  على  املدراء 

التعليمات الواردة من �سلطة النقد.

جمعية البنوك عضوًا في اللجنة الوطنية للشمول المالي
�ساركت جمعية البنوك فـي ع�سوية اللجنة 
برئي�س  ممثلة  املايل  لل�سمول  الوطنية 
وذلك  ن�سن�سا�س،  جوزيف  الدارة  جمل�س 
بناًء على قرار من جمل�س الوزراء لت�سكيل 

اللجنة بحيث يراأ�س اللجنة كل من �سلطة 
ت�سم  و  املال،  راأ�س  �سوق  وهيئة  النقد 
عدد  عن  ممثلني  ع�سويتها  فـي  اللجنة 
واخلا�س،  العام  القطاع  موؤ�س�سات  من 

الرئي�سية  مهمتها  اللجنة  تتوىل  حيث 
بتطبيق  العالقة  ذات  ال�سيا�سات  باأعداد 
املايل  لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

و�سمان تنفـيذها. 



البنـوك فـي فل�ســــــطني6    

بيت البنوك

جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد تنظم ورشة عمل للمدراء العامين/اإلقليميين
Capital Intelligence حول منهجية عمل شركة

�سلطة  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  نظمت 
العامني/الإقليميني  للمدراء  ور�سة عمل  النقد 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  وممثلي 
حيث  النقد،  �سلطة  مقر  فـي   2018/01/10

 Capital �سركة  خبري  الور�سة  قدم 
هالل،  موري�س  ال�سيد   Intelligence

عر�سًا  هالل  قدم  الور�سة  وخالل 
عملها  واآلية  ال�سركة  عن  تو�سيحيًا 
ومنهجيتها، كما اأجاب على ا�ستف�سارات 
بناًء  الور�سة  هـذه  وعقدت  احل�سور. 
للتعاقد  البنوك  النقد  �سلطة  حث  على 
 Capital Intelligence �سركة  مع 

املخت�سة بالتحليل والت�سنيف الئتماين 
من  املالية  املوؤ�س�سات  وتقييم  للبنوك 
وكمية  نوعية  لدرا�سات  تقارير  خالل 

املوجودات  جودة  على  تركز  متعمقة 
وال�سيولة وكفاية راأ�س املال والربحية.

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لممثلي البنوك 
للتعريف بمؤسسة Rebuilding to Remain وبرامجها 

عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  ملمثلي 
 Rebuilding to موؤ�س�سة  ممثلي  مع 
 2018/02/13 بتاريخ   Remain

باملوؤ�س�سة  للتعريف  اجلمعية،  مقر  فـي 
املوؤ�س�سة  ممثلي  قدم  حيث  وبراجمها، 
الربامج  وعن  عنها  تعريفـية  ملحة 
املقدمة لدعم اإعادة اعمار قرية العقبة 
انتخاب  ومت  ال�سمالية.  الأغوار  فـي 
عي�سى  وال�سيد  قا�سم،  بيان  ال�سيد 

جمعية البنوك تقدم المبالغ المجمعة من موظفي البنوك اختياريًا بأجرة يوم عمل 
لدعم مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية

مل�ست�سفى  دعمًا  البنوك  جمعية  قدمت 
املقد�سية  الإ�سالمية  اخلريية  املقا�سد 
مببلغ قيمته )48,000$( لرتميم وحتديث 
حيث  امل�ست�سفى،  فـي  مر�سى  غرف  ثالث 

مت جتميع اجلزء الأكرب من املبلغ من خالل 
حملة تربع ملوظفـي البنوك اختياريًا باأجرة 
يوم عمل لدعم اأهلنا فـي القد�س، لياأتي هذا 
امل�سرفـي  القطاع  لدور  ا�ستمرارًا  الدعم 

من  القد�س  فـي  اأهلنا  �سمود  تثبيت  فـي 
فـي  ال�سحية  اخلدمات  تطوير  خالل 
امل�ست�سفى خا�سًة فـي ظل الظروف ال�سعبة 

التي تواجهها مدينة القد�س. 

مع  للمتابعة  املجل�س  اأع�ساء  من  للمجل�س.ق�سي�س  تو�سياتهم  وتقدمي  املوؤ�س�سة 
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جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لمدراء تكنولوجيا المعلومات
PITA للتعريف باتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية

ملدراء  عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 
العاملة  البنوك  فـي  املعلومات  تكنولوجيا 
�سركات  احتاد  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 
 PITA الفل�سطينية  املعلومات  اأنظمة 
بتاريخ 2018/02/07 فـي مقر اجلمعية، 
البنوك  لتعريف  الور�سة  هدفت  حيث 
وتكنولوجيا  الت�سالت  وبقطاع  بالحتاد 
القطاعني،  بني  التقاطع  واأفق  املعلومات 
حيث قدم رئي�س جمل�س الحتاد د. يحيى 
ال�سلقان ملحة تعريفـية عن الحتاد ودوره 
ناق�س  كما  فـيه،  الأع�ساء  وال�سركات 

الحتاد  بني  التعاون  فر�س  احل�سور 
خالل  من  القطاعني  يخدم  مبا  والبنوك 

لتعزيز  املو�سوع  حول  مقرتحات  تقدمي 
هذه الفر�س فـي امل�ستقبل.

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل لمدراء الخزينة
للتعريف بمؤسسة BLOOMBERG وخدماتها 

ملدراء  عمل  ور�سة  البنوك  جمعية  عقدت 
اخلزينة فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
 BLOOMBERG موؤ�س�سة  ممثلي  مع 
بتاريخ 2018/02/15 فـي مقر اجلمعية، 
وقدم  وخدماتها،  باملوؤ�س�سة  للتعريف 
ملحة  الور�سة  خالل  املوؤ�س�سة  ممثلي 
كيفـية  للح�سور  �سرحوا  و  عنها،  تعريفـية 
للتداول   Bloomberg من�سة  ا�ستخدام 
ا�ستف�سارات  على  اأجابوا  ثم  وميزاتها، 
اجلدير  ومن  وت�ساوؤلتهم.  احل�سور 

البنوك  منحت  املوؤ�س�سة  اأن  بالذكر 
من�سة  فـي  املجاين  الت�سجيل  امكانية 

جتريبية  لفرتة  للتداول   Bloomberg

مدتها ثالثة اأ�سهر.

عن  ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني فـي اجتماعات 
عدد من املجال�س واللجان خالل الربع الأول 
من:  كل  فـي  �ساركت  حيث  العام،  هذا  من 
الثقافـي  لل�سندوق  الداري  املجل�س  اجتماع 

بتاريخ 2018/01/15 فـي مقر وزارة الثقافة، 
اجتماع الفريق الوطني للتفكري ال�سرتاتيجي 
مقر  فـي   2018/01/16 بتاريخ  العمل  حول 
ال�ست�ساري  املجل�س  اجتماع  العمل،  وزارة 
والأهلي  اخلا�س  القطاع  بني  لل�سراكة 

فر�س  خللق  التمويل  مب�سروع  واخلا�س 
فـي مقر   2018/02/04 F4J بتاريخ  العمل 
كما  وال�سرائب،  للمالية  الفل�سطيني  املعهد 
ال�ست�ساري  املجل�س  اجتماعات  فـي  �ساركت 

لالإح�ساءات الر�سمية.

بصفتها عضوًا في عدد من المجالس واللجان
جمعية البنوك تشارك في مجموعة من االجتماعات
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جمعية البنوك تعقد اجتماعات دورية للمستشارين القانونيين
لبحث مواضيع قانونية مصرفية

دورية  اجتماعاٍت  البنوك  جمعية  عقدت 
�سهرية للم�ست�سارين القانونيني خالل الربع 
الأول من العام احلايل فـي مقر اجلمعية، 
خالل  القانونيني  امل�ست�سارين  بحث  حيث 
املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  الجتماعات 
ذات  القانونية  املوا�سيع  من  بعدد 
من  فكان  امل�سرفـي،  بالقطاع  العالقة 
خالل  متابعتها  مت  التي  املوا�سيع  اأهم 
اجتماعات الربع الأول؛ اآخر املتابعات حول 
ك�سركات  ال�سرائيلية  ال�سركات  ت�سجيل 
اجنبية لدى مراقب ال�سركات، الجراءات 
املتبعة لدى البنوك على ح�سابات العمالء 
املمتنعني عن توقيع مناذج الفاتكا اأو الذين 
لعدم  معهم  الت�سال  اأو  التوا�سل  تعذر 

البنوك،  لدى  لهم  وا�سحة  عناوين  توفر 
الهتمام.  ذات  املوا�سيع  من  وغريها 
الجتماعات  هذه  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
بعقد  امل�ست�سارين  توافق  على  بناًء  ُعقدت 
تبادل  هدفها  �سهرية  دورية  اجتماعاٍت 

الآراء حول املوا�سيع القانونية امل�سرفـية، 
التي  واملعيقات  للم�سكالت  حلول  واإيجاد 
للقوانني  تطبيقهم  خالل  تواجههم  قد 
للعمل  الناظمة  والتعليمات  والأنظمة 

امل�سرفـي.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد
 تنظم ورشة عمل لمدراء االمتثال مع ممثلي االتحاد الوطني للمؤسسات األهلية الفلسطينية

نظمت جمعية البنوك بالتن�سيق مع �سلطة 
مع  المتثال  ملدراء  عمل  ور�سة  النقد 
ممثلي الحتاد الوطني للموؤ�س�سات الأهلية 
وبح�سور  النقد  و�سلطة  الفل�سطينية 
بتاريخ  الداخلية  وزارة  عن  ممثلني 
2018/02/12 فـي مقر اجلمعية، و قدم 

ممثلي الحتاد خالل الور�سة ملحة تعريفـية 
عن ن�ساطاته وبيئته القانونية وال�سعوبات 
التي تواجه املوؤ�س�سات الأهلية واجلمعيات 
امل�سرفـي  القطاع  مع  عالقاتها  فـي 
�سلطة  ممثلي  قدم  كما  الفل�سطيني، 
النقد تو�سيحًا حول اآليات واإجراءات فتح 

ح�ساب للموؤ�س�سات الأهلية.
تكميلي  اجتماع  عقد  للمو�سوع،  ومتابعًة 
 2018/03/13 بتاريخ  اجلهات  لذات 
الجتماع  وخالل  اجلمعية،  مقر  فـي 

لتنظيم  حمددة  اآليات  اىل  التو�سل  مت 
العالقة بني القطاعني الأهلي وامل�سرفـي 
فـي فل�سطني، ول �سيما تلك املتعلقة بفتح 

احل�سابات امل�سرفـية للجمعيات.
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جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لممثلي البنوك
لمناقشة مسودة تعليمات »ترخيص شركات خدمات المدفوعات«

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لممثلي البنوك
لمناقشة مالحظاتهم على مسودة تعليمات »األمن والسالمة«

مع  بالتن�سيق  البنوك  جمعية  نظمت 
البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  النقد  �سلطة 
العاملة فـي فل�سطني مع ممثلي �سلطة 
النقد بتاريخ 2018/02/28 فـي مقر 
تعليمات  م�سودة  ملناق�سة  اجلمعية، 
�سركات  "ترخي�س  النقد  �سلطة 
ناق�س  حيث  املدفوعات"،  خدمات 
الجابة  ومت  امل�سودة  بنود  احل�سور 
وتقدمي  البنوك  ا�ستف�سارات  على 

مع  بالتن�سيق  البنوك  جمعية  نظمت 
البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  النقد  �سلطة 
العاملة فـي فل�سطني مع ممثلي �سلطة 
فـي   2018/03/12 بتاريخ  النقد 
مالحظاتهم  ملناق�سة  اجلمعية،  مقر 
النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودة  على 
ناق�س  حيث  وال�سالمة"،  "الأمن 
على  املقرتحة  التعديالت  احل�سور 
البنوك  بناًء على مالحظات  امل�سودة 
�سلطة  ممثلي  اأجاب  كما  املوحدة، 

قبل ممثلي �سلطة النقد.الي�ساحات الالزمة حول امل�سودة من 

البنوك  ا�ستف�سارات  على  النقد 
الي�ساحات  وقدموا  وت�ساوؤلتهم 

على  املقرتحة  والتعديالت  الالزمة 
البنوك. امل�سودة ملمثلي 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودات تعليمات سلطة النقد
الربع  خالل  البنوك  جمعية  و�سعت 
اأربعة  على  مالحظاتها  العام  من  الأول 
وهي؛  النقد،  �سلطة  لتعليمات  م�سودات 
"الأمن  الدورية"،  التقلبات  "احتياطي 
خدمات  �سركات  "ترخي�س  وال�سالمة"، 
وار�سادات  و"متطلبات  املدفوعات"، 

التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق 
عقد  ذلك  �سبق  حيث   ،"9 رقم  املالية 
البنوك  ملمثلي  ت�ساورية  اجتماعات 
وللخروج  الواردة  مالحظاتهم  ملناق�سة 
امل�سودات.  حول  موحدة  مبالحظات 
العاملة  البنوك  بني  ما  اجلمعية  لتن�سق 

بتزويد  النقد  و�سلطة  فل�سطني  فـي 
النقد  �سلطة  فـي  املعنية  الدوائر 
امل�سودات  حول  املوحدة  باملالحظات 
يتعار�س مع  بها مبا ل  والأخذ  لدرا�ستها 
القوانني والأنظمة والتعليمات وذلك قبل 

النهائي.  بال�سكل  التعليمات  ا�سدار 
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة 
»النيابة العامة....حارسة العدالة«

حممود  الرئي�س  �سيادة  برعاية 
ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت  عبا�س، 
امل�ست�سار  ع�ساف  مهند  بال�ستاذ 
ال�سنوي  املوؤمتر  فـي  للجمعية  القانوين 
"النيابة  بعنوان  العامة  للنيابة  الثامن 
وذلك  العدالة"،  العامة....حار�سة 
بيت حلم،  فـي   2018/03/24-22 بتاريخ 
حيث قدم ال�ستاذ ع�ساف ورقة عمل فـي 
خالل  املوؤمتر  اأعمال  من  الثاين  اليوم 
اإن�ساء  "نحو  بعنوان  الرابعة  اجلل�سة 
متخ�س�سة  اقت�سادية  وحماكم  نيابات 

املوؤمتر  نهاية  وفـي  دولية(".  )جتارب 
على  العمل  ب�سرورة  امل�ساركون  اأو�سى 
اقت�سادية  وحماكم  نيابات  ان�ساء 

التجاري  الطابع  ذات  الق�سايا  ملعاجلة 
حلماية  هامة  كخطوة  والقت�سادي 

الوطني.  املواطنني وحماية اقت�سادنا 

معايل  لقاء  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ 
العامة  والعالقات  الت�سويق  مدراء  مع 
ي�ساركون  الذين  الدوائر  تلك  وموظفـي 

بتاريخ  امل�سرفـية  الفعاليات  تنظيم  فـي 
النقد،  �سلطة  مقر  فـي   2018/02/05

املحافظ  ملعايل  كلمة  اللقاء  تخلل  حيث 
امل�ستجدات  اآخر  عن  فـيها  حتدث 

النقد  �سلطة  �سعيد  على  والتطورات 
و�سمل  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  والقطاع 
ومرافق  اأق�سام  فـي  تعريفـية  جولة  اللقاء 

مبنى �سلطة النقد اجلديد.

جمعية البنوك تشارك في لقاء معالي محافظ سلطة النقد
مع مدراء التسويق والعالقات العامة في البنوك العاملة في فلسطين

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمستشارين القانونيين 
لمناقشة أحكام قانون الضمان االجتماعي والنظام الصادر بمقتضاه

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
العاملة  للبنوك  القانونيني  للم�ست�سارين 
فـي   2018/02/20 بتاريخ  فل�سطني  فـي 
قانون  اأحكام  ملناق�سة  اجلمعية،  مقر 
ال�سادر  والنظام  الجتماعي  ال�سمان 
احكام  احل�سور  ناق�س  حيث  مبقت�ساه، 
ال�سمان  بقانون  القرار  من   116 املادة 
نهاية  وفـي  املفعول،  �ساري  الجتماعي 
من  لعدد  امل�ست�سارين  تو�سل  ليتم الجتماع  املادة  اأحكام  حول  تطبيقها من قبل البنوك.التفاهمات 
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برعاية وح�سور معايل حمافظ �سلطة النقد 
النقد  �سلطة  اأطلقت  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  البنوك  وجمعية 
لدى  التعليم  وبرنامج  العايل،  والتعليم 
الفل�سطينية  وال�سبكة  الدولية،  الغوث  وكالة 
ال�سغر  واملتناهي  ال�سغري  لالأقرا�س 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  )�سراكة( 
خالل  وذلك   ،2018 وال�سباب  لالأطفال 
موؤمتر �سحفـي فـي ق�سر املوؤمترات فـي مدينة 
بيت حلم بح�سور املدراء العامني / القليمني 
وممثليهم  فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك 
واملوؤ�س�سات  الإقرا�س  موؤ�س�سات  وممثلي 
العامة،  وال�سخ�سيات  واملالية  القت�سادية 

و�سخ�سيات م�سرفـية.
معايل  اأو�سح  الفتتاحية،  كلمته  وخالل 
اإطار  فـي  تاأتي  الفعالية  هذه  اأن  املحافظ 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  متطلبات  حتقيق 
تهدف  حيث  فل�سطني،  فـي  املايل  لل�سمول 
�سلطة النقد من تنفـيذ هذه الن�سطة اإىل رفع 
م�ستويات الوعي والثقافة املالية وامل�سرفـية 
الأطفال  خا�سة  املجتمع  فئات  كافة  لدى 
وال�سباب حيث ت�ستهدف طلبة ال�سف الثامن 
ال�ستثمار  اىل  ن�سعى  الذي  اجليل  هذا  من 
الأمور  فـي  وامكانياته  قدراته  لتعزيز  فـيه 

املالية وامل�سرفـية.
ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  قال  ناحيته  من 
اأن  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
هذه  تعترب  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
مهمة  �سريحة  مع  للتوا�سل  نافذة  الفعاليات 
الأمل  وال�سباب، وهم  وهي �سريحة الطفال 
اأن  اإىل  م�سريًا  والتغيري،  التطور  فـي  الواعد 
وتعزيز  امل�سرفـية  الثقافة  ن�سر  على  العمل 
اأ�سا�سيًا  جزءًا  ال�سريحة  لهذه  املايل  الوعي 
فـي  اجلهود  تظافرت  حيث  جمتمعنا،  جتاه 
كافة البنوك لالإ�سهام فـي ن�سر الوعي املايل 
وامل�سرفـي باعتبار اأن اأ�سلوب ال�سرح املبا�سر 
وامل�سرفـية  املالية  الثقافة  تعزيز  اإىل  يوؤدي 

جمعية البنوك تشارك في فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب للعام 2018 

ازدادت  كلما  املايل  الوعي  ازداد  وكلما 
وعرب  امل�ستقبلي.  التخطيط  على  القدرة 
ال�سيد حممد طه نائب حمافظ حمافظة بيت 
حلم عن �سعادته بامل�ساركة فـي الإعالن عن 
اإطالق الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب 
قطاع  فـي  اأهلنا  مع  بال�سراكة   2018

النقد  ب�سلطة  واعتزازه  فخره  موؤكدًا  غزة، 
ظروف  من  بالرغم  وجناحها  الفل�سطينية 
الحتالل.  حتت  الرازح  الفل�سطيني  ال�سعب 
م�ساعد  القبج  اإيهاب  الدكتور  جدد  بدوره 
التزام  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
الوزارة بالعمل مع �سلطة النقد لإجناح هذا 
النموذج من الن�ساط الذي ينعك�س بالإيجاب 
املدار�س،  طالب  من  مهمة  �سريحة  على 
جديًا  يفكرون  بالوزارة  اأنهم  اإىل  م�سريًا 
بالتعاون مع �سلطة النقد وبقية ال�سركاء فـي 
تعاونية،  م�سرفـية  تعليمية  برامج  اإطالق 
بهدف دمج التعليم النظري باخلربة العملية. 
جقمان  جني  ال�سيدة  اأو�سحت  جانبها  ومن 
اأن  �سراكة  �سبكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبة 
يخدمون  ثمانية  وعددها  التمويل  موؤ�س�سات 
الن�ساء  ن�سبة  واأن  العمالء،  من  األفًا  ت�سعني 
37% وال�سباب 57%، وعربت عن  منهم 
هذا  فـي  ت�سهم  �سراكة  �سبكة  كون  �سعادتها 
الأ�سبوع امل�سرفـي لتثقيف �سريحة مهمة فـي 

املجتمع الفل�سطيني ماليًا وائتمانيًا.

حمافظ  معايل  قرع  ال�سحفـي  املوؤمتر  وبعد 
�سلطة النقد وامل�ساركون، اجلر�س اإيذانًا ببدء 
فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي للعام 2018 فـي 
جميع حمافظات الوطن، وبعد ذلك مت ق�س 
حيث  الفرتا�سي،  امل�سرف  افتتاح  �سريط 
اأروقة  فـي  واحل�سور  املحافظ  معايل  جتول 
امل�سرف الفرتا�سي برفقة العديد من طلبة 

املدار�س.
التي  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 
ا�ستمرت من 11-2018/03/15، معر�سًا 
للم�سرف الفرتا�سي ا�ستمر ليومني متتاليني 
املعر�س  فـي  اجلمعية  موظفي  تواجد  حيث 
وطبيعة  باجلمعية  الطالبية  الوفود  لتعريف 
بيت  فـي  املوؤمترات  فـي ق�سر  عملها، وذلك 
حلم ومطعم الاليت هاو�س فـي غزة، ويقام 
املعر�س بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
زيارة  لتنظيم  الدولية  الغوث  ووكالة  العايل 
للم�سرف  الطالبية  املجموعات  من  العديد 
التي  امل�سرفـية  اخلدمات  على  والتعرف 

تقدمها امل�سارف العاملة فـي فل�سطني.
كما مت اأي�سًا تنظيم زيارات لطالب املدار�س 
اآلية  على  لإطالعهم  وذلك  امل�سارف  اإىل 
التي  امل�سرفـية  واملنتجات  امل�سارف  عمل 
البنوك  ممثلو  يقوم  حيث  للزبائن،  تقدمها 
تثقيفـية  حما�سرات  واإلقاء  املدار�س  بزيارة 

للطلبة، وتوزيع ن�سرات توعوية.
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بــانــورامــا

و يعلن عن اطالق حملة جوائز حسابات التوفير للعام 2018
»إنسى رزنامة زمان... واعتمد رزنامة بنك اإلسكان«

عـن  فل�سطني  فروع  الإ�سكان  بنك  اأعلــن 
التوفـري  ح�سابات  جلوائز  حملــــة  اإطالق 
"ان�سى  با�ســـم   2018 بالعام  اخلا�سة 
بنك  رزنامة  واعتمد  زمان...  رزنامة 
الكربى  اجلائزة  قيمة  لت�سل  الإ�سكان"، 
�سهر  فـي  تقدم  دينار   100,000 اإىل 
اأول،  كانون  �سهر  فـي  اأخرى  و  حزيران 
الدخار  لت�سجيع  البنك  من  �سعيا  وذلك 

ومنح  واملحتملني  القائمني  العمالء  لدى 
ورّبات  الرواتب  اأ�سحاب  من  هوؤلء  جميع 
العايل  والتعليم  الأعمال  واأ�سحاب  البيوت 
فر�س  والأطفال،  واحلرفـيني  واملهني 
على  وتعليقًا  بجوائز جمزية.  للفوز  جديدة 
الربغوثي  حممد  ال�سيد  قال  احلملة  اطالق 
متنح  احلملة  اأّن  البنك  فـي  القليمي  املدير 
العمالء من املّدخرين، فر�س الفـــوز بجائزة 

�سنويا  مرتني  دينار   100,000 بقيمة  كربى 
حزيران  �سهري  من  كل  فـي  اثنني  ولفائزين 
�سهرية  جائزة  جانب  اإىل  هذا  اأول،  وكانون 
بقيمة 50,000 دينار متنح لفائز واحد )عدا 
�سهري حزيران وكانون اأول(، بالإ�سافة اىل 
يتم  دينار  األف  فئة  اأخرى  �سهرية  جوائز 
اآلف  بواقع خم�سة  فائزين  منحها خلم�سة 
دينار �سهريًا. ي�سار اأّن حملة "ان�سى رزنامة 

ضمن فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب
بنك االسكان للتجارة والتمويل يساهم في مشروع تحدي القراءة العربي 

فـي  �ساهمت  والكتب  الق�س�س  هذه  اأن 
وحتويلها  القراءة  على  الأطفال  ت�سجيع 
بدعم  حتظى  عامة  ثقافـية  حالة  اىل 
اأكدت  الإطار  جمتمعي كامل. وفـي ذات 
اأن املبادرة جاءت لتكون مظلة للمبادرات 
حتدي  فكرة  تدعم  التي  واملوؤ�س�سات 
ثقافة  ون�سر  املحلي  املجتمع  فـي  القراءة 
دعامة  كونه  والتعليم  واملعرفة  الأمل 
وبعد  املجتمع.  دعامات  من  اأ�سا�سية 
على  الأطفال  من  كبرية  جمموعة  اطالع 
الكتب والق�س�س اجلديدة اأبدوا �سعادتهم 
ملا مت تقدميه، حيث اعتربوا ذلك حمفز 

الق�س�س  بقراءة  لال�ستمتاع  لهم  جديد 
ال�سيقة واحلديثة التي تنا�سبهم. 

امل�ساهمة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
لتعزيز  الإ�سكان  بنك  دور  �سمن  تاأتي 
التنمية  مفهوم  من  منبثقة  تنموية  روؤية 
امل�ستدامة، و�سمن �سل�سلة من امل�ساهمات 
�سنويا  فـيها  بامل�ساركة  البنك  يقوم  التي 
تنمية،  �سحة،  من  املجالت،  مبختلف 
�سيا�سة  و�سمن  وغريها،  ثقافة  تعليم، 
التعليم  قطاع  لتنمية  ترمي  التي  البنك 
مبا  وتطويره  لدعمه  ا�سافة  خا�س  ب�سكل 

يخدم الطلبة.

العودة  بنات  مدر�سة  مع  بالتعاون 
اإطار  وفـي  حلم،  بيت  فـي  الأ�سا�سية 
ال�سكان،  لبنك  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
الن�ساطات  دعم  على  منه  وحر�سا 
بدعم  البنك  قام  والثقافـية،  التعليمية 
للجميع"،  "نقراأ  القراءة  حتدي  فكرة 
مدر�سة  طالبات  ا�ستقبال  خالل  من 
قدمن  واللواتي  الأ�سا�سية،  العودة  بنات 
ق�س�سا وكتبا �سيقة لالأطفال ممن زاروا 
الأ�سبوع  فعاليات  خالل  حلم  بيت  فرع 

امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب. 
وقد جاءت هذه امل�ساهمة �سمن م�سروع 
لت�سجيع  الهادف  العربي  القراءة  حتدي 
املطالعة ومناق�سة العرب امل�ستفادة منها، 
والذي يهدف اي�سا لت�سجيع الطلبة على 
زيارة املكتبة ب�سكل متوا�سل لتنمية عادة 
وبدورها  الأطفال.  فئة  لدى  القراءة 
بنك  عواد  �سها  املدر�سة  مديرة  �سكرت 
املوؤ�س�سات  دور  على  واثنت  الإ�سكان، 
التعليمية  الأن�سطة  دعم  فـي  اخلا�سة 
على  واأكدت  املدار�س،  فـي  والثقافـية 
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و يدعم تجهيز مكتبة مدرسة ترمسعيا األساسية المختلطة
امل�سوؤولية  واقع  ومن  ال�سكان  بنك  قام 
التعاون  �سيا�سة  و�سمن  الجتماعية 
املجتمع  وموؤ�س�سات  البنك  بني  امل�سرتك 
ترم�سعيا  مدر�سة  مكتبة  بتجهيز  املحلي، 
منطلق  من  وذلك  املختلطة  الأ�سا�سية 
على  وتاأكيدا  املدر�سة،  فـي  القراءة  تعزيز 
اأهمية املكتبات املدر�سية فـي تنمية مهارات 
اىل  للتعرف  جديدة  اآفاق  وفتح  الطلبة 
املدير  �سرح  جانبه  ومن  خمتلفة.  عوامل 
الربغوثي  حممد  الإ�سكان  لبنك  القليمي 
على  البنك  حر�س  يعك�س  التربع  هذا  باأن 
و�سمن  الجتماعية،  بامل�سوؤولية  التزامه 
�سيا�سته فـي دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي 
اىل  اأ�سار  كما  التعليمي،  القطاع  وخا�سة 
ال�سليمة  املدر�سية  البيئة  ايجاد  اأهمية 

�سكرت  وبدورها  والتعلم.  للتعليم  املنا�سبة 
الأمور  اأولياء  وجمل�س  املدر�سة  مديرة 
بنك ال�سكان للتجارة والتمويل على دعمه 
امل�ساهمة  هذه  عملت  بحيث  ال�سخي، 
لهم  ووفرت  للطلبة  الفرحة  ادخال  على 
التعليمية  العملية  لتطوير  ال�سليم  اجلو 

�سمن  املبادرة  هذه  وتاأتي  والثقافـية. 
تنموية  روؤية  لتعزيز  الإ�سكان  بنك  دور 
منبثقة من مفهوم التنمية امل�ستدامة وروح 
تعترب  والتي  جمالت،  عدة  فـي  امل�سوؤولية 
امتام  على  وحر�سه  اهتماماته،  اأوائل  من 

امل�سرية التعليمية والتنموية لكافة الطلبة.
و يقدم معدات طوارئ لبلدية حلحول 

 قدم بنك ال�سكان لبلدية حلحول عدد من 
الحوال  مواجهة  على  ت�ساعد  التي  املعدات 
البنك  ادارة  قامت  حيث  ال�سعبة،  اجلوية 
الجتماعية  امل�سوؤولية  واقع  من  التربع  بهذا 
بني  امل�سرتك  التعاون  �سيا�سة  و�سمن 
املدينة.  واملوؤ�س�سات  حلحول  وبلدية  البنك 
رئي�س  مرعب  حجازي  ال�سيد  اأكد  وبدوره 
الأدوار بني جميع  تكامل  بلدية حلحول على 
القطاعات مبا فـيها القطاع اخلا�س انطالقا 
جتاه  والوطنية  الجتماعية  امل�سوؤولية  من 
بنك  �ساكرا  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء 
ال�سكان للتجارة والتمويل على هذه املبادرة. 
ن�سيم  ال�سيد  املعدات بح�سور  ت�سليم  هذا ومت 

م�سعل مدير بنك الإ�سكان/ فرع حلحول ممثال 
الإقليمي  املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد  عن 
بحيث  فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك  لفروع 
تلبي جزء  والتي  املنوعة  املعدات  بع�س  قدمت 

حلحول.  بلدية  طوارئ  غرفة  احتياجات  من 
الإ�سكان  بنك  دور  �سمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 
لتعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية 

امل�ستدامة وروح امل�سوؤولية فـي عدة جمالت.

الإ�سكان"،  بنك  رزنامة  واعتمد  زمان... 
وتتيح   2018 العام  مدار  على  ت�ستمر 
التي  التوفـري  الفر�سة لأ�سحاب ح�سابات 
دينار   200 عن  ر�سيدهم  اأدنى  يزيد 

الدولر،  اأو  ال�سيقل  بعملة  يعادلها  ما  اأو 
هذه  جوائز  على  بال�سحوبات  الدخول 
ان�سجامًا  احلملة  اإطالق  وياأتي  احلملة. 
ت�سجيع  ت�ستهدف  التي  البنك  �سيا�سة  مع 

ح�سابات  لأهمية  واإدراكه  الدخار  عادة 
البنك  من  وتقديرًا  لأ�سحابها،  التوفـري 
لعمالئه لولئهم الدائم وثقتهم بخدمات 

البنك امل�سرفـية املتعددة واملتميزة.
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و يشارك في إطالق فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 
فروع   / الأردين  التجاري  البنك  �سارك 
الأ�سبوع  فعاليات  اإطالق  فـي  فل�سطني 
امل�سرفـي ال�سنوي والذي تنظمه �سلطة النقد 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  مع  بالتعاون 
ووزارة الرتبية والتعليم ووكالة الغوث الدولية، 
وجمعية البنوك وموؤ�س�سات القرا�س. حيث مت 
اطالق الفعالية فـي ق�سر املوؤمترات فـي مدينة 
بيت حلم بح�سور معايل حمافظ �سلطة النقد 
ال�سيد عزام ال�سوا وممثلني عن وزراة الرتبية 
عن  وممثلني  ومدراء  الغوث  وكالة  و  والتعليم 
و�سملت  ال�سفة.  فـي  وامل�سارف  البنوك  كافة 
معر�س  اإقامة  امل�سرفـي،  ال�سبوع  فعاليات 
وال�سباب  الطفال  لتعريف  افرتا�سي  بنك 
كان  حيث  امل�سرفـية.  واملنتجات  باخلدمات 
دور البنك التجاري الردين بال�سرح عن خدمة 

نظم  ذلك  اىل  بال�سافة  المانات  �سناديق 
عدد  فـي  للمدار�س  زيارات  البنك  موظفـي 
من حمافظات ال�سفة وقراها. ومت تخ�سي�س 
طلبة  ل�ستقبال  البنك  فروع  دوام  من  �ساعة 
امل�سرفـية  املنتجات  على  لطالعهم  املدار�س 
اأر�س  على  البنك  يقدمها  التي  واخلدمات 

الواقع واخذهم فـي جولة داخل الفروع للتعرف 
كافة  على  الهدايا  توزيع  ومت  الق�سام  على 
خالل  وذويهم  وال�سباب  الطفال  من  الزوار 
�سعادتهم  عن  الطفال  وعرب  الزيارات.  هذه 
بهذه التجربة الأكرث من رائعة والتي جلبت لهم 

املعرفة احلقيقية باخلدمات البنكية.

البنك التجاري االردني يسلم الجائزة الثانية ضمن حملة حسابات »تجاري توفيري« 

ايبزا  �سيات  �سيارة  عن  عبارة  �سنوية  ربع 
امل�سافة،  ال�سريبة  وقيمة  اجلمارك  مدفوعة 
التجاري  البنك  لدى  التوفـري  ح�ساب  ويتميز 
الأردين ب�سموله جلميع ال�سرائح، حيث ي�سمل 
توفـريي  احل�سابات  من  نوعني  الربنامج 
100 دينار  افتتاحي بقيمة  كال�سيكي بر�سيد 
وفائدة �سنوية حتت�سب على ادنى ر�سيد �سهري 
تقيد كل )6( اأ�سهر، وح�ساب التوفـري الذهبي 
يعادلها  ما  او  دينار   2,500 افتتاحي  بر�سيد 

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

ال�سروط املحددة بنموذج فتح احل�ساب.

ا�سم  عن  الأردين  التجاري  البنك  اأعلن 
 2017 ايبزا  �سيات  ب�سيارة  الول  الرابح 
ال�سريبة  وقيمة  اجلمركية  الر�سوم  مدفوعة 
امل�سافة فـي حملة ح�سابات التوفـري " جتاري 
توفـري" ال�سيد/ جورج اليا�س حن�سل والفائز 
ت�سليمه  ومت  الوىل،  ال�سنوية  ربع  باجلائزة 
املركبة فـي حفل بهيج مب�ساركة كبار العمالء 
ال�سحب  و�سيجري  حلم،  بيت  فرع  وموظفـي 
املقبل  اذار  �سهر  خالل  الثالثة  اجلائزة  على 
بال�سافة اىل اجلوائز ال�سبوعية بقيمة 500 
ال�سيد/ جورج  قال  فوزه،  وتعليقًا على  دينار. 
اأنا  بالن�سبة يل،  "اإنها حلظة موؤثرة   : حن�سل 
�سعيد باأن تعاملي مع البنك التجاري الأردين 
قد عاد علي باخلري والفائدة، فقد اأثبت البنك 
الفر�س  وباأن  لعمالئه  مميزة  خدمة  توفـريه 

التي يوفرها لهم ت�ستحق النتظار بالفعل". 
ويجري البنك التجاري الأردين �سحوباته على 
وجوائز  دينار   500 بقيمة  ا�سبوعية  جوائز 
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و يقيم حفل العشاء السنوي للموظفين 
فـي  النجاح  من  اآخر  عام  اكمال  اإطار  فـي 
البنك  نظم  امل�سرفـي  التميز  نحو  م�سريته 
التجاري الردين موؤخرًا حفل الع�ساء ال�سنوي 
�سعادة  بح�سور  الكرمل  فندق  فـي  للموظفـني 
و�سعادة  ال�سايغ  مي�سل  الدارة  جمل�س  رئي�س 
واملدير  قولجن  �سيزر  ال�سيد  العام  املدير 
منت�سر  ال�سيد  فل�سطني  لفروع  القليمي 
�سعادة  األقاها  التي  كلمته  وفـي  ال�س�سرتي. 
ركز  احلفل  اأثناء  الدارة  جمل�س  رئي�س 
بني  جتمع  التي  الفعاليات  اإقامة  اأهمية  على 
اأن  "نوؤمن  قائاًل:  منتظم،  ب�سكل  املوظفـني 
يعتمدان  موؤ�س�سة  اأية  فـي  وال�ستدامة  النجاح 
عمل  فريق  على  احلفاظ  على  كبري  ب�سكل 
تعزيز  على  والرتكيز  احلما�س  بني  يجمع 
البنك  يحر�س  املنطلق  هذا  ومن  الإنتاجية. 

الفعالية  هذه  اإقامة  على  الردين  التجاري 
ال�سنوية تقديرًا للجهود الكبرية التي بذلها كل 
موظف من موظفـي البنك، واحتفاًء بالأهداف 

الكثرية التي حققناها معًا حتى اليوم".
اأهمية  عن  العام  املدير  �سرح  جهته  ومن 
انطالقة  �سنة  كونها  بالتحديد  ال�سنة  هذه 

والتو�سع  النت�سار  للبنك من حيث  جديدة 
ينقل  ان  �ساأنه  من  والذي  فل�سطني  فـي 
البنك اىل مرحلة جديدة من التحدي. وان 
قرار التو�سع والنت�سار ما كان ليتحقق لول 
اللتزام ال�سادق و الحرتافـية التي يتمتع 

بها موظفو البنك بكافة فروعه.
و يتبرع بالدم لمرضى الثالسيميا

للبنك،  الجتماعية  امل�سوؤولية  اإطار  �سمن 
باعتباره  بالدم  التربع  اأهمية  على  منه  وتاأكيدًا 
اإليها  يحتاج  اإن�سانية  ومبادرة  نبياًل  �سلوكًا 
الكثريون، نظم البنك التجاري الأردين وبالتعاون 
حملة  الثال�سيميا  مر�سى  ا�سدقاء  جمعية  مع 
ثابت  ثابت  ال�سهيد  م�ست�سفى  فـي  بالدم  التربع 
البنك  موظفـي  قام  حيث  طولكرم.  مدينة  فـي 
وعمل  بالدم  للتربع  الالزمة  الفحو�سات  بعمل 
وتقدمي  امل�ست�سفى  فـي  للمر�سى  ميدانية  زيارة 
الهدايا الرمزية لهم. ولقت هذه املبادرة ترحيبا 
واملوظفـني  الأق�سام  وروؤو�ساء  املدراء  من  كبريًا 
امتنانهم  عن  واأعربو  واملر�سى  امل�ست�سفى  فـي 
ال�سحية  املنافع  بني  جتمع  كونها  املبادرة،  لهذه 
من  العديد  حياة  انقاذ  فـي  وت�ساهم  والإن�سانية، 
نور  ربيع  د.  امل�ست�سفى  مدير  واأعرب  املر�سى. 
الدائم  البنك  بحر�س  وا�ساد  للبنك  �سكره  عن 
اأن يكون فـي مقدمة ال�سفوف عندما يتعلق الأمر 
بخدمة املجتمع، ويزداد حر�سًا على ذلك عندما 

يرتبط الأمر بحياة اإن�سان، فقطرة دم واحدة قد 
كافة موظفـينا  لذلك جتاوب  تنقذ حياة مري�س، 
�سهام  اأعربت  ومن جهتها  مع احلملة.  و�سركائنا 
عن  الثال�سيميا  مر�سى  جمعية  مديرة  بدارن 
للمبادرة  الأردين  التجاري  البنك  لدارة  �سكرها 
فـي اطالق هذه، فـي ظل احتياج كثري من مر�سى 
مزايا  بني  جتمع  اأنها  كما  الدم،  اإىل  الثال�سيميا 
الرابطة  اأن  على  واأكدت  العامة.  وال�سحة  اخلري 
القوية التي جتمع بني املوؤ�س�سات امل�سرفـية العاملة 

فـي فل�سطني وجمعيات العمل الن�ساين دلياًل على 
الرغبة ال�سادقة بالرتقاء باملجتمع. وعلق مدير 
على  خ�سر  الرحمن  عبد  ال�سيد  طولكرم  فرع 
احلملة قائال : "نحن فـي البنك التجاري الأردين 
ن�سعى دائما اإىل تبني املبادرات الجتماعية التي 
تعك�س قيم ور�سالة البنك، واملنبثقة عن اأهدافه 
احلملة  هذه  فكانت  الإ�سرتاتيجية،  وخططه 
فئة  جتاه  الجتماعية  م�سوؤوليتنا  من  اإنطالقًا 

مهمة فـي املجتمع وهم مر�سى الثال�سيميا".
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البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه الثامن عشر في طولكرم

و يحقق أرباحا بلغت 12 مليون دوالر وموجوداته تتعدى المليار دوالر للعام 2017
ناصر الدين: كافة البنود الرئيسية لبياناتنا المالية تجاوزت نسب نموها %20

بياناته  نتائج  البنك الوطني عن  اأعلن 
اأرباحا  بتحقيقه   2017 للعام  املالية 
احت�ساب  قبل  دولر  مليون   12 بلغت 
اإف�ساح  فـي  ذلك  وجاء  ال�سريبة، 
املالية  اأعماله  نتائج  عن  البنك 
لبور�سة   2017 املنتهية  املالية  لل�سنة 
اإىل  املالية  النتائج  واأ�سارت  فل�سطني. 
بن�سبة  الوطني  البنك  موجودات  منو 
بعد  دولر  مليار   1.08 لتبلغ   %22

مليون   884,87 بلغت  قد  كانت  اأن 
ومنت   ،2016 العام  نهاية  دولر 
 %23.3 بن�سبة  البنك  عمالء  ودائع 
اأن  بعد  دولر  مليون   808,78 لتبلغ 
نهاية  دولر  مليون   655,96 كانت 
الدخل  اإجمايل  بلغ  2016. كما  العام 
للعام 2017 ما يقارب 39,65 مليون 
مقارنة   %20.44 بن�سبة  لينمو  دولر 

النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية  حتت 
احتفل  ال�سوا،  عزام  الفل�سطينية 
الثامن  فرعه  بافتتاح  الوطني  البنك 
بح�سور  طولكرم،  مدينة  فـي  ع�سر 
اأبو  ع�سام  اللواء  طولكرم  حمافظ 
حممد  املهند�س  بلديتها  ورئي�س  بكر، 
التجارية  الغرفة  ورئي�س  يعقوب 
اإبراهيم اأبو ح�سيب وعقيلة دولة رئي�س 
اهلل  احلمد  رامي  الدكتور  الوزراء 
الب�سطامي، ورئي�س جمل�س  ال�سيدة رنا 
نا�سر  طالل  الوطني  البنك  اإدارة 
اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد  الدين 

البنك واملدير العام اأحمد احلاج ح�سن 
الأعمال  ورجال  التنفـيذية  والإدارة 

من  ولفـيف  العتبارية  وال�سخ�سيات 
ال�سحفـيني. 

بلغ  قد  كان  حيث   2016 العام  مع 
ان حمفظة  كما  دولر.  مليون   32,92

منوا  حققت  املبا�سرة  الت�سهيالت 
 653,85 لتبلغ   %26 ن�سبته  بلغت 
حققته  ما  مع  مقارنة  دولر،  مليون 
فـي العام 2016 حيث بلغت 519,32 
اأن البنك الوطني  مليون دولر، موؤكدا 

ت�سهيالت  حمفظة  على  يحافظ 
اقت�سادية  قطاعات  تخدم  متنوعة 
متعددة لتوزيع ن�سب خماطر الإقرا�س 
مكونات  خمتلف  على  مدرو�س  ب�سكل 

الفل�سطيني. القت�ساد 
الوطني  البنك  �سهم  اأداء  وبخ�سو�س 
خالل العام 2017، ا�ستطاع اأن يحقق 
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و ينظم فعالية لألسبوع المصرفي لألطفال والشباب في فرعه بالقدس

بمناسبة شهر المرأة،
و بالتعاون مع نادي الليونز نظم البنك إفطارا خيريا لدعم الطالبات الجامعيات المحتاجات

مع  ومتا�سيا  املراأة  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
فـي  الفل�سطينية  املراأة  متكني  فـي  دوره 
الوطني  البنك  نظم  القطاعات،  �ستى 
الـله  رام  ليونز  نادي  مع  وبالتعاون 
طالبات  لدعم  ريعه  ر�سد  خرييا  اإفطارا 
الفل�سطينية.  اجلامعات  فـي  حمتاجات 
�سلطة  حمافظ  الإفطار  فـي  و�سارك 
وحمافظ  ال�سوا  عزام  الفل�سطينية  النقد 
غنام  د.ليلى  والبرية  الـله  رام  حمافظة 
وعدد من ال�سخ�سيات الدبلوما�سية ووفد 
من نادي ليونز الأردن وبيت حلم ولفـيف 

من املوؤ�س�سات الفل�سطينية. 
غنام،  للدكتورة  كلمات  الإفطار  وتخلل 
�سليمى  الـله  رام  ليونز  نادي  ورئي�سة 

لالأ�سبوع  فعالية  الوطني  البنك  نظم 
فـي  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
طلبة  خاللها  زار  بالقد�س،  فرعه 
�ساحية  فرع  الرين�سان�س  مدر�سة  من 
على  الطلبة  تعرف  حيث  الربيد. 
امل�سارف  عمل  وطبيعة  الفرع  اأق�سام 
تقدمها  التي  البنكية  واخلدمات 
واحل�سابات  ال�سيكات  �سملت  البنوك، 
اأهمية  على  التاأكيد  مع  والبطاقات، 
بذلك  البدء  على  وحتفـيزهم  الدخار 
ان  ذكره،  واجلدير  مبكر.  �سن  منذ 
نهاية  ومع  الوطني  البنك  طواقم 

الأ�سبوع زارت 83 مدر�سة فـي خمتلف 
ن�سر  على  ركزت  الوطن  حمافظات 

فـي  العامة  العالقات  وم�سوؤولة  زبانة، 
كل  دور  عن  عناين  رمي  الوطني  البنك 
الفل�سطينية. املراأة  متكني  فـي  منهما 
جمموعة  عر�ست  الإفطار،  جانب  واىل 

اليدوية  اأعمالهن  من  بع�سا  الن�ساء  من 
تنوعت ما بني التطريز واحللي واحللويات 
العر�س  فـي  �ساركت  حيث  وال�سمع، 

موؤ�س�سة �سالفة للتطريز من قطاع غزة.

الثامن  ل�سفوف  امل�سرفـية  التوعية 
الأ�سا�سي فـي املدار�س امل�ستهدفة.
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اإدراجه  منذ  له  �سعرا  اأعلى  ال�سهم 
للتداول لي�سل 1.98 دولر، وليحافظ 

قاعدة  اأكرب  على  الوطني  البنك 
اجلهاز  فـي  البنوك  بني  م�ساهمني 

 9,435 لتبلغ  الفل�سطيني،  امل�سرفـي 
م�ساهما وم�ساهمة.
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بــانــورامــا

و يطلق حملة »توفير كريم... أكبر وأكتر«
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
اأكرب  كرمي...  "توفـري  التوفـري  حملة 
اجلمهور  ت�سجيع  اإىل  وتهدف  واأكرت" 
نقدية  جوائز  ومتنحهم  الدخار  على 
للفائز  �سهريا  �سيكل  األف   125 بقيمة 
اإىل ق�سائم خ�سومات  اإ�سافة  الواحد، 
يح�سل  قيمة  فورية  وهدايا  مميزة 
عليها العميل لدى فتحه ح�ساب توفـري 

جديد اأو عند تغذية ح�سابه القائم.
وتتميز حملة توفـري كرمي فـي ن�سختها 
العام  نهاية  مع  تنتهي  التي  الثانية 
مع  اأكرب،  �سهرية  بجوائز   2018

ال�سرعية  اخل�سائ�س  على  حفاظها 
ح�سابات  وهي  التوفـري  حل�سابات 
لأحكام  وفقًا  ا�ستثمارها  يتم  ادخارية 
وي�ستطيع  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
وال�سحب  الإيداع  خاللها  من  العميل 
على  يح�سب  عائدًا  له  وتقدم  نقدًا 
ميكن  مما  اليومي،  الر�سيد  متو�سط 
وحفظ  اأموالهم  ا�ستثمار  من  العمالء 
ومربحة  اآمنة  بطريقة  مدخراتهم 
العمالء  كافة  وي�ستطيع  و�سرعية. 
من  ال�ستفادة  واجلدد  احلاليني 
احل�ساب  تغذية  خالل  من  احلملة 

احلايل لي�سل اىل 300 دولر اأو اأكرث 
 300 بقيمة  توفـري  ح�ساب  فتح  اأو 
دولر اأو ما يعادلها بالعمالت املتداولة 
اإ�سافـي  اإيداع  كل  اأن  كما  الأخرى، 
يعادلها  ما  اأو  دولر   200 بقيمة 
مينح  الأخرى  املتداولة  بالعمالت 
اإ�سافة  للفوز،  اإ�سافـية  فر�سة  العميل 
عملية  اأول  عند  العميل  ح�سول  اإىل 
هدية  على  ح�ساب،  فتح  اأو  اإيداع 
كربى  من  خ�سومات  وق�سائم  فورية 
الفل�سطينية  وال�سركات  املحالت 

وذلك ملرة واحدة.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر  قال 
عام  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 
بعد  �سافـية  ارباح  حتقيق  �سهد   2017

دولر،  مليون   14.5 بلغت  ال�سريبة 
عام  عن  دولر  مليون   1.9 وبزيادة 
2016 وبن�سبة منو 15.25 %، لفتا اإىل 

زيادة راأ�س مال البنك بن�سبة %10.40 
لي�سل اىل 69 مليون دولر امريكي.

للبنك  املالية  البيانات  اأن  امل�سري  وقال 
 %  25 بن�سبة  موجوداته  منو  اإىل  ت�سري 
ودائع  منت  كما  دولر؛  املليار  لتتجاوز 
لت�سل اىل حوايل   %  24 العمالء بن�سبة 
التمويالت  ومنت  دولر،  مليون   809.6

املبا�سرة بحوايل 15 % لت�سل اىل 619 
مليون دولر بنهاية العام.

ال�سهم  ربحية  اأن  اإىل  امل�سري  واأ�سار 
ال�سا�سية زادت من 21.48 % فـي العام 
2016 اىل 21.75 % فـي العام 2017. 

وانعك�س هذا الداء اليجابي العام على 
املايل  ال�سوق  فـي  البنك  �سهم  �سعر 
الفل�سطيني لي�سل اىل 2.15 دولر فـي 
 1.71 مع  مقارنة   2017 العام  نهاية 
وارتفعت   ،2016 عام  نهاية  فـي  دولر 
حقوق امللكية بن�سبة 15 % لتبلغ 109.6 

مليون دولر بنهاية عام 2017.
وك�سف امل�سري عن قيام البنك بالتعاقد 
العاملية  ال�سركات  اأكرب  من  واحدة  مع 
نظام  ل�سراء  بالأنظمة،  املتخ�س�سة 
النظمة  كافة  على  ي�ستمل  متطور  بنكي 
واإدارة  بالمتثال،  اخلا�سة  الرقابية 
الأموال،  غ�سل  ومكافحة  املخاطر، 
وحتليلية  ت�سغيلية  وانظمة  متويل،  ونظام 
وتطوير  العمل،  كفاءة  رفع  �ست�ساهم 

خدمات املتعاملني، وتخفـي�س املخاطر.
ع�سوية  على  ح�سلنا  "لقد  قائال:  ونوه 
كع�سو  الدولية  كارد  ما�سرت  خدمات 

البطاقات،  اإ�سدار  على  قادر  اأ�سا�سي 
وذلك اإ�سافة اإىل ع�سويتنا كم�سارك فـي 
الأمر الذي �سي�سرع  خدمات فـيزا كارد، 
من عمليات ا�سدار البطاقات للمتعاملني 
معنا مما ي�ساهم فـي تعزيز مركزنا فـي 

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني."
باأن  امل�سري  قال  مت�سل  �سياق  وفـي 
العامة  للهيئة  التو�سية  قرر  املجل�س 
املدفوع  البنك  مال  راأ�س  بزيادة  للبنك 
وبقيمة  �سهم،  دولر/  مليون   3.5 مببلغ 
خالل  من  الواحد  لل�سهم  دولر  ا�سمية 
على  املدورة  الأرباح  من  املبلغ  ر�سملة 
بتوزيع  اأو�سى  كما  جمانية،  اأ�سهم  �سكل 
القيمة  من   % 8.5 بن�سبة  نقدية  اأرباح 
توزيع  اأن  اإىل  لفتا  لل�سهم،  الإ�سمية 
املال  راأ�س  �سريفع  املجانية  الأ�سهم 

املدفوع اإىل 72.5 مليون دولر اأمريكي.

توصية بتوزيعات نقدية وأسهم مجانية
المصري: »اإلسالمي الفلسطيني« يحقق نموًا وأرباحًا وفق المخطط وبنسبة %15
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البنك  مع  بال�سراكة  التعاون  اختتمت 
التمكني  م�سروع  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
فـي  الإعاقة  ذوي  لل�سباب  القت�سادي 
اإيجاد  اىل  يهدف  والذي  غزة،  قطاع 
فر�س للتدريب على راأ�س العمل مدفوعة 
من  متكنهم  حمددة  زمنية  لفرتة  الأجر 
الندماج فـي املجتمع ومتنحهم الفر�سة 
وتوفـري  العمل  �سوق  فـي  لالنخراط 
زيادة  اىل  بالإ�سافة  للدخل،  م�سدر 
الأ�سخا�س  حقوق  جتاه  املجتمعي  الوعي 
امل�سروع  تنفـيذ  مت  وقد  العاقة،  ذوي 
لل�سم  اطفالنا  جمعية  مع  بالتعاون 
وا�ستفاد منه 30 �سابًا و�سابة من ال�سم.
البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وقال 
ياأتي  الربنامج  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
فـي �سلب اهتمام البنك بدعم ال�سخا�س 

خمتلف  فـي  ومتكينهم  العاقة  ذوي 
املجالت وعلى راأ�سها املجال القت�سادي، 
حق  هو  العمل  فـي  احلق  اأن  اإىل  لفتا 
واعترب  ان�سان.  لكل  واأ�سا�سي  طبيعي 
ح�سول عدد من امل�ستفـيدين من امل�سروع 
على عمل ثابت واقتناع امل�سغلني بقدراتهم 

هدف  حتقيق  على  دليل  وامكانياتهم 
دعم  خالل  من  "نهدف  قائال  امل�سروع، 
ال�ستقالل  لتعزيز  وبالأ�سا�س  امل�سروع 
القت�سادي لذوي العاقة وتعزيز فر�سهم 
خالل  من  العمل  �سوق  فـي  الندماج  فـي 

توفـري فر�س عمل لئقة لهم".
و يقدم مساعدة لعائلة في محافظة طولكرم بالتعاون مع »فلسطين الخير« 

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قام 
اخلري  فل�سطني  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
م�سدر  يوفر  منزيل  م�سروع  باإقامة 
تقيم  طولكرم  حمافظة  من  لعائلة  دخل 
املحافظة،  �سمال  �سم�س  نور  خميم  فـي 
اأحدهما  ابنان  لديها  العائلة  اأن  حيث 
يبلغ من العمر 25 عاما والثاين يبلغ من 

العمر 30 عاما يعانيان من مر�س ال�سلل 
مر�سية  اأ�سباب  عن  الناجم  الدماغي 
احلالة  اأن  البنك  واكد  ولدتهما.  بعد 
املعايري  عليها  تنطبق  اختيارها  مت  التي 
التي يعمل عليها فـي برناجمه للم�سوؤولية 
املقدم  الدعم  يكون  ان  وهي  املجتمعية، 
واإيجابيا  جذريا  تغيريا  ويحقق  م�ستداما 

يعمل  البنك  اأن  كما  امل�ستفـيد،  حياة  فـي 
فعالة  �سراكات  خلق  على  حثيث  ب�سكل 
امل�ساعدة  لتقدمي  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع 
القطاعات احليوية،  للمحتاجني ولتطوير 
ويعمل على تخ�سي�س 45 % من ميزانية 
ال�سحة  لدعم  الجتماعية  م�سوؤوليته 

وذوي العاقة واملوؤ�س�سات اخلريية.

و يختتم مع »التعاون« مشروع التمكين االقتصادي للشباب ذوي االعاقة في قطاع غزة
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بنك القدس يرسم البسمة على وجه الطفل ماهر

و يسلم جائزة حملة »تحديث البيانات«

م�سوؤوليته  اإطار  وفـي  القد�س  بنك  قام 
املجتمع  بخدمة  واهتماماته  املجتمعية، 
الحتياجات  ذوي   " ورعاية  املحلي 
�سراء"  فـي  متثلت  "مببادرة  اخلا�سة 
كر�سي كهربائي متحرك " خا�س بالطفل 

ماهر عبد الله اأبو ريدة. 
�سالح  ال�سيد  الكر�سي  بت�سليم  وقام 
فـي  القد�س  لبنك  العام  املدير  هدمي 
وبح�سور  اخلريية،  اليا�سمني  جمعية  مقر 
الإدارية  الهيئة  رئي�س  اأمني  حممد  ال�سيد 
ع�سو  دحادحة  حمدي  وال�سيد  للجمعية 
هيئة اإدارية ووالد الطفل ال�سيد عبد الآله، 
بدوره اأعرب الطفل ماهر عن �سعادته بهذه 
القد�س بنك  اإدارة  من  املقدمة   املبادرة، 

�سّلم بنك القد�س جائزة حملة حتديث البيانات 
�سهر  عن  حتديث"  بلزمها  �سار  اأ�سياء  "فـي 
للرابحني   ،IPhone X بـ  واملتمثلة  �سباط 
نابل�س اجلديد  – فرع  ال�سيدة �سماح ن�سايرة 
وال�سيد عمر القططي – فرع الرمال غزة، وتاأتي 
فـي  املتمثل  البنك  لنهج  تر�سيخا  املبادرة  هذه 
احلفاظ على عمالئه وتوطيد عالقته بهم، هذا 
 وي�ستمر البنك بتقدمي جوائزه على مدار العام.
حملته  اإطالق  عن  القد�س  بنك  اأعلن  وقد   
حتديث"  بلزمها  �سار  ا�سياء  "فـي  الرتويجية 
فـي بداية �سهر كانون الثاين من العام 2018، 
البنكية  احل�سابات  اأ�سحاب  من  تتطلب  التي 
ومعلومات  ال�سخ�سية  البيانات  كافة  حتديث 
زيارة  خالل  من  وذلك  بهم  اخلا�س  احل�ساب 
حيث  املنت�سرة،  البنك  مكاتب  فروع  اأحد 
املحدثة  غري  احل�سابات  جميع  احلملة  ت�سمل 
ليدخلوا  وال�سركات،  الأفراد  قطاعي  من 

القد�س  بنك  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ذوي  بالأ�سخا�س  كبريا  اهتماما  يويل 

البنك  الإعاقة وذلك من منطلق م�سوؤولية 
املجتمعية.

يتم  حيث   ،IPhone X جهاز  على  ال�سحب 
العا�سر  اليوم  فـي  اثنني  فائزين  على  ال�سحب 
لتاريخ  من كل �سهر. علمًا ان احلملة م�ستمرة 
املطلوبة  الوثائق  ان  حيث   ،2018/03/31

لتحديث بيانات قطاع الأفراد هي وثيقة اثبات 

�سخ�سية واثبات مهنة وجواز ال�سفر الأمريكي 
ال�سفر  جواز  يحمل  العميل  كان  حال  )فـي 
لتحديث  املطلوبة  الوثائق  اأما  الأمريكي(، 
�سركات  مراقب  هي  ال�سركات  قطاع  بيانات 

حديثة و�سورة عن هوية املفو�س.
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53.7 مليون دوالر اجمالي الدخل بنسبة نمو %22

15.08 مليون دوالر األرباح قبل الضريبة لبنك القدس خالل العام 2017

جمموع  وارتفع   ،%12 منو  مبعدل  دولر 
10%، وزاد البنك من ن�ساطاته  الودائع 
التي  والقرا�س  الت�سهيالت  قطاع  فـي 
حمفظة  فـي  اما   ،%7 بن�سبة  منت 
املختلفة  للقطاعات  املبا�سرة  الت�سهيالت 
مببلغ  ارتفعت  فقد  احلكومية  غري 
 %33 ن�سبته  بنمو  دولر  مليون   153.7

ال�سابق. وعلى �سعيد ح�سابات  العام  عن 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  او�سح  املال  راأ�س 
 102.7 بلغت  امل�ساهمني  حقوق  ان 
 2017 عام  نهاية  فـي  دولر  مليون 
 ،2016 للعام  دولر  مليون   89 مقابل 

13.7 مليون دولر وبن�سبة  باإرتفاع قدره 
15.4%، فـي ا�سارة اىل متانة راأ�س  منو 
وتوؤكد  موجوداته،  وتنوع  وجودة  املال 
التي  بال�سرتاتيجية  البنك  التزام  مدى 
تتواكب مع  التي  اعتمدها جمل�س الدارة 
العائد  تنمية  فـي  امل�ساهمني  طموحات 
على حقوقهم من جهة، وتلبية احتياجات 
القطاعات  كافة  فـي  البنك  مع  املتعاملني 
ا�ستخدامات  لكافة  التمويالت  ومنح 

الموال من جهة اخرى.

القد�س  لبنك  الولية  النتائج  اأظهرت 
الدخل  اإجمايل  اإرتفاع   2017 لعام 
بزيادة  دولر،  مليون   53.7 اىل  العام 
بن�سبة  اأي  دولر  مليون   10 قدرها 
باملقارنة  تقريبا   %22 قدرها  منو 
�سافـي  ارتفع  كما   ،2016 العام  مع 
نهاية  فـي  ال�سريبة(  )قبل  الرباح 
مليون   15.08 اىل  املا�سي  العام 
ال�سابق  العام  ارباح  باملقارنة مع  دولر 
و�سرح  دولر.  مليون   12.45 البالغة 
القد�س،  لبنك  الدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  جراب  اللطيف  عبد  اكرم  ال�سيد 
مميزة  نتائج  حتقيق  وا�سل  البنك 
�سجلت  الرئي�سية  املالية  املوؤ�سرات  وان 
الدارة  وا�سلت  كما  م�ستمرا،  منوا 
مالية  �سيا�سات  تطبيق  للبنك  العليا 
واملطلوبات  املوجودات  واإدارة  ح�سيفة 
دوليا،  املعتمدة  املعايري  اف�سل  وفق 
�سوقي  فـي  ن�ساطاته  البنك  وزاد 
والت�سهيالت ووفر الحتياجات  الودائع 
التمويلية لكافة القطاعات ال�ستثمارية 

وعلى م�ستوى قطاع التجزئة.
املوجودات  ان جمموع  اكرم جراب  وقال 
املليار دولر وبلغ  جتاوز لول مرة حاجز 
1.08 مليار  2017 نحو  فـي نهاية العام 
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بــانــورامــا

»BEYE« و يوقع إتفاقية لتطبيق نظام الحلول المصرفية الذكية

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية تمويل مع البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية 

فل�سطني  عمان  القاهرة  بنك  اإختار 
اأنظمة  حلول  العريقة  اخلربة  ذو 
 - الذكية  للربجميات  م�سرفـي  �سركة 
ت�ساعد  والتي  لتطبيقها،   "BEYE"
الإدارة التنفـيذية على اتخاذ القرارات 
بالبيانات  مدعومة  ال�سرتاتيجية 
البنك  اأنظمة  �سمن  املتوفرة  التحليلية 
خدمة  حتقيق  لت�سمن  يومي،  ب�سكل 
الربحية.  البنك وحتقيق  لعمالء  مثالية 
ي�سعى بنك القاهرة عمان فل�سطني اإىل 

تقدمي خدمات بنكية رائدة، تهدف اإىل 
م�سرفـية  وخدمات  منتجات  ابتكار 
املتغرية،  العمالء  لحتياجات  مواكبة 
عالية  ب�سفافـية  التوا�سل  على  ويركز 
وخدماته  املعهودة  �سيا�سته  خالل  من 
ي�سعى  اآخر،  �سعيد  وعلى  املتميزة. 
داخليا،  الأخرى  البنوك  ملناف�سة  البنك 
باأن يحقق الهدف املن�سود بجعل موظفـي 
باملعلومات  كاملة  دراية  على  البنك 
الالزمة  القرارات  وا�ستخدامها لتخاذ 

."BEYE" من خالل حلول اأنظمة
لبنك  الإقليمي  املدير  �سرح  جهته  من 
ال�سيد  فل�سطني،  فـي  عمان  القاهرة 
جوزيف ن�سنا�س اأن البنك قد اأخذ على 
عاتقه مهمة اأن يكون رائدًا فـي عمليات 
التحول الذكي، الذي مّيكن العاملني فـي 
البنك من معرفة كل ما يتعلق بالعمليات 
والإجراءات ب�سكل ا�ستباقي مما ينعك�س 
فـي  للعميل  البنكية  اخلدمة  جودة  على 
نهاية الأمر، وت�سكل امتدادا للنجاحات 

الإعمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  اأطلق 
ال�سفة  فـي  ا�ستثماراته  اأول  والتنمية 
عن  عبارة  وهو  غزة،  وقطاع  الغربية 
اأمريكي  دولر  ماليني   5 بقيمة  قر�س 
لزيادة  فل�سطني  عمان  القاهرة  لبنك 
ال�سغر  املتناهية  ال�سركات  ح�سول 

وال�سغرية واملتو�سطة على التمويل.
وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا ال�ساأن فـي 
�سلطة النقد الفل�سطينية فـي رام الـله حتت 
عزام  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية 
لإعادة  الأوروبي  البنك  رئي�س  بني  ال�سوا 
ابارتي  �ساكر  �سوما  والتنمية  الإعمار 
ونائب املدير العام/ املدير الإقليمي لبنك 

القاهرة عمان فل�سطني جوزيف ن�سنا�س.
بنك  وتناف�سية  مهارات  تعزيز  و�سيتم 
جمال  فـي  فل�سطني  عمان  القاهرة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اإقرا�س 
ميولها  فنية  م�ساعدة  حزمة  خالل  من 
الغربية  لل�سفة  الئتماين  ال�سندوق 

الأوروبي  البنك  فـي  غزة  وقطاع 
جمل�س  وكان  والتنمية.  الإعمار  لإعادة 
لإعادة  الأوروبي  البنك  حمافظي 
الإعمار والتنمية قد وافق فـي اأيار/مايو 
2017 على انخراط البنك فـي عمليات 

فـي ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
�سيقدم  عمان،  فـي  مكتبه  من  وانطالقًا 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

ال�سفة  فـي  اخلا�س  للقطاع  الدعم 
تناف�سيته  لزيادة  غزة  وقطاع  الغربية 
خالل  من  وذلك  الإبداعية  وقدرته 
ال�سغر  املتناهية  ال�سركات  زيادة فر�س 
وال�سغرية واملتو�سطة فـي احل�سول على 
التمويل وتعزيز الإمداد امل�ستدام للطاقة 
فـي  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  وتقوية 

كفاءة الطاقة والبنية التحتية.
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و يمدد الحملة الترويجية لقروض االسكان تحت شعار
»هدية فورية تصل لغاية 1,600 دوالر مع »قرضك السكني«

حملة  بتمديد  عمان  القاهرة  بنك  قام 
متكن  التي  ال�سكن  لقرو�س  ترويجية 
تنفـيذ  عند  احل�سول  من  العمالء 
عن  عبارة  فورية  هدية  على  القر�س 

�سبيتاين  �سركة  من  �سرائية  ق�سائم 
1,600 دولر وذلك  بقيمة ت�سل لغاية 
برنامج  �سمن  القر�س،  قيمة  ح�سب 
ب�سروطه  ميتاز  الذي  ال�سكن  قرو�س 

الفر�سة  تتيح  التي  واملي�سرة  ال�سهلة 
العمر  بيت  امتالك  البنك  لعمالء 

مبزايا فريدة ومناف�سة.

و يطرح برنامج توفير »الكبير«
التمّيز  اإىل  الهادفة  ا�سرتاتيجيته  �سمن 
فـي تقدمي اخلدمات واملنتجات امل�سرفـية، 
لحتياجاتهم  وتلبية  عمالئه  لثقة  وتقديرا 
عمان  القاهرة  بنك  اأطلق  وتطلعاتهم، 
ح�سابات  جوائز  لربنامج  جديدة  حملة 
فل�سطني،  فـي  عمالئه  ت�ستهدف  التوفـري 
ا�سم احلملة برنامج توفـري "الكبري" الذي 
والعينية  النقدية  املتنوعة  بجوائزه  ميتاز 
وال�سبوعية  اليومية  ال�سحب  وبوترية 
�سيتم  التي  الكربى  واجلائزة  وال�سهرية 
حيث  �سهور،  خم�سة  كل  عليها  ال�سحب 
�ستكون اجلائزة الكربى �سيارة مر�سيد�س 
ك�سف C Class Cabriolet يتم ال�سحب 
وهي  احلملة  فرتة  خالل  مرتني  عليها 
الوىل  ال�سيارة  على  ال�سحب  اأ�سهر،   10

على  وال�سحب   ،2018 اآب  �سهر  اأول  فـي 
ال�سيارة الثانية فـي اأول �سهر كانون الثاين 
�سهرية  جائزة  اإىل  بالإ�سافة   ،2019

ا�سبوعية  وجائزة  دولر،  الف   50 قيمتها 
قيمتها 5 اآلف دولر، و iPhone X يتم 

ال�سحب عليه كل يوم، ومن املفـيد ذكره اأن 
ال�سحب على اجلوائز اليومية وال�سبوعية 
وال�سهرية �سيتم اأول كل �سهر. و ي�سعى بنك 
توفـري  برنامج  خالل  من  عمان  القاهرة 
بالفوز  اأكرب  فر�س  توفـري  اىل  "الكبري" 
اإىل  تهدف  جمزية  ونقدية  عينية  بجوائز 
مكافاأة العمالء على ادخارهم وولئهم. كما 
متتاز حملة ح�سابات التوفـري للعام 2018 
ووتريتها،  وعددها  اجلوائز  هذه  بقيمة 

و�سحبا  �سهور  خم�سة  كل  �سحبًا  ت�سمل  اإذ 
�سهريًا ي�سمل اجلوائز ال�سهرية وال�سبوعية 

واليومية، مما يعزز المل بالفوز.
ومن املفـيد ال�سارة اىل اأن هذه احلملة ل 
ت�ستهدف العمالء احلاليني للبنك فقط، 
واإمنا هي حملة مفتوحة لكافة الراغبني 
بال�ستفادة منها، حيث ي�سعى البنك من 
خاللها اإىل تر�سيخ ثقافة الإدخار ال�سليم 

والتخطيط مل�ستقبل واعد.
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البنك من خالله. وحتدث  التي حققها 
التنفـيذي  املدير  احلوامدة  نزار  ال�سيد 
الذكية  للربجميات  م�سرفـي  ل�سركة 
لنا  لفخر  "اأنه  قائال   "BEYE"

عمان-  القاهرة  بنك  مع  التعاون 
وال�ست�سارات  احللول  وتقدمي  فل�سطني 
القاهرة  بنك  ليبقى  الالزمة،  البنكية 
فـي املقدمة - كما عهدناه دائما-"، كما 

الروؤية  بتوفـري   "BEYE" نظام  ويقوم 
الوا�سحة وال�ساملة ملدراء البنوك والتي 
ت�ساعدهم فـي اتخاذ القرارات املنا�سبة 

فـي الوقت املنا�سب.
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و يعلن عن الفائز في السحب على جائزة المليون
الفولكلورية  العرو�س  وقع  على 
الفل�سطينية وفـي اأجواء احتفالية مميزة 
وبح�سور عدد كبري من املواطنني، اأعلن 
ال�سحب  فـي  الفائز  عن  الأردن،  بنك 
على جائزة املليون �سمن حملة ح�سابات 
التوفـري لعام 2017 والتي حملت �سعار 
وابت�سمت  حياتك".  بتغري  اأرقام  "فـي 
حممود  �سعدي  رائد  لل�سيد  الأرقام 
فـي  يعمل  والذي  نابل�س،  من  فطوم 
جمال الدهان واملّدخر لدى بنك الأردن 
ليفوز   ،2004 عام  منذ  نابل�س  فرع 
باجلائزة الكربى �سمن احلملة والبالغة 

قيمتها مليون �سيكل عًدا ونقًدا.
حمافظ  بح�سور  اجلائزة  ت�سليم  ومت 
الرجوب،  اأكرم  اللواء  نابل�س  حمافظة 

فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  واملدير 
ومدير  الفقهاء،  حامت  ال�سيد  فل�سطني 
ال�سيد  فل�سطني  فـي  الأردن  بنك  فروع 
العالقات  ومديرة  اهلل،  عبد  �سامح 
رجاء  ال�سيدة  البنك  فـي  العامة 

موظفـي  اإىل  بالإ�سافة  اجلبارين، 
نابل�س  فـي  البنك  فرع  وموظفات 
اإعالمية  موؤ�س�سات  عن  وممثلون 

ح�سرت لتغطية احلدث.

بنك األردن يدعم فعاليات أسبوع يوم الكلى العالمي في مستشفى المطلع
اأ�سبوع  لفعاليات  دعمه  الأردن  بنك  قّدم 
وهو  املطلع  م�ست�سفى  فـي  العاملي  الكلى 
ثاين اأكرب م�ست�سفى فـي القد�س ال�سريف؛ 
الغربية  ال�سفة  فـي  الوحيد  وامل�ست�سفى 
لالأطفال  الكلى  غ�سيل  عالج  يقدم  الذي 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي  لأهلنا 
اإطالق  الفعاليات  وت�سمنت  والقد�س، 
ابتداًء  الكلى،  مر�س  حول  توعوية  حملة 
تاريخ  وحتى   2018/03/05 تاريخ  من 
امل�ست�سفى،  مقر  فـي   ،2018/03/08

وطرق  املر�س  حول  التوعية  بهدف 
الوقاية منه، وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي 
اخلمي�س  ياأتي فـي  والذي  الكلى  ملر�سى 
عام. كل  من  اذار  �سهر  من   الثاين 

فقرات  اأي�سا،  الفعاليات  ت�سمنت  كما 
ترفـيهية للمر�سى وتوزيع الهدايا عليهم، 
وكذلك  عنهم،  والتخفـيف  مل�ساركتهم 
ومرافقيهم  للمر�سى  داعمة  فعاليات 

وذويهم �سواء على �سعيد الدعم التوعوي 
بالإ�سافة  النف�سي  الدعم  �سعيد  على  اأو 
اإدارة  مقر  فـي  توعوية  حما�سرة  لعقد 

بنك الأردن الواقع برام الـله.
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و يطلق مشروع »الجدارات السلوكية« لموظفيه في فلسطين
الب�سرية  املوارد  دور  باأهمية  منه  اإميانًا 
فـي حتقيق التفوق والو�سول بالبنك اإىل 
مكانة مرموقة ومن منطلق تنمية اأ�سول 
اأف�سل املمار�سات  بتبني  الب�سرية  البنك 
الإدارية فـي �سبيل الرتقاء بالأداء وعلى 
الأردن،  بنك  اأطلق  امل�ستويات،  كافة 
خالل  ال�سلوكية"  "اجلدارات  م�سروع 
الكرمل  فندق  فـي  عقدت  عمل  ور�سة 

و يقدم دعمه لتكية »ستنا مريم« في بيت لحم
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالًقا 
به  تقوم  التي  الكبري  بالدور  واميانه 
م�ساعدة  فـي  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
فـي  واملحتاجني  امل�ستورة  العائالت 

الأردن  بنك  قدم  الفل�سطيني،  املجتمع 
دعمه لتكية "�ستنا مرمي" فـي بيت حلم، 
فـي  الرائدة  املوؤ�س�سات  من  باتت  والتي 
غذائية  و�سالل  طعام  وجبات  توفـري 

امل�ستورة  العائالت  لالأطفال من  وهدايا 
وخمتلف  حلم  بيت  حمافظة  فـي 
املحافظات الفل�سطينية على مدار العام.

غزة،  فـي  امل�سرفـي  واملعهد  الـله  برام 
املوظفـني. بح�سور كافة 

جمموعة  ال�سلوكية  اجلدارات  متثل 
التي  وال�سلوك  واملعارف  املهارات 
املوظف  يتمكن  بحيث  الوظيفة  تتطلبها 
باأعلى  منه  املطلوبة  املهام  اإجناز  من 
و�سيتم  والفعالية،  الكفاءة  م�ستويات 
كافة  على  اجلدارات  م�سروع  تطبيق 

البنك  فـي  الب�سرية  املوارد  اأنظمة 
التعلم  الأداء،  تقييم  التوظيف،  لت�سمل 
والتطور، الأمر الذي �سي�سهم فـي متييز 
غريهم،  عن  "اجلديرين"  املوظفـني 
للبنك،  حقيقية  اأ�سوًل  ي�سّكلون  والذين 
تطويرية  حلول  تطبيق  اإىل  بالإ�سافة 
اجلدارات  بني  ما  الفجوات  ل�سد 

املوجودة فعلًيا وما تتطلبه الوظيفة.

و يشارك بفعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب
امل�ساهمة  على  حر�سه  من  انطالقًا 
للمجتمع  امل�سرفـية  التوعية  ن�سر  فـي 
الفل�سطيني بكافة �سرائحه، واإميانه بدور 
امل�ستقبل  بناء  فـي  وال�سباب  الأطفال 
بالفعاليات  الأردن  بنك  �سارك  الواعد، 
لالأطفال  امل�سرفـي  بالأ�سبوع  اخلا�سة 
بيت  مدينة  فـي  انطلق  والذي  وال�سباب 
حلم بتنظيم من �سلطة النقد الفل�سطينية 
بالتعاون مع جمعية البنوك فـي فل�سطني 
وال�سبكة الفل�سطينية لالإقرا�س ال�سغري 
ووزارة  )�سراكة(  ال�سغر  واملتناهي 
الرتبية والتعليم العايل وبرنامج التعليم 
فـي  وذلك  الدولية،  الغوث  وكالة  لدى 
اآذار.  15-11 من  الواقعة   الفرتة 
بنك  مب�ساركة  الفعاليات  وانطلقت 
الرئي�سي،  ال�سحفـي  باملوؤمتر  الأردن 

فـي  البنك  موظفـي  لتواجد  بالإ�سافة 
طلبة  بتعريف  اخلا�س  التوعوي  اجلناح 
كما  امل�سرفـية،  باخلدمات  املدار�س 
املحافظات  كافة  فـي  البنك  فروع  قامت 
بزيارات ميدانية للمدار�س بهدف تعريف 
واخلدمات  امل�سرفـي  بالقطاع  الطلبة 

طالبية  وا�ستقبلت وفودًا  امل�سرفـية، 
تعريفهم  بهدف  املختلفة  مبقارها 
التي  واملنتجات  البنكية  باخلدمات 
تقدمها البنوك واأهمية الدخار والإجابة 

على ت�ساوؤلتهم وا�ستف�ساراتهم.
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»CIB و يحتفل بتميز موظفيه بتأهلهم و حصولهم على شهادة »مصرفي إسالمي معتمد

البنك اإلسالمي العربي يسلم جائزة الفائز السابع
بالسيارة من برنامج توفير األسرة السعيدة

ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
ال�سابع على ال�سيارة من برنامج توفـري الأ�سرة 
ال�سعيدة فـي مقر الإدارة العامة للبنك، وكانت 
من  كور�سا  اأوبل  �سيارة  عن  عبارة  اجلائزة 
ن�سيب ال�سيدة )�سريين خالد خليل �سلودي ( 
املدخرة لدى البنك فـي فرع البرية، وقد �سلم 
املدير العام للبنك ال�سيد هاين نا�سر اجلائزة 
البالغة  �سعادتها  عن  عربت  التي  للفائزة 
ملا  العربي  الإ�سالمي  للبنك  اجلزيل  و�سكرها 
م�سرفـية  وخدمات  عديدة  جوائز  من  يقدمه 
متميزة لكافة عمالئه. كما وهناأ ال�سيد نا�سر 
الفائزة بال�سيارة ال�سابعة، ودعا جميع عمالء 
ال�ستفادة  الكرام  العربي  الإ�سالمي  البنك 
من هذا الربنامج والذي مت اإطالقه تقديرًا 
و تكرميًا لعمالء البنك، واأكد اأن التنوع فـي 
 400 تبلغ  والتي  املقدمة  التوفـري  جوائز 
�سنويا  دولر   600,000 مبجموع  جائزة 

العربي  الإ�سالمي  البنك  موظفو  اجتاز 
املجل�س  من  املعتمد  الر�سمي  المتحان 
على  للح�سول  الإ�سالمية  للبنوك  العام 
معتمد  اإ�سالمي  م�سرفـي  �سهادة   "
الإ�سالمي  البنك  يتميز  اإذ   ،"CIB

امل�سارف  بني  الإجناز  بهذا  العربي 
فـي  وذلك  الفل�سطينية،  الإ�سالمية 
اإىل  والهادفة  املميزة  ن�ساطاته  اإطار 
الإ�سالمية  بال�سريفة  العمل  تعميق 
املوؤ�س�سات  مع  وربطها  فل�سطني  فـي 
ورفع  اخلارج  فـي  الإ�سالمية  املالية 
فـيه،  املوظفـني  واأداء  جاهزية  م�ستوى 
مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  اإثر  ذلك  جاء 

والذهب  اليومية  العمرة  جوائز  �ساملة 
وال�سيارة  ال�سهرية  والزواج  الأ�سبوعية 
ال�سنوية  ن�سف  وال�سقة  ال�سنوية  ربع 
�سمن  ياأتي  ال�سنوية،  والأ�ساحي  واحلج 
ا�سرتاتيجية البنك املتكاملة والهادفة اإىل 
باأكرب  العمالء  ومكافاأة  التوفـري  ت�سجيع 

عدد ممكن من اجلوائز املتنوعة والقيمة 
على مدار العام، وال�سعي املتوا�سل لتقدمي 
وباأعلى  امل�سرفـية  اخلدمات  اأف�سل 
ثقتهم  وك�سب  العمالء  لإر�ساء  امل�ستويات 

بالبنك الإ�سالمي الأول فـي فل�سطني. 

املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 
البحرين،  فـي   CIBAFI الإ�سالمية 

املالية  املوؤ�س�سات  مع  الرتابط  بهدف 
ميثل  حيث  اخلارج،  فـي  الإ�سالمية 
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جائزة  العربي  الإ�سالمي  البنك  ح�سد 
فل�سطني  فـي  اإ�سالمي  بنك  اأف�سل 
 Islamic Finance " جملة  ح�سب 
بتقييم  املخت�سة   "  News – IFN

املجلة  اأخذت  وقد  الإ�سالمية،  البنوك 
البنك  اأن  تقييمها  فـي  العتبار  بعني 
البنوك  اأكرب  هو  العربي  الإ�سالمي 
املالية  املوجودات  حيث  من  الإ�سالمية 
والتي جتاوزت املليار دولر، اإ�سافة اإىل اأنه 
اأكرب البنوك الإ�سالمية من حيث اإجمايل 
للعام  الثالث  الربع  نهاية  فـي  كما  الودائع 
البنك  منو  ن�سبة  مالحظًا  كان  و   .2017

كان  والتي  الأ�سعدة  جميع  فـي  ال�سنوية 
جليًا ظهورها فـي اأداء فروع البنك املُميز 
والتي و�سل عددها اإىل 19 فرع فـي كافة 

حمافظات فل�سطني.
املو�سوعة  لال�سرتاتيجية  وكنتيجة حتمية 
الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  قبل  من 
هي  الإ�سالمية  ال�سريفة  لتكون  العربي 
امل�سرفـي  القطاع  جمال  فـي  الرائدة 
تلبية  اإىل  البنك  ي�سعى  الفل�سطيني، 
املتنوعة  امل�سرفـية  الحتياجات 
امل�سرفـية  خدماته  خالل  من  لعمالئه، 
التكنولوجيا  و�سائل  با�ستخدام  املختلفة 
امل�سبق،  كاحلجز  احلديثة  والت�سالت 
البنكية،  احلوالت  البنكي،  املوبايل 
الإيداع  و  الفواتري  ت�سديد  ال�ست�سناع، 

الفوري للنقد وال�سيكات.

و يحصد جائزة أفضل بنك في فلسطين

الإ�سالمي  البنك  يقدم  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
والتي  متميزة،  توفـري  برامج  العربي 
الهادفة  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي 
العمالء  ومكافاأة  التوفـري  ت�سجيع  اإىل 
املتنوعة  اجلوائز  من  ممكن  عدد  باأكرب 
والقيمة على مدار العام حيث بلغ جمموع 
موزعة   $600,000 ال�سنوي  اجلوائز 
بقيمة  يومية  عمرة  )جوائز  كالتايل: 
بقيمة  جواهراأ�سبوعية  وجوائز   ،$500

بقيمة  �سهرية  زواج  وجوائز   ،$1,750

3,000$، وجوائز ربع �سنوية )�سيارة(، 

�سقة  ومتلك،  وفر  �سنوية  ن�سف  وجوائز 

�سنوية  وجوائز   ،$100,000 بقيمة 
توفـري  اإىل  اإ�سافة  وال�ساحي(.  )احلج 
التمويلية  الربامج  من  للعديد  البنك 
لالأفراد املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 
ال�سيارات،  )متويل  فـي  تتلخ�س  والتي 
ال�سخ�سي،  التمويل  ومتلك،  ا�ستاأجر 
التمويل  برنامج  املهن،  اأ�سحاب  متويل 
املتوا�سل  ال�سعي  مع  الذهب(،  ب�سمان 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفـية باأعلى 
امل�ستويات التي تهدف اإىل ر�سى العمالء 

وك�سب ثقتهم بالبنك.
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لل�سناعة  الر�سمية  املظلة   CIBAFI

املالية الإ�سالمية على م�ستوى العامل.
ومن جهته قال رئي�س جمل�س اإدارة البنك 
الإ�سالمي العربي اأ.د عاطف عالونة باأن 

البنك يويل اأهمية كبرية فـي التوا�سل مع 
املوؤ�س�سات املالية ال�سالمية فـي اخلارج، 
الإ�سالمي  البنك  التزام  على  اأكد  كما 
املالية  اخلدمات  �سناعة  بتطوير  العربي 

اأف�سل  لتقدمي  فل�سطني  فـي  الإ�سالمية 
اخلدمات واملنتجات اىل عمالئهم كهدف 
ا�سرتاتيجي للم�ساهمة بفاعلية فـي تعزيز 

وتطوير القت�ساد الوطني الفل�سطيني.
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و يعلن عن افتتاح فرعه الجديد في ضاحية البريد لخدمة أهلنا في المدينة المقدسة

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 27 مليون دوالر نقدًا على المساهمين 
54 مليون دوالر قيمة األرباح الصافية لـمجموعة بنك فلسطين في العام 2017 

وموجوداتها بلغت 4.9 مليار دوالر
البيانات  عن  فل�سطني  بنك  جمموعة  اأعلنت 
فـي  املنتهية  املالية  لل�سنة  الأولية  املالية 
حتقيق  اىل  اأ�سارت  والتي   ،2017 العام 
قيمتها  بلغت  �سافـية  اأرباحًا  املجموعة 
مع  مقارنة  اأمريكي،  54,008,928 دولر 

نف�سها  للفرتة  اأمريكي  53,055,980 دولر 

من العام 2016. وجاء فـي اف�ساح املجموعة 
ال�سنوي باأن قيمة الأرباح املتحققة قبل ال�سريبة 
�سعدت اىل حوايل 73 مليون دولر بعد اأن كانت 

68 مليون دولر بن�سبة منو 7.31 %. 

حافظت  التي  املالية  املوؤ�سرات  اأبرز  ومن 
فل�سطني على م�ستوى منوها  بنك  جمموعة 
�سعدت  والتي  )الأ�سول(  املوجودات  هي 
بعد  اأمريكي  دولر  مليار   4.88 اىل  لت�سل 
اأن كان 4,11 مليار دولر اأمريكي فـي نهاية 
العام 2016 باإرتفاع بلغت ن�سبته 18.6 %، 
ليدخل البنك بذلك قائمة كبار املوؤ�س�سات 
العربية،  املنطقة  فـي  والبنوك  املالية، 
حيث �ُسِجَل البنك �سمن قائمة اأكرب 100 
بنك فـي منطقة ال�سرق الأو�سط واخلليج 

فقد  امللكية  حقوق  جمموع  اأما  العربي. 
اأمريكي  دولر  مليون   450 حوايل  بلغت 
بعد اأن كان 403.5 مليون دولر اأمريكي 
بلغت  باإرتفاع   2016 العام  نهاية  فـي 
ن�سبته 11.49 %. علما باأن راأ�س املال املدفوع 

قد ارتفع اإىل 200 مليون دولر اأمريكي.
توجت  التي  الأخرى  املالية  املوؤ�سرات  ومن 
اجنازات جمموعة بنك فل�سطني للعام املا�سي، 
منو  بن�سبة  الدخل  اإجمايل  فـي  منوًا  حتقيقه 
 220,934,607 اىل  لي�سل   ،% 24.48

177,484,615 دولر  مع  مقارنة  دولر، 
ودائع  اأما   .2016 العام  خالل  البنك  حققها 
العمالء، فقد ارتفعت بن�سبة 19.90 % لت�سل 
 3.143 مع  مقارنة  دولر  3,768 مليار  اىل 

مليار دولر �سجلت فـي نهاية دي�سمرب 2016.
وبالنظر اىل املحفظة الئتمانية، فقد ارتفعت 
منو  بن�سبة  دولر  2,518 مليار  مبلغ  لت�سجل 
2.213 مليار  مع  مقارنة   ،% 13.79 بلغت 
حيث   ،2016 العام  نهاية  �سجلت  دولر 
�سرائح  دعم  فـي  الت�سهيالت  هذه  �ساهمت 

ومن�ساآت  خمتلفة،  اقت�سادية  وقطاعات 
العاطلني  من  كبريًا  عددًا  توظف  �سغرية 
البطالة وزيادة  العمل، وتخفف من حدة  عن 
�سيا�سة  ال�ستدامة كجزء من  النمو، وحتقيق 

ال�سمول املايل جلميع �سرائح املجتمع. 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  واأ�سار 
بتوزيع  بالتو�سية  املجل�س  قرار  اىل  الإدارة 
بواقع  نقدًا  اأمريكي  دولر  مليون   27 مبلغ 
من  املدفوع  املال  راأ�س  من   % 13.5

على  وذلك   2017 للعام  املتحققة  الأرباح 
فل�سطني  بور�سة  لدى  امل�سجلني  امل�ساهمني 
بتاريخ يوم الأربعاء املوافق 2018/03/28 
كل بقدر ن�سيبه فـي راأ�س مال بنك فل�سطني 
النقد  �سلطة  موافقة  على  احل�سول  بعد 
يوم  حتديد  مت  حني  فـي  الفل�سطينية. 
موعدًا   2018/03/29 املوافق  اخلمي�س 
العادية والغري عادية  العامة  الهيئة  لنعقاد 
وجدول اأعمالهما بعد احل�سول على موافقة 

�سلطة النقد الفل�سطينية.

اأعلن بنك فل�سطني عن بدء العمل فـي الفرع 
الربيد  �ساحية  فـي  فل�سطني  لبنك  اجلديد 
مدينة القد�س والذي يحمل الرقم 72. حيث 
للبنوك  الأوىل  الفروع  من  الفرع  هذا  يعد 
على  �ستعمل  التي  املنطقة  فـي  الفل�سطينية 
مدينة  فـي  لأهلنا  م�سرفـية  خدمات  تقدمي 
الحتياجات  وتلبية  و�سواحيها،  القد�س 
القت�سادية  ال�سرائح  ملختلف  املالية 

والجتماعية حتقيقًا لل�سمول املايل. 
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Mini MBA و يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج »فلسطينية« إلدارة األعمال
الذي يهدف لتطوير مهارات العمل والقيادة للنساء الرياديات وصاحبات األعمال في فلسطين 

مع  بال�سراكة  فل�سطني  بنك  احتفل 
وبالتعاون   IFC الدولية  التمويل  موؤ�س�سة 
و�سركة  الأعمال  �سيدات  منتدى  مع 
لتدقيق احل�سابات  العاملية  ويونغ  اأرن�ست 
ال�سيدات  من  الثانية  الدفعة  بتخريج 
"فل�سطينية"  برنامج  فـي  امل�ساركات 
والذي  الأعمال  لإدارة   Mini MBA

�سمم خ�سي�سًا لتطوير القدرات الإدارية 
واملهنية ل�سيدات الأعمال الفل�سطينيات.

مقر  فـي  التخريج  حفل  تنظيم  وجرى 
لبنك  العامة  لالدارة  الرئي�سي  املركز 
فل�سطني فـي مدينة رام الـله، بالتوا�سل 
اأب  ليفـيل  مطعم  فـي  احل�سور  مع 
املرئي  الت�سال  عرب  غزة  مبدينة 
من  كل  بح�سور  كونفرن�س"،  "الفـيديو 
جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد 
وال�سيد  فل�سطني،  بنك  جمموعة  اإدارة 
النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا،  عزام 
الأغا،  هيفاء  والدكتورة  الفل�سطينية، 
يو�سف  وال�سيد  املراأة،  �سوؤون  وزيرة 
التمويل  موؤ�س�سة  عن  ممثل  حب�س، 
وال�سيد  فل�سطني،  فـي   IFC الدولية 
فـي  امل�سوؤول  ال�سريك  اهلل،  عبد  �سائد 
دعاء  وال�سيدة  ويونغ،  ارن�ست  �سركة 

�سيدات  ملنتدى  التنفـيذي  املدير  وادي، 
براق  وال�سيد  الفل�سطينيات،  العمال 
راأ�س  �سوق  هيئة  عام  مدير  النابل�سي 
املال الفل�سطينية، وعدد من رواد القطاع 
واملوؤ�س�سات  املدين  واملجتمع  اخلا�س 

الن�سوية و�سحفـيني واإعالميني.
مهارات  تطوير  اىل  الربنامج  وهدف 
الرياديات  للن�ساء  والقيادة  العمل 
من  فل�سطني  فـي  الأعمال،  و�ساحبات 
جمالت  فـي  مهاراتهن  تطوير  خالل 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  منها؛  خمتلفة، 
املوارد  واإدارة  والت�سويق،  واملايل، 
الربنامج  يقوم  كما  وغريها.  الب�سرية، 
على تطوير املهارات القيادية للمراأة من 

خالل اأف�سل املدربني الفل�سطينيني.
مناطق  من  �سيدة   36 اختيار  مت  وقد 
القد�س وال�سفة الغربية وغزة للم�ساركة 
اأ�سهر.   6 لـ  امتد  الذي  الربنامج  فـي 
 Mini "فل�سطينية  برنامج  �ساهم  حيث 
حت�سني  فـي  الأعمال"  لإدارة   MBA

العمل  اآليات  تطوير  على  الن�ساء  قدرة 
واملنتجات واخلدمات اخلا�سة بهن، من 
وزيادة  اأعمالهن،  مناذج  تعديل  خالل 
مع  والتوا�سل  ال�سوق  فـي  معرفتهن 
بنك  فـي  املخت�سني  املوظفـني  و  املدراء 
م�ساريعهن  تطوير  على  للعمل  فل�سطني 
واخلدمات  الدعم  على  واحل�سول 

وال�ست�سارات واملنتجات امل�سرفـية. 

خدمات  تقدمي  على  اجلديد  الفرع  و�سيعمل 
م�سرفـية تعزز القت�ساد فـي مدينة القد�س 
النمو  حت�سني  وعلى  بها،  املحيطة  واملناطق 
وال�سناعيني  التجار  وم�ساعدة  القت�سادي، 
ال�سغرية  وامل�ساريع  احلرف  واأ�سحاب 
كافة  من  ال�سغر  واملتناهية  واملتو�سطة 
القطاعات القت�سادية على تو�سيع اأعمالهم 

وتطويرها وامل�ساهمة فـي تو�سعها.

وبني البنك اأن افتتاحه لفرع �ساحية الربيد 
كبرية،  اأهمية  يكت�سب  القد�س  مدينة  فـي 
العام  فـي  لجنازاته  تتويجًا  يعترب  لأنه 
2017، والتي �سهدت الكثري من التطورات 

التمثيلي  ملكتبه  البنك  افتتاح  اأبرزها  وكان 
الثاين خارج فل�سطني فـي العا�سمة الت�سيلية 
بهذا  �سعبنا  اأبناء  البنك  وهناأ  �سنتياغو. 
الجناز الذي يعد الأهم على �سعيد التو�سع 

الوطن.  حمافظات  خمتلف  فـي  والنت�سار 
اإ�سرتاتيجية  على  ذاته  الوقت  فـي  موؤكدًا 
البنك فـي دعم القت�ساد الفل�سطيني فـي كل 
املحافظات الفل�سطينية عرب تقدمي خدمات 
ال�سرائح  جلميع  وت�سهيالت  متميزة  مالية 
الجتماعية والقطاعات القت�سادية حت�سن 
املن�ساآت  ي�سمل  مبا  وتطورها  اأعمالهم 

ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل خا�س. 
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البنك العربي يطلق حملة ترويجية مع جوائز لحضور نهائيات كأس العالم

مباريات  اأهم  ح�سور  القدم  كرة  ع�ساق 
بالإ�سافة  العاملي  ال�سعيد  على  القدم  كرة 
املميزة  اجلوائز  من  ربح جملة  فر�سة  اإىل 
طبارة  نبيل  قال  جانبه،  ومن  الأخرى." 
العربي"  امل�سرق  فـي  لفـيزا  العام  املدير 
الر�سمي  الدفع  خدمات  �سريك  ب�سفتها 
لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 2018 فـي 
رو�سيا، �ستحتفل Visa بروح هذه الريا�سة 
م�ستقبل  لعر�س  وتتطلع  اجلماهريية 
امل�سجعني  اأمام  الرقمي  الدفع  خدمات 
الوافدين من فل�سطني وجميع اأنحاء العامل. 
اأن تواكب متطلبات امل�سجعني   Visa وي�سر 
اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  من  املتوافدين 
رو�سيا. و�ستوا�سل ال�سركة الرتقاء بتجارب 
اأحدث  عن  الك�سف  من  بدءًا  معتمديها 
و�سوًل  املدفوعات  جمال  فـي  ابتكاراتها 
اإىل حت�سني تقنيات واأجهزة الدفع، وانتهاًء 

الالتالم�سية  البطاقات  حلول  بتوفـري 
وعمليات الدفع الرقمية التي يتم اإجنازها 
الذكية  ال�ساعات  اأو  الهواتف املحمولة  عرب 
فـي الأماكن الر�سمية ل�ست�سافة املباريات. 
ويغمرنا الفخر بتعاوننا مع البنك العربي – 
فل�سطني الذي �سي�ساهم فـي تعزيز ال�سعور 
بالإثارة واملتعة لدى امل�سجعني الفل�سطينيني 
الذين �سي�ستمتعون بهذا احلدث ال�ستثنائي 

وجتربة حياتية فريدة."
الئتمانية  العربي  البنك  بطاقات  اأن  اإىل   ي�سار 
بينها،  من  املزايا  من  جمموعة  حامليها  متنح 
اإىل  اإ�سافة  وعامليا،  حمليا  الوا�سع  القبول 
برنامج مكافاآت العربي وبرنامج الت�سديد املريح 
ح�سابات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  جانب  اإىل  هذا 
اأي  وفـي  ال�سهولة  مبنتهى  الئتمانية  البطاقات 
واخلدمة  موبايل  عربي  تطبيق  طريق  عن  وقت 

امل�سرفـية عرب الإنرتنت "عربي اأون لين".

اأطلق البنك العربي موؤخرا حملة ترويجية 
خا�سة ببطاقات فـيزا الئتمانية ت�سمنت 
فـيزا  لبطاقة  ح�سري  وب�سكل  اإ�سداره 
كاأ�س  بنهائيات  خا�س  بت�سميم  ائتمانية 
�ستقام  والتي   "2018FIFA" العامل 
القادم.  حزيران  �سهر  فـي  رو�سيا  فـي 
لغاية  ت�ستمر  والتي  احلملة  هذه  وتتيح 
بطاقات  حلاملي   2018/04/14 تاريخ 
العربي  البنك  من  الئتمانية   "Visa"
بطاقاتهم  ي�ستخدمون  والذين  احلاليني 
اجلدد  املعتمدين  اإىل  بالإ�سافة  لل�سراء 
فـيزا  بطاقة  على  �سيح�سلون  الذين 
فر�سة  احلملة،  فرتة  خالل  الئتمانية 
الفوز بواحدة من ثالث رحالت مدفوعة 
املباراة  حل�سور  ل�سخ�سني  التكاليف 
 FIFA"العامل لكاأ�س  النهائية  ن�سف 
واحد  ربح  لفر�س  بالإ�سافة   ،"2018

مع  ذكي  تلفاز  جهاز  ع�سر  خم�سة  من 
ا�سرتاكات جمانية مل�ساهدة املباريات.

احلملة  هذه  اإطالق  على  تعليقه  وفـي 
دائرة  مدير  �سقر  مروان  قال  اخلا�سة، 
البنك  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 
احلملة  هذه  تاأتي  فل�سطني"  العربي- 
التعاون  اإطار  فـي  هام  كجزء  الرتويجية 
الر�سمي  ال�سريك   - فـيزا  مع  امل�ستمر 
لبطولة كاأ�س العامل FIFA 2018، وتهدف 
من  ملعتمدينا  الفر�سة  اإتاحة  اىل  احلملة 

و يطلق برنامج شباب بحلته الجديدة
الرائدة  العربي  البنك  ملبادرات  ا�ستمرارًا 
وحر�سه الدائم على تقدمي كل ما هو جديد 
عن  موؤخرًا  البنك  اأعلن  ملعتمديه،  ومميز 
العمرية 18- اإطالق "برنامج �سباب" للفئة 
املتعددة  ومزاياه  اجلديدة  بحلته  �سنة   25

حتت �سعار "برنامج �سباب...ب�س لل�سباب".

اجلديدة  بحّلته  �سباب  برنامج  ويوفر 
واملزايا  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 
�سممت  والتي  امل�سرفـية  وغري  امل�سرفـية 
احلالية  الحتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا 
اأ�سلوب  ولتواكب  ال�سباب  لفئة  وامل�ستقبلية 
موظفـني،  اأو  طالبًا  اأكانوا  �سواء  حياتهم، 

ومن �سمنها: قر�س �سخ�سي باأ�سعار فائدة 
ائتمانية  بطاقة  عمولة،  وبدون  تف�سيلية 
ال�سدار  ر�سوم  من  معفاة  خا�س  بت�سميم 
والتجديد، جوائز كربى ربع �سنوية "�سيارات 
خلم�سة  نقدية  جوائز   ،"2018 تيبو  فـيات 
رابحني �سهريًا بقيمة 750 دولر لكل رابح، 
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و يستكمل مشاركته بفعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 

برنامج  بينها  من  املجتمعية  الفئات  من 
اأ�سول اخلا�س بطلبة اجلامعات وبرامج 
وبرامج  املدار�س  بطلبة  اخلا�س  اإجناز 
تدريب اأخرى ت�سمل الهيئات التدري�سية. 
هذا وقد مت تزيني فروع البنك ا�ستعدادا 
ل�ستقبال الأطفال وذويهم، وقد �سهدت 
من  متميزًا  اإقباًل  العربي  البنك  فروع 
طالب املدار�س واأهايل الأطفال للطالع 
امل�سارف  عمل  طبيعة  على  قرب  عن 

واخلدمات املميزة التي تقدمها.

العربي تزامنا  البنك  اأن  واجلدير ذكره 
حملة  اأطلق  الأ�سبوع  هذا  فعاليات  مع 
ت�سمل  �سباب  بربنامج  خا�سة  جديدة 
العديد من املزايا واجلوائز القيمة، كما 
بالأطفال  خا�س  توفـري  برنامج  يقدم 
)جيل العربي( الذي يهتم بخلق وتنمية 
لهم  ويقدم  الأطفال  ثقافة الدخار لدى 
جوائز نقدية وعينية تقدم ب�سكل �سهري 

ون�سف �سنوي.

ا�ستكمل البنك العربي م�ساركته فـي فعاليات 
للعام  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 
من  اأكرث  بزيارة  التوايل  على  ال�ساد�س 
التوعية  حما�سرات  وتغطية  مدر�سة   100

امل�سرفـية لأكرث من 5,000 طالب وطالبة.
بامل�ساركة  العربي  البنك  يهتم  حيث 
�سنويا  تنظم  التي  الفعاليات  بهذه 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع  بالتعاون 
العاملة  البنوك  وكافة  البنوك  وجمعية 
الإقرا�س  �سركات  وكذلك  بفل�سطني 
امل�سرفـية  ثقافتهم  رفع  بهدف 
بعمل  املتعلقة  المور  بكافة  وتوعيتهم 

امل�سارف واملوؤ�س�سات ذات العالقة.
م�سوؤوليته  �سمن  العربي  البنك  ويبادر 
بامل�ساهمة  م�ستمر  وب�سكل  الجتماعية 
لدى  امل�سرفـي  الوعي  ثقافة  رفع  فـي 
قادة  يعتربهم  الذين  وال�سباب  الأطفال 
خرباته  بنقل  ي�ساهم  كما  امل�ستقبل، 
من  العديد  تقدمي  خالل  من  امل�سرفـية 
للعديد  القدرات  وبناء  التطوير  برامج 
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واحلد  الراتب  حتويل  عمولت  من  اإعفاء 
احل�ساب،  اإدارة  وعمولة  للر�سيد  الأدنى 
وبدون  خا�س  بت�سميم  الدفع  فـيزا  بطاقة 
ر�سوم �سهرية، بطاقة الت�سوق عرب النرتنت 
خ�سومات  اإ�سدار،  عمولة  وبدون  جمانًا 
وعرو�س ح�سرية لدى جمموعة من املطاعم 

وحمالت الت�سوق وغريها العديد. 
ال�سيد  قال  املبادرة  هذه  على  تعليقه  وفـي 
اخلدمات  دائرة  مدير  �سقر،  مروان 
 - العربي  البنك  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية 
على  العربي  البنك  فـي  "نحر�س  فل�سطني: 
براجمنا  �سل�سلة  وتطوير  تعزيز  موا�سلة 
متيزًا،  اأكرث  ب�سورة  امل�سرفـية  ومنتجاتنا 
معتمدينا  احتياجات  كافة  تالءم  بحيث 

مع  وتتما�سى  الفئات  خمتلف  من  الكرام 
اإطالق  "ُي�سكل  واأ�ساف:  حياتهم".  منط 
على  تاأكيدًا  اجلديدة  بحلته  �سباب  برنامج 
بفئة  اهتمام  من  العربي  البنك  يوليه  ما 
ت�سميم  مت  حني  فـي  خا�س،  ب�سكل  ال�سباب 
من  متكاملة  جمموعة  ليقدم  الربنامج  هذا 
الفريدة  امل�سرفـية  وغري  امل�سرفـية  املزايا 
من  العمرية  الفئة  تهم  والتي  واحل�سرية 
املالية  احتياجاتهم  وتلبي  �سنة   25-18

وتقدم لهم قيمة م�سافة ". 
البنك  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
اخلدمات  من  متكاملة  باقة  يقدم  العربي 
تتيح  والتي  املتطورة  الرقمية  امل�سرفـية 
امل�سرفـية  معامالتهم  اجراء  لل�سباب 

مدار  وعلى  مكان  اأي  ومن  �سهولة  بكل 
اخلدمات:  هذه  ت�سمل  حيث  ال�ساعة. 
"عربي  الإنرتنت  عرب  امل�سرفـية  اخلدمة 
عرب  موبايل"  "عربي  وتطبيق  لين"  اأون 
الآيل  ال�سراف  وخدمات  الذكية  الهواتف 
وال�سراف الآيل التفاعلي وخدمة الر�سائل 
اإك�سرب�س".   SMS" الق�سرية  الن�سية 
هاتفـية  خدمة  مركز  البنك  يوفر  كما 
�سباب  برنامج  ملعتمدي  فقط  خم�س�س 
عرب الهاتف على الرقام: 1800555555 
اىل  بالإ�سافة  هذا   + و97022969480 
من�سته التفاعلية للتوا�سل مع فئة ال�سباب 
من خالل �سفحته اخلا�سة بربنامج �سباب 

عرب موقعي 'فـي�سبوك' وموقع 'تويرت'.
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العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  باإحياء 
باإ�سراف  اأطلق  والذي  وال�سباب  لالأطفال 
وتنظيم ال�سادة / �سلطة النقد الفل�سطينية 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون 
وبرنامج وكالة الغوث بهدف زيادة الوعي 
امل�سرفـي لدى �سريحة الطالب. هذا وقد 
اليوم  باإفتتاح  البنك  عن  ممثلون  �سارك 
البنك  ا�ستقبل  كما  الفعاليات،  من  الأول 
العقاري امل�سري العربي عدد من طالب 
املدار�س فـي فروعه وتعريفهم على اأق�سام 
على  واإطالعهم  ق�سم  كل  ومهام  الفروع 

اآلية وطريقة العمل فـي البنك.

توزيع  العربي،  امل�سري  العقاري  البنك  بداأ 
بح�سابات  اخلا�سة  بحملته  املتعلقة  اجلوائز 
باقة  وتت�سمن  ربحان"،  "الكل  التوفـري 
كان  وقد  ال�ستثنائية.  الهدايا  من  متنوعة 
اإعالمية  حملة  اأطلق  املا�سي  العام  البنك 
التي  باملزايا  للتعريف  وا�سعة  وترويجية 
يتيحها على فتح ح�سابات توفـري لديه، وذلك 
اخلدمات  اأف�سل  بتقدمي  التزامه  �سمن 
امل�سرفـية. و�سجلت حملة البنك اقباًل لفتًا، 
نظرًا لتميز وتنوع اجلوائز املقدمة من قبله، 
جاءت  التي  ذاتها  احلملة  واأدوات  وطبيعة 
تعبريا عن التزامه الرا�سخ مبكافاآة عمالئه، 
العمل  جمال  فـي  النماذج  اأف�سل  وابراز 
عدا  احلملة،  ت�سمنت  وكانت  امل�سرفـي. 
التعريف  البنك،  لدى  الدخار  مزايا  ابراز 

البنك العقاري المصري العربي يحيي فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب

تتضمن سيارات وقطع ذهبية وأجهزة كهربائية وغيرها
»العقاري المصري العربي« يبدأ توزيع هدايا حملته »الكل ربحان«

ويمددها حتى نهاية حزيران المقبل

وقام كذلك بزيارات عديدة للمدار�س 
ونابل�س  الـله  رام  حمافظات  فـي 
وخانيون�س  وغزه  واأريحا  حلم  وبيت 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق 

و�سلطة النقد الفل�سطينية حيث مت خالل 
املعلومات  تو�سيح  امليدانية  الزيارات 
النظرية املوجودة فـي الن�سرات التثقيفـية 

ب�سكل عملي.

فـي  وم�ساهمته  ومنتجاته،  وخدماته  بدوره، 
اأعلن  كما  الوطني.  القت�ساد  م�سرية  دعم 
�سيارات،  ت�سمل  احلملة،  جوائز  اأن  البنك 
واأثاثا  كهربائية،  واأجهزة  ذهبية،  وقطعا 
غري  اإىل  اخلارج،  اإىل  ورحالت  منزليا، 
اأكرث  من  واحدا  الربنامج  يجعل  ما  ذلك، 

اأن  البنك  واأكد  واإبداعا.  تنوعا  املبادرات 
�ستتوا�سل خالل  املختلفة  وعرو�سه  حمالته 
دوما  ي�سعى  اأنه  باعتبار  القادمة،  الفرتة 
املعقودة  الآمال  م�ستوى  عند  يكون  اأن  اإىل 
عليه من قبل اجلمهور، واخلروج مببادرات 

مبتكرة تعك�س حر�سه على التطوير الدائم.
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البنك األهلي األردني يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة االتصاالت الفلسطينية
فـي خطوة نحو تقدمي املزيد من اخلدمات 
النوعية، وقع البنك الأهلي الردين و�سركة 
اتفاقية  "بالتل"  الفل�سطينية  الت�سالت 
فروع  كافة  لربط  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
املنت�سرة  الآيل  ال�سراف  واأجهزة  البنك 
رئي�سية  ب�سبكتني  الغربية  ال�سفة  فـي 
ال�سوئية.  اللياف  تقنية  عرب  واحتياطية 
ووقع كل من عي�سى البا�سا املدير القليمي 
املدير  ملحم  ومعن  الردين  الأهلي  للبنك 
الفل�سطينية  الت�سالت  ل�سركة  العام 
الت�سالت  مركز  فـي  "بالتل" التفاقية 
الـله  رام  مدينة  فـي  الأعمال  لقطاع 

."Paltel business center"
الت�سالت  عامل  ان  البا�سا  ح  واأو�سّ
من  اأ�سبح  لذلك  م�ستمر  تطور  فـي 
ال�سركات  كافة  على  ال�سروري 
التقنيات  هذه  ت�سخري  والبنوك 
احلديثة لتقدمي اأف�سل اخلدمات اىل 
العمالء لن التميز فـي تقدمي اخلدمة 
هذه  "اإن  موؤكدًا:  النجاح  ا�سا�س  هو 
البنك  ا�سرتاتيجية  تعك�س  التفاقية 
اأحدث  تبني  فـي  الردين  الهلي 
التقنيات التكنولوجية واأكرثها تطورًا 
فـي عامل  ل�ستخدام كل ما هو جديد 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 
النت�سار  خطة  ت�سهيل  اىل  بالإ�سافة 
فـي  البنك  اعتمدها  الذي  والتو�سع 
فل�سطني"، واأ�ساف البا�سا اأن "بالتل" 
اأثبتت على مدار العوام املا�سية اأنها 
العاملية  ال�سّباقة فـي مواكبة املقايي�س 

التطور  هذا  مواكبة  على  قادرة  وهي 
الكبري احلا�سل فـي قطاع الت�سالت 
وحلولها  النوعية  خدماتها  خالل  من 
فـي  ونحن  املتميزة،  التكنولوجية 
البنك الهلي الردين،لنا جتربه جدا 
التي  الت�سالت،  جمموعة  مع  قيمه 
دائما تقدمي كل ما هو متطور  حتاول 

وحديث لزبائنها.
فخره  عن  ملحم  عرّب  جانبه  ومن 
"بالتل"،  لـ  البا�سا  اأولها  التي  بالثقة 
�سريكًا  الردين  الهلي  البنك  معتربًا 
القت�ساد  تنمية  فـي  ا�سرتاتيجيًا 
�سبكة  اأن  اىل  واأ�سار  الفل�سطيني، 

البنية  اأ�سا�س  تعترب  اليوم  "بالتل" 
وتكنولوجيا  الت�سالت  لقطاع  التحتية 
من  تقدم  حيث  فل�سطني  فـي  املعلومات 
البيانات  ونقل  الربط،  خاللها خدمات 
الأعمال  قطاعات  خمتلف  متكن  التي 
العامل  مع  التوا�سل  من  فل�سطني  فـي 
نعي  "نحن  واأ�ساف:  زبائنها.  ومع 
قطاع  �سركات  تواجه  التي  التحديات 
العمال فـي فل�سطني لذلك ن�سعى على 
الدوام اىل ت�سميم خدمات خا�سة بهم 
باأعلى املقايي�س العاملية لتلبية تطلعاتهم 
املتجددة ومتّكنهم من تقدمي خدماتهم 

بكل �سرعة واأمان".
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سلطة النقد الفلسطينية

دولة رئيس الوزراء يشيد بأداء سلطة النقد ويؤكد استمرار دعم الحكومة لجهود تطويرها

محافظ سلطة النقد يفتتح ورشة عمل حول الحوكمة واإلشراف على إدارة االحتياطيات واالستثمار

فـي  كان  حيث  عودة،  عبري  ال�سيدة 
النقد  ا�ستقبالهم معايل حمافظ �سلطة 
جمل�س  واأع�ساء  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 

والإقليميون  العامون  واملدراء  الإدارة، 
الإدارة  جمال�س  روؤ�ساء  وبع�س  للبنوك 

للبنوك العاملة فـي فل�سطني.

عن �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني، وهيئة 
ل�سمان  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سة  التقاعد، 
اأكد  الفتتاحية  كلمته  وخالل  الودائع. 
فـي  احلوكمة  اأهمية  على  املحافظ  معايل 
على  واأثرها  العامة،  ال�ستثمار  موؤ�س�سات 

عن  الأداء  فـي  والتميز  اجلودة  حتقيق 
لتحقيق  الفّعالة  الأ�ساليب  اختيار  طريق 
خالل  من  املوؤ�س�سة،  واأهداف  خطط 
الأ�سا�سية  الأطراف  بني  العالقات  تنظيم 

التى توؤثر فـي اأداء املوؤ�س�سة.

رامي  الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة  اأ�ساد 
احلمد اهلل بجهود �سلطة النقد فـي احلفاظ 
على ال�ستقرار املايل فـي فل�سطني، وتنظيم 
امل�سرفـي،  اجلهاز  عمل  على  والإ�سراف 
الذي يتمتع باملتانة وال�سالمة رغم املعيقات 
موؤكدًا  عمله،  تواجه  التي  والتحديات 
جلهود  احلكومة  دعم  ا�ستمرار  على 
زيارة  خالل  ذلك  جاء  تطويرها. 
بتاريخ  الوزراء  رئي�س  دولة  بها  قام 
النقد  �سلطة  مقر  اإىل   ،2018/02/21

الدكتورة  م�ست�سارته  فـيها  يرافقه 
وزير  معايل  بح�سور  ر�سا�س،  خريية 
املالية والتخطيط ال�سيد �سكري ب�سارة، 
الوطني  القت�ساد  وزيرة  ومعايل 

�سلطة  حمافظ  معايل  افتتح 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد 
�سلطة  مقر  فـي   ،2018/02/14

النقد، ور�سة عمل حول احلوكمة والإ�سراف 
على اإدارة الحتياطيات وال�ستثمار، نظمتها 
الدويل،  البنك  مع  بالتعاون  النقد  �سلطة 
من  والقت�سادي  املايل  اخلبري  وقدمها 
البنك الدويل ال�سيد �ستيفان بايوت. وهدفت 
احلوكمة  مو�سوع  مناق�سة  اإىل  الور�سة 
اإدارة  على  واأثرها  العامة  املوؤ�س�سات  فـي 
الحتياطيات وال�ستثمارات، من خالل توزيع 
وو�سع  العامة  املوؤ�س�سات  فـي  العمل  مهام 
توزيع  عملية  لت�سهيل  التنفـيذية  الإجراءات 
و�سارك  و�سليمة.  اإدارة كفوؤة  ل�سمان  املهام 
فـي ور�سة العمل اأع�ساء جمل�س اإدارة �سلطة 
النقد، واأع�ساء جلنة ال�ستثمار، وممثلون 
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�سلطة  حمافظ  معايل  التقى 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد 
2018/03/06، مع بعثة منظمة العمل 

القت�سادية  الأو�ساع  لتق�سي  الدولية 
والجتماعية للعمال الفل�سطينيني، التي 
للمكتب  الإقليمي  املدير  نائب  يراأ�سها 
منظمة  لدى  العربية  للدول  الإقليمي 
هجمان.  فرانك  ال�سيد  الدولية  العمل 
العمل  اللقاء ممثل منظمة  فـي  و�سارك 
قليبو  منري  ال�سيد  القد�س  فـي  الدولية 
امل�سوؤولني  وكبار  املرافق،  البعثة  ووفد 
دور  اللقاء  وبحث  النقد.  �سلطة  فـي 
فـي  امل�سرفـي  والقطاع  النقد  �سلطة 
على  ذلك  واأثر  القت�سادية  التنمية 
معايل  وقدم  الفل�سطيني.  العمل  �سوق 
عن  ملخ�سًا  اللقاء  خالل  املحافظ 
قبل  من  اتخاذها  مت  التي  الإجراءات 
عجلة  دفع  فـي  للم�ساهمة  النقد  �سلطة 

محافظ سلطة النقد يلتقي بعثة منظمة العمل الدولية

النمو القت�سادي وذلك من خالل دعم 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع 
تقدمي  على  امل�سرفـي  اجلهاز  وحث 
لهذه  الالزمة  الئتمانية  الت�سهيالت 
95% من  املن�ساآت التي ت�سكل اأكرث من 
اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني،  القت�ساد 
تعزيز ثقافة القرو�س اخل�سراء والطاقة 
امل�ستدامة  التنمية  فـي  لدورها  املتجددة 

وتوفـري فر�س الت�سغيل فـي فل�سطني.
واأ�سار معايل ال�سوا اإىل دور �سلطة النقد 
املايل  ال�سمول  ا�سرتاتيجية  تطوير  فـي 
التي تهدف اإىل تعزيز و�سول كافة فئات 
منها  املهم�سة  وحتديدًا  املجتمع  �سرائح 
لتح�سني  املالية  واملنتجات  للخدمات 
والقت�سادية  الجتماعية  ظروفهم 

وحتقيق ال�ستقرار املايل والجتماعي.
محافظ سلطة النقد يعلن عن تقدم كبير في الترتيب العالمي

لنظام المعلومات االئتماني لسلطة النقد
ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  اأعلن 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
تقدم  عن   ،2018/01/24 بتاريخ 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأحرزته  كبري 
املعلومات  لنظام  العاملي  الرتتيب  فـي 
النقد فـي بند �سهولة  ل�سلطة  الئتماين 
 Getting Credit لالئتمان  الو�سول 
ال�سنوي  الأعمال  مناخ  لتقرير  وفقًا 

2018 ال�سادر عن البنك الدويل.

وقال معايل املحافظ اإن �سلطة النقد حققت 
كان  حيث  الت�سنيف،  بهذا  نوعية  قفزة 
ت�سنيفها فـي عام 2017 فـي املرتبة )118( 
من بني دول العامل التي تدير نظم ا�ستعالم 
مركزية(  )بنوك  عام  قطاع  �سواء  ائتماين 
تابعة  ا�ستعالم  )�سركات  خا�س  قطاع  اأو 
ت�سنيفها  جاء  حني  فـي  اخلا�س(،  للقطاع 
وامل�ستويني  العامل  م�ستوى  على  العام  لهذا 
العام واخلا�س فـي املرتبة )20( حمافظة 

بهذا الت�سنيف على ريادتها لهذه ال�سناعة 
على م�ستوى ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا 
ودول  العام واخلا�س  القطاعني  ي�سمل  ومبا 

اجلوار والعديد من الدول الأوروبية.
وي�سم نظام ال�ستعالم الئتماين املوحد 
املعلومات  بتوفـري  تقوم  بيانات  قاعدة 
والت�سنيف  والدميوغرافـية،  الئتمانية 
مع  للمتعاملني  ال�سيكات  نظام  على 

امل�سارف وموؤ�س�سات الإقرا�س.
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زاوية مصرفية

الموظفين في القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2017
التوزيع - عدد

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

المجموعالعددالتصنيف
 86 اإدارة علياالمستوى الوظيفي

6,946

978اإدارة و�سطى

5,032كادر تنفـيذي

 850 م�ستخدمني

 4 دكتوراةالمؤهالت العلمية *

6,096

 324 ماج�ستري

5,007بكالوريو�س/ دبلوم عايل

 630 دبلوم معهد

 131 توجيهي 

 2,709 اأقل من 5 �سنواتسنوات الخبرة *

6,096

 1,393 من 5 اإىل 10 �سنوات

 884من 10 اإىل 15 �سنة

485من 15 اإىل 20 �سنة

625اأكرث من 20 �سنة

 776 اأقل من 25 �سنةالعمر *

6,096

 3,179 من 25 اإىل 35 �سنة

 1,315 من 35 اإىل 45 �سنة

669من 45 اإىل 55 �سنة

 157 اأكرث من 55 �سنة

 1,124 �سمال ال�سفةالتوزيع الجغرافي *

6,096

 3,336 و�سط ال�سفة

 708 جنوب ال�سفة

 928 قطاع غزة

3,969الذكورالنوع االجتماعي *

6,096 2,127الإناث

6,096م�سنفـنيالتصنيف 

6,946 850غري م�سنفـني

 941 التوظيفالدوران الوظيفي *

 619 ال�ستقالت و الإقالت
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التوزيع - نسبة
المستوى الوظيفي

العمر سنوات الخبرة

المؤهالت العلمية

النوع االجتماعي

اأقل من 25 �سنة
 % 13 

من 25 - 35 �سنة
% 52

من 35 - 45 �سنة
% 21 

من 45 - 55 �سنة
% 11 اأكرث من 55 �سنة

% 3

م�ستخدمني
% 12

اإدارة عليا
% 1

اإدارة و�سطى
% 14

كادر تنفـيذي
% 73

من 15 - 20 �سنة
% 8 

اأقل من 5 �سنوات
 % 44

من 5 - 10 �سنوات
% 23 

من 10 - 15 �سنة 
% 15 

اأكرث من 20 �سنة
% 10

و�سط ال�سفة
% 55

�سمال ال�سفة
جنوب ال�سفة18 % 

% 12

قطاع غزة
اإناث15 %

% 35 

ذكور
% 65 

توجيهي
% 2

دكتوراه
% 0.1

ماج�ستري
% 5

بكالوريو�س/دبلوم عايل
% 82

دبلوم معهد
% 11

التوزيع الجغرافي



البنـوك فـي فل�ســــــطني38    

زاوية مصرفية

مميزات الرواتب - عدد البنوك

* ي�سمل راتب 15.5

تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفين

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

*
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مميزات الرواتب - نسبة الموظفين
تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفين

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

*
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زاوية مصرفية
صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر لعام 2017

التوزيع الجغرافي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية 
املنطقة ا

ال�سكان
 الفروع

ال�سراف الآيل
ودائع العمالء

الئتمان املبا�سر
�سكان / فرع

�سكان / �سراف اآيل
ودائع العمالء / فرع

ائتمان / فرع

نابل�س
387,240

43
84

 1,560,288,658 
 844,564,354 

9,006
4,610

36,285,783
19,641,031

جنني 
308,618

26
48

 773,201,317 
 345,413,055 

11,870
6,430

29,738,512
13,285,117

طولكرم 
183,205

18
32

 514,141,011 
 170,736,332 

10,178
5,725

28,563,390
9,485,352

قلقيلية 
108,234

9
21

 218,395,710 
 106,294,204 

12,026
5,154

24,266,190
11,810,467

�سلفـيت 
73,756

8
12

 132,684,181 
 85,088,752 

9,220
6,146

16,585,523
10,636,094

طوبا�س 
60,186

5
8

 85,387,997 
 49,709,884 

12,037
7,523

17,077,599
9,941,977

�سمال ال�سفة 
1,121,239

109
205

3,284,098,874
1,601,806,582

10,287
5,469

30,129,347
14,695,473

رام الـله والبرية
322,193

68
182

 4,470,228,600 
 3,824,776,535 

4,738
1,770

65,738,656
56,246,714

القد�س
414,786

18
19

 847,106,121 
 348,518,374 

23,044
21,831

47,061,451
19,362,132

اأريحا
50,002

10
16

 132,345,466 
 146,488,786 

5,000
3,125

13,234,547
14,648,879

و�سط ال�سفة
786,981

96
217

5,449,680,186
4,319,783,696

8,198
3,627

56,767,502
44,997,747

خلليل 
ا

707,017
47

85
 1,088,266,827 

 418,976,218 
15,043

8,318
23,154,613

8,914,388

حلم 
بيت 

215,047
27

53
 1,023,581,436 

 700,425,299 
7,965

4,057
37,910,424

25,941,678

جنوب ال�سفة
922,064

74
138

2,111,848,263
1,119,401,516

12,460
6,682

28,538,490
15,127,048

ال�سفة الغربية 
2,830,284

279
560

10,845,627,324
7,040,991,794

10,144
5,054

38,873,216
25,236,530

غزة وبيت لهيا
641,310

26
45

 802,182,137 
 649,925,369 

24,666
14,251

30,853,159
24,997,130

خانيون�س
366,823

9
11

 126,891,650 
 87,328,310 

40,758
33,348

14,099,072
9,703,146

�سمال غزة
364,188

8
16

 100,533,783 
 123,541,887 

45,524
22,762

12,566,723
15,442,736

رفح 
233,166

8
7

 57,468,879 
 66,581,863 

29,146
33,309

7,183,610
8,322,733

دير البلح 
269,830

7
5

 40,681,487 
 59,162,361 

38,547
53,966

5,811,641
8,451,766

قــطـاع غــزة
1,875,317

58
84

1,127,757,936
986,539,791

32,333
22,325

19,444,102
17,009,307

يل
الإجما

4,705,601
337

644
11,973,385,260

8,027,531,585
13,963

7,307
35,529,333

23,820,569
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صراف اآللي لعام 2017

ترتيب المحافظات حسب حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر وعدد الفروع و أجهزة ال

املحافظة
الفروع

يل
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

يل
ف الآ

ال�سرا
يل

حل�سة من الإجما
ا

عدد الفروع

رام الـله والبرية
68

%
20.2

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

رام الـله والبرية
182

%
28.3

خلليل 
ا

47
%

13.9
خلليل 

ا
85

%
13.2

نابل�س
43

%
12.8

نابل�س
84

%
13.0

حلم 
بيت 

27
%

8.0
حلم 

بيت 
53

%
8.2

غزة وبيت لهيا
26

%
7.7

جنني 
48

%
7.5

جنني 
26

%
7.7

غزة وبيت لهيا
45

%
7.0

القد�س
18

%
5.3

طولكرم 
32

%
5.0

طولكرم 
18

%
5.3

قلقيلية 
21

%
3.3

اأريحا
10

%
3.0

القد�س
19

%
3.0

خانيون�س
9

%
2.7

�سمال غزة
16

%
2.5

قلقيلية 
9

%
2.7

اأريحا
16

%
2.5

�سلفـيت 
8

%
2.4

�سلفـيت 
12

%
1.9

رفح 
8

%
2.4

خانيون�س
11

%
1.7

�سمال غزة
8

%
2.4

طوبا�س 
8

%
1.2

دير البلح 
7

%
2.1

رفح 
7

%
1.1

طوبا�س 
5

%
1.5

دير البلح
5

%
0.8

املحافظة
ودائع العمالء

يل 
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

الئتمان املبا�سر
يل

حل�سة من الإجما
ا

حجم ودائع العمالء

رام الـله والبرية
 4,470,228,600 

%
37.3

حجم الئتمان

رام الـله والبرية
 3,824,776,535 

%
47.6

نابل�س
 1,560,288,658 

%
13.0

نابل�س
 844,564,354 

%
10.5

خلليل 
ا

 1,088,266,827 
%

9.1
حلم 

بيت 
 700,425,299 

%
8.7

حلم 
بيت 

 1,023,581,436 
%

8.5
غزة وبيت لهيا

 649,925,369 
%

8.1
القد�س

 847,106,121 
%

7.1
خلليل 

ا
 418,976,218 

%
5.2

غزة وبيت لهيا
 802,182,137 

%
6.7

القد�س
 348,518,374 

%
4.3

جنني 
 773,201,317 

%
6.5

جنني 
 345,413,055 

%
4.3

طولكرم 
 514,141,011 

%
4.3

طولكرم 
 170,736,332 

%
2.1

قلقيلية 
 218,395,710 

%
1.8

اأريحا
 146,488,786 

%
1.8

�سلفـيت 
 132,684,181 

%
1.1

�سمال غزة
 123,541,887 

%
1.5

اأريحا
 132,345,466 

%
1.1

قلقيلية 
 106,294,204 

%
1.3

خانيون�س
 126,891,650 

%
1.1

خانيون�س
 87,328,310 

%
1.1

�سمال غزة
 100,533,783 

%
0.8

�سلفـيت 
 85,088,752 

%
1.1

طوبا�س 
 85,387,997 

%
0.7

رفح 
 66,581,863 

%
0.8

رفح 
 57,468,879 

%
0.5

دير البلح 
 59,162,361 

%
0.7

دير البلح 
 40,681,487 

%
0.3

طوبا�س 
 49,709,884 

%
0.6
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لر
 دو

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الرابع 2017(

�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى
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زاوية اقتصادية
لر

 دو
يون

مل

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

نق
طة

نق

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك
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لر

 دو
يون

مل
فقة

 �س
لف

اأ

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

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

USA

EU

IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

لف
)اأ

E
U

IL
S

ي(
ريك

 اأم
لر

)دو

وية
 مئ

سبة
ن�

D
JI

A
طة(

 نق
لف

)اأ
U

S
D

طة(
)نق
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إلى اللقاء

برعاية و حضور معالي محافظ سلطة النقد
جمعية البنوك تكرم الموظفين المتميزين في القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2017

عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وح�سور  برعاية 
ال�سوا، نظمت جمعية البنوك حفل تكرمي للموظفـني املتميزين 
بتاريخ   ،2017 للعام  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
املحافظ  م�ساعد  بح�سور  كيربز،  مطعم  فـي   2018/03/15

ل�سوؤون ال�ستقرار املايل، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، املدراء 
العامني/القليميني للبنوك، مدير عام اجلمعية، ومدراء املوارد 

الب�سرية فـي البنوك واملوظفـني املميزين.
املتميزين  املوظفـني  هناأ  املحافظ  معايل  األقاها  كلمة  وخالل 
وم�سلحة  خري  فـيه  ملا  والتقدم  النجاح  من  مزيدًا  لهم  ومتنى 
جمل�س  رئي�س  هناأ  جهته  من  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز 
اإدارة اجلمعية ال�سيد جوزيف ن�سنا�س جميع املوظفـني املتميزين 
املتميز  على متيزهم فـي عملهم وح�سولهم على لقب املوظف 
ت�سجيع  اىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يهدف  التكرمي  هذا  باأن  واأ�سار 

التناف�س اليجابي بني املوظفـني وحتفـيزهم وتعزيز قدراتهم. 
وجتدر ال�سارة اإىل اأن اجلمعية م�ستمرة فـي هذه املبادرة التي 
املوظفـني  وحتفز  ت�سجع  التي  ال�سابقة  العوام  خالل  اطلقتها 
على العمل وتقدمي اأف�سل ما لديهم لي�سب فـي م�سلحة القطاع 
امل�سرفـي والقت�ساد الفل�سطيني باعتبارهم راأ�س املال الذكي 

املحرك الرئي�سي لعمل املوؤ�س�سات.

البنك ال�سالمي العربياعتماد م�سمح 
البنك الإ�سالمي الفل�سطينيبالل عبد الرحيم حرب 

البنك الأهلي الأردينجيانه �سامي م�سلح
البنك التجاري الأرديناأمين �سبحي طوقان
البنك العربين�سرين اليا�س جنار

البنك العقاري امل�سري العربيمراد ابو حمود 
البنك الوطنيعميد فواز �س�سرتي 
بنك الأردن�سناء حممد فريتخ

بنك ال�ستثمار الفل�سطينيحممد �ساهر الطر�س
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويلناجح اأحمد �سليمان

بنك القاهرة عمان�سفوت "حممد �سامل" العمامي 
بنك القد�س هاين عبد احلميد نزال 

م�سرف ال�سفاراأفت �سعيد مفارجة
جمعية البنوك فـي فل�سطنيلينا فايز الطويل

مت  الذين   2017 للعام  املتميزين  املوظفـني  قائمة  و�سملت 
ت�سميتهم من قبل اإدارات البنوك:



الحلم كان اختياري...
وحساب توفير ا�سكان كان قراري

إنسى رزنامة زمان

واعتمد رزنامة بنك ا�سكان

حسابات التوفير من بنك ا�سكان
جوائز شهرية وجوائز كبرى بتنسيك رزنامة زمان

ك
لبن

م ا
كا

ح
وأ

ط 
رو

ش
ع ل

ض
خا

- الحد ا�دنى لرصيد الحساب للدخول في السحب على جوائزنا هو 200 دينار أو مايعادلها بعملتي الدوالر والشيكل
- حسابات التوفير الخاضعة لشروط الحملة غير مستثناة من آلية توزيع الفوائد المعتمدة

- فترة الحملة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31
- تخضع الجوائز �حكام وقانون ضريبة الدخل

- جوائز البرنامج مخصصة لفروع فلسطين

@TheHousingBank www.hbtf.com 1800300700  أو قم بزيارة الموقع االلكتروني:  Housing Bank for Trade and Financeلمزيد من المعلومات اتصل على الرقم المجاني 

بادر ا�ن بفتح حساب توفير أو غّذ حسابك لتزيد من فرصك بربح جوائزنا القّيمة

 
با�ضافة إلى جائزة شهرية لـ 5 رابحين بقيمة 1,000 دينار لكٍل منهم
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islamicbank.ps

أوسع شبكة مصرفية إسالمية
في فلسطين




