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إدارة األصول والخصوم: معطيات جديدة

احلدث  ال��ودائ��ع  �ضمان  موؤ�ض�ضة  قانون  �ضدور  يعترب  رمب��ا 
ال��ع��ام. ل��ه��ذا  امل�ضرف�ية  ال�����ض��ن��اع��ة  �ضعيد  ع��ل��ى  الأب�����رز 
املنظمة  والقوانني  الأنظمة  ملجموعة  ا�ضتكماًل  ذل��ك  ياأتي 
اأن  املعلوم  ومن  فل�ضطني  ف�ي  وال�ضتثماري  امل�ضرف�ي  للعمل 
العاملة  امل�ضارف  على  يرتب  الودائع  �ضمان  قانون  �ضدور 
البنوك  جمعية  ب��ادرت  ج��دي��دة،  مالية  اأع��ب��اء  فل�ضطني  ف�ي 
القانون  ه��ذا  ت��اأث��ر  م��ن  للحد  النقد  �ضلطة  م��ع  بالتوا�ضل 
امل�ضارف. اأعمال  نتائج  على  الأخ��رى  والقوانني  والأنظمة 
وبغ�ض النظر عن نتائج هذا التوا�ضل، فاأن املعطيات اجلديدة 
واخل�ضوم. الأ���ض��ول  اإدارة  م��ع  خمتلف  تعاطي  اإىل  حتتاج 

املدير العام

افتتـاحية



إخــــباري

بانوراما:                       باقة من اأخبار ون�ضاطات القطاع امل�ضرف�ى الفل�ضطيني
 

بيت البنوك:                 جمل�ض اإدارة جمعية البنوك يناق�ض مو�ضوع فر�ض ال�ضرائب على الودائع البنكية 
 

املعهد امل�صرفـي:           يعقد اجتماع جمل�ض اإدارته الثاين للعام 2013 وينفرد بعقد برامج و�ضهادات مميزة

بحـــــثي

زاوية م�صرفـية:           مقارنة القطاع امل�ضرف�ي الفل�ضطيني مع الأردين للعام 2012 
                                        مقارنة ن�ضب التغر ف�ي البيانات املالية الأ�ضا�ضية املجمعة للعام 2012

البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني )مقارنة فروع فل�ضطني مع فروع الأردن 2012(
البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني )مقارنة ترتيب فروع فل�ضطني وفروع الأردن 2012(

مقارنة فروع البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني مع القطاع امل�ضرف�ي الفل�ضطيني
مقارنة فروع البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني مع القطاع امل�ضرف�ي الأردين

زاوية اقت�صادية:           اأهم املوؤ�ضرات القت�ضادية واملالية املحلية والعاملية

متفرقات
متفرقات:                     الأونكتاد- فل�ضطني تخ�ضر 300 مليون دولر ب�ضبب ت�ضرب الإيرادات اجلمركية 
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بــانــورامــا

فـي إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الخدمات للزبائن 
يوفر البنك خدمة واي- فاي مجانا للزبائن فـي كافة فروعه

ف�ي اطار �ضعي البنك التجاري الفل�ضطيني 
الدائم واملتوا�ضل لتقدمي اف�ضل اخلدمات 
بتوف�ر  البنك  قام  للزبائن  امل�ضرف�ية 
كافة  ف�ي  فاي  واي-  النرتنت  خدمة 

فروعه جمانا للزبائن الكرام.
و تتيح هذه اخلدمة لعمالء الفروع القيام 
بهم  اخلا�ض  الإلكرتوين  الربيد  بت�ضفح 
واعمالهم،  حياتهم  امور  خمتلف  ملتابعة 
وت�ضفح  النرتنت  عرب  ال�ضحف  وقراءة 
املختلفة  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
التي  واملنتجات  اخلدمات  على  والطالع 
معامالتهم  اجناز  اثناء  البنك  يوفرها 

امل�ضرف�ية داخل الفرع. 
قال  اخلدمة،  لهذه  البنك  توف�ر  حول  و 
التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�ضوا  عزام 

اأ�ضبح  حولنا  من  العامل  الفل�ضطيني 
املتطورة  التكنولوجيا  بف�ضل  مرتابطًا 
الوائل  لنكون  ن�ضعى  البنك  ف�ي  ونحن 
ظل  وف�ي  لزبائننا،  الف�ضل  تقدمي  ف�ي 
ارتاأينا  الن�ضغالت  وكرثة  الوقت  �ضيق 
فروعنا  كافة  ف�ي  اخلدمة  هذه  توف�ر 
العميل  تواجد  من  لنجعل  للزبائن  جمانا 

الخرى  مهامه  لإجناز  فر�ضة  الفرع  ف�ي 
العميل  ان  م�ضيفا  ومرونة،  اريحية  بكل 
امل�ضرف�ية  معامالته  متابعة  ي�ضتطيع 
داخل الفرع بكل �ضهولة وي�ضر وبدون توتر 
ي�ضتثمر  لأنه  للدور  النتظار  ب�ضبب عملية 
ا�ضياء اخرى هامة مبختلف  باإجناز  وقته 

جوانب حياته. 

البنك التجاري الفلسطيني ينهي فعاليات حملة »ترابط« الرمضانية 

العائالت  على  لتوزيعها  غذائية  �ضالل 
املراأة  جلان  احتاد  مع  بالتعاون  املحتاجة 
فعاليات  البنك  واختتم  الفل�ضطينية، 
ف�ي  لليتيمات  اإفطار  ماأدبة  باقامة  احلملة 
الزهراء  دار  خالل  من  العيزرية،  منطقة 

لليتيمات .
و قال ال�ضيد عزام ال�ضوا املدير العام للبنك 
التجاري الفل�ضطيني، اأن هذه احلملة تاأتي 
والجتماعي  الإن�ضاين  الدور  اإطار  ف�ي 

بحاجة  اجلمعيات  هذه  اأن  حيث  للبنك، 
وم�ضاعدتهم،  اخلر  اأهل  ملعونة  ما�ضة 
وفل�ضطينية  وطنية  كموؤ�ض�ضة  واجبنا  ومن 
قدر  املحلي  املجتمع  احتياجات  تلبية 
الإمكان وامل�ضتطاع، واأ�ضاف اأن البنك من 
اليتام  رعاية  واملجتمعي  الن�ضاين  واجبه 
�ضهر  ف�ي  وخا�ضة  والفقراء  واملحتاجني 
اخلر والربكة وهو فر�ضة عظيمة للرتابط 

والتاآخي والتوا�ضل.

حملة  الفل�ضطيني  التجاري  البنك  اأطلق 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  خرية 
حتت عنوان "ترابط" وتهدف هذه احلملة 
اجلمعيات  وم�ضاندة  مل�ضاعدة  اخلرية 
واملحتاجني  بالفقراء  تهتم  التي  الن�ضانية 
ماديًا  تربعا  البنك  قدم  حيث  واملر�ضى، 
تقوم  والتي  الكف�يف،  ا�ضدقاء  جلمعية 
وتدريبهم  والكف�يفات  الكف�يف�ني  برعاية 
ماليا  تربعا  البنك  قدم  كما  وتاأهيلهم، 
مدينة  ف�ي  الن�ضائية  النه�ضة  جلمعية 
على  حلوم  توزيع  مت  الرام  وف�ي  اهلل،  رام 
مع  بالتعاون  البلدة  ف�ي  امل�ضتورة  العائالت 
جمل�ض حملي الرام، من ناحية اخرى جرى 
توزيع طرود غذائية على العائالت امل�ضتورة 
جمعية  خالل  من  نابل�ض  حمافظة  ف�ي 
جتهيز  مت  غزة  وف�ي  اخلرية،  الت�ضامن 
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وينظم حملة توعية للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان »غيرك بحاجته«

�ضارك البنك التجاري الفل�ضطيني، برعاية 
الثالث  الثقاف�ي  البرة  ملهرجان  ما�ضية 
ف�ي  اقيم  والذي  الفل�ضطيني  للفلكلور 
البرة، حيث  الدويل مبدينة  البرة  ا�ضتاد 
اقيم املهرجان حتت رعاية ال�ضيد الرئي�ض 
جمع  وح�ضره  مازن(  )اأبو  عبا�ض  حممود 
والعتبارية  العامة  ال�ضخ�ضيات  غف�ر من 
حمافظ  غنام  ليلى  الدكتورة  بينها  من 
عن  ممثال  والبرة  اهلل  رام  حمافظة 
البرة  وبلدية  عبا�ض  حممود  الرئي�ض 
اللف  واحت�ضد  البرة  �ضباب  وموؤ�ض�ضة 
حل�ضور  البرة  ا�ضتاد  على  املواطنني  من 

فعاليات املهرجان. 
واكد ال�ضيد عزام ال�ضوا املدير العام للبنك 
امل�ضاركة  هذه  اأن  الفل�ضطيني  التجاري 
البرة  مدينة  مكانة  وتثبيت  لتعزيز  تاأتي 
وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املوجودة ف�ي املدينة 
ب�ضكل  الفل�ضطيني  وجمتمعنا  خا�ض  ب�ضكل 
بالفلكلور  الجيال  ربط  خالل  من  عام 

الراعي الماسي للمهرجان 
ينهي البنك مشاركته فـي فعاليات مهرجان البيرة الثقافـي الثالث للفلكلور الفلسطيني

املميز  ال�ضنوي  الن�ضاط  بهذا  الفل�ضطيني 
والهادف. 

واأ�ضاف ال�ضوا، اننا ف�ي التجاري الفل�ضطيني 
ن�ضعى اىل ابراز الهوية الفل�ضطينية للبنك 
من خالل م�ضوؤوليته املجتمعية الهادفة اىل 
الجيال  وربط  الفل�ضطينية  الثقافة  تعزيز 
ال�ضيل،  الفل�ضطيني  بالرتاث  احلا�ضرة 
الذي  للمهرجان  رعايتنا  جاءت  هنا  ومن 
�ضامية  اهدافا  وفعالياته  طياته  ف�ي  يحمل 
وراقية، وان هذا املهرجان لهو موؤ�ضر عميق 

والتقاليد  بالثقافة  اهتمامنا  على  للدللة 
ال�ضيلة  والعربية  الفل�ضطينية  والقيم 
للحفاظ على موروثنا الوطني ب�ضتى جوانبه 
ليبقى  عليه  واملحافظة  البقاء  وحماولة 

ماثال لالأجيال القادمة.
وقام البنك بو�ضع جناح له ف�ي املوقع من اجل 
وتعريفهم  الزائر  للجمهور  خدماته  تقدمي 
على ابرز اخلدمات امل�ضرف�ية التي يقدمها 
البنك لعمالئه ولقى اجلناح اقبال كبرا من 

اجلمهور احلا�ضر.

اأطلق البنك التجاري الفل�ضطيني حملة توعية 
املواطنني  حلث  بحاجته"  "غرك  بعنوان 
الف�ضيل وعدم  ال�ضهر  على القت�ضاد خالل 
ال�ضراف ف�ي النفاق على الغذية وال�ضعور 

مع املحتاجني ف�ي �ضهر اخلر والربكة .
للمواطن  ار�ضادات  احلملة  وتت�ضمن 
وال�ضراب  بالطعام  ال�ضراف  من  للتقليل 
ف�ي  للفقراء  امل�ضاعدة  تقدمي  على  وت�ضجعه 
بتوزيع  البنك  وقام  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 
مل�ضقات ون�ضرات توعية ف�ي كافة حمافظات 
ف�ي  القت�ضاد  على  املواطن  حتث  الوطن 
نفقات الطعام ف�ي ال�ضهر الف�ضيل، وت�ضجعه 

على م�ضاعدة غره من املحتاجني .
ال�ضوا  عزام  ال�ضيد  اأكد  ال�ضياق  هذا  وف�ي 
املدير العام للبنك على اأهمية هذه احلملة 
ف�ي زيادة الرتابط بني ابناء �ضعبنا وتنمية 
خا�ضة  ومعاناتهم،  بالفقراء  الإح�ضا�ض 
تعاين  الفل�ضطينية  ال�ضر  من   % 34 وان 
لدرا�ضة  وفقا  الغذائي  المن  انعدام  من 
لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  اأعدها 
العاملي  الأغذية  وبرنامج  الفل�ضطيني، 
لإغاثة  الأممية  والوكالة  املتحدة،  لالأمم 
ومنظمة  )اأونروا(  الالجئني  وت�ضغيل 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة، كما اكد 

ال�ضوا على اهمية م�ضاركة البنك بحمالت 
توعية من هذا النوع والتي تاأتي تاأكيدا على 
دور البنك ف�ي حتمل م�ضوؤوليته الجتماعية 
ال�ضهر  ف�ي هذا  املواطنني وخ�ضو�ضا  جتاه 

الف�ضيل .
وا�ضتح�ضانا  كبرا  رواجا  احلملة  وتالقي 
تفاعلهم  اأبدوا  حيث  املواطنني،  قبل  من 
عن  واأعربوا  احلملة  مو�ضوع  مع  الكبر 
فخرهم العميق للجهود املبذولة من البنك 
بني  والتاآخي  الجتماعي  الرتابط  لزيادة 

ابناء �ضعبنا.
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بــانــورامــا

وقع البنك الوطني اتفاقية لتمويل م�ضاريع 
احلكومة  مع  الفل�ضطيني  اخلا�ض  للقطاع 
"املنحة  بربنامج  تعرف  والتي  الفرن�ضية، 
الفرن�ضية". جرى التوقيع ف�ي مبنى �ضركة 
بيت حلم ال�ضناعية املتعددة التخ�ض�ضات 
 والكائن ف�ي املنطقة ال�ضناعية ببيت حلم. 
للبنك  العام  املدير  من  كل  التفاقية  وقع 
والقن�ضل  ح�ضن،  احلاج  احمد  الوطني 
عن  ديزانيو  فريدريك  العام  الفرن�ضي 
وزير  بح�ضور  الفرن�ضية،  احلكومة 
جواد  الدكتور  الفل�ضطيني  القت�ضاد 
رئي�ض  حزبون،  �ضمر  والدكتور  الناجي، 
ال�ضناعية  حلم  بيت  �ضركة  ادارة  جمل�ض 
متعددة التخ�ض�ضات، وتخلل حفل التوقيع 
الفرن�ضية"،  "املنحة  حول  قدم  عر�ضا 
ال�ضناعية.  املنطقة  عن  اآخرا   وعر�ضا 
بحد  الفرن�ضية  املنحة  قيمة  ت�ضل 
البنكي  التمويل  من   %  35 اىل  اأق�ضى 
ف�ي  امل�ضروع  اإن�ضاء  حال  ف�ي   % و50 
اأن  على  ال�ضناعية،  حلم  بيت  منطقة 
فرن�ضية  وخدمات  معدات  �ضراء  يتم 

فـي اطار حملته لدعم محبوب العرب
يقدم البنك 6 منح دراسية ألكثر المصوتين لمحمد عساف

درا�ضية  منح  �ضت  الوطني  البنك  �ضلم 
الفنان  دعم  حملة  ف�ي  الفائزين  للطلبة 
اأيدول"  "الآرب  برنامج  ف�ي  الفل�ضطيني 
كل  احلملة  ف�ي  وفاز  ع�ضاف،  حممد 
حلم،  بيت  مدينة  من  عاي�ض  غيداء  من 
طولكرم،  مدينة  من  الأ�ضقر  و�ضند�ض 
واأ�ضماء  اخلليل،  مدينة  من  �ضاهني  وولء 
الفرا  وفاطمة  اهلل،  رام  مدينة  من  جرب 
من  م�ضلح  وزينب  خانيون�ض،  مدينة  من 
مدينة رام اهلل. جرى ت�ضليم املنح ف�ي مقر 

مدينة  ف�ي  الوطني  للبنك  العامة  الإدارة 
ونابل�ض،  اخلليل  مدينة  وفرعي  اهلل،  رام 

وقام بت�ضليمها مدراء فروع البنك.
�ضركة  مع  بالتعاون  الفائزين  اختيار  جاء 
لكّم  يومي  احت�ضاب  خالل  من  جوال، 
 ،3 للرقم  للت�ضويت  املر�ضلة  الر�ضائل 
وهو الرقم اخلا�ض باملت�ضابق الفل�ضطيني 
حممد ع�ضاف، ومت اختيار طالبني فائزين 
ا�ضتمرت  التي  احلملة  مدار  على  يوم  كل 
لثالثة اأيام بناء على اأعلى ن�ضبة ت�ضويت.

العام  املدير  ح�ضن،  احلاج  اأحمد  وقال 
حملة  هي  احلملة  هذه  اإن  الوطني  للبنك 
حققت  جهة  من  فهي  اأحالم"،  "حتقيق 
حلم الطلبة باإكمال درا�ضتهم، و�ضجعتهم 
حممد  حلم  لتحقيق  دعمهم  تكثيف  على 
ع�ضاف وتوج دعمهم بفوز ع�ضاف باللقب، 
فهي حملة ل �ضك اأنها كانت خمتلفة عن 
واأهدافها  اأطلقت  التي  احلمالت  باقي 
برنامج  انتهاء  من  اأبعد  مدى  على  قق  حتحُ

حمبوب العرب.

بتمويل  البنك  �ضيقوم  جانبه  ومن  فقط، 
وي�ضل  قر�ض،  �ضكل  على  املتبقية  الن�ضبة 
 500 اإىل  الواحد  امل�ضروع  متويل  �ضقف 
التي  للم�ضاريع  يورو  ومليون  يورو  األف 
ال�ضناعية. حلم  بيت  منطقة  ف�ي   تقام 

�ضعادته  عن  ح�ضن،  احلاج  اأعرب 
ف�ي  الفرن�ضية  احلكومة  مع  بالتعاون 

ي�ضجع  الذي  الربنامج،  هذا  مثل 
وطنهم  ف�ي  ال�ضتثمار  على  الفل�ضطينيني 
اأي�ضا  وي�ضاهم  دخلهم  من  ويح�ّضن 
�ضاكرا  الوطني،  القت�ضاد  اإنعا�ض  ف�ي 
الذي  الدور  على  الفرن�ضية  احلكومة 
الفل�ضطيني. القت�ضاد  دعم  ف�ي   تلعبه 

البنك الوطني والحكومة الفرنسية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع القطاع الخاص
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اخلا�ضة  حملته  الوطني  البنك  اأنهى 
حلاملي  الفطر،  وعيد  برم�ضان 
بفوز  الوطني،  كارد  ما�ضرت  بطاقات 
اهلل،  رام  فرع  من  الأطر�ض  �ضالم 
و�ضهيلة  اخلليل،  فرع  من  عمرو  وبا�ضل 
يو�ضف من فرع رام اهلل، ونادين فار�ض 
الوطني  البنك  وقدم  نابل�ض،  فرع  من 
�ضقف  تعادل  نقدية  جائزة  منهم  لكل 

الئتمانية. بطاقتهم 
اأربعة  جرى اختيار الفائزين على مدار 
املدير  بح�ضور  قرعة  �ضمن  اأ�ضابيع 
وعدد  ح�ضن  احلاج  اأحمد  للبنك  العام 

من النواب واملدراء.
انق�ضمت احلملة اإىل ق�ضمني، اذ ح�ضل 
الوطني  كارد  ما�ضرت  بطاقات  حاملي 
قرعة  ف�ي  الدخول  فر�ضة  على  اجلدد 
ا�ضبوعيا  واحد  فائز  عن  والإعالن 
يعادل �ضقف بطاقته  نقديا  لربح مبلغا 
كا�ض  بطاقتك  �ضقف  اربح  حملة  �ضمن 

ويستعد الفتتاح فرعه السابع فـي مدينة بيت لحم
العام  املدير  ح�ضن  احلاج  اأحمد  قام 
التح�ضرات  بتفقد �ضر  الوطني،  للبنك 
مدينة  ف�ي  اجلديد  البنك  فرع  لفتتاح 
كافة  اإمتام  من  والتاأكد  حلم،  بيت 
فتحه  قبل  وجه  اأح�ضن  على  الأمور 
من  والذي  واملعتمدين،  العمالء  اأمام 
ت�ضرين  �ضهر  خالل  يتم  اأن  املتوقع 
عدد  لي�ضل  العام.  هذا  من  الأول 
ممتدة  فروع   7 اىل  بذلك  البنك  فروع 
الفل�ضطينية.  املناطق  خمتلف   ف�ي 
ا�ضرتاتيجي  مبوقع  اجلديد  الفرع  يتمتع 
الرئي�ضي  الطريق  على  يقع  اإذ  وحيوي، 

ويتمتع  واخلليل،  القد�ض  بني  الرابط 
احلديثة،  وجتهيزاته  الراقي  بت�ضميمه 

فر�ضة   20 من  اأكرث  الفرع  �ضيوفر  كما 
عمل ل�ضكان املدينة.

وينهي حملة اربح سقف بطاقتك كاش لحاملي بطاقة ماستر كارد الوطني

طلب  بتقدمي  قاموا  الذين  للعمالء 
احل�ضول على بطاقة الوطني الئتمانية 
ما بني تاريخ 17 متوز 2013 لغاية 17 
للحملة  الثاين  الق�ضم  اأما   .2013 اآب 
على  املرتتب  الق�ضط  بدفع  البنك  فقام 
العمالء  جلميع  الئتمانية  البطاقات 

الذين يحملون بطاقاته.
الوطني  كارد  ما�ضرت  بطاقة  متتاز 

تبداأ  ال�ضداد  ف�ي  عالية  مبرونة  بتمتعها 
�ضهريا  امل�ضتغل  الر�ضيد  من   %  2 من 
كما  العميل،  رغبة  100 % ح�ضب  اإىل 
جدا،  مي�ضرة  ب�ضمانات  اإ�ضدارها  يتم 
نظام  باأف�ضل  متتعها  اإىل  بالإ�ضافة 
لحتوائها  العامل،  م�ضتوى  على  اأمان 
اليه  تو�ضلت  نظام  اأحدث  على 

احلديثة. التكنولوجيا 
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تحت رعاية وبتمويل من بنك االردن
توزيع طرود غذائية على الفئات المحتاجة فـي المجتمع الفلسطيني

بــانــورامــا

بنك  قام  املجتمعية  امل�ضاهمة  من  انطالقا 
الأردن خالل �ضهر رم�ضان بتوزيع عدد كبر 
من الطرود الغذائية على عدة فئات حمتاجة 
خمتلف  وف�ي  الفل�ضطيني،  املجتمع  ف�ي 
التكافل  حملة  �ضمن  الوطن  حمافظات 
الجتماعي. وقد �ضعى البنك ف�ي اإطار ذلك 
باملجتمع  حظا  الأقل  للفئات  الو�ضول  اإىل 
حيث  الفئات،  لهذه  غذائية  طرود  بتقدميه 
طالت هذه املبادرة معظم الأ�ضر الفقرة التي 

ل يوجد لها معيل.
مع  وبالتن�ضيق  بالتعاون  التوزيع  هذا  مت  وقد 
عدة موؤ�ض�ضات جمتمعية حملية تعمل خلدمة 
املواطن والأ�ضر املحتاجة ب�ضكل خا�ض، وهي: 
لعمال  العام  والحتاد  رام اهلل،  �ضباب  نادي 
ال�ضهداء،  لأ�ضر  الوطني  والتجمع  فل�ضطني، 
وجلنة زكاة حمافظة �ضلف�يت. وقد �ضكر رئي�ض 
نادي �ضباب رام اهلل ال�ضيد حممد حمد، بنك 
الردن على هذه املبادرة، التي ر�ضمت البهجة 
على وجوه عّمال النظافة، و�ضاعدتهم لتاأمني 

املواد الغذائية الأ�ضا�ضية لل�ضهر الف�ضيل.

الأمني  ابراهيم  حيدر  ال�ضيد  اأعرب  وبدوره 
عن  فل�ضطني،  لعمال  العام  لالحتاد  العام 
اأمله ف�ي ا�ضتمرار ج�ضور الثقة والتعاون بني 
امل�ضرة  لدعم  وذلك  والحتاد،  الأردن  بنك 
والتخف�يف من حدة معاناة عّمالنا  العمالية 

ف�ي كافة حمافظات الوطن.
من  ا�ضتح�ضانا  املبادرة  هذه  لقت  وقد 
اإىل  البهجة  واأدخلت  امل�ضتف�يدة،  العائالت 
قلوبهم وعربوا عن عظيم امتنانهم لهذه اللفتة 
املبادرة  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير  اخلرية. 
هي مبادرة �ضنوية يقوم بها بنك الردن ب�ضكل 
دوري، ف�ي �ضهر رم�ضان املبارك، حتت بند 
امل�ضوؤولية الجتماعية التي توليها اإدارة البنك 
الأهمية الق�ضوى ف�ي الأرا�ضي الفل�ضطينية. 
حيث عمدت اإدارة البنك بالإ�ضافة اإىل رعاية 
للموؤ�ض�ضات  والتربع  واملوؤمترات  املهرجانات 
ب�ضكل  املحتاجة  لالأ�ضر  الو�ضول  اجلديدة، 
مبا�ضر وبالتعاون مع جمعيات حملية موثوقة، 
وم�ضاعدة  املجتمعية  التنمية  هدف  لتحقيق 

اأفراد املجتمع.
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ويعلن عن اسم الفائز بجائزة 50,000 دينار أردني 
ضمن جوائز حسابات التوفـير لشهر تموز - 2013

جائزة  على  ال�ضحب  الردن  بنك  اأجرى 
50 األف دينار اأردين ال�ضهرية حل�ضابات 

اجلديدة  احلملة  �ضمن  وذلك  التوف�ر، 
جلوائز ح�ضابات التوف�ر.

التوف�ر  ح�ضابات  جميع  احلملة  وت�ضمل 
فتح  خالل  من  واجلديدة،  القائمة 
ح�ضاب  تغذية  اأو  جديد  توف�ر  ح�ضاب 
احلد  على  احلفاظ  مع  القائم  التوف�ر 
جرى  حيث  املطلوب،  للر�ضيد  الأدنى 
 2013/07/30 بتاريخ  عليها  ال�ضحب 
وكانت من ن�ضيب الفائز/ح�ضني عدنان 

ح�ضني ف�ضاف�ضة، من فرع جنني. 
فرحته  عن  ح�ضني  ال�ضيد  عرب  وقد 
لأن  وبالأخ�ض  اجلائزة،  بهذه  الغامرة 
قليل  بح�ضابه  يدخره  كان  الذي  املبلغ 
الكلّية،  اجلائزة  لقيمة  بالن�ضبة  جدا 
و�ضكر بنك الردن على هذه اجلوائز التي 
ت�ضاعد املواطنني املحتاجني ف�ي حت�ضني 
عائالتهم،  وم�ضتوى  املعي�ضي،  م�ضتواهم 

به  خا�ض  منزل  لمتالك  يطمح  وهو 
وبعائلته، بالإ�ضافة اإىل م�ضاعدة اأ�ضقائه 
من  اجلائزة هدية  واعترب هذه  للزواج، 

اهلل لتي�ضر �ضوؤون الأ�ضرة والأحبة.
من  العديد  الأردن  بنك  ويقدم  كما 
التوف�ر  ح�ضابات  على  القيمة  اجلوائز 
يتم  اأردين  دينار  األف   50 جائزة  وهي: 
عدا  الأ�ضهر  جميع  ف�ي  عليها  ال�ضحب 
اأردين  دينار   5000 جائزة   ،12/9/6/3

اأفرع  لفائزين من كل فرع من  منا�ضفة 
ال�ضحب  يتم  فل�ضطني  ف�ي  الأردن  بنك 
واجلائزة   ،9/6/3 بالأ�ضهر  عليها 
الر�ضيد،  �ضعف   50 مبقدار  ال�ضنوية 
ومبليون �ضيكل كحد اأق�ضى يتم ال�ضحب 

عليها ف�ي 2013/12/31.
الأردن  بنك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
خدمات  تقدمي  اإىل  دائما  يتطلع 
م�ضرف�ية مميزة ومتنوعة عالية امل�ضتوى 

تخدم جميع فئات املجتمع.
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بــانــورامــا

والتمويل املخيم  للتجارة  رعى بنك ال�ضكان 
ا�ضوات لذوي  اقامته جمعية  الذي  ال�ضيف�ي 
طفل   30 ومب�ضاركة  الذهنية،  ال�ضعوبات 
من  ومتابعني  ذهنية  �ضعوبات  يعانون  ممن 
اىل  املخيم  هدف  وقد  هذا  اجلمعية،  قبل 
املجتمع  على  املهم�ضة  الفئة  هذه  عر�ض 
العزلة  نطاق  من  واخلروج  مكانتهم  لتعزيز 
امكانياتهم  ابراز  وبالتايل  املجتمعية، 

وقدراتهم على العطاء والندماج باملجتمع.
هذا وقد �ضكرت ال�ضيدة ابتهال جرار مديرة 
اجلمعية بنك ال�ضكان على دوره املميز بدعم 
باأن  واأكدت  الفئة املهم�ضة من املجتمع،  هذه 
املخيم ال�ضيف�ي ياأتي حتقيقا ل�ضعار اجلمعية 
لإعالء �ضوت ذوي الحتياجات وحتت �ضعار 
لدمج  يهدف  والذي  م�ضموعا،  �ضوتنا  ليكن 
وابراز  �ضوتهم  واعالء  ال�ضخا�ض  هوؤلء 
وموؤ�ض�ضاته  املجتمع  كل  وحتريك  ق�ضيتهم 

ويرعى المخيم الصيفـي لجمعية أصوات

حياة  ف�ى  بحقهم  املطالبة  ملنا�ضرة  وافراده 
كرمية وتطبيق القانون الذي ين�ضفهم.

وقد ا�ضتمل املخيم على يوم عالج طبيعي، يوم 
عالج نطقي، يوم عالج وظيف�ي، ويوم للتفريغ 
فريق  من  جمموعه  به  قام  حيث  النف�ضي 
وقدمت  جنني،  ملدينة  التابع  النف�ضي  الدعم 
بع�ض الفرق عرو�ضا ترف�يهية وفنية وحلقات 
وال�ضرور  البهجة  اأ�ضف�ى  مما  �ضعبية،  دبكة 

على الطفال واحل�ضور من الهايل.
اجنازات  اأهم  من  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
املتطوعني  ال�ضبان  من  جيل  خلق  ا�ضوات 
فانخرطوا  والهدف  بالفكرة  امنوا  الذين 
ف�ي  وخا�ضة  الن�ضاطات  ادارة  ف�ي  و�ضاهموا 
املخيمات ال�ضيف�ية التي يعود الف�ضل الكرب 
امل�ضتمر مع  ف�ى جناحها جلهودهم وعملهم 

فريق اجلمعية.

اختتم مركز ن�ضوي فقوعة خميمه ال�ضيف�ي 
الإ�ضكان  بنك  رعاية  حتت  فل�ضطني«  »طيور 
 130 اأكرث من  والتمويل، ومب�ضاركة  للتجارة 
طفل وطفلة من البلدة والذي ا�ضتمر ملدة 20 
يوما، بهدف رفعة امل�ضتوى الثقاف�ي والريا�ضي 

لدى الأطفال امل�ضاركني.
هذا وقد تخلل حفل اخلتام مهرجانًا ملخ�ضًا 
للن�ضاطات التي ا�ضهم بها الطفال، فقد قاموا 
بتقدمي العديد من العمال الفنية والغاين، 
مميزة،  ريا�ضية  عرو�ض  باأداء  قاموا  كما 
بال�ضافة اىل معر�ض للر�ضومات وامل�ضغولت 
ا�ضتح�ضان  نالت  والتي  املتنوعة،  الفنية 
البلدة  وابناء  امل�ضاركني  اهايل  من  احل�ضور 

واحل�ضور.
حر�ض  واقع  من  ال�ضكان  بنك  رعاية  وتاأتي 

من منطلق المسؤولية االجتماعية التي تبناها
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يختتم رعايته لمخيم صيفـى مركز نسوي فقوعة

بامل�ضوؤولية  الفّعالة  امل�ضاهمة  على  البنك 
الجتماعية، والتي تعترب من اأوائل اهتماماته، 
باأمور  تخت�ض  التي  الن�ضاطات  تلك  خا�ضة 
املخيمات  اأن  حيث  والأطفال،  ال�ضباب 
املواطنني  من  قربا  الأكرث  تعترب  ال�ضيف�ية 
الفنية  القدرات  تطوير  ف�ي  ت�ضهم  والتي 
والثقاف�ية لدى الأطفال، وت�ضهم ب�ضكل فّعال 

ف�ي تنمية وعيهم وادراكهم وتفعل اندماجهم 
باملجتمع. بدورهم، �ضكر القائمون على املخيم 
خالل حفل الختتام الذي مت بح�ضور اأهايل 
والتمويل  للتجارة  الإ�ضكان  بنك  امل�ضرتكني 
على متويلهم ودعمهم للمخيم ال�ضيف�ي، هذا 
الهدايا على جميع الأطفال مما  وقد وزعت 

اأ�ضف�ى البهجة وال�ضرور ف�ي قلوبهم.
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نظمت بلدية نعلني احتفالها ال�ضنوي لتكرمي 
وخريجي  القرية  مدار�ض  ف�ى  الأوائل 
اجلامعات والناجحني بامتحانات الثانوية 
العامة والبالغ عددهم 315 طالب وطالبة 
للتجارة  الإ�ضكان  بنك  رعاية  وذلك حتت 
نادر  البلدية  رئي�ض  وا�ضتعر�ض  والتمويل. 
اخلواجا اهم اجنازات البلدية على �ضعيد 
الناجحني  للطلبة  مباركًا  املدار�ض  دعم 
وا�ضاد  النجاح،  هذا  ولذويهم  واملتفوقني 
العملية  اجناح  �ضبيل  ف�ى  املعلمني  بجهود 
الرتبوية، ومثمنًا دور بنك ال�ضكان املميز 
لتبنيه رعاية الحتفال على مدار ال�ضنوات 

املا�ضية.
مدير  مزق  هيثم  ال�ضيد  بارك  جانبه  من 
املدير  وبا�ضم  اهلل  رام  ف�ى  البنك  فرع 
ولبلدة  للطلبة  الربغوثي  حممد  القليمي 

برعاية بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
بلدية نعلين تكرم خريجي الجامعات والناجحين بالتوجيهي وأوائل الطلبة

نعلني م�ضددًا على حر�ض البنك على رعاية 
ودعم  الجتماعية  اجلوانب  من  العديد 
ال�ضعدة،  كافة  على  التعليمية  امل�ضرة 
وذلك كتوجه لدارة بنك ال�ضكان لتخاذ 

دورها الفعال ف�ى امل�ضوؤولية الجتماعية.
هذا وف�ى ختام احلفل الذي تخلله فقرات 

الدروع  تقدمي  مت  ودبكة،  لالأطفال  فنية 
وعرّب  املتفوقني،  على  املالية  واملكافاآت 
وامتنانهم  �ضرورهم  عن  احل�ضور  جموع 
احلفل  لهذا  املتوا�ضل  الدعم  على  للبنك 

ال�ضنوي. 

ويشارك فـى حفل تكريم متفوقي الثانوية العامة فـى مديرية التربية والتعليم شمال الخليل
والتمويل  للتجارة  الإ�ضكان  بنك  مب�ضاركة 
حفل تكرمي الطلبة املتفوقني بالثانوية العامة 
ال�ضيد  بح�ضور  اخلليل،  �ضمال  مديرية  ف�ى 
ق�ضاء   / حلحول  فرع  مدير  م�ضعل  ن�ضيم 
الإقليمي  املدير  ال�ضيد  عن  ممثاًل  اخلليل 
حممد الربغوثي، وتاأتي هذه الرعاية اإميانًا 
من البنك باأهمية التعليم و�ضرورة م�ضاندة 

القطاع اخلا�ض ف�ى هذا املجال.
الرتبية  وزارة  وكيل  من  كل  احلفل  وح�ضر 
وقائد  اخلليل  وحمافظ  العايل  والتعليم 
املنطقة ومدير �ضرطة اخلليل، واأع�ضاء من 
حلركة  املركزية  واللجنة  الت�ضريعي  املجل�ض 
الفل�ضطيني  املعلمني  احتاد  �ضر  واأمني  فتح 
وروؤ�ضاء  اخلليل  �ضمال  اقليم  �ضر  وامني 
البلديات واملجال�ض القروية ل�ضمال اخلليل، 

بالإ�ضافة اإىل ممثلني عن املوؤ�ض�ضات الأمنية 
ومديرات  ومديري  واجلامعات  واملدنية 
وموظف�ي  اخلليل  �ضمال  ومدار�ض  الرتبية 

املديرية واأهايل الطلبة املكرمني.
اخلليل  �ضمال  تربية  مدير  رحب  جانبه  من 
الأ�ضتاذ ب�ضام طهبوب باحل�ضور واأ�ضاد بدور 
دعم  ف�ى  والتمويل  للتجارة  الإ�ضكان  بنك 

بالثانوية  الأوائل  تكرمي  واحتفالت  املديرية 
يج�ضد  مبا  �ضنوات،  عدة  مدار  على  العامة 
وم�ضوؤولية  ال�ضراكة  مببداأ  البنك  اإميان 

التعليم على اجلميع. 
الفقرات  من  العديد  احلفل  ت�ضمن  وقد 
الفنية والرتاثية التي نالت اإعجاب احل�ضور 

وتكرمي الأوائل.
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وكيل  اول  اعتماد  عن  القد�ض  بنك  اعلن 
لتحويل  يونيون  وي�ضرتن  خلدمة  له  فرعي 
اتفاقية  القد�ض  بنك  وقع  حيث  الموال، 
ف�ي  لل�ضرافة  املزرعاوي  �ضركة  مع  تعاون 
خلدمة  فرعي  وكيل  كاأول  اهلل  رام  مدينة 
وي�ضرتن يونيون لتحويل الموال، وذلك بعد 
من  الموال  حتويل  اتفاقية  البنك  وقع  ان 
وغزة  ال�ضفة  ف�ى  منت�ضرا  فرع   22 خالل 

لتي�ضر عملية ار�ضال الموال وتلقيها.
مدير  حمدان،  نبيل  قال  له  تعليق  وف�ي 
القد�ض  بنك  ف�ى  القد�ض:"ن�ضعى  بنك  عام 
لتلبية احتياجات عمالئنا عرب توف�ر اف�ضل 
اخلدمات واملنتجات امل�ضرف�ية لهم، ولذلك 
املزرعاوي  �ضركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  قمنا 
لل�ضرافة ف�ى مدينة رام اهلل، لتقدمي خدمة 
لعتماد  حاليًا  ون�ضعى  يونيون،  وي�ضرتن 
خمتلف  ف�ي  الفرعيني  الوكالء  من  املزيد 

بنك القدس يعتمد أول وكيل فرعي لخدمة ويسترن يونيون لتحويل األموال

ويقدم مساعدات عينية لالسر المحتاجة ويشارك فـي تكريم المتفوقين فـي محافظات الوطن 
و يرعى افطارات جماعية ومهرجانات

فائدة  من  ذلك  ف�ى  ملا  الوطن،  حمافظات 
�ضواء،  حد  على  والوكالء  للبنك  م�ضرتكة 
ولتزويد املواطنني بخدمة ل تت�ضم بال�ضهولة 
وامكانية  بالتوافر  بل  وح�ضب،  واملالئمة 
العمالء  ي�ضتطيع  حيث  عليها.  احل�ضول 
فرع   22 خالل  من  وتلقيها  الموال  ار�ضال 
حايل داخل الرا�ضي الفل�ضطينية بال�ضافة 

ل�ضبكة الوكالء التي ن�ضعى لتو�ضيعها".
�ضركة  املزرعاوي،  �ضعيد  قال  جانبه،  ومن 
مع  التعاون  :" ي�ضرين  لل�ضرافة  املزرعاوي 

بنك القد�ض، وهو احد البنوك الرائدة ف�ى 
خدمة  لتوف�ر  منوا،  وا�ضرعها  فل�ضطني، 
هذه  �ضتف�يد  للمواطنني،  يونيون  وي�ضرتن 
اخلدمة عدد كبر من املواطنني، حيث يعمل 
عدد كبر من الفل�ضطينني ف�ي بلدان اخرى 
هذة  خالل  من  لعائالتهم  الدعم  ويقدمون 
مع  تعاون  بداية  يكون  ان  امتنى  احلوالت، 
امل�ضرف�ي  القطاع  ف�ي  للتقدم  القد�ض  بنك 

الفل�ضطيني".

ف�ى اطار م�ضوؤوليتة الجتماعية خالل �ضهر 
عددا  القد�ض  بنك  قدم  الكرمي،  رم�ضان 
املحتاجة  للعائالت  الغذائية  ال�ضالت  من 
ال�ضهر  ايام  اواخر  ف�ى  عتيل  منطقة  ف�ى 
وذلك  ال�ضعيد،  الفطر  عيد  وقبل  الف�ضيل 
بالتعاون مع جمعية املراأة الريف�ية التعاونية 
طولكرم،  ف�ى  العاملة  والت�ضليف  للتوف�ر 

كدعم وم�ضاعدة لال�ضر الفقرة.
واميانا من البنك باهمية التعليم وم�ضاندة 
وت�ضجيع  دعم  ف�ى  اخلا�ض  القطاع 
رعاية  ف�ي  القد�ض  بنك  �ضارك  املتفوقني، 
حفل تكرمي الطالب املتفوقني ف�ى كل من 
بلدة قف�ني، دير الغ�ضون، بديا، ديرا�ضتيا، 

من  وغرها  عتيل  قلقيلية،  اجلارو�ضية، 
املناطق . 

كما قدم البنك م�ضاعدات عينية عبارة عن 
وقرطا�ضية  للعيد  مالب�ض  غذائية،  طرود 
الحتياجات  ذوي  من   50 ل�  للمدار�ض، 
اخلا�ضة الذين ترتاوح اعمارهم بني 38-4 
مع  بالتعاون  وذلك  زيتا  بلدة  ف�ى  عاما، 
رم�ضانية  ام�ضية  لرعاية  بال�ضافة  البلدية 
بلدية  قاعة  ف�ي  الأيتام  لالأطفال  وافطار 
بيتونيا. ورعايته ملهرجان فرح ومرح خا�ض 
الثال�ضيميا،  يعانون مر�ض  الذين  بالأطفال 
وذلك ثاين ايام عيد الفطر ال�ضعيد ف�ى مقر 

مركز ا�ضعاد الطفولة ف�ى طولكرم.
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وحملة »وفر وعد االيام« تحقق نجاحا ملحوظا 
حققت حملة وفر وعد اليام التى اطلقها 
من  ني�ضان  من  الول  ف�ى  القد�ض  بنك 
ارتفاع  العام احلايل جناحا ملحوظا ف�ى 
بنك  يتابع  حيث  التوف�ر،  ح�ضابات  عدد 
القد�ض ال�ضحب كل ع�ضر ايام على �ضيارة 
2013 مدفوعة اجلمارك و200  كيا ريو 
اثنني،  لفائزين  �ضهور   3 كل  �ضيقل  الف 
كما مت ت�ضليم 12 �ضيارة حتى الن توزعت 
اخلليل،  نابل�ض،  قلقيلية،  اهلل،  رام  بني 
املواطنني  فرح  ظل  ف�ى  وغرها،  البرة 

باحلملة واقبالهم ال�ضديد عليها .
وتهدف هذة احلملة لت�ضجيع ثقافة التوف�ر 
وحتف�يز النا�ض لالإدخار مل�ضتقبلهم واأبنائهم 
البنك  عمالء  رغبات  لإر�ضاء  بال�ضافة 
بهدف  ومتنوعة  مناف�ضة  جوائز  بتقدمي 
بنك  لدى  املدخرين  من  عدد  اكرب  ح�ضول 

تدريبية  دورات  ثالثة  القد�ض  بنك  عقد 
واجلنوب  ال�ضمال  مناطق  ف�ى  ملوظف�يه 
العمالء  بخدمة  "التميز  بعنوان  والو�ضط 
وادارة العالقة مع العمالء "، والتي ركزت 
للعمالء  اخلدمات  اف�ضل  تقدمي  على 
احلاليني بطريقة مميزة، حيث �ضارك ف�ى 
الدورة التي امتدت لثالثة ايام، بواقع 18 
�ضاعة تدريبية، 90 موظف ف�ى فروع البنك 
الربنامج  ا�ضتكمال  �ضيتم  كما  املختلفة. 
القادمة،  ال�ضابيع  خالل  غزة  ملنطقة 
بال�ضافة اىل العديد من الدورات الخرى 

ف�ى تخ�ض�ضات خمتلفة.
العام  املدير  م�ضاعد  علق  جانبة  من 
غ�ضان  ال�ضيد  والفروع  للعمليات 
لتنمية  القد�ض  بنك  ف�ي  قرعان:"ن�ضعى 

مب�ضتوى  لرنتقي  العمل  فريق  قدرات 
بال�ضافة  فل�ضطني،  ف�ي  املقدمة  خدماتنا 
اىل التوجه نحو ادارة عالقات ذات جدوى 
مردود  لها  ليكون  العمالء،  قاعدة  مع 
اآن  ف�ى  والبنك  العمالء  على  ايجابي 

واحد".

من  �ضل�ضلة  �ضمن  الدورة  هذة  وتاأتي 
�ضنويا  البنك  يعقدها  التى  الدورات 
للموظف�ني ف�ي كافة املجالت لرفع م�ضتوى 
نوعية  رفع  وبالتايل  الوظيف�ي،  الكادر 
كافة  ف�ى  البنك  من  املقدمة  اخلدمات 

الفروع.

ويعقد دورات تدريبية بعنوان »التميز بخدمة العمالء« لموظفـيه

القد�ض على هدايا قيمة وحوافز. 
يعادلها  ما  اأو  دولر   200 لكل  ان  يذكر 
تغذية  واأن  للفوز  فر�ضة  الأخرى  بالعمالت 
هذا  الفوز  فر�ض  تزيد  احلايل  احل�ضاب 

ف�ضاًل عن املزايا الأخرى العديدة حل�ضابات 
التوف�ر واأن جميع ح�ضابات التوف�ر خا�ضعة 

لل�ضحب ول�ضروط احلملة.
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وخدمات  بنكية  بحلول  للخروج  منه  �ضعيًا 
لعمالئه،  ومتكاملة  مميزة  م�ضرف�ية 
اأطلق  اليك"،  "اأقرب  �ضعاره  من  وانطالقا 
برنامج  موؤخرا  الأردين  التجاري  البنك 
توف�ر  بهدف  وذلك  توف�ري"،  "جتاري 
برنامج متطور يتيح للعمالء فر�ضة الدخار 
ف�ي  املهمة  امل�ضتقبلية  م�ضاريفهم  ملواجهة 
واأمان،  راحة  بكل  عائالتهم  وحياة  حياتهم 
�ضيما واأن مبداأ الدخار والتوف�ر ا�ضبح اأمرا 
البنك  وينفرد  الأفراد.  حياة  ف�ي  ا�ضا�ضيا 
التوف�ر  الأردين بربنامج ح�ضابات  التجاري 
القطاع  ف�ي  توف�ري"  اجلديد "جتاري 
والذي  اجلديدة  بحلته  الأردين  امل�ضرف�ي 
يقدم جائزة نقدية كل 3 �ضاعات عمل طول 
مدة احلملة، حيث يعترب اأول بنك ف�ي القطاع 
ح�ضابات  برنامج  الأردين  يطلق  امل�ضرف�ي 
 3 يومية كل  اإجراء �ضحوبات نقدية  يت�ضمن 
لعمالئه،  الفوز  فر�ض  زيادة  بهدف  �ضاعات 
بالإ�ضافة اإىل اجلوائز ال�ضهرية الثابتة. هذا 

ال�ضهرية  اجلائزة  بزيادة  البنك  قام  وقد 
الكربى لت�ضبح 25٫000 دينار، وزيادة عدد 
دينار،   500 قيمتها  التي  املتو�ضطة  اجلوائز 
وقيمة اجلوائز ال�ضغرى لت�ضبح 100 دينار، 
كما �ضملت هذه احلملة ولأول مرة فروع البنك 
حمالت  الربنامج  ي�ضمل  كما  فل�ضطني،  ف�ي 
خا�ضة على جوائز نقدية كبرة �ضيتم العالن 
عنها ف�ي موعدها. وت�ضمل ح�ضة جوائز فروع 
فل�ضطني خالل فرتة الربنامج على حد ادنى 
�ضاعات  ثالث  كل  �ضحب  خالل  جائزة   36

ادنى  وحد  دينار   100 منها  كل  قيمة  عمل 
دينار،  الف   25 بقيمة  �ضهرية كربى  جائزة 
وحد ادنى 12جائزة �ضهرية متو�ضطة بقيمة 
�ضغرى  �ضهرية  192جائزة  و  دينار،   500

بقيمة 100 دينار. 
اخلدمات  قطاع  رئي�ض  علق  جانبه،  من 
ال�ضيد  والفروع،  الأفراد  لأعمال  امل�ضرف�ية 
توف�ري"،  "جتاري  ح�ضاب  على  فطاير  زياد 
حتقيق  على  دوما  البنك  "ي�ضعى  قائال، 

غرهم  عن  ومتييزهم  لعمالئه  منفعة  اأكرب 
بعرو�ضه وخدماته املتجددة، ولقد مت ت�ضميم 
ومتنوعة  كبرة  فئة  لينا�ضب  الربنامج  هذا 
درا�ضة  خالل  من  الكرام،  عمالءنا  من 
حزمة  وتقدمي  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
م�ضافة  قيمة  لهم  تقدم  م�ضرف�ية  خدمات 
اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  وم�ضتقبلهم".  حلياتهم 
ح�ضاب  هو  توف�ري"  "جتاري  برنامج  اأن 
ادخاري متعدد املزايا والغايات، يوفر الأمان 
والطماأنينة للعميل ويفتح اأمامه باب الدخار 
من  جمموعة  تقدميه  عن  ف�ضال  الآمن، 
املكافاآت امل�ضرف�ية والدخارية لت�ضاعده على 
مواجهة امل�ضاريف والنفقات امل�ضتقبلية. ولقد 
مت ت�ضميم هذا احل�ضاب لينا�ضب العديد من 
الفئات وال�ضتفادة منه، كالعاملني، املتزوجني، 
املتقاعدين، ربات البيوت، املغرتبني الأردنيني، 
واملدار�ض،  اجلامعات  طالب  الوافدين، 

والأطفال بولية اولياوؤهم. 

اأقام البنك التجاري الأردين اأم�ضية رم�ضانية 
مت  اهلل،  رام  ف�ي  الوطني  الأمن  ل�ضباط 
خاللها العالن عن اإطالق برنامج "جتاري 
اأقيمت  التي  الأم�ضية  وح�ضر  توف�ري". 
 200 يقارب  ما  الوطني  المن  �ضاحة  ف�ي 
�ضابط، وذلك بح�ضور �ضعادة قائد املنطقة، 
ومدير  خالد،  اأبو  النجار  �ضعيد  اللواء 

الرتباط الع�ضكري، اأبو عرب.
وفنية  ثقاف�ية  م�ضابقات  ال�ضهرة  وت�ضمنت 
واأخرى  ال�ضالح  تركيب  وم�ضابقات  ولغوية 
جوائز  بتقدمي  البنك  قام  كما  ع�ضوائية، 
دولر   50 بقيمة  وجوائز  توف�ر،  ح�ضابات 
لإحياء  نقدي  دولر   500 ومبلغ  للجائزة، 

الحتفال وتوزيع بع�ض جوائز الرت�ضية. 

البنك التجاري األردني يطلق برنامج »تجاري توفـيري«

ويقيم سهرة رمضانية فـي رام اهلل

املنطقة،  قائد  مكتب  مدير  من  كل  وقام 
العالقات  عفانة،  ومدير  النقيب  نعيم 
املقدم  زياد  الوطني،  المن  لدى  العامة 
اخلا�ضة  الربامج  بتقدمي  ع�ضاف 
اجلوائز  توزيع  جانب  اإىل  باملنا�ضبة، 
والإ�ضراف على امل�ضابقات واإ�ضفاء اأجواء 

م�ضلية وممتعة للح�ضور.  
باحل�ضور  الرتحيب  مت  الأم�ضية،  ختام  وف�ي 
الأردين،  التجاري  للبنك  ال�ضكر  وتقدمي 
هذه  ملثل  الداعم  القليمي  املدير  وخا�ضة 
للبنك  خا�ض  درع  تقدمي  ومت  املنا�ضبات، 

التجاري الأردين لرعايته هذه الم�ضية.
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بــانــورامــا

البنك العربي يقدم حافلة لنقل الطالب ذوي اإلعاقة 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني - فرع نابلس

ويوقع اتفاقية مع مجموعة ديار
إلنشاء محمية جنة الطبيعية على جبل مرير فـي مدينة بيت لحم

ذوي  للطالب  امل�ضاعدة  تقدمي  بهدف 
الإعاقة وتنمية الن�ضيج الجتماعي ف�ي 
املجتمع الفل�ضطيني، تربع البنك العربي 
ذوي  الطالب  لنقل  ت�ضتخدم  بحافلة 
الإعاقة مل�ضاعدة جمعية الهالل الأحمر 
جهودها  كّر�ضت  التي  الفل�ضطيني 
الحتياجات  ذوي  الأطفال  مل�ضاعدة 
اخلا�ضة وتزويدهم بالرعاية ال�ضحّية 
اىل  بال�ضافة  والنف�ضية  واجل�ضدّية 
م�ضاعدتهم ف�ي التعليم الأكادميي، كما 

قام موظفو البنك بق�ضاء يوم ترف�يهي 
احلقائب  وتوزيع  اجلمعية  طالب  مع 
البنك  رعاية  �ضمن  عليهم  املدر�ضية 
الذي  املدار�ض"  اإىل  "العودة  لن�ضاط 
تقوم اجلمعية بتنف�يذه مع بداية العام 

الدرا�ضي.
حوراين،  جمال  ال�ضيد  قال  جهته  من 
ف�ي  العربي  للبنك  الإقليمي  املدير 
تاأتي  املبادرة  هذه  "اإن  فل�ضطني 
الإجتماعية  م�ضوؤوليتنا  من  انطالقا 

وحر�ضنا  املختلفة  املجتمع  فئات  جتاه 
مل�ضتحقيه  الدعم  تقدمي  على  الدائم 
الدعم جلمعّية  ون�ضعى من خالل هذا 
نابل�ض  ف�ي  الفل�ضطيني  الأحمر  الهالل 
الأطفال  لرعاية  العون  يد  تقدمي  اىل 
ت�ضّير  ف�ي  وم�ضاعدتهم  الإعاقة  ذوي 
اأمورهم وتوف�ر التعليم والتدريب لهم 
لدجمهم ف�ي املجتمع، ور�ضم البت�ضامة 
وحتف�يزهم  الأطفال  هوؤلء  وجوه  على 

على العطاء".

�ضمن برنامج البنك العربي للم�ضوؤولية 
العربي  البنك  وقع  "معًا"،  الجتماعية 
جمال  ال�ضيد  الإقليمي  مبديره  ممثاًل 
حوراين اتفاقية دعم مع جمموعة ديار 
مرتي  الدكتور  الق�ض  برئي�ضها  ممثلة 
التفاقية  هذه  تهدف  حيث  الراهب، 
الطبيعية  "جنة"  حممية  اإن�ضاء  اىل 
حلم،  بيت  مدينة  ف�ي  مرير  جبل  على 

تنف�يذ  �ضيتم  التي  امل�ضاحة  وتبلغ 
اأجل  من  دومنات  �ضبعة  عليها  امل�ضروع 
وتعزيز  اخل�ضراء  امل�ضاحات  زيادة 

املنطقة. ف�ي  ال�ضحية  البيئة 
ف�ي  امل�ضاهمة  على  التفاقية  وتن�ض 
املحمية  وهي   - "جنة"  حممية  جتهيز 
من  فل�ضطني  ف�ي  نوعها  من  الأوىل 
وجتهيز  للزراعة  الأر�ض  تاأهيل  خالل 

زيادة  و  الرتوازي  والبئر  الري  نظم 
على  واحلفاظ  اخل�ضراء  امل�ضاحات 
ظاهرة  من  والتخف�يف  الطبيعة  جمال 
الأمطار  مياه  وا�ضتغالل  الت�ضحر، 
للري  نظام  اإن�ضاء  ف�ي  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
ال�ضم�ضية  الطاقة  نظام  وا�ضتخدام 

لالإ�ضاءة.
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ويدشن صرافـين آليين جديدين فـي كل من رام اهلل والظاهرية
�ضراف�ني  تد�ضني  العربي عن  البنك  اأعلن 
اهلل  رام  من  كل  ف�ي  جديدين  اآليني 
والظاهرية �ضمن خطة البنك ف�ي التو�ضع 
ف�ي  الريادي  لدوره  وتعزيزا  والنت�ضار 
املتميزة  امل�ضرف�ية  اخلدمات  تقدمي 
اختيار  مت  وقد  العامل.  م�ضتوى  على 
لتغطية  فائقة  بعناية  اجلديدة  املواقع 
تواجد  اأماكن  من  جغراف�ية  رقعة  اأكرب 

اإليها،  و�ضولهم  اإمكانية  لت�ضهيل  معتمديه 
وال�ضتفادة الأكرب من خدماته امل�ضرف�ية، 
غاية  ف�ي  املالية  معامالتهم  واإمتام 
ال�ضرافات  خدمة  عرب  واملرونة  ال�ضهولة 

الآلية املتوفرة على مدار ال�ضاعة.
جممع  �ضاحة  ف�ي  الأول  املوقع  اختيار  مت 
كاأحد  اهلل  رام  مدينة   - الطبي  فل�ضطني 
املواقع احليوية والهامة ليخدم كافة رواد 

وكادر  اأطباء  زوار،  من  الطبي  املجمع 
املوظف�ني. وف�ي بلدة الظاهرية مت اختيار 
الظاهرية  بلدية  مبنى  ف�ي  املوقع  هذا 
اأهايل  من  ممكن  عدد  اأكرب  ليخدم 
وت�ضهيال  لها  املجاورة  والقرى  املنطقة 
ال�ضفر  عناء  تكبد  من  املعتمدين  حلركة 
للح�ضول  جماورة  مناطق  اإىل  والو�ضول 

على اخلدمة.

ويطلق برنامج »مكافآت العربي« وهو األول من نوعه فـي فلسطين 

ويقدم حملة خاصة بقروض السيارات
»امتلك سيارة أحالمك ومعها إقامة مجانية ليلتين لشخصين بفندق 5 نجوم«

وحملة »اربح نقدا مع بطاقات البنك العربي«

فل�ضطني  ف�ي  العربي  البنك  اطلق 
الئتمانية  للبطاقات  مكافاآت  برنامج 
فل�ضطني  ف�ي  نوعه  من  الأول  وهو 
"مكافاآت العربي" وذلك  حتت عنوان 
املتوا�ضل  البنك  حر�ض  اطار  ف�ي 
ملعتمديه  م�ضافة  قيمة  تقدمي  على 

ال�ضوق  ف�ي  الئتمانية  بطاقاته  وحملة 
حلملة  الربنامج  ويتيح  الفل�ضطينية. 
بالعديد من  التمتع  امكانية  البطاقات 
مقابل  املجانية  اخلدمات  و  املزايا 
الئتمانية،  لبطاقتهم  ا�ضتخدامهم 
ك�ضب  فر�ضة  الربنامج  مينحهم  حيث 

البطاقات  ا�ضتخدام  عند  نقاط 
الت�ضّوق،  عمليات  ف�ي  الئتمانّية 
نقدّية  مببالغ  النقاط  تلك  وا�ضتبدال 
بطاقاتهم،  ح�ضاب  اىل  ت�ضاف 
املزايا  بالعديد من  التمتع  ا�ضافة اىل 

واخلدمات املجانية الأخرى.

اأطلق البنك العربي موؤخرا حملة خا�ضة 
بقرو�ض ال�ضيارات ت�ضمل كافة املعتمدين 
الراغبني بامتالك ال�ضيارة التي تنا�ضبهم 
�ضمن اهتمامه بتقدمي العديد من املزايا 
احتياجات  مع  تتنا�ضب  التي  والعرو�ض 

معتمديه وح�ضب الإمكانيات.

جمانية  هدية  تقدمي  احلملة  �ضملت  وقد 
اإقامة  هي  املباعة  ال�ضيارة  قرو�ض  على 
جمانية ليلتني ل�ضخ�ضني بفنادق 5 جنوم 
)فندق املوفنبيك ف�ي رام اهلل ، اأو فندق 
بيت  ف�ي  الإنرتكونتيننتال  جا�ضر  ق�ضر 
اإىل  املعتمد.  رغبة  ح�ضب  وذلك  حلم( 

جانب املزايا العديدة التي يقدمها البنك 
ملعتمديه من خيارات التمويل لن�ضبة ت�ضل 
اإىل 100 %، وتغطية قيمة القر�ض حتى 
140,000 دولر، وفرتة �ضداد ت�ضل اإىل 

القر�ض  تنف�يذ  ف�ي  و�ضرعة  �ضنوات   6
باإجراءات �ضهلة ومي�ضرة.

العربي"  "مكافاآت  لربنامج  ولحقا 
خا�ضة  حملة  البنك  اأطلق  املتميز 
والف�يزا  اإلكرتون  الف�يزا  ببطاقات 
الئتمانية التي تاأهل املعتمدين للفوز ب� 
فائزين  باأربع  نقدية مبعدل  20 جائزة 

دولر   1٫000 بقيمة  اأ�ضبوعني  كل 
كل  منظم  �ضحب  خالل  من  فائز  لكل 

بتاريخ  احلملة  انتهاء  وحتى  اأ�ضبوعني 
كافة  احلملة  وت�ضمل   .2013/9/30

عمليات ال�ضراء من خالل بطاقة الف�يزا 
كافة  ف�ي  الئتمانية  الف�يزا  اأو  اإلكرتون 
نقاط البيع حمليا وعامليا، وتزادا فر�ضة 
ال�ضراء،  ومبالغ  حركات  بازدياد  الفوز 
فمع كل 50 دولر اأو ما يعادلها بالعمالت 

الأخرى يتم �ضرفها با�ضتخدام البطاقة 
�ضتحظى بفر�ضة واحدة لدخول ال�ضحب 
والتاأهل للفوز. وتاأتي هذه احلملة �ضمن 
اهتمام البنك العربي مبكافاأة معتمديه 
وتقدمي العرو�ض املميزة واخلا�ضة بهم 
واحل�ضول على ال�ضتفادة الق�ضوى من 

برامج وعرو�ض البنك. 

17 البنـوك فـي فل�صــــــطني

 العدد 55، اأيلول 2013



البنـوك فـي فل�صــــــطني18

بــانــورامــا
دوالر  مليون   18.7 قيمتها  صافـية  أرباحا  يحقق  فلسطين  بنك 

للنصف األول من العام 2013 

مليونا دوالر مساهمات »بنك فلسطين«
لدعم أنشطة المسؤولية االجتماعية للعام 2012 بنسبة 5 % من االرباح الصافـية للبنك

جمل�ض  رئي�ض  ال�ضوا،  ها�ضم  ال�ضيد  اأعلن 
الإدارة واملدير العام لبنك فل�ضطني حتقيق 
دولر   18.7 قيمتها  بلغت  �ضاف�ية  اأرباح 
اجلاري  العام  من  الأول  للن�ضف  اأمريكي 
مت  دولر  مليون   18.2 مع  مقارنة   ،2013

حتقيقها ف�ي الفرتة ذاتها من العام 2012 
ال�ضوا  وقال   .% 2.3 بلغت نحو  بن�ضبة منوا 
املركز  متانة  على  توؤكد  النتائج  هذه  باأن 
املايل للبنك، مدعوما باإ�ضرتاتيجية متجددة 
ومرنة تواكب خمتلف الظروف القت�ضادية 
وال�ضيا�ضية التي يعي�ضها الوطن. م�ضرا اىل 

اإف�ضاح  ف�ي  امل�ضجلة  الإيرادات  جميع  اأن 
من  فعليا  عائدا  كانت  املالية،  البيانات 

الأن�ضطة الرئي�ضية خلدمات البنك. 
و�ضرح ال�ضوا باأن البنك وا�ضل حتقيق ن�ضب 
الرئي�ضية؛  الأداء  موؤ�ضرات  ف�ي  قوية  منو 
اإىل  لت�ضل  البنك  موجودات  ارتفعت  حيث 
2.18 مليار دولر مقارنة مع 2 مليار دولر 

ف�ي نهاية عام 2012 لتحقق زيادة قدرها 
فقد  امللكية  بالن�ضبة حلقوق  اأما   ،% 8.85

مع  مقارنة  دولر  مليون   229 اإىل  و�ضلت 
 2012 عام  نهاية  ف�ي  دولر  مليون   221

وف�يما   %  3.61 ن�ضبتها  بلغت  بزيادة 
املمنوحة  الئتمانية  بالت�ضهيالت  يتعلق 
القطاعات القت�ضادية، فقد زادت  جلميع 
بن�ضبة  الئتمانية  الت�ضهيالت  حمفظة 
دولر  مليار   1.03 اإىل  لت�ضل   % 5.04

نهاية  ف�ي  دولر  مليون   976 مع  مقارنة 
اأما ودائع العمالء فقد   .2012 اأول  كانون 
9.10 % لت�ضل اإىل حوايل  ارتفعت بن�ضبة 
1.7 مليار دولر ف�ي نهاية حزيران 2013 

مقارنة مع 1.55 مليار دولر ف�ي نهاية عام 
.2012

حوايل  تقدميه  عن  فل�ضطني  بنك  اأعلن 
�ضمن  اأمريكي  دولر   1,912,000

الجتماعية  امل�ضوؤولية  مبجال  م�ضاهمته 
 % 5 ال�  يقارب  ما  اأي   ،2012 العام  خالل 
البنك  ليحتل  ال�ضاف�ية،  البنك  اأرباح  من 
للعام الثالث على التوايل على املرتبة الأوىل 
التنموية  بامل�ضاريع  امل�ضاهمة  البنوك  كاأكرب 
البنوك  بني  جمالتها  بكافة  واخلرية 
ناحيته  من  املا�ضي.  العام  عن  الفل�ضطينية 
العام  واملدير  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأكد 
ممار�ضة  باأن  ال�ضوا،  ها�ضم  فل�ضطني  لبنك 
البنك مل�ضوؤوليته الجتماعية، تقوم على روؤية 
تنموية �ضاملة جلميع القطاعات واخلدمات 
برعايته  البنك  ويركز  احلياة،  وجمالت 
على م�ضاريع التنمية امل�ضتدامة ف�ي جمالت 
متعددة، مت تق�ضيمها اىل قطاعات خمتلفة، 
وال�ضحة  والبداع،  وال�ضباب  التعليم  منها؛ 

والثقافة  والتنمية،  والريا�ضة،  والبيئة، 
وعالقات  القت�ضادية  وال�ضوؤون  والفنون، 
الن�ضانية  امل�ضاعي  اىل  اإ�ضافة  املغرتبني، 
�ضلبة  اأر�ضية  اإيجاد  من  ليتمكن  وغرها. 
كا�ضفا  القادمة.  واأجيالنا  اأبنائنا  مل�ضتقبل 
لقيم  البنك  زيادة  عن  ذاته  الوقت  ف�ي 
 2012 العام  خالل  املجتمعية  م�ضاهماته 
اىل  و�ضل  والذي   2011 العام  رقم  عن 

بن�ضبة 5 % من الرباح ال�ضاف�ية للبنك.
واأ�ضار ال�ضوا اإىل اأن العامني 2011 - 2012 
التنمية  امل�ضاريع  من  لعدد  انطالقة  �ضهدتا 
واملجتمعية الكربى بتمويل البنك ف�ي كل من 
التعليم والتنمية، الإغاثة، ال�ضحة،  جمالت 
الحتياجات  وذوي  الريا�ضة  الطفولة، 
اخلا�ضة، حيث بلغت ن�ضبة م�ضاهمة البنك ف�ي 
جمال التنمية حوايل 21 % وا�ضتفادت منها 
امل�ضاهمة  ن�ضبة  و�ضلت  ف�يما  موؤ�ض�ضة،   33

 % 18.86 الن�ضانية  الغاثة  جمال  ف�ي 
يتعلق  ف�يما  اأما  �ضركات،   9 منها  وا�ضتفادت 
البنك  م�ضاهمة  ن�ضبة  بلغت  فقد  بالتعليم، 
وا�ضتفادت   % 11.4 حوايل  املجال  هذا  ف�ي 
بلغت  فقد  الطفولة  اأما  موؤ�ض�ضة،   25 منه 
 % 9.55 حوايل  ف�يها  البنك  م�ضاهمة  ن�ضبة 
الثقافة  م�ضتف�يدة.  موؤ�ض�ضات   6 خالل  من 
ف�ي  م�ضاهمتها  عرب   % 11.94 ن�ضيبها  بلغ 
دعم 23 جهة، وقطاع ال�ضحة 5.22 % من 
15.34 % عرب  والريا�ضة  موؤ�ض�ضتني،  خالل 
امتدت  كما  ريا�ضي.  وناد  موؤ�ض�ضة   22 دعم 
 % 5.71 بن�ضبة  البيئة  لقطاع  البنك  رعاية 
املا�ضي،  العام  خالل  فعاليات  اربع  لرعاية 
كما كان لالحتياجات اخلا�ضة ن�ضيبها الذي 
بلغ حوايل 1 % وا�ضتفادت منه خم�ض جهات 

خرية. 



19 البنـوك فـي فل�صــــــطني

 العدد  55، اأيلول 2013

ويحصل على جائزتي »أفضل بنك واألسرع نموا« فـي فلسطين
من مؤسسة CPI Financial / Banker Middle East للعام الثاني على التوالي 

ويوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة القطان لتنفـيذ مشروع المكتبة المتنقلة فـي قطاع غزة 
جمل�ض  برئي�ض  ممثال  فل�ضطني  بنك  وقع 
ال�ضوا،  ها�ضم  العام  ومديره  اإدارته 
ممثلة  القطان  املح�ضن  عبد  وموؤ�ض�ضة 
لتنف�يذ  اتفاقية  العام زياد خلف  مبديرها 
غزة،  قطاع  ف�ي  املتنقلة  املكتبة  م�ضروع 
بكافة  وجتهيزه  با�ض  �ضراء  ي�ضمل  مبا 
املتنّقلة،  للمكتبة  الالزمة  التجهيزات 
ليتجول ف�ي خمتلف اأنحاء القطاع، مركزًا 
حمماًل  واملهم�ضة،  املحرومة  املناطق  على 
تنف�يذ  مع  ومرتافقًا  القيمة،  بالكتب 
الأن�ضطة  من  ومنوعة  وا�ضعة  جمموعة 
 15 حتى  لالأطفال  والرتف�يهية  الثقاف�ية 

عامًا.
ف�ي  امل�ضاهمة  اإىل  امل�ضروع  يهدف  حيث 
تو�ضيع الآفاق الثقاف�ية والفنية والإبداعية 
لدى الأطفال، من خالل تعزيز عادة حب 
ف�ي  الأطفال  بني  الذاتي  والتعلم  القراءة 

تقدير  م�ضتوى  ورفع  �ضة،  املهمَّ املناطق 
تفاعلية  بيئة  وتوف�ر  لديهم،  الفنون 
امل�ضروع  ي�ضتهدف  حيث  لنموهم.  تربوية 
املدر�ضة،  قبل  ما  مرحلة  ف�ي  الأطفال 

البتدائية  املرحلتني  ف�ي  الأطفال  وكذلك 
موؤ�ض�ضات  مع  بال�ضراكة  والإعدادية، 
املجتمع املحلي العاملة ف�ي جمال الطفولة، 

واملدار�ض.

نال بنك فل�ضطني وللعام الثاين على التوايل 
CPI Financial/ على جوائز من موؤ�ض�ضة
�ضمن  العاملية  املالية   Banker ME

ت�ضنيفها لفئة "اأف�ضل بنك ف�ي فل�ضطني" 
فل�ضطني"  ف�ي  منوا  الأ�ضرع  "البنك  وفئة 
للعام  الفل�ضطينية  امل�ضرف�ية  للموؤ�ض�ضات 
لهذه  اإطالقها  منذ  التوايل  على  الثاين 
العاملية  املوؤ�ض�ضة  تعنى  حيث  اجلائزة. 
 CPI Financial / Banker ME

وامل�ضرف�ية  املالية  املوؤ�ض�ضات  بدرا�ضة 
وحتليل  وخارجه  الأو�ضط  ال�ضرق  ف�ي 
من  ون�ضرها  منوها،  وموؤ�ضرات  بياناتها 
خالل املجالت وال�ضحف املختلفة ومواقع 
اجلائزتني  وت�ضلم  لها.  التابعة  النرتنت 
نظم  حفل  خالل  البنك  عن  ممثل  وفد 
ف�ي  دبي  باإمارة  اجلمرا/  اأبراج  بفندق 

دولة الإمارات العربية املتحدة. حيث ح�ضر 
400 �ضخ�ضية من  الحتفال ما يزيد عن 
ومدراء  العاملي  امل�ضرف�ي  القطاع  رواد 
ف�ي  العاملية  امل�ضرف�ية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك 
العربي.  اخلليج  ومنطقة  الو�ضط  ال�ضرق 
لبنك  ت�ضنيفها  ف�ي  املوؤ�ض�ضة  واعتمدت 
حتليلها  على  اجلائزتني  ومنحه  فل�ضطني 
املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  املالية  للبيانات 

وموؤ�ضرات النمو والتطورات املت�ضارعة التي 
والنت�ضار  التو�ضع  مبجالت  البنك  حققها 
والأرباح  املوجودات  �ضاف�ي  ف�ي  والنمو 
ال�ضهم،  على  والعائد  امل�ضاهمني  وحقوق 
ا�ضافة لغرها من البيانات املتعلقة بق�ضة 
من  العديد  وخلق  تطوير  ف�ي  البنك  جناح 
تلبي  التي  وامل�ضرف�ية  املالية  اخلدمات 

احتياجات معظم فئات املجتمع.
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بنك االستثمار الفلسطيني
يقدم رعاية ماسية لمهرجان البيرة للفلكلور الفلسطيني

بــانــورامــا

مبادئ  برت�ضيخ  البنك  اإدارة  من  �ضعيًا 
من  وانطالقًا  الجتماعية  امل�ضوؤولية 
الأن�ضطة  دعم  ف�ي  املتبعة  ال�ضيا�ضة 
البنك  قام  فقد  والرتاثية  الثقاف�ية 
البرة  ملهرجان  املا�ضية  بالرعاية 
والذي  الفل�ضطيني  للفلكلور  الثالث 
مبدينة  اأ�ضعد  ماجد  �ضتاد  ف�ي  اأقيم 
واإدارته  تنظيمه  على  وا�ضرفت  البرة 
البرة. �ضباب  وموؤ�ض�ضة  البرة   بلدية 
 2013/6/27 يوم  املهرجان  انطلق  وقد 
ليلى  والبرة د.  برعاية حمافظ رام اهلل 
غنام ممثاًل لفخامة الرئي�ض حممود عبا�ض 
اليوم  وا�ضتمل  ايام،  ثالثة  ملدة  وا�ضتمر 
الأول على اإلقاء الكلمات وتكرمي الراعيني 
للمهرجان حيث ا�ضتلم ال�ضيد خليل نا�ضر 

والت�ضويق  العامة  العالقات  دائرة  رئي�ض 
البنك. اإدارة  عن  نيابة  التكرمي   درع 
اليومني  ف�ي  املهرجان  برنامج  وا�ضتمل 
للفلكلور  مناذج  على  والثالث  الثاين 

الفنون  لفرق  وعرو�ض  الفل�ضطيني 
للفنون  النا�ضرة  كفرقة  املختلفة  ال�ضعبية 
عديدة  �ضخ�ضيات  املهرجان  ح�ضر  وقد 

وح�ضد كبر من املواطنني. 

وقام بسحب الجوائز على حسابات التوفـير الممتاز لديه
ال�ضحوبات  عمليات  باإجراء  البنك  قام 
ف�ي  املمتاز  التوف�ر  ح�ضاب  جوائز  على 
مواعيدها املحددة ف�ي احلملة التي بداأت 
حتى  وت�ضتمر   2013 اآذار  �ضهر  خالل 
عدد  و�ضل  وقد   ،2013/12/31 تاريخ 
التوف�ر  ح�ضابات  اجمايل  من  الفائزين 
63 فائز  املمتاز حتى نهاية �ضهر اآب اإىل 
وهم  �ضهرية  بجوائز  فائزين   5 منهم 
ولء  ال�ضيدة  عامرية،  ابو  عمر  ال�ضيد 
عالء  ال�ضيد  حلم،  بيت  فرع  من  الدب�ض 
ال�ضواحلي من فرع بيتونيا ، ال�ضيدة اآمال 
حممد  وال�ضيد  غزة  فرع  من  زعيرت  ابو 
وهدان من فرع البرة. حيث فاز كل منهم 
ال�ضهرية،  �ضيكل  اآلف   10 ال�  بجائزة 
نف�ض  نهاية  حتى  الفائزين  عدد  وو�ضل 
ال�ضهر بجائزة ال� iPad4 ال�ضبوعية اإىل 

19 فائزًا، اأما اجلوائز اليومية وقيمة كل 

عدد  كان  فقد  اأمريكي  دولر   500 منها 
الفائزين 39 فائز من كافة فروع ومكاتب 
البنك املنت�ضرة ف�ي الرا�ضي الفل�ضطينية. 
ومن مزايا ح�ضاب التوف�ر املمتاز انه يفتح 
فل�ضطني،  ف�ي  املتداولة  العمالت  بكافة 
دولر   200 احل�ضاب  لفتح  الأدنى  واحلد 

املتداولة  الأخرى  بالعمالت  يعادلها  ما  او 
دولر   50 بقيمة  ايداع  كل  ان  علمًا 
بجائزة  الربح  فر�ض  من  يزيد  باحل�ضاب 
يقدمها  التي  اجلوائز  من  اأكرث  رمبا  او 
احل�ضاب  من  وال�ضحب  واليداع  البنك. 
نوعية  لتعدد  بال�ضافة  هذا  قيود.  بدون 

اجلوائز املقدمة.
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ويعقد ورش تدريبية لموظفـيه بكافة فئاتهم الوظيفـية
فـي اإلدارة العامة والفروع والمكاتب 

اإدارية  وظيفة  اأ�ضبح  التدريب  لكون 
الإدارة  وظائف  من  وم�ضتمرة  رئي�ضية 
النظرة  تغرت  اأن  بعد  احلديثة 
ميثل  واأ�ضبح  الب�ضري  العن�ضر  اإىل 
الدعامة ف�ي التنظيمات الإدارية مهما 
اأهدافها  وتنوعت  اأحجامها  اختلفت 
ذاته  حد  ف�ي  التدريب  يعد  مل  حيث 
الأهداف  اإىل  للو�ضول  و�ضيلة  بل  هدفا 
اإحداث  طريق  عن  املن�ضودة  الرئي�ضية 
الإنتاجي  ال�ضلوك  ف�ي  حقيقية  تغرات 
معدة  تدريبية  خطة  و�ضمن  لالأفراد 

ومعتمدة من جمل�ض الإدارة.
عقدت خالل الفرتة من ني�ضان 2013 
عمل  ور�ض  عدة   2013 اأيلول  وحتى 
لكافة  امل�ضرف�ية  الثقافة  ف�ي  تثقيف�ية 
و�ضمن  مراحل  خم�ضة  على  املوظف�ني 
ت�ضمنت  وظيف�ية  م�ضتويات  ثالث 

التالية: الور�ض املحاور الرئي�ضة 
بالنظمة  واللتزام  التقيد   -
العمل  ان�ضطة  حتكم  التي  والتعليمات 

ودوائر  واملكاتب  بالفروع  املمار�ض 
بقية  اإلتزام  ومتابعة  العامة  الدارة 
بالفرع/املكتب  امل�ضاعدين  املوظف�ني  اأطقم 

الدائرة.
حيث  من  الئتمانية  الت�ضهيالت   -
الثالث  واملراحل  العملية  اجراءاتها 
التي متر بها، مرحلة قبل املنح ومرحلة 
الت�ضديد  ومرحلة  وال�ضتخدام  املنح 

واملتابعة.
- احل�ضابات التي تفتحها البنوك وملن 

تفتح ؟ واجراءات فتحها .
العمل  ف�ي  القانونية  املعرفة  اأهمية   -

. امل�ضرف�ي 
ان  يجب  ما  واأهم  والوكالت  العقود   -

تت�ضمنه.
- التعامل مع عمالء البنك وخ�ضائ�ض 

املقابالت الناجحة ف�ي العمل .
- كيف�ية اتخاذ القرارات الفعالة اثناء 
القرارات،  اتخاذ  ومهارات  العمل 

الفعالة. القرارات  وخ�ضائ�ض 

والعالنية  الت�ضويقية  ال�ضرتاتيجية   -
تقدمها  التي  واخلدمات  للمنتجات 

البنوك.
تتعر�ض  قد  التي  امل�ضرف�ية  املخاطر   -

البنوك. لها 
لالإدارة  العام  للمفهوم  عر�ض   -
ف�ي  الناجحة  الوقت  وادارة  بالهداف 

العمل املختلفة. مواقع 
- ال�ضيكات وم�ضكالتها العملية وحلولها 

ف�ي �ضوء اأحكام القوانني والق�ضاء.
- مقومات البنك الناجح.

التدريبية  الور�ض  عقدت  وقد  هذا 
حلم  وبيت  ونابل�ض  اهلل  رام  مدن  ف�ي 
وم�ضاعديهم  املديرين  كافة  وح�ضرها 
اخلط  وموظف�ي  الو�ضطى  والإدارة 
الأول ف�ي العمل بكافة الدوائر والفروع 
التدريبية  الربامج  قدم  وقد  واملكاتب، 
جمل�ض  رئي�ض  م�ضت�ضار  الور�ض  لهذه 
الدين  �ضياء  ال�ضيد  امل�ضرف�ي  الإدارة 

عبدالفتاح.
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لتقديم خدمات التأمين
البنك اإلسالمي الفلسطيني يوقع اتفاقية تعاون مع »التكافل«

بهدف مساعدة الطلبة على دفع الرسوم
يوقع البنك إتفاقية مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

بــانــورامــا

ف�ي اطار �ضعيهما الدائم لتقدمي حلول مالية 
ال�ضالمية  ال�ضريعة  مع  ومتوافقة  متكاملة 
الفل�ضطيني  الإ�ضالمي  البنك  ال�ضمحاء وقع 
اتفاقية تعاون مع �ضركة التكافل الفل�ضطينية 
ل�ضركة  البنك مبوجبها وكيال  للتاأمني يكون 
ف�ي  املنت�ضرة  فروعه  خالل  من  التكافل 

فل�ضطني.
ن�ضال  ال�ضيد  من  كل  التفاقية  ووقع 
الإ�ضالمي  للبنك  العام  املدير  الربغوثي 
مدير  الرمياوي  حممد  وال�ضيد  الفل�ضطيني 
عام �ضركة التكافل بح�ضور كل من الدكتور 
العبوة  عبداحلميد  وال�ضيد  م�ضروجي  اإياد 
جمل�ض  اأع�ضاء  يو�ضف  اأبو  عوين  وال�ضيد 
نائب  �ضمور  �ضائب  وال�ضيد  البنك  اإدارة 
املدير  ال�ضعدي  عماد  وال�ضيد  العام  املدير 
جمل�ض  ف�ي  البنك  وممثل  للبنك  القليمي 
اإدارة التكافل بال�ضافة اإىل عدد من مدراء 

فروع ودوائر البنك و�ضركة التكافل.
البنك  عام  مدير  الربغوثي  ن�ضال  وقال 
الإ�ضالمي الفل�ضطيني اأن هذه التفاقية تاأتي 
ف�ي اطار حر�ض البنك امل�ضتمر على تقدمي 
والجتهاد  البحث  وثمرة  لعمالئه  الأف�ضل 

من اأجل توف�ر خدمات متوافقة مع ال�ضريعة 
تخدم �ضرائح املجتمع الفل�ضطيني املختلفة.

�ضركة  مع  البنك  عالقة  الربغوثي  وو�ضف 
التكافل باملهمة والفاعلة موؤكدا على تكامل 
تقدمي  على  ي�ضاعد  مبا  بينهما  الأدوار 

خدمات تاأمني ع�ضرية ونوعية ومناف�ضة.
بدوره اأ�ضار الرمياوي اإىل اأن طواقم البنك 
الإ�ضالمي الفل�ضطيني تلقت تدريبات مكثفة 
من قبل �ضركة التكافل على خدمات التاأمني 
موؤهلني  واأ�ضبحوا  ال�ضركة  تقدمها  التي 

لتقدمي اخلدمة للجمهور على اكمل وجه. 

خالل  من  ت�ضعى  �ضركته  اأن  اإىل  م�ضرًا 
اأ�ضواق جديدة  فتح  اإىل  البنك  �ضراكتها مع 
ف�ي  ال�ضالمية  املالية  الثقافة  وتعزيز 

املجتمع الفل�ضطيني.
هذه  اأن  اإىل  الربغوثي  اأ�ضار  جهته  من 
اخلدمة تتوافق ومتطلبات الهيئات الرقابية 
حيث  املال،  راأ�ض  �ضوق  وهيئة  النقد  �ضلطة 
ت�ضر اآلية العمل التي قامت عليها التفاقية 
عالقة  هي  التكافل  مع  البنك  عالقة  باأن 

وكيل متعدد الفروع .
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ف�ي  يبذلها  التي  للجهود  ا�ضتمرارا 
وعلى  املواطنني  كاهل  عن  التخف�يف 
وقع  منهم  الطالب  اخل�ضو�ض  وجه 
موؤخرا  الفل�ضطيني  الإ�ضالمي  البنك 
اتفاقية تعاون مع الكلية اجلامعية للعلوم 
التطبيقية بغزة تق�ضي بتق�ضيط الر�ضوم 
الطالب  على  امل�ضتحقة  الدرا�ضية 
على  البنك  طريق  عن  مي�ضرة  بدفعات 

ح�ضابات العمالء املحولة رواتبهم لديه.
عزيز  ال�ضيد  البنك  عن  التفاقية  ووقع 
الإ�ضالمي  البنك  فروع  م�ضئول  حماد 
حممد  وال�ضيد  غزة  ف�ي  الفل�ضطيني 
اجلامعية  الكلية  رئي�ض  نائب  حميد 

لل�ضوؤون املالية والإدارية.
بتق�ضيط  �ضيقوم  البنك  اأن  حماد  وقال 
اإىل  ت�ضل  مدة  على  املتبقية  الر�ضوم 

ع�ضرة �ضهور وذلك مقابل ر�ضوم رمزية 
الكف�يل،  ح�ضاب  من  ا�ضتقطاعها  �ضيتم 
التزاما  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكدا 
بت�ضهيل  العلم  طلبة  جتاه  البنك  من 

درا�ضتهم ودعما لهم.
البنك  عزم  عن  النقاب  حماد  وك�ضف 
اأغلب  مع  م�ضابهة  اتفاقيات  عقد  على 
قطاع  ف�ي  العاملة  والكليات  اجلامعات 



 

ويرعى مسابقة األقصى الدولية للقرآن الكريم
الثقافة  لن�ضر  املتوا�ضل  �ضعيه  �ضمن 
امل�ضلمني  ارتباط  وتعزيز  الإ�ضالمية 
الإ�ضالمي  البنك  قدم  دينهم  بتعاليم 
الأق�ضى  مل�ضابقة  رعايته  الفل�ضطيني 
وتالوته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية 
الأوقاف  وزارة  نظمتها  والتي  وحتف�يظه 
وفود من عدة  الدينية مب�ضاركة  وال�ضوؤون 

دول عربية وا�ضالمية.
الدولية  امل�ضابقة  اختتام  حفل  وح�ضر 
الدينية  وال�ضوؤون  الأوقاف  وزير  معايل 
رئي�ض  و�ضعادة  الهبا�ض  حممود  الدكتور 
جمل�ض اإدارة البنك الإ�ضالمي الفل�ضطيني 
ال�ضيد  و�ضعادة  زكارنه  حممد  الدكتور 
جمال فار�ض ع�ضو جمل�ض الإدارة و�ضعادة 
جمل�ض  ع�ضو  يو�ضف  اأبو  عوين  ال�ضيد 
الإدارة و�ضعادة ال�ضيد عبد احلميد العبوة 
اأمني �ضر املجل�ض ومدير عام البنك ال�ضيد 
�ضائب  ال�ضيد  ونائبه  الربغوثي  ن�ضال 
عماد  ال�ضيد  الإقليمي  واملدير  �ضمور 
م�ضت�ضار  قا�ضم  بيان  وال�ضيد  ال�ضعدي 
بالبنك  املقيم  ال�ضرعي  واملراقب  املجل�ض 
من  عدد  جانب  اإىل  بدر  با�ضم  ال�ضيد 
ال�ضخ�ضيات  من  ولف�يف  الدوائر  مدراء 

الوطنية والعتبارية.
وال�ضوؤون  الأوقاف  وزير  معايل  و�ضكر 
البنك  الهبا�ض  حممود  الدكتور  الدينية 
لهذه  رعايته  على  الفل�ضطيني  الإ�ضالمي 
الوطني  البنك  بدور  م�ضيدا  امل�ضابقة 
القت�ضاد  روافع  من  مهمة  كرافعة 
البنك  اأن  معاليه  وقال  الفل�ضطيني، 
اإىل  مبا�ضرة  بادر  الفل�ضطيني  الإ�ضالمي 

رعاية هذا احلدث لأهميته.
لكافة  العميق  بال�ضكر  الهبا�ض  وتوجه 
لإجناح  والداعمني  وامل�ضرف�ني  امل�ضاركني 
على  موؤكدا  الدولية  الأق�ضى  م�ضابقة 
تقدمي  اأجل  من  اجلهود  ت�ضافر  �ضرورة 

الأف�ضل للوطن.
من جانبه تقدم رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك 
حممد  الدكتور  الفل�ضطيني  الإ�ضالمي 
الذين  امل�ضاركني  لكافة  بالتهنئة  زكارنه 
على  موؤكدا  امل�ضابقة  ف�ي  متيزهم  اأثبتوا 
�ضرورة الهتمام بكتاب اهلل تالوة وحفظا 
وتف�ضرا كما توجه بال�ضكر اجلزيل لوزارة 
الأوقاف وال�ضوؤون الدينية ممثلة بوزيرها 
وكافة الطواقم العاملة ف�يها على ما بذلوه 
اإجناح  ف�ي  كبرة  جهود  من  ويبذلونه 

م�ضابقة الأق�ضى الدولية.
الدائم  البنك  حر�ض  اإىل  زكارنه  واأ�ضار 
الوطن  موؤ�ض�ضات  كافة  مع  التوا�ضل  على 

لتقدمي  والتعاون  الأدوار  تكامل  اأجل  من 
الدوؤوب  البنك  �ضعي  موؤكدا  الأف�ضل، 
ال�ضريعة  مع  متوافقة  مالية  لتطوير حلول 
الإ�ضالمية ال�ضمحاء لت�ضهيل حياة النا�ض 
وجتنيبهم الربا الذي حرمه اهلل عز وجل.
وك�ضف زكارنه النقاب عن جائزة خا�ضة 
الإ�ضالمي  البنك  اإدارة  جمل�ض  �ضيقدمها 
الفل�ضطيني ملوظف�يه الذين �ضيتمون حفظ 
القادم،  العام  خالل  وجل  عز  اهلل  كتاب 
املوظف�ني  لت�ضجيع  حماولة  ذلك  معتربا 

على حفظ القراآن الكرمي ودرا�ضته.
ومن اجلدير ذكره اأن عدة وفود من دول 
العامل ال�ضالمي قد �ضاركت  خمتلفة من 
ف�ي امل�ضابقة كما اأن جلنة التحكيم مكونة 
من حكام من جن�ضيات خمتلفة وح�ضدت 
فروع  كافة  ف�ي  الأوىل  املراكز  فل�ضطني 

امل�ضابقة.
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وذلك  للطالب  العلم  لتي�ضر طلب  غزة 
ال�ضالمي  الدين  تعاليم  من  انطالقا 

احلنيف.

تاأتي  التفاقية  هذه  اأن  حماد  وقال 
ا�ضتكمال لتفاقية م�ضابهة جرى توقيعها 
اجلامعة  مع  اجلاري  ال�ضهر  مطلع 

م�ضاعدة  بهدف  بغزة  الإ�ضالمية 
اجلامعية  حياتهم  اكمال  على  الطالب 

بي�ضر وتخف�يفا عن ذويهم.



بــانــورامــا
البنك اإلسالمي العربي يوقع اتفاقية تعاون

»PSD« مع مؤسسة شركاء فـي التنمية المستدامة
وموؤ�ض�ضة  العربي  الإ�ضالمي  البنك  وقع 
اتفاقية  امل�ضتدامة  التنمية  ف�ي  �ضركاء 
ل�ضراء  الالزم  التمويل  لتقدمي  تعاون 
»نت  م�ضروع  �ضمن  احلا�ضوب  اأجهزة 
متويل  �ضيغة  خالل  من  وذلك  كتابي« 
لأحكام  املوافقة  بال�ضراء  لالآمر  املرابحة 
توقيع  جرى  وقد  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة 
للبنك  العامة  الإدارة  مقر  ف�ي  التفاقية 
العام  املدير  بح�ضور  البرة  مدينة  ف�ي 
للبنك ال�ضيد �ضامي �ضعيدي، ومدير دائرة 
متويل الأفراد ال�ضيد حممد �ضرور، ومدير 
دائرة التخطيط والدرا�ضات ال�ضيد اأحمد 
�ضرطاوي، وعن املوؤ�ض�ضة املدير التنف�يذي 

ال�ضيد جواد اأبو عون.
ي�ضعى  البنك  اأن  �ضعيدي  ال�ضيد  واأكد 
وب�ضكل دائم لتوثيق عالقاته مع ال�ضركات 
واملوؤ�ض�ضات ذات الثقة العالية لتوف�ر اأعلى 
للعمالء  املقدمة  للخدمات  جودة  م�ضتوى 

ويبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة المهندسين
العربي  الإ�ضالمي  البنك  من  وفد  زار 
ال�ضيد  للبنك  العام  باملدير  ممثاًل 
تنمية  دائرة  ومدير  �ضعيدي  �ضامي 
اأبو  بالل  ال�ضيد  والفروع  املطلوبات 
الأفراد  متويل  دائرة  ومدير  را�ضي 
دائرة  ومدير  �ضرور  حممد  ال�ضيد 
اأحمد  ال�ضيد  والدرا�ضات  التخطيط 
نقيب  ا�ضتقبلهم  حيث  �ضرطاوي، 
املهند�ضني ال�ضيد اأحمد اعديلي ورئي�ض 
الهند�ضية  املكاتب  هيئة  رئي�ض  ونائب 

وبع�ض الأع�ضاء من جمل�ض النقابة.
بهدف  للنقابة،  الوفد  زيارة  وجاءت 

اجلانبني  بني  القائم  التعاون  تطوير 
يقدمها  التي  اخلدمات  جمال  ف�ي 
النقابة  اأع�ضاء  للمهند�ضني  البنك 
والربامج  الأفكار  من  جملة  وطرح 

لتنف�يذها ب�ضكل م�ضرتك.
الإ�ضالمي  للبنك  العام  املدير  وقدم 
اأهداف  عن  نبذة  �ضعيدي  العربي 
امل�ضوؤولية  وبرامج  ون�ضاطاته  البنك 
مع  وينفذها  يرعاها  التي  الجتماعية 
البنك  ان  واأكد  الوطنية،  املوؤ�ض�ضات 
ملا  النقابة  مع  التعاون  لرت�ضيخ  يتطلع 

ف�يه م�ضلحة املهند�ضني الأع�ضاء.

وبدوره  بالبنك،  اعديلي  ال�ضيد  واأ�ضاد 
الفل�ضطيني  القت�ضاد  تعزيز  ف�ي 
اجلوانب  ف�ي  الفاعلة  وامل�ضاركة 
امل�ضاهمات  اإىل  م�ضرًا  الجتماعية، 
املتميزة والدعم املتوا�ضل الذي يقدمه 

البنك �ضابقًا للنقابة.
ومت على هام�ض الجتماع التفاق على 
رعاية البنك الإ�ضالمي العربي ملوؤمتر 
فل�ضطني  ف�ي  الدويل  املدنية  الهند�ضة 
املنوي تنظيمه نهاية �ضهر ت�ضرين اأول 

القادم.

ت�ضمن  التي  التفاقيات  عقد  خالل  من 
�ضمن  احتياجاتهم  على  العمالء  ح�ضول 

�ضروط وبنود وا�ضحة ومناف�ضة.
التفاقية  هذه  اأن  �ضرور  ال�ضيد  واأ�ضار 
عزم  التي  التفاقيات  �ضل�ضة  �ضمن  تاأتي 

املرحلة  هذه  �ضمن  تنف�يذها  على  البنك 
ف�ي  ت�ضب  والتي  للبنك  ال�ضرتاتيجية 
وت�ضمن  العمالء  مب�ضلحة  النهاية 
وحتقيق  اخلدمات  اأف�ضل  على  ح�ضولهم 

كافة احتياجاتهم.
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ويختتم البرنامج المصرفـي الشامل لموظفـيه
موؤخرًا  العربي  الإ�ضالمي  البنك  اأنهى 
عدد  وتاأهيل  لتدريب  تدريبيًا  برناجمًا 
امل�ضرف�ي  "الربنامج  بعنوان  موظف�يه  من 
ال�ضامل"، وذلك من خالل تنف�يذ �ضل�ضلة من 
الدورات التدريبية بواقع 190 �ضاعة تدريبية 
تتناول جميع جوانب العمل امل�ضرف�ي ب�ضكل 
خا�ض،  ب�ضكل  الإ�ضالمي  وامل�ضرف�ي  عام 
ثالثة  مدى  على  الربنامج  تنف�يذ  مت  حيث 
ف�ي  وموظفة  موظفًا  مب�ضاركة 17  �ضهور 
هذا  تنف�يذ  مت  وقد  والفروع،  العامة  الإدارة 
الربنامج من خالل نخبة من املدربني ذوي 

الكفاءات امل�ضرف�ية العالية ف�ي البنك.
على  التدريبية  الدورات  �ضملت  وقد 
مو�ضوعات متعددة منها: الثقافة امل�ضرف�ية 
التميز  البنوك،  ف�ي  الودائع  الإ�ضالمية، 
العتمادات  احلوالت،  العمالء،  خدمة  ف�ي 

اخلزينة  التح�ضيل،  وبوال�ض  والكفالت 
امل�ضرف�ية  الت�ضهيالت  املال،  واأ�ضواق 
ف�ي  والتمويل  العقود  الإ�ضالمي،  والتمويل 
العمل امل�ضرف�ي الإ�ضالمي، اإدارة املخاطر، 
مكافحة غ�ضل الأموال والمتثال ف�ي البنوك، 
التمويل  ملعامالت  ال�ضرعية  الإجراءات 
املتعددة  املوا�ضيع  من  وغرها  الإ�ضالمي، 

واملتنوعة ال�ضاملة لعمل البنوك الإ�ضالمية.
ومن اجلدير بالذكر باأن تنف�يذ هذا الربنامج 
يتم �ضنويًا وياأتي ف�ي اإطار الهتمام بالكوادر 
بها  والرتقاء  وتنميتها  وتدريبها  الب�ضرية 
لتقدمي اأف�ضل اخلدمات امل�ضرف�ية للعمالء.

املدير  �ضعيدي  �ضامي  ال�ضيد  اأ�ضار   وقد 
اأن  اإىل  العربي  الإ�ضالمي  البنك  ف�ي  العام 
والإداري  الفني  والتطوير  التدريب  برامج 
�ضممت لرفع كفاءة وجاهزية موظف�ي البنك 

البنك  خطط  لتواكب  واإجراءاته  واأنظمته 
كّمًا  وتعزيزها  امل�ضرف�ية  اخلدمات  لتقدمي 
ونوعًا من اأجل التو�ضع ف�ي ال�ضوق امل�ضرف�ي 
مبا يتنا�ضب مع الإمكانيات الكبرة لل�ضرفة 

الإ�ضالمية ف�ي ال�ضوق.
عطياين  راتب  ال�ضيد  اأكد  جانبه  ومن 
البنك  باأن  الب�ضرية  املوارد  دائرة  مدير 
البنك  كوادر  بكافة  تعنى  ا�ضرتاتيجية  ينفذ 
ف�ي  ذلك  كان  �ضواًء  العربي  الإ�ضالمي 
اأن  كما  املختلفة،  الفروع  اأو  العامة  الإدارة 
اإدارة البنك حتر�ض ب�ضكل حثيث على تاأهيل 
وتطوير الكوادر على خمتلف العلوم الإدارية 
للموظف�ني  احلديثة  وامل�ضرف�ية  والت�ضويقية 
باخلدمات  ولالرتقاء  تطويرهم  اأجل  من 
الفروع  م�ضتوى  على  البنك  يقدمها  التي 

والدوائر املختلفة.

املتنوعة  التوفـري  جوائز  حملة  �ضمن 
العربي  الإ�ضالمي  البنك  لدى  وال�ضخمة 
والتي يقدم البنك من خاللها جوائز يومية، 
�ضهرية، ربع �ضنوية، ن�ضف �ضنوية و�ضنوية، 
التوفـري  جوائز  على  ال�ضحب  باإجراء  قام 
وعددها  احلج  توفـري  لربنامج  ال�ضنوية 
لكل  دولر   1,000 بقيمة  جوائز  ع�ضرة 

جائزة.
الإدارة  مبنى  فـي  ال�ضحب  جرى  وقد 
املعتمدة  ال�ضحب  جلنة  خالل  من  العامة 
تنمية  مدير  من  كل  وبح�ضور  البنك  لدى 
را�ضي،  اأبو  بالل  ال�ضيد  والفروع  املطلوبات 
اأحمد  ال�ضيد  والدرا�ضات  التخطيط  ومدير 
�ضرطاوي، واملراقب ال�ضرعي ال�ضيد حممود 

حفظي.
ومن اجلدير ذكره ان البنك ا�ضت�ضاف ال�ضيد 
بالل خمي�س مدير عام وحدة ال�ضتثمار فـي 

ويجري السحب على جوائز توفـير الحج السنوية

الوزارة وك�ضيف  الأوقاف ممثال عن  وزارة 
�ضرف حل�ضور عملية ال�ضحب.

العام  املدير  �ضعيدي  �ضامي  ال�ضيد  وثّمن 
ال�ضيخ بالل خمي�س �ضخ�ضيًا  للبنك ح�ضور 
وممثاًل لوزارة الأوقاف ملا يوليه البنك من 
بالتمويل  املهتمني  من  كل  مل�ضاركة  اأهمية 
وممار�ضة  فكرًا  وم�ضاركتهم  الإ�ضالمي 
لل�ضريفة  الدائم  التطوير  من  فـيه  ملا 

دائم  البنك  اأن  اإىل  اأ�ضار  كما  الإ�ضالمية، 
كافة  تلبي  التي  الربامج  لتوفـري  ال�ضعي 
احتياجات العمالء مب�ضتوى جودة مبا يفوق 
التوفـري  جوائز  واأن  ورغباتهم،  توقعاتهم 
تاأتي فـي �ضبيل مكافاأة العمالء ولت�ضجيعهم 
على مبداأ التوفـري من خالل برامج تتما�ضى 

مع تعاليم ال�ضريعة الإ�ضالمية.
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بــانــورامــا

ويدشن صراف آلي جديد فـي مدينة رام اهلل
49 صراف آلي للبنك فـي كافة المحافظات
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قام بنك القاهرة عمان موؤخرا بتد�ضني �ضراف اآيل جديد ف�ي 
كبرة  �ضكانية  بكثافة  متتاز  التي  اهلل  رام  مدينة  اأحياء  اأحد 
ل�ضهولة  وذلك  اجلاردنز،  �ضوبرماركت  �ضمن  الطرة  وهو حي 
ح�ضول عمالء البنك على اخلدمة امل�ضرف�ية ال�ضهلة واملريحة 
لدى  الآلية  ال�ضرافات  عدد  بذلك  لي�ضل  ال�ضاعة،  مدار  وعلى 
بنك القاهرة عمان اإىل 49 جهاز �ضراف اآيل موزعني على كافة 

حمافظات الوطن. 

 قام كل من �ضركة فل�ضطني لتمويل الرهن 
ال�ضيد  التنف�يذي  برئي�ضها  ممثلة  العقاري 
عي�ضى ق�ضي�ض، وبنك القاهرة عمان ممثلة 
ن�ضنا�ض  جوزيف  ال�ضيد  الإقليمي  مبديرها 
ال�ضركة،  اإدارة  مقر  ف�ي  اتفاقية  بتوقيع 
الأمني  احلافظ  مهام  بتقدمي  تق�ضي 
اإ�ضدارها،  ال�ضركة  تنوي  التي  لالأ�ضناد 
ال�ضادة  من  كال  التوقيع  حفل  ح�ضر  حيث 
جودت  مالك،  اأحمد  عوي�ض،  عالء 
�ضركة  عن  ممثلني  رباح  ومنى  ا�ضتيتية، 
وال�ضادة  العقاري،  الرهن  لتمويل  فل�ضطني 
وعنان  حجل،  مرفت  النجاب،  فرا�ض 
عمان. القاهرة  بنك  عن  ممثلني   يو�ضف 
واأو�ضح ال�ضيد عي�ضى ق�ضي�ض ان من �ضمن 
توف�ر  هو  ال�ضرتاتيجية  ال�ضركة  اهداف 
اأدوات مالية حملية للم�ضتثمرين ف�ي ال�ضوق 
اأ�ضناد  باإ�ضدار  �ضتقوم  حيث  الفل�ضطيني 
عقارية  برهونات  مغطاة  عقارية  قرو�ض 
هذا  و�ضيكون  املمتازة  الوىل  الدرجة  من 
فل�ضطني  ف�ي  نوعه  من  الأول  هو  الإ�ضدار 
مليون   80 ال�ضناد  حمفظة  حجم  و�ضتبلغ 
ال�ضركة  �ضتقوم  والتي  امريكي  دولر 

توقيع اتفاقية الحافظ األمين 
شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري وبنك القاهرة عمان 

القادمة.  �ضنوات  الثالث  خالل  باإ�ضدارها 
الأدوات  هذه  باأن  تفاوؤله  ق�ضي�ض  واأبدى 
والتي  الفل�ضطيني  �ضتكون داعمة لالقت�ضاد 
من  وا�ضتغاللها  بانتهاجها  ال�ضركات  بداأت 
مل�ضاهمتها  البنوك  وخا�ضة  امل�ضتثمرين  قبل 
برفع ن�ضبة التوظيفات املقررة من قبل امل�ضرع 
�ضتكون  الأ�ضناد  بيع  ح�ضيلة  باأن  العلم  مع 
موجهة فقط خلدمة القطاع امل�ضرف�ي ومن 
ق�ضي�ض  واأعرب  ال�ضكان،  قطاع  دعم  اأجل 
بنك  مع  التفاقية  هذه  بتوقيع  �ضعادته  عن 
القاهرة عمان و الذي يعترب من البنوك ذوي 

اخلربة ف�ي هذا املجال.
انه  ن�ضنا�ض  جوزيف  ال�ضيد  اأو�ضح  وقد 

بدور  القيام  نتوىل  اأن  �ضرورنا  دواعي  ملن 
التفاقية  هذه  اإطار  ف�ي  الأمني  احلافظ 
الرهن  لتمويل  فل�ضطني  �ضركة  مع  املوقعة 
قطاع  دعم  ف�ي  �ضت�ضاهم  والتي  العقاري 
الإ�ضكان ف�ي فل�ضطني، خا�ضة وان موؤ�ض�ضتنا 
والإدارية  التقنية  واخلربة  التجربة  متتلك 
الالزمة للقيام بهذا الدور ب�ضكل كفوؤ وفعال، 
كما يعد توقيع هذه التفاقية تدعيما لتفاقية 
مت توقيعها موؤخرا مع ال�ضركة والتي مبوجبها 
مت تقدمي قر�ض بقيمة 5 مليون دولر خلدمة 
اأن�ضطة ال�ضركة التمويلية، مما �ضيتيح فر�ضة 
العاملة  للبنوك  اكرب  ب�ضكل  التمويل  اإعادة 

ف�ي جمال متويل قطاع الإ�ضكان. 



  

ويطلق البنك حملة »جوائزنا بالماليين« 
ربع مليون شيكل كل شهر، 5٫000 شيكل كل يوم 

التميز  اإىل  الهادفة  اإ�ضرتاتيجيته  �ضمن 
امل�ضرف�ية،  واخلدمات  الربامج  تقدمي  ف�ي 
وتلبية لحتياجاتهم،  لثقة عمالئه  وتقديرًا 
جديدة  حملة  عمان  القاهرة  بنك  اأطلق 
جلوائز ح�ضابات التوف�ر يقدم من خاللها 
ماليني  اأربعة  عن  جمموعها  يزيد  جوائز 
�ضيكل وت�ضمل جوائز يومية وجوائز �ضهرية 
�ضهر،  كل  نهاية  ف�ي  عليها  ال�ضحب  يتم 
مليون  ربع  هي  الكربى  ال�ضهرية  اجلائزة 
�ضيكل، وجائزة يومية قيمتها 5٫000 �ضيكل. 
ي�ضعى القاهرة عمان من خالل هذه احلملة 
اأن حتدث تغيرا  اإىل تقدمي جوائز ميكنها 
على  مكافاأتهم  واىل  العمالء،  حياة  ف�ي 
احلملة  هذه  متتاز  كما  وثقتهم،  ادخارهم 
والقيمة  الوترة  حيث  من  جوائزها  بتنوع 
والعدد اذ ت�ضمل �ضحبًا يوميًا و�ضهريًا، مما 

ويتبرع بمبلغ 7٫000 دوالر للمركز التخصصي ألورام النساء »دنيا«

�ضرائح وا�ضعة من املجتمع، اإذ يقدم مركز "دنيا" اخلدمات 
واأورام  الن�ضائية  الأورام  مل�ضابات  املتكاملة  النوعية  الطبية 
مرافقة  تتم  حيث  العاملية،  املعاير  مع  يتالءم  ومبا  الثدي، 
امل�ضابات من مراحل الت�ضخي�ض الأولية، مرورا بو�ضع خطة 
عالج مدرو�ضة ومتفق عليها، ومن ثم مرافقة العالج ومتابعته 

خطوة بخطوة.
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يوفر اأف�ضل الفر�ض للفوز واأكرب عدد من 
الفائزين.

احلملة  هذه  خالل  من  البنك  ي�ضتهدف 
والعمالء  فل�ضطني،  ف�ي  احلاليني  عمالئه 
منها،  بال�ضتفادة  الراغبني  امل�ضتقبليني 
ثقافة  تعزيز  على  منه  حر�ضا  وذلك 

الدخار ال�ضليم والتخطيط للم�ضتقبل. 
�ضهلة  ب�ضروط  احلملة  هذه  متتاز  كما 

البنك  عمالء  باإمكان  حيث  ومريحة، 
احلاليني الدخول ف�ي ال�ضحب من خالل 
تغذية ح�ضابهم احلايل مببلغ 50 دينار اأو 
ما يعادلها بالدولر اأو ال�ضيكل اأو اليورو، 
الدخول  فباإمكانهم  اجلدد  العمالء  اأما 
من  باملاليني  جوائزنا  على  ال�ضحب  ف�ي 
 200 مببلغ  توف�ر  ح�ضاب  فتح  خالل 

دينار اأو ما يعادلها.

دعما لدور املوؤ�ض�ضات ال�ضحية الريادية، ولتحقيق تنمية جمتمعية م�ضتدامة 
قدم بنك القاهرة عمان تربعا للمركز التخ�ض�ضي لأورام الن�ضاء "دنيا" 
بقيمة 7٫000 دولر، وهو مركز �ضحي غر ربحي، ي�ضعى لتقدمي خدمات 
تقدمه  الذي  التطوعي  املهني  الدعم  على  عمله  ف�ي  ويعتمد  نوعية،  طبية 
وعامليني،  حمليني  املجال  هذا  ف�ي  املتخ�ض�ضني  الأطباء  اأف�ضل  من  باقة 
ويتلقى مركز "دنيا" الدعم وال�ضت�ضارة املهنية املتخ�ض�ضة من موؤ�ض�ضات 
طبية عاملية منها: م�ضت�ضفى بازل اجلامعي )�ضوي�ضرا(، واجلمعية العاملية 
"دنيا" خدمات طبية للمجتمع الفل�ضطيني مل  لأورام الن�ضاء. يقدم مركز 
وتكلفة  �ضديدة  معاناة  يعني  مما  الأردن  اأو  اإ�ضرائيل  ف�ي  اإل  متاحة  تكن 
باهظة للمر�ضى ف�ي احل�ضول على هذه اخلدمات، هذا بالإ�ضافة لتوف�ر 
فر�ضة احل�ضول على "الراأي الثاين" ف�ي اأكرث الأمرا�ض خطورة ومن قبل 

متخ�ض�ضني حمرتف�ني وعامليني.
اإن بنك القاهرة عمان بدعمه لهذا املركز يكر�ض دورا جمتمعيا فاعال جتاه 
احتياجات  الذي مي�ض  ال�ضحي  الإطار  ف�ي  الفل�ضطيني، وحتديدا  املجتمع 
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فـي اجتماعه الدوري الخامس لعام 2013
 مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش موضوع فرض الضرائب على الودائع البنكية

خالل  فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ناق�ض 
2013/07/08 حمتوى  اجتماعه رقم )2013/5( بتاريخ 
الوزراء  نائب رئي�ض  الدكتور حممد م�ضطفى  كتاب معايل 
لل�ضوؤون القت�ضادية، بخ�ضو�ض الآثار والنعكا�ضات املرتتبة 
ناحية  من  البنكية،  الودائع  على  ال�ضرائب  فر�ض  على 
اأثنى  وقد  والبنوك،  امل�ضتثمرين،  وا�ضتقرار  ال�ضتثمار، 
الأع�ضاء على توجه احلكومة باملبادرة اإىل توف�ر بيئة اأعمال 
مالئمة، ومت تكليف املدراء املاليني ف�ي البنوك الأع�ضاء ف�ي 
جلنة الت�ضال بتح�ضر املطالعة الالزمة للرد على الكتاب، 
بالإ�ضافة اإىل تكليفهم باإعداد درا�ضة حول تاأثر جمموعة 
القطاع  اأعمال  نتائج  على  والتعليمات  والأنظمة  القوانني 

خالل  فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ناق�ض 
الكتب   2013/08/14 بتاريخ   )2013/6( رقم  اجتماعه 
التي ا�ضتلمتها البنوك من وزارة املالية بخ�ضو�ض تخف�ي�ض 
�ضعر الفائدة على اجلاري مدين وقرو�ض ال�ضيكل املمنوحة 
لتخاذ  البنوك  موقف  توحيد  و�ضرورة  املالية  لوزارة 
الإجراءات الالزمة للرد على هذه الكتب، حيث مت الجماع 
على دعوة املدراء العامني والإقليميني لجتماع طارئ ملناق�ضة 

املو�ضوع على م�ضتوى الهيئة العامة.

فـي اجتماعه الدوري السادس لعام 2013
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش طلب وزارة المالية بتخفـيض سعر الفائدة على قروضها

ناق�ض جمل�ض اإدارة جمعية البنوك ف�ي فل�ضطني خالل 
 2013/09/19 بتاريخ   )2013/7( رقم  اجتماعه 
اإىل  بالإ�ضافة  املالي�ة،  وزارة  ت�ضهي�الت  مو�ضوع 
دين  من  احلكومة  دين  من  جزء  حتويل  مو�ضوع 
�ضلطة  مع  والبحث  الأجل  طويل  اإىل  الأجل  ق�ضر 
مقابل  عليها  احل�ضول  املمكن  احلوافز  عن  النقد 

احلكومة. ديون  هيكلة  اإعادة 

فـي اجتماعه الدوري السابع لعام 2013
 مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش موضوع تسهيـالت وزارة الماليـة

امل�ضرف�ي، كما مت خالل اجلل�ضة اعتماد ن�ضرة FATCA وتعميمها على 
البنوك العاملة ف�ي فل�ضطني.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا تشاوريًا للهيئة العامة
لمناقشة طلب وزارة المالية لتخفـيض سعر الفائدة على قروضها 

فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  عقدت 
الهيئة  لأع�ضاء  ت�ضاوري  اجتماعا 
على  بناًء   2013/08/18 بتاريخ  العامة 
رقم  جل�ضته  ف�ي  الإدارة  جمل�ض  قرار 
)2013/6( ملناق�ضة الكتب التي ا�ضتلمتها 
بخ�ضو�ض  املالية  وزارة  من  البنوك 
تخف�ي�ض �ضعر الفائدة على اجلاري مدين 

املالية  لوزارة  املمنوحة  ال�ضيكل  وقرو�ض 
املالية  ومت التفاق على رف�ض طلب وزارة 
يقوم  اأن  على  الفائدة،  �ضعر  بتخف�ي�ض 
مع  يتوافق  الذي  الرد  ب�ضياغة  بنك  كل 
حد  اعتماد  وعلى  به  اخلا�ضة  املعطيات 
اأدنى للفائدة على القرو�ض بعملة ال�ضيكل 

ب� 7 %.

كما مت مناق�ضة توحيد موقف البنوك من 
واتفقوا  ال�ضريبة  والت�ضويات  ال�ضيا�ضات 
اآرن�ضت  ال�ضريبي  امل�ضت�ضار  تكليف  على 
النقاط  حول  تو�ضياته  بتقدمي  ويونغ 
ت�ضكل  والتي  العالقة  ذات  امل�ضرتكة 
اأ�ضا�ض موقف جماعي للتعامل والتفاو�ض 

الفردي لكل بنك. 

فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  خاطبت 
�ضلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  د.  معايل 
تاأثي�ر  بخ�ضو�ض  الفل�ضطينية  النقد 
والتعليم�ات  والأنظم�ة  القواني�ن  جمموع�ة 

عل�ى نتائ�ج اأعم�ال القط�اع امل�ضرف�ي بناًء 
على درا�ضة اأعدها املدراء املاليني للبنوك 
�ضلطة  مع  الت�ضال  جلنة  ف�ي  الأع�ضاء 
النقد، حيث اأكد اأع�ضاء الهيئة العامة على 

اأجل  اأهمية املو�ضوع و�ضرورة متابعته من 
القوانني  لهذه  ال�ضلبي  التاأثر  من  التقليل 
اأعمال  نتائج  على  والتعليمات  والأنظمة 

القطاع امل�ضرف�ي.

نظمت جمعية البنوك ف�ي فل�ضطني اجتماعا 
والإقليميني  العاميني  املدراء  م�ضتوى  على 
ممثلي  مع  فل�ضطني  ف�ي  العاملة  للبنوك 
بتاريخ  وذلك  الفل�ضطينية  النقد  �ضلطة 

املقرتح�ة  الآلي��ة  ملناق�ضة   ،2013/07/17

حيث  ال�ضراف�ي�ن  ح�والت  عم�ل  لتنظي�م 
لحقًا  ومت  عام،  ب�ضكل  الفكرة  طرح  مت 
عقد اجتماع بتاريخ 2013/08/19 ملدراء 

العمليات واملخاطر مع ممثلي �ضلطة النقد 
عم�ل  لتنظي�م  املقرتح�ة  الآلي��ة  ملناق�ض��ة 

ح�والت ال�ضراف�ي�ن ب�ضكل تف�ضيلي.

 جمعية البنوك تناقش اإللية المقترحة لتنظيـم عمـل حـواالت الصرافـيـن

جمعية البنوك تخاطب معالي الدكتور جهاد الوزير بخصوص
تأثيـر مجموعـة القوانيـن واألنظمـة والتعليمـات علـى نتائـج أعمـال القطـاع المصرفـي
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جمعية البنوك تخاطب معالي الدكتور محمد مصطفى حول
موضوع الضرائب على الودائع البنكية

فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  خاطبت 
رئي�ض  نائب  م�ضطفى  حممد  د.  معايل 
على  ردا  القت�ضادية  لل�ضوؤون  الوزراء 
على  ال�ضرائب  مو�ضوع  حول  كتابه 
اثر  ف�يه  ذكر  وقد  البنكية،  الودائع 
رقم  الدخل  �ضريبة  قانون  تطبيق 

اقتطاع  على  ن�ض  الذي   )2011/8(
املدفوعة  الفوائد  قيمة  من   % 5 ن�ضبة 
وزارة  حل�ضاب  وتوريدها  للمودعني 
من  جزء  هجرة  اإىل  اأدى  والذي  املالية 
اأي�ضا  الإ�ضارة  ومت  اخلارج،  اإىل  الودائع 
الذي  الودائع  موؤ�ض�ضة �ضمان  قانون  اإىل 

العاملة  امل�ضارف  عبء  من  �ضيزيد 
وبالتايل  التكاليف  بزيادة  فل�ضطني  ف�ي 
على  الفوائد  اأ�ضعار  تخف�ي�ض  احتمال 
اجلدوى  عدم  �ضيعزز  والذي  الودائع 
�ضوف  والذي  الكبرة  الودائع  لأ�ضحاب 

يزيد من اإمكانية هجرة الودائع.

اأقامت جمعية البنوك ف�ي فل�ضطني ع�ضاء 
عمل على �ضرف معايل د. حممد م�ضطفى 
ال�ضتثمار  �ضندوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ف�ي   2013/07/08 بتاريخ  الفل�ضطيني، 

جهاد  د.  معايل  بح�ضور  دارنا،  مطعم 
واأع�ضاء  النقد  �ضلطة  حمافظ  الوزير 
اللقاء  تنظيم  مت  قد  وكان  العامة،  الهيئة 
من�ضبه  م�ضطفى  حممد  د.  تويل  قبيل 

نائبًا لرئي�ض الوزراء لل�ضوؤون القت�ضادية.
التوجهات  اللقاء الإطالع على  ومت خالل 
الق�ضايا  ومناق�ضة  للحكومة  الإقت�ضادية 

ذات الهتمام امل�ضرتك .

جمعية البنوك تقيم عشاء عمل على شرف معالي الدكتور محمد مصطفى

فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  عقدت 
التح�ضرية  اللجنة  لأع�ضاء  اجتماعًا 
املالية  باملتطلبات  اللتزام  لقانون 
 2013/08/26 بتاريخ   FATCA

الهيئة  قرار  على  بناء  ت�ضكيلها  مت  والتي 
بتاريخ  املنعقدة  جل�ضتها  ف�ي  العامة 
البنوك  حاجة  ملناق�ضة   ،2013/08/18

متخ�ض�ضة  موؤ�ض�ضات  من  فني  دعم  اإىل 

القانون، حيث مت  ف�ي جمال تطبيق هذا 
اخلروج بعدد من التو�ضيات والإجراءات 
العاملة  البنوك  قبل  من  تطبيقها  ليتم 

فل�ضطني. ف�ي 

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لممثلي اللجنة المكلفة
 FATCA ببحث اختيار شركة استشارية ألغراض تطبيق الـ
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فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  اأقامت 
ال�ضيد  معايل  �ضرف  على  عمل  غداء 
بتاريخ  املالية،  وزير  ب�ضارة  �ضكري 

دارنا،  مطعم  ف�ي   2013/08/27

ومت  العامة،  الهيئة  اأع�ضاء  بح�ضور 
توجهات  على  الإطالع  اللقاء  خالل 

بني  ما  العالقة  ومناق�ضة  املالية  وزارة 
الوزارة والبنوك.

جمعية البنوك تقيم غداء عمل على شرف معالي السيد شكري بشارة

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم ورشة عمل حول االمتثال
فل�ضطني  ف�ي  البنوك  جمعية  �ضاركت 
بالتعاون مع البنك العربي ف�ي تنظيم 
التطورات  اآخر  حول  عمل  ور�ضة 
وذلك  البنوك،  ف�ي  بالمتثال  املتعلقة 
فندق  ف�ي   ،2013/07/02 بتاريخ 

اجلراند بارك برام اهلل.
نائب  ماتو�ضيان  مايكل   / ال�ضيد  وقام 
الرئي�ض التنف�يذي ومدير ادارة مراقبة 
للبنك  العامة  الدارة  ف�ي  اللتزام 
ال�ضا�ضية  املحاور  بتو�ضيح  العربي 
والطار  بالبنوك  المتثال  تعزز  التي 
المتثال  لإدارة  احلديث  املنهجي 
بفاعلية وكفاءة والتي ت�ضاهم ف�ي جناح 
وا�ضتمرار البنوك و كذلك حتمي �ضمعة 
والدويل.  املحلي  ال�ضعيد  على  البنوك 
ماتو�ضيان  ال�ضيد/  ال�ضيد  بني  كما 
بقانون  املتعلقة  امل�ضتجدات  اآخر 
 FATCA المريكي  ال�ضريبة  المتثال 

اللتزام  عدم  عن  تنجم  قد  التي  واملخاطر 
بالقانون وتاأثر ذلك على البنوك والعالقات 

والتعامالت مع البنوك املرا�ضلة اخلارجية .
كما قدم ال�ضيد / معمر �ضبيب مدير المتثال 
بالبنك العربي فل�ضطني عر�ضا حول متطلبات 
و مكونات بناء برنامج مراقبة امتثال فعال ف�ي 
من  للتحقق  والتدقيق  املتابعة  واآليات  البنوك 
كفاءة هذا الربنامج. و مت خالل الور�ضة نقا�ض 

حول التحديات التي تواجه تطبيق المتثال .
بتاريخ  المتثال  ومت لحقا عقد اجتماع ملدراء 

المتثال  عمل  ور�ضة  ملتابعة   2013/07/08

مدراء  من  تاأ�ضي�ضي  عمل  فريق  ت�ضكل  حيث 
المتثال ف�ي خم�ضة بنوك حيث و�ضعوا الأهداف 
المتثال  وظيفة  تطوير  مثل  عليها  العمل  ليتم 
ب�ضكل مهني مما يحمي �ضمعة البنك وم�ضالح 
الرقابية،  اجلهات  مع  العالقة  ويعزز  عمالئه 
تعزيز  امل�ضرف�ي  للعمل  نوعية  قيمة  اإ�ضافة 
التعاون والتن�ضيق بني دوائر البنك والتفاق على 
عقد اجتماع دوري لو�ضع خطط عمل تف�ضيلية 

واأجندة اأعمال خا�ضة بالمتثال.



المعهد المصرفـي

المعهد المصرفـي الفلسطيني يعقد اجتماع مجلس إدارته الثاني للعام 2013
وينفرد بعقد برامج وشهادات مميزة

امل�ضرف�ي  املعهد  اإدارة  جمل�ض  عقد 
للعام  الثاين  اجتماعه  الفل�ضطيني 
الدكتور  املجل�ض  رئي�ض  برئا�ضة   2013

النقد  �ضلطة  حمافظ  الوزير  جهاد 
على  املجل�ض  اأكد  وقد  الفل�ضطينية، 
املعهد  يعقدها  التي  الربامج  اأهمية 
تطوير  اأجل  من  الفل�ضطيني  امل�ضرف�ي 

مهارات وقدرات ومعارف العاملني ف�ي 
و�ضرورة  وامل�ضرف�ي،  املايل  القطاعني 
والتكنولوجي  العاملي  التطور  مواكبة 
من خالل الطالع على اأحدث الو�ضائل 
ومن  التدريب  ف�ي  املتبعة  واملنهجيات 
تاأهيل وتدريب مدربني حمليني،  خالل 
يتنا�ضب  مبا  التدريبية  الربامج  وتنويع 

وينفذ حزمًة من البرامج التدريبية وورشات العمل المميزة
بني املعهد امل�ضرف�ي الفل�ضطيني وما 
غ�ضل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  بني 
الأموال ووحدة املتابعة املالية، حيث 
اأن هذه ال�ضراكة الإ�ضرتاتيجية ت�ضهم 
الواعية  الب�ضرية  الكوادر  اإعداد  ف�ي 
مبخاطر جرمية غ�ضل الأموال وطرق 
املحلي  امل�ضتويني  على  مكافحتها 

والدويل.
برامج  جمموعة  عقد  مت  كما 
امل�ضاريع،  اإدارة  برنامج  مثل  ممّيزة 
خدمة  ف�ي  التميز  حول  وبرناجمًا 

الفل�ضطيني  امل�ضرف�ي  املعهد  عقد 
اآب  متوز،  حزيران،  الأ�ضهر  خالل 
2013 حزمًة من الربامج التدريبية 

عقد  حيث  املميزة،  العمل  ور�ضات  و 
ور�ضتي  و  تدريبيًا  12برنامجاً  املعهد 
عمل، ومن �ضمن الربامج التدريبية 
قواعد  حول  برناجمًا  املميزة 
اآخر  وبرناجمًا  التحكيم،  واأ�ضول 
مكافحة  واإجراءات  �ضيا�ضات  حول 
تنف�يذها  يعترب  والتي  الأموال  غ�ضل 
ما  الإ�ضرتاتيجي  للتعاون  كامتداد 
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اآخر  جانب  من  امل�ضارف،  واحتياجات 
جديد  مبنى  بناء  على  املجل�ض  وافق 
من  امل�ضتقبلية،  بتطلعاته  يليق  للمعهد 
املتنامي  امل�ضرف�ي  القطاع  خدمة  اأجل 

ف�ي ال�ضنوات املقبلة.

وحماية  اأمن  برنامج  العمالء، 
املوؤ�ض�ضات، برنامج فح�ض امل�ضتندات 
امل�ضتندية،  الإعتمادات  ف�ي  املقدمة 
املبني  الداخلي  التدقيق  برنامج 
املعهد  لعقد  اإ�ضافًة  املخاطر،  على 
حول  تدريبيًا  برناجمًا  غزة  ف�ي 
حتليل  وبرنامج  امل�ضرف�ي،  الت�ضويق 
وبرنامج  اك�ضل،  با�ضتخدام  مايل 
املعاير  حول  فل�ضطني  بنك  ملوظف�ي 
كما  املالية،  القوائم  لإعداد  الدولية 
التوعية  ور�ضة عمل حول  املعهد  عقد 



الع�ضكري،  الأمن  ل�ضباط  امل�ضرف�ية 
ال�ضيكات  نظام  حول  عمل  وور�ضة 

املعادة.
دبلوم  تنف�يذ  من  املعهد  انتهى  كما 
�ضهر  ف�ي  ال�ضتثمار  ف�ي  املتميزون 
تقدميه  ف�ي  �ضارك  والذي  متوز، 

ويعقد اتفاقيات تفاهم مع مؤسسات اإلقراض الصغير
التعاون بني الأطراف امل�ضاركة ف�ي جمال 
ان�ضطة  واأية  التدريبية  اخلربات  تبادل 
كلمته  وف�ي  املجال.  هذا  ف�ي  اأخرى 
 اأ�ضار با�ضل طه املدير العام للمعهد على 
املعهد  اأهداف  لتحقيق  التعاون  اأهمية 
الب�ضرية  الكوادر  لتطوير  ال�ضرتاتيجية 
ف�ي املجالت املالية وامل�ضرف�ية، بحيث 
من  ملزيد  بدايًة  اخلطوة  هذه  تكون 
الربامج املتميزة ف�ي هذا املجال. وقدم 
الثقة  على  دلو  اأبو  لل�ضيد  �ضكره  طه 
نحو  وال�ضعي  الأطراف  بني  املتبادلة 

حتقيق الأهداف امل�ضرتكة.

مع  التعاون  باأهمية  املعهد  من  اإميانًا 
الإقرا�ض  وموؤ�ض�ضات  املالية  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغر، وقع املعهد مذكرتي تفاهم مع 
ال�ضغر  التمويل  خلدمات  ريف  �ضركة 
لالإقرا�ض  الفل�ضطينية  وال�ضبكة 
مقره  ف�ي  ال�ضغر  ومتناهي  ال�ضغر 
املذكرتني  وقع  حيث  اهلل،  رام  مبدينة 
با�ضل طه املدير العام للمعهد، وحممد 
اأبو دلو املدير العام ل�ضركة ريف ورئي�ض 
الفل�ضطينية  ال�ضبكة  اإدارة  جمل�ض 

لالإقرا�ض.
اأ�ض�ض  تعميق  اإىل  املذكرتني  وتهدف 

CHF وينجز المعهد 100 % من اتفاقيته مع الـ
الفل�ضطيني  امل�ضرف�ي  املعهد  ا�ضتطاع 
�ضمن  توعوية  حلقة   )105( عقد  من 
الدولية  التعاون  موؤ�ض�ضة  مع  اتفاقيته 
لتنف�يذ   UKAID من  وبدعم   CHF

ف�ي  امل�ضاكن  "م�ضرتي  تعليم  برنامج 
فل�ضطني"، والذي يهدف الربنامج اإىل 
فل�ضطني  ف�ي  امل�ضاكن  م�ضرتي  تعليم 
الفل�ضطينية  الأ�ضر  قدرات  لتح�ضني 
منازلها  اإمتالك  على  قادرة  لت�ضبح 
بطريقة ناجحة وذلك من خالل زيادة 
وعي امل�ضتهلكني حول الق�ضايا املتعلقة 
معرفة  وحت�ضني  امل�ضاكن،  مبلكية 

وخيارات  ال�ضراء  بعملية  امل�ضتهلكني 
طالب  واإعداد  التمويل،  وطرق 
القطاع  ف�ي  والعاملني  اجلامعات 
ف�ي  املتنامي  الإ�ضكان  ب�ضوق  العقاري 
الأول  امل�ضروع  هذا  ويعترب  فل�ضطني، 
من نوعه منذ تاريخ ن�ضاأة املعهد نظرًا 
�ضرائح  لعدة  الربنامج  ل�ضتهداف 
جمتمعية ولعدة مناطق جغراف�ية على 
م�ضتوى ال�ضفة الغربية، حيث بلغ عدد 
نهاية  حتى  املنفذة  التوعوية  احللقات 
حلقة،   )105(  2013 اأيلول  �ضهر 

وعدد امل�ضاركني 2٫002 م�ضاركًا.

املخت�ضني  الأكادمييني  من  جمموعة 
ذوي اخلربة حيث ا�ضتطاع الربنامج 
طلبة  من  متميزة  جمموعة  اإعداد 
لي�ضبحوا  الفل�ضطينية  اجلامعات 
خرباء وم�ضت�ضارين بالعمل امل�ضرف�ي 

وال�ضتثماري.

 العدد 55، اأيلول 2013
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زاوية مصرفـية
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع األردني للعام 2012

1.1%1.3%معدل العائد على املوجودات *

8.6%10.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

86.7%86.5%املطلوبات / املوجودات 

71.4%51.3%اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

7,975 18,780 ال�ضكان / الفروع واملكاتب 

4,948 10,016 ال�ضكان / اأجهزة ال�ضراف الآيل

45.876.7املوجودات / فرع *

38.148.8الودائع / فرع *

19.634.8الت�ضهيالت املبا�ضرة / فرع *

1.93.1املوجودات / موظف *

1.62.0الودائع / موظف *

0.81.4الت�ضهيالت املبا�ضرة / موظف *

القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني

17.5%9,71055,395اإجمايل املوجودات *

22.9%8,08335,218اإجمايل الودائع *

16.5%4,14625,148اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة *

21.2%124584�ضاف�ي الرباح *

22.1%8954,049راأ�ض املال املدفوع *

18.2%1,2586,909حقوق امللكية *

33.1%10,25530,981الناجت املحلي الجمايل للدولة * *

68.2%4.366.39عدد �ضكان الدولة )مليون ن�ضمة(

65.4%1726عدد البنوك

29.0%232801عدد الفروع واملكاتب

33.7%4351,291عدد اأجهرة ال�ضراف الآيل

28.8%5,14817,866عدد املوظف�ني

الفل�صطيني / الأردينالقطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطينيبـيـانـات عـامـة

القطاع امل�صرفـي الأردين مـوؤ�صـرات عـامـة

*معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2011-2012 *الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 
)م�ضدر البيانات من كتاب الو�ضع املايل للبنوك 2012 وجمعية البنوك ف�ي الأردن(
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اإجمايل املوجودات

راأ�ض املال املدفوع

 �ضاف�ي الأرباح

حقوق امللكية

مقارنة نسب التغير فـي البيانات المالية األساسية المجمعة للعام 2012

القطاع امل�ضرف�ي الأردينالقطاع امل�ضرف�ي الفل�ضطيني

 اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

اإجمايل الودائع
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زاوية مصرفـية

بنك اإلتحادالبنك األردني الكويتي

2.4 %592,436اإجمايل املوجودات 

2.4 %321,335اإجمايل الودائع 

1.1 %131,160اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

0.01- %21 0.001-�ضاف�ي الأرباح

-0.9 %0.002- %معدل العائد على املوجودات 

-6.6 %0.004- %معدل العائد على حقوق امللكية 

-86.7 %54.4 %املطلوبات / املوجودات 

-86.9 %42.1 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع

4.0 %1132,811اإجمايل املوجودات 

3.3 %601,848اإجمايل الودائع 

0.8 %141,822اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

1.5 %49 1 �ضاف�ي الأرباح

-1.8 %0.7 %معدل العائد على املوجودات 

-10.1 %1.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-82.2 %54.2 %املطلوبات / املوجودات 

-98.6 %23.5 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

الأردنفل�سطنيبـيـانـات عـامـة

البنك التجاري األردنيالبنك األهلي األردني

8.7 %2432,791اإجمايل املوجودات 

10.2 %1741,704اإجمايل الودائع 

6.5 %1001,535اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

13.8 %28 4 �ضاف�ي الأرباح

-1.0 %1.6 %معدل العائد على املوجودات 

-8.1 %6.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-86.9 %74.4 %املطلوبات / املوجودات 

-90.1 %57.2 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

14.7 %1601,093اإجمايل املوجودات 

12.2 %99815اإجمايل الودائع 

8.1 %52640اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

53.8 %2 1 �ضاف�ي الأرباح

-0.2 %0.7 %معدل العائد على املوجودات 

-1.4 %1.8 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-87.3 %64.0 %املطلوبات / املوجودات 

-78.5 %52.3 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع

الأردنفل�سطنيبـيـانـات عـامـة

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل بنك األردن

24.9 %5612,257اإجمايل املوجودات 

28.9 %4781,657اإجمايل الودائع 

12.0 %1401,160اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

13.0 %49 6 �ضاف�ي الأرباح

-2.2 %1.1 %معدل العائد على املوجودات 

-13.4 %9.1 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-83.3 %86.9 %املطلوبات / املوجودات 

-70.0 %29.2 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

6.4 %5278,261اإجمايل املوجودات 

7.9 %4415,563اإجمايل الودائع 

6.9 %2123,062اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

4.6 %5104 �ضاف�ي الأرباح

-1.3 %1.0 %معدل العائد على املوجودات 

-8.5 %7.5 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-85.0 %86.3 %املطلوبات / املوجودات 

-55.0 %48.1 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع

الأردنفل�سطنيبـيـانـات عـامـة

بنك القاهرة عمانالبنك العربي

27.2 %3,01011,083اإجمايل املوجودات 

27.5 %2,6779,740اإجمايل الودائع 

34.0 %1,2873,790اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

52.7 %89 47 �ضاف�ي الأرباح

-0.8 %1.5 %معدل العائد على املوجودات 

-8.0 %20.3 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-89.9 %91.4 %املطلوبات / املوجودات 

-38.9 %48.1 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

33.9 %7572,233اإجمايل املوجودات 

44.4 %6261,409اإجمايل الودائع 

22.1 %2661,202اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

20.3 %41 8 �ضاف�ي الأرباح

-1.8 %1.1 %معدل العائد على املوجودات 

-13.8 %10.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-86.4 %89.2 %املطلوبات / املوجودات 

-85.3 %42.5 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع

بـيـانـات عـامـةبـيـانـات عـامـة

بـيـانـات عـامـة

بـيـانـات عـامـة

بـيـانـات عـامـة

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطني

فل�سطني

فل�سطني

الأردنالأردن

الأردن

الأردن

الأردن

فل�سطني / الأردنفل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

فل�سطني / الأردن

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )مقارنة فروع فلسطين مع فروع األردن 2012(
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إجمالي الموجودات

إجمالي التسهيالت المباشرة

معدل العائد على الموجودات

إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات

إجمالي الودائع

صافـي األرباح

معدل العائد على حقوق الملكية

إجمالي التسهيالت/ إجمالي الودائع

11,083البنك العربي3,010البنك العربي

8,261بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل757بنك القاهرة عمان

2,811البنك الأردين الكويتي561بنك الأردن

2,791البنك الأهلي الأردين 527بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

2,436بنك الحتاد243البنك الأهلي الأردين 

2,257بنك الأردن160البنك التجاري الأردين

2,233بنك القاهرة عمان113البنك الأردين الكويتي

1,093البنك التجاري الأردين59بنك الحتاد

3,790البنك العربي1,287البنك العربي

3,062بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل266بنك القاهرة عمان

1,822البنك الأردين الكويتي212بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

1,535البنك الأهلي الأردين 140بنك الأردن

1,202بنك القاهرة عمان100البنك الأهلي الأردين 

1,160بنك الأردن52البنك التجاري الأردين

1,160بنك الحتاد14البنك الأردين الكويتي

640البنك التجاري الأردين13بنك الحتاد

2.2 %بنك الأردن1.6 %البنك الأهلي الأردين 

1.8 %بنك القاهرة عمان1.5 %البنك العربي

1.8 %البنك الأردين الكويتي1.1 %بنك الأردن

1.3 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل1.1 %بنك القاهرة عمان

1.0 %البنك الأهلي الأردين 1.0 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

0.9 %بنك الحتاد0.7 %البنك التجاري الأردين

0.8 %البنك العربي0.7 %البنك الأردين الكويتي

0.2 %البنك التجاري الأردين0.002- %بنك الحتاد

89.9 %البنك العربي91.4 %البنك العربي

87.3 %البنك التجاري الأردين89.2 %بنك القاهرة عمان

86.9 %البنك الأهلي الأردين 86.9 %بنك الأردن

86.7 %بنك الحتاد86.3 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

86.4 %بنك القاهرة عمان74.4 %البنك الأهلي الأردين 

85.0 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل64.0 %البنك التجاري الأردين

83.3 %بنك الأردن54.4 %بنك الحتاد

82.2 %البنك الأردين الكويتي54.2 %البنك الأردين الكويتي

9,740البنك العربي2,677البنك العربي

5,563بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل626بنك القاهرة عمان

1,848البنك الأردين الكويتي478بنك الأردن

1,704البنك الأهلي الأردين 441بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

1,657بنك الأردن174البنك الأهلي الأردين 

1,409بنك القاهرة عمان99البنك التجاري الأردين

1,335بنك الحتاد60البنك الأردين الكويتي

815البنك التجاري الأردين32بنك الحتاد

104بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل47 البنك العربي

89البنك العربي8 بنك القاهرة عمان

49بنك الأردن6 بنك الأردن

49البنك الأردين الكويتي5 بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

41بنك القاهرة عمان4 البنك الأهلي الأردين 

28البنك الأهلي الأردين 1 البنك التجاري الأردين

21بنك الحتاد1البنك الأردين الكويتي

2البنك التجاري الأردين0.001-بنك الحتاد

13.8 %بنك القاهرة عمان20.3 %البنك العربي

13.4 %بنك الأردن10.4 %بنك القاهرة عمان

10.1 %البنك الأردين الكويتي9.1 %بنك الأردن

8.5 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل7.5 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

8.1 %البنك الأهلي الأردين 6.4 %البنك الأهلي الأردين 

8.0 %البنك العربي1.8 %البنك التجاري الأردين

6.6 %بنك الحتاد1.4 %البنك الأردين الكويتي

1.4 %البنك التجاري الأردين0.004- %بنك الحتاد

98.6 %البنك الأردين الكويتي57.2 %البنك الأهلي الأردين 

90.1 %البنك الأهلي الأردين 52.3 %البنك التجاري الأردين

86.9 %بنك الحتاد48.1 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل

85.3 %بنك القاهرة عمان48.1 %البنك العربي

78.5 %البنك التجاري الأردين42.5 %بنك القاهرة عمان

70.0 % بنك الأردن42.1 %بنك الحتاد

55.0 %بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل29.2 %بنك الأردن

38.9 %البنك العربي23.5 %البنك الأردين الكويتي

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

الن�سبةالن�سبة

الن�سبةالن�سبة

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

فل�سطنيفل�سطني

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

الأردنالأردن

القيمةالقيمة

القيمةالقيمة

الن�سبةالن�سبة

الن�سبةالن�سبة

البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين )مقارنة ترتيب فروع فلسطين وفروع األردن 2012(
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مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

55.9 %5,4309,710اإجمايل املوجودات

56.8 %4,5878,083اإجمايل الودائع 

50.3 %2,0844,146اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة 

52.0 %6541,258حقوق امللكية

58.3 %72124�ضاف�ي الأرباح 

-1.3 %1.3 %معدل العائد على املوجودات 

-10.1 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-86.5 %87.4 %املطلوبات / املوجودات 

-51.3 %45.4 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

47.1 %817عدد البنوك

44.8 %104232عدد الفروع واملكاتب

44.6 %194435عدد اأجهرة ال�ضراف الآيل

43.3 %2,2315,148عدد املوظف�ني

القطاع امل�صرفـي
الفل�صطيني

الفروع / القطاع امل�صرفـي 
الفل�صطيني

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�صطني

زاوية مصرفـية

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية  اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

اإجمايل الودائع

فروع البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني القطاع امل�ضرف�ي الفل�ضطيني
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القطاع امل�صرفـي
الأردين

الفروع / القطاع امل�صرفـي 
الأردين

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�صطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

9.8 %5,43055,395اإجمايل املوجودات

13.0 %4,58735,218اإجمايل الودائع 

8.3 %2,08425,148اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة 

9.5 %6546,909حقوق امللكية

12.3 %72584�ضاف�ي الأرباح 

-1.1 %1.3 %معدل العائد على املوجودات 

-8.6 %11.2 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-86.7 %87.4 %املطلوبات / املوجودات 

-71.4 %45.4 %اإجمايل الت�ضهيالت / اإجمايل الودائع 

30.8 %826عدد البنوك

13.0 %104801عدد الفروع واملكاتب

15.0 %1941,291عدد اأجهرة ال�ضراف الآيل

12.5 %2,23117,866عدد املوظف�ني

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية  اإجمايل الت�ضهيالت املبا�ضرة

اإجمايل الودائع

فروع البنوك الأردنية العاملة ف�ي فل�ضطني القطاع امل�ضرف�ي الأردين
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لر
 دو

يون
مل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

الأرا�ضي الفل�ضطينية
ال�ضفة الغربية

ويةقطاع غزة
 مئ

ضبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

ال�ضتهالك احلكومي
ال�ضتثمار

ال�ضتهالك اخلا�ض

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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�ضاف�ي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�ضة

�ضاف�ي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى

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

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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لر
 دو

يون
مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ضتثمار

ال�ضناعة
البنوك

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

طة
نق

طة
نق

اخلدمات
التاأمني

ال�ضتثمار

ال�ضناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس



45 البنـوك فـي فل�صــــــطني

 العدد  55، اأيلول 2013
لر

 دو
يون

مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ضتثمار

ال�ضناعة
البنوك

فقة
 �ض

لف
اأ

اخلدمات
التاأمني

ال�ضتثمار

ال�ضناعة
البنوك

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �ض

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ضتثمار

ال�ضناعة
البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

وية
 مئ

ضبة
ن�

وية
 مئ

ضبة
ن�

وية
 مئ

ضبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

االتجاه العام لمعدالت نموالناتج المحلي اإلجمالي الربعي
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امل�ضادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، وزارة املالية، بور�ضة فل�ضطني، م�ضادر ومراجع عاملية.
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االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية
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قال تقرير موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"ال�ضنوي اإن فل�ضطني 
تخ�ضر �ضنويا حوايل 300 مليون دولر، ف�ي �ضورة ت�ضرب لالإيرادات اجلمركية. 
وا�ضتخل�ض التقريراأن نتائج حماولت ال�ضلطة ف�ي جمال الإ�ضالح املايل جاءت 
اأمر  اأن ر�ضم �ضيا�ضة اقت�ضادية م�ضتقلة حتت الحتالل  خميبة لالآمال، واأكدت 
غر ذي جدوى، و�ضيظل حتقيق ال�ضتقالل املايل واإنهاء العتماد الهيكلي على 
املعونة �ضربا من اخليال ما دامت غزة حتت احل�ضار، ومل ترفع القيود املفرو�ضة 
على الو�ضول والتنقل ف�ي ال�ضفة الغربية، ومل تلغ القيود التي تعوق ال�ضتثمار العام 
وما مل يعرتف لل�ضلطة ف�ي ال�ضيادة. ويرى التقرير  "ج"،  واخلا�ض ف�ي املنطقة 
اأن هناك حاجة لإعادة النظر ف�ي اتفاق باري�ض القت�ضادي مبا يلبي الحتياجات 
الفل�ضطينية، لفتا لرتاجع النمو القت�ضادي ل� 6 % عام2012، وو�ضف هذا النمو 
باخلادع. وركز التقرير هذا العام على الت�ضرب ال�ضريبي، والناجت من الإيرادات 
ومن  املبا�ضرة  وغر  املبا�ضرة  الواردات  على  التي جتبي  ال�ضرائب  من  املفقودة 
ال�ضلع املهربة من اإ�ضرائيل اأو عربها لل�ضوق الفل�ضطينية، حيث جرت العادة اأن 
يقوم التقرير بالرتكيز على ق�ضية معينة اإ�ضافة للمعطيات القت�ضادية املختلفة. 
وذكر التقرير اأنه وفقا لربتوكول باري�ض القت�ضادي يفرت�ض اأن حتول اإ�ضرائيل اإىل 
ال�ضلطة الإيرادات املت�ضربة من ال�ضرائب على الواردات املبا�ضرة وغر املبا�ضرة، 
ويقول التقرير: اإن ال�ضرائب غر امل�ضددة عن ال�ضلع املهربة التي تاأتي من اإ�ضرائيل 
متثل 17 % من جمموع الإيرادات ال�ضريبية اأي نحو 305 مليون دولر ف�ي عام 
2012، وهو ما يكف�ي لتغطية 18 % من فاتورة الأجور التي تدفعها ال�ضلطة. ويرى 

التقرير اأن تقلي�ض هذا الت�ضرب من �ضاأنه اأن مينح حيزا اأكرب لل�ضيا�ضة املالية 
وامل�ضاعدة على التو�ضع ف�ي النمو القت�ضادي وتوليد فر�ض العمل، و�ضيزيد الناجت 
املحلي الإجمايل بقيمة 4 % و�ضتزداد العمالة مبقدار 10 اآلف فر�ضة عمل ف�ي 
اأن اخل�ضارة املالية تعود اإىل م�ضدر واحد فقط ول  ال�ضنة. و�ضدد التقرير على 
ت�ضمل ت�ضرب الإيرادات من كثر من امل�ضادر الأخرى، مبا ف�ي ذلك ال�ضرائب التي 
جتبيها اإ�ضرائيل على دخل الفل�ضطينيني الذين يعملون ف�ي اإ�ضرائيل وامل�ضتوطنات، 
وخ�ضائر اإيرادات �ضك العملة الناجتة عن ا�ضتخدام العملة الإ�ضرائيلية "ال�ضيك"، 
وخ�ضائر الإيرادات املرتتبة عن الت�ضريح ب�ضعر دون ال�ضعر احلقيقي ف�ي الفواتر، 
ب�ضبب عدم وجود �ضيطرة فل�ضطينية على احلدود وعدم اإمكانية احل�ضول على 
البيانات التجارية ال�ضليمة، وخ�ضائر الإيرادات املت�ضلة بعدم وجود �ضيطرة على 
الأرا�ضي واملوارد الطبيعية، وخ�ضائر املوارد املت�ضلة بال�ضلع امل�ضتوردة عن طريق 
القطاع العام )النفط والطاقة واملياه( واخل�ضائر ال�ضريبية الناجتة عن انكما�ض 
القاعدة ال�ضريبية الناجم عن تقوي�ض القاعدة الإنتاجية، وفقدان املوارد الطبيعية 
ل�ضالح الحتالل. وقدر تقرير "الأونكتاد" اأن 39 % من الواردات الفل�ضطينية من 
اإ�ضرائيل تعود ف�ي من�ضئها اإىل بلدان ثالثة، ويجري التخلي�ض عليها باعتبارها 
ف�ي  اأنتجت  كانت  لو  كما  الفل�ضطينية  ال�ضوق  ف�ي  بيعها  قبل  اإ�ضرائيلية  واردات 
غر  "الواردات  من  اإيرادات  بتح�ضيل  الإ�ضرائيلية  ال�ضلطات  وتقوم  اإ�ضرائيل، 

املبا�ضرة" ول حتولها لل�ضلطة الوطنية.

فف�ي  كبرة،  �ضريبية  اإيرادات  لفقدان  اآخر  م�ضدرا  التهريب  ي�ضكل  وكذلك 
احلالت التي تنتج ف�يها ال�ضلع املهربة ف�ي اإ�ضرائيل فاإن ال�ضلطة تخ�ضر �ضريبة 
القيمة امل�ضافة، والإيرادات املتاأتية من �ضرائب امل�ضرتيات، بيد اأنه ف�ي احلالت 
التي تنتج ف�يها ال�ضلع ف�ي بلدان ثالثة تت�ضرب اأي�ضا اإيرادات التعرفة اجلمركية اإىل 
اإ�ضرائيل، اإىل جانب �ضريبة القيمة امل�ضافة و�ضرائب امل�ضرتيات، ومن ال�ضعب 
تقدير قيمة ال�ضلع املهربة من اإ�ضرائيل لفل�ضطني، ولكن قدر التقرير اأنها قد ترتاوح 
بني25-35 % من الواردات الكلية لفل�ضطني. وذكر التقرير اأن النمو القت�ضادي ف�ي 
فل�ضطني و�ضل اإىل 6 %عام 2012، مرتاجعا عن املعدلت املكونة من رقمني ف�ي 
ال�ضنتني ال�ضابقتني، وما زالت الكوابح ف�ي كال جانبي العر�ض والطلب من القت�ضاد 
ترتاكم، فالطلب الكلي تقيده الأزمة املالية وانخفا�ض تدفقات املعونة وعدم قدرة 
القطاع اخلا�ض على ال�ضتثمار وعلى توليد فر�ض العمل. اأما جانب العر�ض ف�يقيده 
احل�ضار املفرو�ض على غزة والقيود املفرو�ضة على التنقل وعملية بناء اجلدار 
العازل، كما يقيده اأي�ضا عزلة القت�ضاد باأكمله عن الأ�ضواق الإقليمية والدولية. 
ويذكر التقرير اأي�ضا اأن تكاليف الإنتاج املرتفعة املرتتبة على ذلك ت�ضل القدرة على 
املناف�ضة. واأ�ضار التقرير لرتفاع ن�ضب البطالة بن�ضبة 1 % ف�ي العام 2012، لت�ضل 
اإىل 27 %، وو�ضل معدل البطالة لدى ال�ضباب اإىل 50 %، وو�ضل معدل الفقر ف�ي 
عام 2011 اإىل 26 %، حيث يعي�ض 18 % من عدد �ضكان ال�ضفة الغربية حتت خطة 
الفقر و30 %ف�ي قطاع غزة. ويرى التقرير اأن امل�ضاعدات الجتماعية املقدمة من 
ال�ضلطة حالت دون اأن يرتفع هذا الرقم اأعلى من ذلك، ولكن هبوط الدعم املقدم 
من املانحني عام 2012 حدت من قدرة ال�ضلطة على تطبيق تدابر للحفز املايل. 
ولفت التقرير اإىل مواجهة ال�ضلطة متاأخرات مرتاكمة م�ضتحقة مل�ضاريف املحلية، 
ومتثل القرو�ض التي تدين بها ال�ضلطة لهذه املوؤ�ض�ضات 68 % من اإيراداتها. ويلفت 
التقرير لتاأثر املوارد الب�ضرية تاأثرا حادا بعمليات الإغالق الإ�ضرائيلية التي تعرقل 
قدرة العمال ف�ي العثور على عمل، وتخف�ض النتظام ف�ي املدار�ض وتن�ضئ �ضغوطا 
توؤدي لعمالة الأطفال. واأ�ضار التقرير لبناء اإ�ضرائيل 150 م�ضتوطنة منذ احتاللها 
لالأرا�ضي الفل�ضطينية ف�ي العام 1967، كما قامت اأي�ضا بو�ضع 450 نقطة تفتي�ض 
داخلية وحواجز وعقبا مادية بعد النتفا�ضة، ما يف�ضل املجتمعات الفل�ضطينية 
عن الأ�ضواق الداخلية الدولية واملحلية، وتفقد املنتجات الفل�ضطينية القدرة على 
املناف�ضة، ومييل النمو لتوجهه نحو قطاع اخلدمات مع حدوث تدهور ف�ي الزراعة 
والت�ضنيع. وتوؤدي القيود الإ�ضرائيلية جلعل التجارة الفل�ضطينية �ضديدة العتماد 
على القت�ضاد الإ�ضرائيلي، وهذا يقوي اعتماد الفل�ضطينيني على اإ�ضرائيل، وهذا 
والذي  املزمن،  الفل�ضطيني  التجاري  العجز  وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  هو  العتماد 
ازداد ف�ي عام 2012 من ن�ضبة 44 % اإىل 47 % من الناجت املحلي الإجمايل. 
كما حتدث التقرير عن امل�ضاعدات املقدمة من "الونكتاد" لفل�ضطني ف�يما يخ�ض 
تنمية القدرات من اأجل تي�ضر التجارة الفل�ضطينية، وبناء القدرات املحلية من 
والت�ضال  اجلمارك  اإدارة  عملية  ودعم  والتدريب،  ال�ضت�ضارات  تقدمي  خالل 

الوثيق بني ال�ضلطة واجلهات املانحة.

األونكتاد: فلسطين تخسر 300 مليون دوالر بسبب تسرب اإليرادات الجمركية 

متفرقات






