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جمعية البنوك تتبرع بمبلغ 250,000 $ لدعم أهلنا في قطاع غزة

تأجيل أقساط المقترضين من فروع البنوك العاملة فـي قطاع غزة

جمعية البنوك تشكل لجنة طوارئ للبنوك العاملة في قطاع غزة
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ويوقع اتفاقية لشراء نظام بنكي عالمي مع شركة تيمينوس الدولية
اأعلن البنك الوطني توقيعه اتفاقية ل�سراء 
�سركة  التطور مع  بنكي جديد عايل  نظام 
جمال  فـي  والرائدة  العاملية   Temenos

تقدمي الربجميات امل�سرفـية، لتزود البنك 
بنظام T24 امل�سرفـي الأكرث تطورا وحداثة 
بنوك  قبل  من  واملعتمد  العامل  م�ستوى  على 
 ،Bank of New York عاملية كبرية مثل
 1,500 يقارب  وما   Bank of China و 
م�سرف عاملي اآخر، لي�سبح البنك الوطني 
واأحدث  اأهم  اأحد  اإىل  م�ستندا  بذلك 
الفل�سطينية.  البنوك  بني  البنكية  الأنظمة 
 T24 لنظام  الوطني  البنك  اختيار  وياأتي 
متا�سيا مع منو البنك وتطوره و�سمن اطار 
تقدمي  اإىل  الرامية  الإ�سرتاتيجية  خطته 

للعمالء  امل�سرفـية  واخلدمات  احللول 
وتطورا. حداثة  واأكرثها  الطرق   باأجود 
الوطني  البنك  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 
منذ  فل�سطني  فـي  منوا  الأ�سرع  البنك  هو 

على  موؤخرا  ح�سل  وقد   ،2011 العام 
جائزة البنك الأ�سرع منوا فـي فل�سطني من 
 CPI  Financial / Banker موؤ�س�سة 

.Middle East

اأعلن البنك الوطني عن نتائجه املالية غري 
للعام  املنتهية  املالية  اأ�سهر  النهائية  لل�ستة 
موجودات  منو  اإىل  البيان  واأ�سار   ،2014

البنك بن�سبة 24.2 % لت�سل اإىل ما يقارب 
 529.6 اأن كانت  657.9 مليون دولر بعد 

كما   ،2013 العام  نهاية  دولر  مليون 
النقدية  والتاأمينات  العمالء  ودائع  ارتفعت 
اإىل  لت�سل  دولر  مليون   71 يقارب  مبا 
 302.6 373.7 مليون دولر بعد ان كانت 

ليحقق   ،2013 العام  نهاية  دولر  مليون 
البنك ن�سبة منو فـي ودائعه بلغت 23.5 %.

املرحلية  املايل  املركز  قائمة  واأ�سارت 
الئتمانية  الت�سهيالت  منو  اإىل  املوحدة 
ما  اإىل  لت�سل   % 11.3 املبا�سرة  بن�سبة 
كانت  ان  بعد  دولر  مليون   254 يقارب 
املا�سي.  العام  نهاية  دولر  مليون   228.2

اأما قائمة الدخل املرحلية املوحدة فاأ�سارت 

بعد  �سافـية  اأرباحا  البنك  حتقيق  اإىل 
 2.228 اإىل  و�سلت  ال�سريبة  احت�ساب 
الفرتة  خالل  باأرباحه  مقارنة  دولر  مليون 
و�سلت  قد  كانت  املا�سي  العام  من  نف�سها 
بلغت  منو  بن�سبة  دولر  مليون   1.445 اإىل 

.% 54.2

جمل�س  رئي�س  الدين،  نا�سر  طالل  اأ�سار 
املبا�سرة  متت  انه  اإىل  البنك  اإدارة 
باإجراءات تغطية رفع راأ�س ماله امل�سرح 
لي�سل  دولر،  مليون   25 تبلغ  بزيادة  به 

 50 كان  ان  بعد  دولر  مليون   75 اإىل 
مليون دولر، وذلك عن طريق طرح ا�سهم 
مل�ساهمي  العام  الثانوي  لالكتتاب  البنك 
واحد  دولر  ال�سمية  بالقيمة  امل�سرف 
اكرب  ثاين  بذلك  البنك  لي�سبح  لل�سهم، 
بنك فل�سطيني من حيث حجم راأ�س املال، 
الرقابية  اجلهات  مع  البنك  توا�سل  وقد 
املخت�سة للح�سول على املوافقات الالزمة 
للمبا�سرة باإجراءات رفع راأ�س ماله ح�سب 

الأ�سول املعمول بها.

بيانات مالية نصف سنوية بارزة،
والمباشرة بإجراءات تغطية رأس مال البنك الوطني إلى 75 مليون دوالر
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ويوقع مذكرة تفاهم مبدئية
لالستحواذ على أصول والتزامات بنك اإلتحاد فـي فلسطين

ويتبرع البنك وموظفوه يتبرعون بشحنة أدوية إلغاثة غزة وأهلها

ملذكرة  توقيعه  عن  الوطني  البنك  اأعلن 
تفاهم مبدئية مع بنك الإحتاد فـي الأردن 
فـي  والتزاماته  اأ�سوله  على  لال�ستحواذ 
التفاق  توقيع  يتم  اأن  على  فل�سطني، 
القادمة.  القليلة  الأ�سهر  خالل  النهائي 
�سيبدءان  باأنهما  امل�سرفان  واأعلن  كما 
بعمليات الفح�س النافـي للجهالة وت�سكيل 

موافقة  على  احل�سول  بعد  الفنية  الفرق 
�سلطة النقد الفل�سطينية املبدئية على بنود 
مذكرة التفاهم. ومت التوافق مبدئيا على 
التزامات  و�سراء  ال�ستحواذ  قيمة  تغطية 
واأ�سول بنك الإحتاد فـي فل�سطني ب�سافـي 
كما  لالأ�سول  املعدلة  الدفرتية  القيمة 
مقابل   ،2014 حزيران   30 بتاريخ 

ا�سرتاتيجي  ك�سريك  الإحتاد  بنك  دخول 
بقيمة  ل�ساحله  اأ�سهم  ا�سدار  عن طريق 
بعد  الوطني  البنك  مال  راأ�س  من   % 10

بعد  اأي  دولر،  مليون   75 اإىل  تغطيته 
بنك  وليح�سل  العام،  الثانوي  الكتتاب 
الإحتاد بذلك على مقعد واحد فـي جمل�س 

ادارة البنك الوطني.

بها  مير  التي  املاأ�ساوية  الأو�ساع  ظل  فـي 
البنك  م�سوؤولية  من  وانطالقا  غزة،  قطاع 
البنك  بادر  والوطنية،  الوطني الجتماعية 
قطاع  لأهل  بالتربع  وموظفوه  الوطني 
النق�س  جراء  الأدوية  من  ب�سحنة  غزة 
القطاع  م�ست�سفـيات  ت�سهده  الذي  احلاد 
وفـي  ال�سحية،  والحتياجات  الأدوية  فـي 
امل�ساهمة  وموظفـيه  البنك  من  حماولة 
والن�ساء  وال�سيوخ  الأطفال  حياة  انقاذ  فـي 
القطاع.  فـي  يوميا  ارواحهم  تزهق  الذين 
من  تربع  بتقدمي  البنك  موظفو  وبادر 
وا�ستجاب  الجتماعية،  اللجنة  �سندوق 
املبلغ،  مب�ساعفة  موظفـيه  ملبادرة  البنك 
ل�سراء اأدوية وم�ستلزمات طبية كانت وزارة 
قائمة  اأ�سدرت  قد  الفل�سطينية  ال�سحة 
باأ�سمائها واأ�سنافها لتغطية النواق�س التي 
وذلك  القطاع،  م�ست�سفـيات  منها  تعاين 

العدوان  اثر  وامل�سابني  اجلرحى  لإ�سعاف 
غزة. على  ع�سر  اخلام�س  لليوم   املتوا�سل 
ومن جانبه �سرح اأحمد احلاج ح�سن، املدير 
تاأتي  املبادرة  ان هذه  الوطني  للبنك  العام 
الجتماعية  البنك  م�سوؤولية  من  انطالقا 
من  ممكن  قدر  اكرب  لإ�سعاف  والوطنية، 
ي�سلون  الذين  والأطفال  والن�ساء  ال�سيوخ 
اإىل م�ست�سفـيات غزة باملئات يوميا، م�سددا 

اإن على موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س 
الفل�سطيني تقدمي كل ما ميكن لإغاثة ابناء 
املاأ�ساوي  الظرف  فـي ظل  فـي غزة  �سعبنا 

والالاإن�ساين الذي يعي�سه اأهلنا هناك.
الوطني  باحل�س  ح�سن  احلاج  واأ�ساد  كما 
موظفو  به  يتمتع  الذي  العايل  والإن�ساين 
البنك الوطني والذي دفعهم اإىل تلبية نداء 

ا�ستغاثة اخوانهم فـي غزة.

حملة  اطالق  عن  الوطني  البنك  اأعلن 
جديدة هي الأقوى على بطاقة ما�سرتكارد 
مل�ستخدمي  تتيح  والتي  الئتمانية، 
�سحب  فـي  الدخول  الوطني  ما�سرتكارد 

100 �سعف قيمة واحدة من  �سهري لربح 
البطاقة،  بوا�سطة  جتري  التي  احلركات 
�سواء من خالل ال�سحب النقدي اأو ال�سراء.
وتتيح احلملة كذلك فر�سة دخول اأ�سحاب 

مرة  من  لأكرث  ال�سحب  على  البطاقات 
ودون حتديد حد اأق�سى ل�ساحب البطاقة 
الواحدة، على اأن يكون احلد الأدنى للحركة 

الواحدة 20 دولر امريكي. 

ويطلق حملة اربح 100 ضعف قيمة مشترياتك باستخدامك بطاقة ماستركارد
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بنك االسكان يساهم فـي إغاثة األهل فـي قطاع غزة
فـي  الأهل  لغاثة  مالية  م�ساعدة  تقدمي   -
قطاع غزة: قدم بنك ال�سكان للتجارة والتمويل 
غزة،  قطاع  فـي  لالأهل  عاجلة  مالية  م�ساعدة 
من  املخ�س�سة  الغاثية  الربامج  �سمن  وذلك 
قبل وكالة الأمم املتحدة لغاثة وت�سغيل الالجئني 
وتاأتي  باخل�سو�س،   UNRWA الفل�سطينيني 
هذه امل�ساهمة فـي اطار اجلهود وامل�ساعي الرامية 
وتقدمي  غزة،  قطاع  فـي  الأهل  مع  للتوا�سل 
مواجهة  فـي  مل�ساندتهم  العاجلة  امل�ساعدات 
الو�ساع ال�سعبة التي يعي�سونها، فـي ظل العدوان 
امل�ستمر الذي يتعر�سون له، والذي خلف الدمار 
فـي البيوت والبنية التحتية، والعديد من امل�سابني 

من الطفال والن�ساء وال�سيوخ.
املحبــة  "�سـلـ�سـلــة  حـمـلــة  فـي  املـ�سـاهـمـــة   -
�ساهم  غزة:  ن�ساء  �سمود  والكرامة" لدعم 
املحبة  "�سل�سلة  حملة  فـي  ال�سكان  بنك 
والكرامة "التي اطلقتها جمعية املراأة العاملة 
غزة،  قطاع  لن�ساء  احتياجات  توفـري  بهدف 

اجلهود  اطار  فـي  امل�ساهمة  هذه  وتاأتي 
وامل�ساعي الرامية للتوا�سل مع اأهلنا فـي غزة.

ومن جهتها �سكرت املدير العام للجمعية ال�سيدة 
حملة  مع  لتفاعله  الإ�سكان  بنك  خري�سة  اآمال 
"�سل�سلة املحبة والكرامة" التي اأطلقتها اجلمعية 
�سمن جهودها لتعزيز �سمود الن�ساء والفتيات 
فـي قطاع غزة، والتي تركزت على تقدمي رزمة 
من املواد ال�سحية وال�سخ�سية للن�ساء اللواتي 
الإ�سرائيلي،  العدوان  بفعل  بيوتهن  من  هجرن 
روح  يعك�س  التربع  هذا  باأن  خري�سة  واأ�سارت 
عرب  البنك  قبل  من  الجتماعية  امل�سوؤولية 

التكافل والتعا�سد بني ال�سعب الفل�سطيني.
- موظفـي بنك ال�سكان يتربعون براتب يوم 
انطالقا  غزة:  قطاع  فـي  الأهل  ل�سالح  عمل 
من  امل�سوؤولية الجتماعية والن�سانية جتاه ابناء 
ال�سابر،  غزة  قطاع  فـي  الفل�سطيني  �سعبنا 
بنك  بها  قام  التي  الإغاثية  للجهود  وا�ستكمال 
ال�سكان وموؤ�س�سات املجتمع املحلي وال�سركات 

لدعم  الأهل  فـي قطاع غزة، ولأن الهم واحد 
والوطن واحد قرر بنك ال�سكان وموظفوه تقدمي 
احلملة  �سمن  يقدم  بحيث  عمل،  يوم  راتب 
ترعاها  والتي  غزة  فـي  الأهل  لإغاثة  الوطنية 
وذلك  الفل�سطينية،  الطبية  الغاثة  موؤ�س�سة 
عن طريق تزويد املراكز ال�سحية بامل�ستلزمات 
الطبية الالزمة، بهدف امل�ساعدة فـي تخفـيف 
حدة الأزمة الن�سانية القائمة خا�سة مع النق�س 
بني  والوبئة  المرا�س  وتف�سي  بالدوية  احلاد 
الأهل فـي قطاع غزة. وفـي حديث لل�سيد حممد 
الربغوثي املدير القليمي للبنك، افاد باأن هذه 
و�سعور  الن�سانية،  لنداء  تلبية  تاأتي  املبادرة 
بالواجب من قبل موظفـي البنك اجتاه اأخوانهم 
بغزة، م�سريًا اإىل اأن هذه امل�ساعدات تقع �سمن 
غزة  قطاع  فـي  الأهل  لدعم  البنك  م�ساهمات 
وتلبية لحتياجاتهم، مثمنا دور موظفـي البنك 

باإجناح املبادرة و�سعورهم الن�ساين العميق.

تكرمي  حفل  رعاية  فـي  الإ�سكان  بنك  �ساهم 
والتي  العامة،  بالثانوية  املتفوقني  الطلبة 
وذلك  اخلليل،  ل�سمال  الرتبية  مديرية  تقيمه 
الف�سل  تقدمي  على  الطالب  حث  بهدف 
وت�سب  لتطلعاتهم  ت�سمو  بنجاحات  والتميز 
من  كل  التكرمي  وح�سر  اجلميع،  مب�سلحة 
حمافظ  ونائب  حلحول  فـي  البنك  فرع  مدير 
ورئي�س  املحافظ  عن  ممثال  اخلليل  حمافظة 
واملجال�س  البلديات  وروؤ�ساء  حلحول  بلدية 
القروية ل�سمال اخلليل، بالإ�سافة اإىل ممثلي 
ومديري  اخلا�سة  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
اخلليل  �سمال  مدار�س  و  الرتبية  ومديرات 

وموظفـي املديرية واأهايل الطلبة املكرمني. 
تكرمي  على  اقت�سر  الذي  التكرمي  بداية  وفـي 

ويكرم متفوقي الثانوية العامة فـي مديرية شمال الخليل

الفاحته  قراءة  وبعد  كلمات،  والقاء  الوائل 
بال�سفاء  والدعاء  ال�سهداء  ارواح  على  والرتحم 
العاجل للجرحى، رحب مدير تربية �سمال اخلليل 
م�سيدا  الكرام  باحل�سور  مروة  �سامي  الأ�ستاذ 

حاجة  موؤكدًا  الهايل،  ودعم  الطالب  مبجهود 
بنك  بدور  واأ�ساد  وتعمر،  تبني  لكفاءات  الوطن 
وتكرمي  املديرية  لدعم  دائما  ال�سباق  الإ�سكان 

الأوائل بالثانوية العامة منذ تا�سي�سها.
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ويرعى عددًا من المخيمات الصيفـية فـي يطا والمسافر والطيبة

يطا  اقليم  فـي  ال�سيفـية  املخيمات  يدعم   -
املخيمات  برعاية  الإ�سكان  بنك  قام  وامل�سافر: 
التعبئة  مفو�سية  نظمتها  التي  ال�سيفـية 
والتنظيم التابعة لقليم يطا وامل�سافر، بحيث مت 
تنظيم عدة خميمات فـي املنطقة لتعزيز الثقة 
وحتفـيزهم  امل�ساركني  الأطفال  عند  بالنف�س 
وليجاد  املجموعة،  روح  �سمن  العمل  على 
فر�سة للرتفـيه والتعبري عن الذات ل �سيما فـي 
امني  �سكر  وبدوره  ال�سعبة. هذا  الظروف  ظل 
بنك  د.كمال خمامرة  وامل�سافر  يطا  اإقليم  �سر 
للن�ساطات  الدائم  ودعمه  متيزه  على  الإ�سكان 
امل�سوؤولية  بروح  م�سيدا  الثقافـية،  والفعاليات 
الجتماعية العالية التي تتمتع بها ادارة البنك، 

والتي حتر�س على خدمة الوطن وابنائه.
يطا  فرع  مدير  ال�سروف  وائل  اأكد  جانبه  ومن 
القليمي خالل حفل اخلتام  املدير  ممثال عن 

على اأن هذا الدعم ياأتي �سمن �سيا�سة البنك فـي 
دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي وكافة ن�ساطاتها 

الثقافـية  والتعليمية.
امل�سرتك  ال�سيفـي  للمخيم  رعايته  يقدم   -
املخيم  الإ�سكان  بنك  رعى  الطيبة:  بلدة  فـي 
والذي  الطيبة،  بلدة  فـي  امل�سرتك  ال�سيفـي 
مب�ساركة  الالتني  كني�سة  �ساحة  فـي  انطلق 
الالتني  طائفة  عن  ممثال  حالوة  عزيز  الأب 
والأب جاك عابد ممثال عن طائفة الكاثوليك 
الروم،  طائفة  عن  ممثال  خوري  داوود  والأب 
من  وطفلة  طفل   250 من  اأكرث  ومب�ساركة 
البلدة، بحيث جاء املخيم ملا له من اأثر ايجابي 
فـي نفو�س الأطفال وال�سبان امل�ساركني من حيث 
والنخراط  والندماج  بالنف�س،  الثقة  تعزيز 
ال�سخ�سية،  تطوير  على  تعمل  جمموعات  فـي 
وليجاد فر�سة للرتفـيه والتعبري عن الذات 

ل �سيما فـي ظل الظروف ال�سعبة.
هذا وقد تقدم الب عزيز حالوة بجزيل �سكره 
لبنك ال�سكان على رعايته للمخيم، والذي كان 
له اثر كبري فـي اجناح املخيم وتغطية نفقاته، 
م�سيدا بروح امل�سوؤولية الجتماعية العالية التي 
تتمتع بها ادارة البنك، والتي ت�سب ببناء لبنات 

ا�سا�سية ايجابية فـي الوطن وابناءه. 
ال�سيد  للبنك  القليمي  املدير  اأكد  جانبه  ومن 
حممد الربغوثي على حر�س البنك فـي امل�ساهمة 
اأوائل  من  تعترب  والتي  الجتماعية،  بامل�سوؤولية 
اهتماماته، خا�سة تلك الن�ساطات التي تخت�س 
املخيمات  اأن  حيث  والأطفال،  ال�سباب  باأمور 
ال�سيفـية تعترب الأكرث قربا من املواطنني والتي 
ت�سهم فـي تطوير القدرات الفنية والثقافـية لدى 
الأطفال، وت�سهم ب�سكل فعال فـي تنمية وعيهم 

وادراكهم وتفعل اندماجهم باملجتمع.

فرع  مدير  م�سعل  ن�سيم  ال�سيد  اأكد  وقد  هذا 
الرعاية  هذه  باأن  حلحول  فـي  ال�سكان  بنك 
تاأتي اإميانًا من البنك باأهمية التعليم وروؤيته 
هذا  فـي  اخلا�س  القطاع  م�ساندة  ب�سرورة 
النجاح  على  واأهاليهم  الطلبة  مهنئًا  املجال، 
اأخرى  جهة  ومن  التوفـيق.  دوام  لهم  متمنيا 
�سدد رئي�س بلدية حلحول ال�سيد وجدي ملحم 

بالعملية  ال�ستمرار  �سرورة  على  كلمته  فـي 
التعليمية رغم كل ال�سعاب ملا فـيها من ثبات 
وجهاد مل�ستقبل م�سرق وحياة كرمية، م�سددًا 
لالرتقاء  اجلهود  كل  تكاثف  �سرورة  على 
ا�ستمرارها  و�سمان  التعليمية  بالعملية 
وجناحها، موؤكدًا على اأهمية هذا التكرمي ملا 
فـيه من حتفـيز للطلبة على النجاح واملثابرة 

بالذكر  اجلدير  ومن  مبتغاهم.  اىل  للو�سول 
اأن بنك ال�سكان قام بامل�ساهمة برعاية احلفل 
على مدار اخلم�س �سنوات املا�سية، اإميانًا من 
وتفعيل  الجتماعية  امل�سوؤولية  مببداأ  البنك 
�سبل  وتوفـري  التعليمة،  العملية  بدعم  دورها 
جناحها بتحفـيز الطالب على التقدم بالتعليم 

لي�سب فـي رفعة وخدمة املجتمع. 
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فائزتين بجائزة 50 ألف دينار أردني من بنك األردن لغاية اآلن
وجائزتين بمقدار 25 ضعف الرصيد وبما يعادل 125 ألف دينار أردني

كحد أقصى بانتظاركم فـي نهاية العام

الأوىل  الفائزة  عن  الأردن  بنك  اأعلن 
لعام  التوفـري  ح�سابات  بجوائز 
يو�سف  رنان  ال�سيدة  وهي   ،2014

عو�س اهلل من فرع البرية – رام اهلل، 
األف دينار   50 الـ  والتي فازت بجائزة 
اأردين، والتي مت ال�سحب عليها بتاريخ 
ت�سليمها  مت  وقد   ،2014/07/30

البرية  فرع  مدير  قبل  من  اجلائزة 
ال�سيد �سلطان زيد.

ال�سحب  مت  والتي  الثانية  اجلائزة  اأما 
فكانت   2014/08/26 بتاريخ  عليها 
مثقال  اأريج  ال�سيدة  ن�سيب  من 
ا�ستلمت  وقد  جنني،  فرع  من  حماميد 
ال�سيد  الفرع  مدير  قبل  من  اجلائزة 

حممد جرار.
 50,000 الـ  جائزة  على  ال�سحب  ويتم 
اأن  حيث  �سهري،  ب�سكل  اأردين  دينار 

احلد الأدنى لر�سيد العميل للدخول على 
هذا ال�سحب هو 200 دينار اأردين اأو ما 
با�ستثناء  الأخرى  بالعمالت  يعادلها 

عملة ال�سيكل.
وقد قام بنك الأردن بتغيري اجلوائز على 
بالإ�سافة  العام،  لهذا  التوفـري  ح�سابات 
ال�سهرية هناك اجلائزة الكربى  للجائزة 
�سهر  نهاية  فـي  عليها  ال�سحب  يتم  التي 
�سعف   25 بقيمة  فهي  الأول،  كانون 
الر�سيد، ومبقدار 125 األف دينار اأردين 
كحد اأق�سى، لفائزين اثنني، اأي مبا يعادل 
250,000 دينار اأردين تقريبا، مع العلم 

للدخول  العميل  لر�سيد  الأدنى  احلد  اأن 
على هذا ال�سحب هو 1,000 دينار اأردين 
با�ستثناء  الأخرى  بالعمالت  يعادله  ما  اأو 

عملة ال�سيكل.
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العمل  فـي  ي�ساركون  الهلي  البنك  موظفـني  طاقم 
حتت  اهلل  رام  مدينة  �سوارع  تنظيف  فـي  التطوعي 
اأنا نظيف"، وقد مت تنظيم   ... "مدينتي نظيفة  �سعار 
فـيها  و�سارك  اهلل،  رام  بلدية  قبل  من  الفعالية  هذه 

العديد من موظفـي املوؤ�س�سات العاملة فـي املدينة.
الجتماعية،  امل�سوؤولية  اطار  فـي  البنك  م�ساركة  تاأتي 
وت�ستغل  الكبرية  الهمية  البنك  ادارة  توليها  التي 
الهتمام  هذا  عن  للتعبري  واملنا�سبات  الو�سائل  �ستى 

ورعايته. الجتماعي 

البنك األهلي األردني يقوم بتدريب وتطوير كادره الوظيفـي 

ويشارك فـي العمل التطوعي »مدينتي نظيفة ... أنا نظيف«

ور�سة  فـي  الأردين  الأهلي  البنك  موظفو  �سارك 
فـي   2014/5/17-16 بتاريخ  عقدها  مت  عمل 
قبل  من  اأريحا  مدينة  فـي  النرتكونتيننتل  فندق 
بعنوان  الفل�سطيني  الأوروبي  ال�سندوق  موؤ�س�سة 
عدة  نقا�س  مت  وقد   Teambuilding Model

متويل  برنامج  فـي  بامل�ستجدات  تتعلق  موا�سيع 
على  التاأكيد  اإىل  بالإ�سافة  فل�سطني  فـي  امل�ساريع 

كفريق. العمل  واأهمية  كيفـية 
 Winners مركز  مع  وبالتعاون  البنك  نظم  كما 
بعنوان   اهلل  رام  مدينة  فـي  دورات  عدة  للتدريب 
مت  والتي   Consultative Selling Skills

 Emotional دورة  و  املوفنبيك  فندق  فـي  تنفـيذها 
فندق  فـي  تنفـيذها  مت  والتي   Intelligence

املوظفـني  من  جمموعة  �سملت  حيث  بارك،  جراند 
مهاراتهم  لتعزيز  الإدارية  امل�ستويات  خمتلف  من 
متطورة  وباأ�ساليب  مميزة  خدمات  لتقدمي  لتاأهيلهم 
هذه  بعقد  البنك  اإدارة  تقوم  حيث  البنك،  لزبائن 
يتنا�سب  مبا  املوظفـني  لتاأهيل  دوري  ب�سكل  الدورات 
املميزة. امل�سرفـية  اخلدمات  وتقدمي  زبائنه  وحاجة 



بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي يفتتح فرعه الجديد فـي رام اهلل 
العربي  الإ�سالمي  البنك  احتفل 
مدينة  فـي  اجلديد  فرعه  بافتتاح 
�سلطة  حمافظ  بح�سور  اهلل  رام 
الوزير  د.جهاد  الفل�سطينية  النقد 
والبرية  اهلل  رام  حمافظة  وحمافظ 
د. ليلى غنام، وح�سد من كبار رجال 

الأعمال وال�سخ�سيات العتبارية.
واعترب رئي�س جمل�س الدارة ال�سيد وليد 
املكان  فـي هذا  الفرع  افتتاح هذا  فاخور 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  من  الهام 
والتو�سع  التطور  خطوات  من  خطوة  هو 
اأخرى  فروعًا  �سيتلوه  والذي  للبنك 

وبرامج وخدمات جديدة اأخرى.
�سعيدي  �سامي  ال�سيد  رحب  ناحيته  من 
اأن  واأكد  باحل�سور  للبنك  العام  املدير 
افتتاح فرع جديد فـي رام اهلل هو �سمن 
ينتهجها  تطويرية  تو�سعية  ا�سرتاتيجية 
البنك ليت�سنى له تقدمي اأف�سل اخلدمات 
اأن  واأ�سار  عليهم،  واملحافظة  لعمالئه 
فـي  احلديثة  الأ�ساليب  ينتهج  البنك 

ويطلق موقعه االلكتروني بحلته الجديدة
لتقدمي  املتوا�سلة  جهوده  اإطار  فـي 
متميزة  اإ�سالمية  م�سرفـية  خدمات 
اللكرتوين  موقعه  البنك  اأطلق  لزبائنة 
اجلديدة  بحلته   www.aibnk.com

باللغتني العربية والجنليزية ومبوا�سفات 
وخ�سائ�س مميزة جديدة فـي هذا املوقع 
وموؤ�سر  والتوفـري  التمويل  خدمات  منها 
وا�سعار  وفل�سطني  عمان  بور�سة 
اللية  ال�سرافات  وخريطة  العمالت 

والفروع واأ�سماء الفائزين واخر اأخبار 
وخدماته  البنك  عن  معلومات  البنك 
وبراجمه كما �سيتم قريبًا ا�سافة ميزة 
خالل  من  مبا�سرة  الفوري  الت�سديد 
ال�سالمي  للبنك  اللكرتوين  املوقع 

العربي.
عام  مدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
ياتي  اجلديد  املوقع  اطالق  اأن  البنك 
من اأهمية التكنولوجيا واملعلوماتية فـي 

ع�سر ثورة النرتنت والتقنية احلديثة 
العربي  ال�سالمي  البنك  ان  حيث 
فـي  والكبرية  الريادية  املوؤ�س�سات  من 
الهتمام  عليها  لذا  الفل�سطيني  ال�سوق 
و�سول  وت�سهيل  التطور  مبواكبة 
البنك  من  وحر�سًا  للجمهور  املعلومات 
البنكية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على 
وال�سهولة  الرقي  مبنتهى  احلديثة 

والأمان.

هذا  فـي  �سيطبق  اأنه  زبائنه  خدمة 
التي   visit management نظام  الفرع 
املوقع  خالل  من  احلجز  للزبائن  �ستتيح 
اخلدمات  لتنفـيذ  واملوبايل  اللكرتوين 
الفروع  باقي  تطبيق على  و�سيتم  املتعددة 

الأخرى اإن �ساء اهلل.
الوزير  هناأ  الفتتاحية،  كلمته  وخالل 
املميز  الفرع  هذا  بافتتاح  البنك  اإدارة 
على  �ست�ساعد  التي  ومب�ساحته  مبوقعه 
واأثنى  الزبائن،  من  اأكرب  عدد  خدمة 

ودوره  العربي  ال�سالمي  البنك  على 
التفرع  و�سيا�سة  القت�سادية  بالتنمية 
التي ينتهجها والتي اأدت اىل افتتاح 12 
فرعًا ومكتبا حتى الآن، م�سريًا اىل دور 
البنك بتوفـري فر�س العمل للخريجني، 
البنك  اأر�سدة  منو  على  اأثنى  كما 
املبا�سرة  متويالته  واإجمايل  النقدية 
و�سافـي  دولر  مليون   229 بلغت  التي 

الأ�سول التي بلغت 526 مليون دولر. 
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الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  وقع 
و�سامي  فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير 
ال�سالمي  البنك  عام  مدير  ال�سعيدي، 
لتقدمي  م�سرتكة  تفاهم  اتفاقية  العربي 
اإ�سدار بطاقات الئتمان واخل�سم  خدمة 

للبنك ال�سالمي العربي. 
فل�سطني  بنك  �سيعمل  التفاقية،  ومبوجب 
الع�سو الرئي�سي فـي �سركتي فـيزا وما�سرت 
كارد العامليتني على الإعداد لتقدمي خدمة 
للبنك  اإ�سدار بطاقات الئتمان واخل�سم 

ال�سالمي العربي كع�سو فرعي.
حيث تتيح التفاقية متكني البنك ال�سالمي 
العربي من تقدمي خدمة البطاقات لعمالئه 
وقت  خالل  واخل�سم  الئتمان  بنوعيها 

ويوقع اتفاقية تفاهم مع بنك فلسطين إلصدار بطاقات االئتمان والخصم

ت�سنيعها  يتم  البطاقات  هذه  كون  ق�سري 
بعك�س  فل�سطني  بنك  بوا�سطة  حمليا 

املوؤ�س�سات امل�سرفـية الأخرى التي عادة ما 
يتم ت�سنيعها فـي اخلارج.

يقدمه  الذي  املتوا�سل  الدعم  ظل  فـي 
ملوؤ�س�سات  العربي  الإ�سالمي  البنك 
امل�سوؤولية  ملبداأ  تعزيزًا  املحلي  املجتمع 
الذي  الرائد  للدور  وتفعياًل  املجتمعية، 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  فـي  به  يقوم 
القت�سادية  النواحي  كافة  فـي 
املجتمع،  فـي  والثقافـية  والجتماعية 
بالتربع  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 
فـي  اخلريية  الت�سامن  جلمعية 
التي  اخلريية  امل�ساريع  ل�سالح  نابل�س 
املحتاجة  والأ�سر  الأيتام  ت�ستهدف 
الطرود  م�ساريع  وهي  رم�سان  فـي 
وامل�ساعدات  العيد  وك�سوة  الغذائية 
الأعباء  تخفـيف  �ساأنها  من  التي  املالية 
الأ�سر  وم�ساندة  الرامل  تتحملها  التي 

ويتبرع لجمعية التضامن الخيرية
لصالح المشاريع الخيرية والمدرسة االسالمية الثانوية التابعة للجمعية

الحتياجات  وذوي  واملر�سى  املحتاجة 
اخلا�سة.

م�سروع  البنك  رعى  ال�سياق  ذات  وفـي 
املدر�سة  فـي   )2 البداع)ارتق  �سناعة 
قام  و  هذا  للجمعية،  التابعة  ال�سالمية 
نابل�س  فرع  مدير  الزامل  نظام  ال�سيد 
البنك،  عن  نيابة  للجمعية  التربع  بتقدمي 
الدكتور عالء مقبول رئي�س جمعية  و�سكر 
الت�سامن البنك على هذا التربع الكرمي.
على  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأثنى 
الت�سامن  جمعية  تبذلها  التي  اجلهود 
عن  الأعباء  تخفـيف  فـي  اخلريية 
وذوي  واملر�سى  املحتاجة  الأ�سر 
الأيتام،  وكفالة  اخلا�سة  الحتياجات 
العربي  الإ�سالمي  البنك  ان  وافاد 

املجتمع  خدمة  عاتقه  على  يحمل 
الجتماعية. وامل�سوؤولية 
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FATCA ويعقد البنك ورش عمل تدريبية لموظفـيه بخصوص الـ

مجلس إدارة بنك االستثمار الفلسطيني يقرر
تعيين عيسى قسيس مديرًا عامًا للبنك

بــانــورامــا

ال�ستثمار  بنك  اإدارة  جمل�س  قرر 
ق�سي�س  عي�سى  تعيني  الفل�سطيني 
اعتماد  مت  وقد  للبنك  عامًا  مديرًا 
النقد  �سلطة  قبل  من  تعيينه 
بخربة  ق�سي�س  ويتمتع  الفل�سطينية، 
الكفاءات  من  وهو  وا�سعة،  م�سرفـية 
امل�ستوى  على  لها  امل�سهود  امل�سرفـية 

. والعربي  الفل�سطيني 
وتعزيزًا  تر�سيخًا  ق�سي�س  تعيني  وجاء 
البنك  به  يطلع  الذي  الريادي  للدور 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  ال�سوق  فـي 
من ا�ستمرارية ومنو وتطوير العمال 
فـي �ستى املجالت امل�سرفـية واملالية. 
عدة  تعيينه  قبل  ق�سي�س  �سغل  وقد 
منا�سب رفـيعة منها الرئي�س التنفـيذي 
ل�سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري 

كون التدريب اأ�سبح وظيفة اإدارية رئي�سية 
وم�ستمرة من وظائف الإدارة احلديثة ومن 
البنك  ادارة  من  الدائم  احلر�س  منطلق 
موظفـي  ومهارات  خربات  تطوير  على 
البنك، فقد عقدت ور�ستي عمل فـي كل من 
مدينة رام اهلل وبيت حلم تهدف للتعريف 
متطلبات  وماهي   FATCA بالـ 
والتحديات  والعقبات  تطبيقها 
معها،  التعامل  واآلية  تواجهها  التي 
موظفـي  العمل  ور�سة  وا�ستهدفت 
كل  �سرح  ومت  البنك  ومكاتب  فروع 
تف�سيلي  ب�سكل  باملو�سوع  يتعلق  ما 

ا�ست�سارية  مالية  منا�سب  عدة  و�سغل 
ل�سندوق  ماليًا  م�ست�سارًا  منها 
وم�ست�سارًا  الفل�سطيني،  ال�ستثمار 
بال�سافة  النقد  �سلطة  ملحافظ 
النقد  �سلطة  اإدارة  جمل�س  فـي  لع�سوًا 
 HSBC لبنك  ومديرًا  الفل�سطينية، 
ومدير  فل�سطني،   / الو�سط  ال�سرق 
ال�سرق   HSBC بنك  فـي  تنفـيذي 
الو�سط / الأردن، وي�سغل حاليًا من�سب 
نائب رئي�س بلدية مدينة روابي وع�سوًا 
ملوؤ�س�سات  واإداره  اأمناء  جمال�س  فـي 

وتعليمية. جمتمعية 
املاج�ستري  درجة  على  حا�سل  اأنه  علمًا 
من  العمال  ادارة  فـي  الدولية  التنفـيذية 
 Northwestern Kellogg جامعة 
ودرجة  �سيكاغو،   Business School

البكالوريو�س فـي العلوم املالية وامل�سرفـية 
من جامعة الريموك/الأردن.

والجابة عن الت�ساوؤلت واعطاء اأمثله 
حول املو�سوع.

ال�سيد  بح�سور  الور�سة  هذه  ومتت 
فوزي اجلوهري نائب املدير العام .
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ضمن حملة »جوائزنا بالماليين« لبرنامج حسابات التوفـير
بنك القاهرة عمان يحتفل بتسليم الجائزة الشهرية الكبرى لشهر حزيران وتموز وآب

وقيمتها ربع مليون شيقل 

ويطلق حملة جديدة لقروض السيارات »البنزين على بنكي مع قرض سيارتي« 

ويدعم البنك األنروا إلغاثة غزة
ويقدم موظفـيه الدعم إلغاثة غزة

ال�سهرية  اجلائزة  بت�سليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
الكربى ل�سهر حزيران �سمن حملة "جوائزنا باملاليني" 
لل�سيدة  �سيقل   250,000 وقيمتها  التوفـري  حل�سابات 
كما  قلقيلية،  فرع  لدى  املدخرة  عوي�سي  �سامل  وجيهه 
ل�سهر  الكربى  ال�سهرية  اجلائزة  بت�سليم  البنك  قام 
متوز لل�سيدة �سالم نزال ملنفعة الطفل احمد �سراغمة 
املدخرة لدى فرع مكتب جنني، هذا وقد فاز باجلائزة 
الفتاح  عبد  ريا�س  ال�سيد  اآب  ل�سهر  الكربى  ال�سهرية 
تلقى  وقد  الإر�سال،  فرع  لدى  املدخر  طاهر  فار�س 
الفائزين خرب الفوز باجلائزة الكربى ب�سعادة غامرة .
اأطلق  قد  عمان  القاهرة  بنك  اأن  ذكره  املفـيد  ومن 
ح�سابات  لربنامج  باملاليني"  "جوائزنا  حملة  لت�ساور 
2013 وت�ستمر حتى  التوفـري فـي �سهر اأيلول من العام 
�سهر اآب من العام 2014، �سمن اإ�سرتاتيجيته الهادفة 

لثقة  وتقديرا  امل�سرفـية،  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  فـي  التمّيز  اإىل 
حتت  احلملة  طرح  مت  وقد  وتطلعاتهم؛  لحتياجاتهم  وتلبية  عمالئه 
اجلائزة  على  �سهريًا  ال�سحب  �سيتم  حيث  باملاليني"  "جوائزنا  �سعار 
يومية قيمتها  اإىل جائزة  بالإ�سافة  �سيقل،  ربع مليون  الكربى وقيمتها 

5,000 �سيقل.

اطلق بنك القاهرة عمان موؤخرا حملة جديدة لقرو�س 
ال�سيارات حتت عنوان "البنزين على بنكي مع قر�س 
البنك  لعمالء  خاللها  من  تقدم  والتي  �سيارتي" 
احلا�سلني على قر�س لتمويل �سراء �سيارة هدية فورية 

عبارة عن بطاقة بنزين بقيمة 1,000 �سيكل.
اخلدمات  تقدمي  اطار  فـي  احلملة  هذه  طرح  ياأتي 
الأف�سل لعمالء البنك وت�سهيل احل�سول على �سيارة 

اإغاثية  م�ساعدة  بتقدمي  عمان  القاهرة  بنك  قام 
النفقات  لتغطية  دولر   10,000 مببلغ  الأونروا  لدعم 
ت�ساعد  عن  النا�سئة  العائالت  باإيواء  املتعلقة  الطارئة 
اأدى  الذي  غزة،  قطاع  فـي  اأهلنا  على  العدوان  وترية 
العائالت  اآلف  وت�سريد  الن�ساين  الو�سع  تدهور  اىل 

وب�سروط �سهلة ومي�سرة : ن�سبة متويل ت�سل اإىل 100 % من ثمن 
ال�سيارة، متويل ي�سل اىل 35,000 دولر، فرتات �سداد ت�سل اىل 
6 �سنوات لل�سيارات اجلديدة، عرو�س مميزة مع عدد من وكالء 
عليها  موافق  جمانية  ائتمان  بطاقة  �سفر %،  وبفائدة  ال�سيارات 
م�سبقًا )للبطاقات العادية(، وت�ستمر هذه احلملة حتى نهاية العام 

احلايل. 

الفل�سطينية اىل مدار�س ومقار تابعة لالنروا.
والعديد  فل�سطني  فـي  والعامة  اخلا�سة  املوؤ�س�سية  اجلهود  مع  ومتا�سيا 
عمان  القاهرة  بنك  قام  غزة،  قطاع  فـي  اأهلنا  لإغاثة  العامل  دول  من 
املوظفـني  كافة  رواتب  من  عمل  يوم  اأجر  يوازي  ما  باقتطاع  مبوجبها 

ل�سهر اآب لتقدمي معونات اغاثية لأهلنا فـي قطاع غزة.



بــانــورامــا

اإلدراج األول من نوعه
توقيع اتفاقية إدراج سندات قرض البنك التجاري الفلسطيني فـي بورصة فلسطين

القر�س  �سندات  اإدراج  اتفاقية  توقيع  مت 
التي اأ�سدرها البنك التجاري الفل�سطيني 
وجرت  فل�سطني.  بور�سة  فـي  موؤخرًا 
العامة  الإدارة  مقر  فـي  التوقيع  مرا�سم 
مدينة  فـي  الفل�سطيني  التجاري  للبنك 
اأول  ال�سندات  هذه  وتعترب  اهلل.  رام 
فـي  للتداول  طرحها  يتم  قر�س  �سندات 
�سمن  و�ستدرج  فل�سطني،  بور�سة  تاريخ 
�سوق ال�سندات فـي البور�سة على اأن يبداأ 
تداولها اعتبارًا من 2014/09/01 حتت 

.)PCB01( رمز التداول
ووقع التفاقية كل من ال�سيد اأحمد عوي�سه 
فل�سطني،  لبور�سة  التنفـيذي  الرئي�س 
الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام  واملدير 
ال�سوا، بح�سور ال�سيد هاين  ال�سيد عزام 
البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ن�سار 
عن  وممثلني  ال�سندات  مالكي  وهيئة 
البور�سة وهيئة �سوق راأ�س املال، بالإ�سافة 
�سركة  عن  وممثل  ال�سركات  مراقب  اإىل 
"اإرن�ست  للبنك  اخلارجي  التدقيق 
موظفـي  من  وعدد  و�سحافـيني  ويونغ"، 
عقب  التفاقية  تلك  توقيع  وجاء  البنك، 
عقد الجتماع الأول لهيئة مالكي �سندات 

البنك التجاري الفل�سطيني.
بداية مرحلة جديدة

من جانبه، اأكد الرئي�س التنفـيذي لبور�سة 
هذا  باأن  عوي�سه  اأحمد  ال�سيد  فل�سطني 
الإدراج يعد عالمة فارقة وحمطة جديدة 
فل�سطني،  بور�سة  تطور  حمطات  من 
من  جديدة  ا�ستثمارية  اأداة  اإدراج  عرب 
�ساأنها تو�سيع خيارات امل�ستثمرين واإتاحة 
الفر�سة ملن يرغب من جمهور امل�ستثمرين 

وتقليل  ال�ستثمارية  حمافظهم  لتنويع 
ال�ستثمار  اإىل  بالإ�سافة  املخاطرة  ن�سبة 
اأن  اإىل  منوهًا  ثابت،  عائد  ذات  اأداة  فـي 
تاأ�سي�سها  منذ  جاهزة  فل�سطني  بور�سة 
املالية من  الأدوات  النوع من  لتداول هذا 

النواحي القانونية والتنظيمية والفنية.
واأ�ساد عوي�سه بتكاملية اجلهود امل�سرتكة 
جتربة  اأول  اإجناح  فـي  كافة  لالأطراف 
فل�سطينية فـي اإ�سدار �سندات قر�س قابلة 
هيئة  دور  �سيما  ل  البور�سة  فـي  للتداول 
�سوق راأ�س املال و�سلطة النقد الفل�سطينية 
تعاقد  التي  واجلهات  ال�سركات  ومراقب 
الطاقم  اإىل  بالإ�سافة  البنك،  معها 
وو�سف  فل�سطني.  بور�سة  فـي  املخت�س 
على  الفل�سطيني  التجاري  البنك  اإقدام 
اجلريئة  باخلطوة  ال�سندات  هذه  اإ�سدار 
والإيجابية، متمنيًا للبنك اأن يحقق غاياته 
عوي�سه  واأعرب  الإ�سدار.  هذا  وراء  من 
الأداة  هذه  ت�سويق  يتم  باأن  اأمله  عن 
بال�سكل  البور�سة  فـي  اجلديدة  املالية 
اجلهود  كافة  بت�سافر  وذلك  الأمثل 

جمهور  لدى  ال�ستثمار  ثقافة  لتعزيز 
امل�ستثمرين.

للبنك  العام  املدير  اأكد  ذاته  ال�سياق  وفـي 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطيني  التجاري 
بالنجاح  تكللت  ال�سندات  اإدراج  عملية  اأن 
من  بذلت  التي  الكبرية  اجلهود  مع  خا�سة 
واأعرب  كما  املرحلة.  لهذه  الو�سول  اأجل 
اجلهات  لكافة  وتقديره  �سكره  عن  ال�سوا 
هذه  اإجناح  فـي  �ساهمت  التي  الرقابية 
التجربة، والرائدة على م�ستوى الوطن وعلى 
وهيئة  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  راأ�سهم 
وكذلك  فل�سطني  وبور�سة  املال  راأ�س  �سوق 
مبراقب  ممثلة  الوطني  القت�ساد  وزارة 
ال�سركات، بالإ�سافة اىل "مكتب عزيز وفوؤاد 
القانوين  �سحادة حمامون" امل�ست�سار  ورجا 
ال�سندات، و�سركة  اإ�سدار  للبنك فـي عملية 
وامل�ست�سار  الإ�سدار  مدير  اإنف�ست"  "اإثمار 
املايل. وثمن ال�سوا فـي اخلتام الثقة الغالية 
التي اأولها املكتتبني من ال�سركات والأفراد 
املجال  هذا  فـي  ال�ستثمار  اأجل  من  للبنك 

الهام واجلديد من نوعه.
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الجتماع  الفل�سطيني  التجاري  البنك  عقد 
الأول لهيئة مالكي ال�سندات، وذلك فـي مقر 
الإدارة العامة باملا�سيون فـي مدينة  رام اهلل، 
ومت الت�سال عرب الفـيديو كونفران�س مع �سركة 
املحمودية فـي عمان و ح�سر من هناك عددا 
و�سركة  للبنك،  الدارة  جمل�س  اع�ساء  من 

اثمار انف�ست مدير ال�سدار. 
الدارة  مقر  فـي  املنعقد  الجتماع  وح�سر 
فل�سطني،  بور�سة  العامة ممثلني عن كل من 
هيئة �سوق را�س املال الفل�سطينية، �سلطة النقد 
ال�سركات،  مراقب  اىل  ا�سافة  الفل�سطينية، 
وفد من بنك فل�سطني ب�سفته احلافظ المني، 
ال�سندات، نائب رئي�س جمل�س الدارة  مالكي 
للبنك التجاري الفل�سطيني، عددا من اع�ساء 

املجل�س و املدير العام للبنك. 
من  عددا  الجتماع  مناق�سة  خالل  ومت 
كما  بال�سندات،  تتعلق  التي  الهامة  املوا�سيع 
مت تعيني �سركة الو�ساطة لالأوراق املالية اأمينا 
لالإ�سدار مرخ�سا ملمار�سة هذا الن�ساط من 

قبل هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية.  
نائب رئي�س جمل�س  ال�سيد هاين ن�سار  وقال 
ادارة البنك التجاري الفل�سطيني "بعد النجاح 

الباهر الذي مت حتقيقه برفع راأ�س مال البنك 
هذا  ياأتي  بال�سندات  الكتتاب  خالل  من 
ملناق�سة  ال�سندات  حملة  مع  الول  الجتماع 
من  و  بها،  واملتعلقة  املرتبطة  املوا�سيع  كافة 
اأجل ا�ستكمال اية اجراءات بهذا اخل�سو�س، 
م�سيفا ان هذه هي التجربة الوىل من نوعها 
البنك  مال  راأ�س  لرفع  وجاءت  فل�سطني  فـي 
بطرح  وذلك  دولر،  مليون  ع�سرة  بقيمة 
لل�سند  دولر  الف  بقيمة  �سند  اآلف  ع�سرة 
تعود  ان  ال�سندات  هذه  �ساأن  ومن  الواحد، 

جني  خالل  من  حامليها  على  الكبري  بالنفع 
ن�سبة فائدة مميزة بوقت زمني ق�سري مقارنة 

بال�ستثمارات الخرى".
 وتقدم عزام ال�سوا املدير العام للبنك بال�سكر 
جلميع من �ساهم فـي اجناح عملية الكتتاب 
التي  الرقابية  ال�سندات وخا�سة اجلهات  فـي 
هذه  دعم  و  النجاح  هذا  بتحقيق  �ساهمت 
التجربة الفريدة والوىل فـي فل�سطني و على 
راأ�سها بور�سة فل�سطني، هيئة �سوق راأ�س املال 

الفل�سطينية، و �سلطة النقد الفل�سطينية. 

مع  يتوافق  مبا  ماله  راأ�س  لرفع  البنك  خطة 
الكتتاب  اأن  م�سيفا  النقد،  �سلطة  تعليمات 
�سوف ي�ستمر حتى الثالثني من �سهر حزيران 

فـي  تتمثل  ال�سند  ميزات  ان  ومبينا  احلايل 
ن�سف  تدفع   % 6.5 مناف�س  فائدة  �سعر 

�سنويا". 

ويعقد االجتماع األول لهيئة مالكي السندات

رئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك التجاري الفلسطيني يكتتبون فـي سندات اقراض البنك
يوا�سل البنك التجاري الفل�سطيني ال�ستمرار 
طرحها   التي  ال�سندات  فـي  الكتتاب  فـي 
ادارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  قام  حيث 
بقيمة  ال�سندات  هذه  فـي  بالكتتاب  البنك 
ماليني  ع�سرة  اأ�سل  من  دولر  مليون  ثالثة 
دولر املطروحة لالكتتاب، وبح�سور وفد من 
عملية  يتوىل  الذي  البنك  وهو  فل�سطني  بنك 
ال�سيد  قال  املو�سوع  هذا  وحول  الكتتاب. 
التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام 
قبل  من  امل�ساهمة  هذه  ان  الفل�سطيني" 
مع  تتما�سى  الدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 
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بــانــورامــا

وفقا للبيانات األولية نصف السنوية:
بنك القدس يحقق أرباحًا قبل الضريبة بلغت 5.1 مليون دوالر وبنسبة نمو بلغت 45 %

ضمن حملة »توفـيرنا صح«
ويسلم الفائزان من عنبتا وجنين سيارتا هيونداي اكسنت 2014 

رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  اأعلن 
النتائج  عن  القد�س  بنك  ادارة  جمل�س 
العام  من  الول  للن�سف  الأولية  املالية 
2014، م�سريًا اإىل حتقيق اأرباحًا �سافـية 

مليون   5.1 قيمتها  بلغت  ال�سرائب  قبل 

اعمالة  مبا�سرة  عن  القد�س  بنك  اأعلن 
اجلديد  فرعه  فـي  العمالء  وا�ستقبال 
بحيث  املهد،  �سارع  فـي  حلم  بيت  فـي 
ومكتبا  فرعا   27 اىل  فروعه  عدد  ي�سل 
ال�سفة  حمافظات  خمتلف  فـي  منت�سرين 
اجلديد  الفرع  افتتاح  وياتي  والقطاع. 
البنك  ي�سعى  وتفرع  انت�سار  خطة  �سمن 
اىل تطبيقها خالل العام 2014 حيث قام 
بافتتاح  احلايل  العام  بداية  منذ  البنك 
كما  وغزة،  ال�سفة  فـي  ومكاتب  فروع   5
فـي  قريبا  ال�ساد�س  الفرع  افتتاح  �سيتم 
 2014 العام  نعترب  حلم.  بيت  حمافظة 
ا�سبحنا  حيث  والنت�سار  التفرع  عام  هو 
27 فرعا ومكتبا حتى الآن وهناك املزيد 

45 % مقارنة مع  دولر، بن�سبة منو بلغت 
نف�س الفرتة من العام 2013.

وعزا عبد اللطيف هذا النمو فـي موؤ�سرات 
خلطط  البنك  اإدارة  تطبيق  اإىل  البنك 
طموحة فـي تنمية اأعمال البنك املختلفة، 

وما  اهلل،  ان�ساء  القريب  امل�ستقبل  فـي 
القد�س  بنك  فـي  ندر�س  اننا  فعال  مييزنا 
حاجات عمالئنا فـي خمتلف املناطق، وما 
جديدة  ومكاتب  فروع  بافتتاح  ال�ستمرار 
فـي ظل ظروف �سيا�سية واقت�سادية �سعبة 

الدكتور  طولكرم،  فـي  الثقافة  وزارة  عن 
ه�سام عورتاين بالإ�سافة لعدد من اأع�ساء 
الأجهزة  عن  ممثلني  التجارية،  الغرفة 
الأمنية وال�سخ�سيات العتبارية ووفد من 

الدارة التنفـيذية.
�ساهر  للفائز  مماثلة  �سيارة  �سلم  كما 
فرع جنني  لدى  املدخر  عبيد  �سالح  عواد 
نيابة  ا�ستلم  حيث  البالد  خارج  واملتواجد 

ويباشر أعماله فـي فرعه الجديد فـي بيت لحم

م�سرفـية  ومنتجات  خدمات  واإطالقها 
لتلبية  القائمة  اخلدمات  وحت�سني  جديدة 
واملوؤ�س�سات  لالفراد  الحتياجات  كافة 
توزيع  من  الإدارة  مكن  مما  وال�سركات، 

الأ�سول بطريقة مثلى، ح�سنة، وفعالة.

مبوا�سلة  البنك  التزام  على  تاأكيد  اإل 
بتجاوز  وقناعته  وال�ستثمار،  البناء 
ال  لإِي�سَ واإ�سرار،  عزمية  بكل  ال�سعاب 
عمالئه  جمهوِر  اإىل  امل�سرفـية  خدماته 
حيثما تواجدوا بجودة عالية واأداء متميز.

عواد  معاذ  اأخاه  ر�سميه  وبوكالة  عنه 
�سالح عبيد، ومتت فعاليات الت�سليم اأمام 
حمافظة  حمافظ  نائب  بح�سور  الفرع 
بلدية  عن  وممثال  الرب،  ابو  كمال  جنني 
ممثل  مو�سى  وحممد  �سعدية  �سليم  جنني 
من  لعدد  بالإ�سافة  التجارية  الغرفة  عن 
وال�سخ�سيات  البنك  وعمالء  التجار، 

العتبارية ووفد من الدارة التنفـيذية.

�سمن حملة "توفـرينا �سح" للعام 2014 
�سلم بنك القد�س، �سيارة هيونداي اك�سنت 
منال  للفائزة  اجلمارك  مدفوعة   2014

فرع  لدى  واملدخرة  عب�سة  اهلل  عبد  عمر 
التي  الت�سليم  فعاليات  وذلك خالل  عنبتا 
بلدية  رئي�س  وبح�سور  املكتب  امام  متت 
عنبتا املهند�س ثابت عمر، ممثل حمافظ 
مندوب  الزغل  خالد  طولكرم  حمافظة 
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ويقدم دعما ماديا للمركز 
ويعود جرحى غزة فـي مركز خليل ابو ريا للتاهيل

ويوزع حقائب مدرسيه على الطالب فـي مدارس قرية بدرس 
جمعية  مع  وبالتعاون  القد�س  بنك  قدم 
من  وبدعم  اخلريية  فل�سطني  عطاء 
احلقائب  من  عدد  للتنمية،  رواد  مركز 
متكاملة  بقرطا�سية  جمهزة  املدر�سية 
املرحلة  من  والطالبات  الطالب  على 
الأ�سا�سي  الأول  ال�سف  من  البتدائية 
�سن  )من  الأ�سا�سي  اخلام�س  لل�سف 
فـي مدر�سة ذكور  - 12 �سنه(، وذلك   6

بدر�س  بنات  ومدر�سة  الثانوية  بدر�س 
الأ�سا�سية فـي قرية بدر�س ق�ساء رام اهلل 
جناحي". حقيبة  "هديتي  حملة   �سمن 

جتاه  الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
والقطاع  عام  ب�سكل  املحلي  املجتمع 
من  وفد  قام  خا�س،  ب�سكل  ال�سحي 
القطاع  م�سابي  بزيارة  القد�س  بنك 
خليل  مركز  فـي  العالج  يتلقون  الذين 
وتقدمي  اهلل،  رام  فـي  للتاأهيل  ريا  ابو 
يوميه  احتياجات  من  لهم  رمزيه  هدايا 
اإىل تقدمي دعم مادي  بالإ�سافة  اأ�سا�سية 
اللقاء  بدا  حيث  عام.  ب�سكل  للمركز 
جورج  للمركز  الإداري  املدير  برتحيب 
عوايل  العامة  العالقات  وم�سوؤولة  عبدو 
بالإ�سافة  للبنك  املمثل  بالوفد  مرعب 
لعر�س نبذة عن تاريخ املركز منذ ن�ساأته 
�سواء  للمر�سى  يقدمها  التي  واخلدمات 
املقيمني فـي املركز و املر�سى اخلارجيني، 
تلتها كلمة مدير عام بنك القد�س �سميح 
التي  اخلدمات  على  اأثنى  الذي  �سبيح 

مر�سى  وخا�سة  للمر�سى  املركز  يقدمها 
الب�سيطة  الإمكانيات  ظل  فـي  القطاع 
"ن�سعى دومًا فـي بنك  املتوفرة، واأ�ساف: 
املجتمع  جتاه  م�سوؤوليتنا  لتحمل  القد�س 
املحلي ب�سكل عام والقطاع ال�سحي ب�سكل 
الراهنة  الأو�ساع  ظل  فـي  خا�سة  خا�س، 

بتقدمي  قمنا  �سعبنا، حيث  بها  والتي مير 
امل�ست�سفـيات  لدعم  دولر  األف   50 مبلغ 
خالل  غزة  قطاع  فـي  ال�سحية  واملراكز 
احلرب الخرية بال�سافة اىل العديد من 
امل�ساهمات من طرود غذائية واحتياجات 

ا�سا�سيه".
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بــانــورامــا
بنك فلسطين يطلق حملة تسويقية لتشجيع عمالئه

على استخدام البطاقات البالستيكية
اأطلق بنك فل�سطني حملة ت�سويقية جديدة 
البطاقات  ا�ستخدام  لت�سجيع عمالئه على 
عمليات  فـي  ي�سدرها  التي  البال�ستيكية 
ال�سوبر  حمالت  من  والت�سوق  ال�سراء 
وحمالت  التجارية،  واملراكز  ماركت 
الكهربائية،  واملطاعم، والأدوات  املالب�س، 
ت�سمل؛  وهي  وغريها  وحمطات الوقود، 

بلغت  �سافـية  اأرباحًا  فل�سطني  بنك  حقق 
الأول  للن�سف  18,981,198 دولر  قيمتها 
باأرباح  مقارنة   ،2014 اجلاري  العام  من 
للن�سف  دولر   18,712,082 قيمتها 
جتاوزت  حني  فـي   .2013 العام  من  الأول 
دولر  مليار   2.6 مبلغ  البنك  موجودات 
دي�سمرب  نهاية  دولر  مليار   2.3 مع  مقارنة 

2013 بارتفاع بلغت ن�سبته حوايل 12 %. 

حققها  التي  الأخرى  املالية  املوؤ�سرات  اأما 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل  البنك 
الأرباح  فـي  زيادة  اأو�سحت  والتي  اجلاري، 
اىل  و�سلت  حيث   ،% 8 بن�سبة  الت�سغيلية 
مليون   53.3 مقابل  دولر،  مليون   57.4

من  الأول  الن�سف  فـي  البنك  حققها  دولر 

العمالء،  لودائع  بالن�سبة  اأما  املا�سي.  العام 
 1.86 7 % لت�سل اىل  فقد ارتفعت بن�سبة 
دولر  مليار   1.745 مع  تقارن  دولر  مليار 
من  البنك  رفع  كما   ،2013 دي�سمرب  نهاية 
منحها  مت  التي  الئتمانية  الت�سهيالت  حجم 
1.190 مليار  لتبلغ  الأول  الن�سف  مع نهاية 
دولر  مليار   1.103 كانت  اأن  بعد  دولر، 
نهاية دي�سمرب 2013 اأي بن�سبة زيادة بلغت 
لزيادة حجم  البنك  �سعي  كما   ،% 8 حوايل 
الالزم  التمويل  لتقدمي  الت�سهيالت  حمفظة 
والقطاعات  الجتماعية  ال�سرائح  جلميع 
فـي  ت�ساهم  التي  وامل�ساريع  القت�سادية 
قام  حيث  الوطني،  القت�ساد  حتفـيز 
عدد  احتياجات  تلبي  برامج  بتطوير  البنك 

�سرائح  �سمن  القت�سادية  القطاعات  من 
خ�سو�سا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
باأن هذه امل�ساريع ت�سكل 90 % من القت�ساد 
فر�س  من  كبرية  ن�سبة  وتوفر  الفل�سطيني 
فـي  املراأة  دور  تعزيز  عن  ف�سال  العمل، 
املجتمع والقت�ساد، وت�سجعها على ممار�سة 
لها  دخال  تدر  التي  امل�ساريع  وفتح  الأعمال 
ولعائالتها اإميانا باأهمية امل�ساواة والتنوع فـي 
فقد  امل�ساهمني،  حقوق  اأما  العاملة.  القوة 
بلغت نهاية الن�سف الأول من العام 2014 ما 
جمموعه 261 مليون دولر بعد اأن كان 252 
مليون دولر نهاية العام 2013 بارتفاع بلغت 
املال  راأ�س  باأن  علما   ،% 3.6 حوايل  ن�سبته 
املدفوع اأرتفع لي�سل اىل 160 مليون دولر. 

لع�سوية  ان�سمامه  عن  البنك  اأعلن 
التحالف امل�سرفـي العاملي للمراأة،

 ،"Women for Global Banking Alliance"
وهو اإحتاد دويل رائد فـي جمال املوؤ�س�سات 
املالية واملنظمات املهتمة فـي تطوير الن�ساء 
اأول  البنك  ليكون  العامل.  اأنحاء  جميع  فـي 

فـي  ع�سوا  فل�سطينية  م�سرفـية  موؤ�س�سة 
الحتاد. 

فر�سة  التحالف  فـي  البنك  ع�سوية  وتوفر 
لالطالع على اأف�سل املمار�سات فـيما يتعلق 
عرب  للمراأة،  البنكية  اخلدمات  بتقدمي 
على  واحل�سول  واخلربات  املعلومات  تبادل 

بناء  اإىل  بالإ�سافة  لذلك.  الالزمة  املوارد 
قدرة البنك فـي خدمة الن�ساء من العمالء 
باأف�سل طريقة ممكنة، ون�سر الوعي الالزم 
كعميلة  القت�سادي  املراأة  دور  اأهمية  عن 
العمل  فر�س  خلق  فـي  وريادية  وم�ستثمرة 

لغريها وبناء امل�ساريع النتاجية.

ويحقق أرباحا صافـية بقيمة 19 مليون دوالر للنصف األول من العام الجاري

GBA ويعلن انضمامه لعضوية التحالف المصرفـي العالمي للمرأة
كأول مؤسسة فلسطينية عضوا فـي اإلتحاد 

 Visa النقدي  وال�سحب  امل�سرتيات  بطاقة 
 ،Cash Card Electron، بطاقة كا�س 

بطاقة   ،Easy life �سهلة  حياة  بطاقة 
فـيزا   بطاقة   ،Master Card ما�سرت 

 .Visa

خ�س�سها  كربى  جائزة  احلملة  وتقدم 
�سيارة  وهي  احلملة،  بهذه  للفائز  البنك 

Jeep Wrangler موديل 2014 �سيجري 

ال�سحب عليها نهاية احلملة، بال�سافة اىل 
 47 تلفزيون  �سا�سة  وهي  يومية  جائزة 
ال�سحب  و�سي�ستمر   ،LG نوع  من  بو�سة 
 2014/07/01 تاريخ  من  اعتبارا  عليها 

وحتى تاريخ 2014/11/01.
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ويستحدث نظاما لتشغيل الصرافات اآللية بواسطة الطاقة الشمسية 

ويطلق حملة »فلسطين بالقلب« إلغاثة غزة
وتجمع ما يزيد عن المليون دوالر ومساعدة اهلنا فـي القطاع 

ا�ستحدث بنك فل�سطني نظاما جديدا لت�سغيل 
ال�سرافات الآلية التابعة له فـي قطاع غزة، 
الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  عرب 
م�سكلة  حل  فـي  �سي�ساهم  الذي  ال�سم�سية 
النقطاع الطويل واملتوا�سل ل�سبكة الكهرباء 
فـي مدن القطاع خا�سه بعد العدوان الأخري 

واملتوا�سل على اأهلنا هناك.
وت�سغيله  اجلديد  النظام  تنفـيذ  مت  وقد 
من  كاًل  فـي  اآيل  �سراف  اأجهزة  اأربع  فـي 
فرع رفح ودير البلح والفرع الرئي�سي وفرع 

الن�سر فـي قطاع غزة.
من  النتهاء  �سيتم  القادمة،  الأيام  وخالل 
ت�سغيل جميع اأجهزة ال�سراف الآيل املوجودة 
جهازا،   30 عن  عددها  يزيد  والتي  هناك، 
ا�ستمرارية  فـي  النظام  هذا  و�سي�ساهم 
توقف  دون  ال�سراف  اأجهزة  على  العمل 

الذي  والعدوان  ال�سعبة  الظروف  ظل  فـي 
خلفه  وما  غزة  قطاع  فـي  اأهلنا  على  �سن 
اآلف  ونزوح  واإ�سابات  و�سحايا  دمار  من 
الإيواء  واأماكن  الأونروا  مدار�س  اىل  الأ�سر 
العامة، ا�ستمر بنك فل�سطني باإي�سال ر�سالته 
الإغاثة  تقدمي  عرب  والوطنية  الإن�سانية 
غزة  قطاع  فـي  لأهلنا  العاجلة  وامل�ساعدات 
التي  "فل�سطني فـي القلب"  من خالل حملة 
مع  بال�سراكة  احلرب  بداية  منذ  اأطلقها 

موؤ�س�سة التعاون ومنظمة "الأونروا". 
وقد وفر لها البنك كل الو�سائل الالزمة جلمع 
التربعات من خالل فتح ح�سابات بنكية لكل 
من موؤ�س�سة التعاون وموؤ�س�سة اأونروا لت�سهيل 
البنك  ومكاتب  فروع  عرب  التربع  عملية 
للبنك،  البنكي  النرتنت  وخدمة  املختلفة 
كما عمل البنك على ا�ستحداث خدمة التربع 

من  البنك  ميكن  مما  ال�ساعة،  مدار  وعلى 
للمواطنني،  اأف�سل  خدمة  تقدمي  ال�ستمرار 
وقت.  اأي  فـي  النقدية  احتياجاتهم  وتلبية 
الع�سرات  لن�سر  خطة  البنك  وميتلك  هذا 
غزة  قطاع  داخل  فـي  الآلية  ال�سرافات  من 
للت�سهيل على املواطنني والعمالء من الو�سول 
اىل خدمات البنك فـي كافة اأماكن تواجدهم. 

للت�سهيل  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  طريق  عن 
على املواطنني تقدمي التربع من خالل اأكرث 
اآليا ميتلكها البنك موزعة  من 120 �سرافا 
تواجد  اأماكن  وكافة  الوطن  حمافظات  فـي 
املواطنني، كما ا�ستحدث البنك اأي�سا خدمة 
 E-commerce التربع من خالل خدمة
اإمكانية  هناك  للمواطنني  تتيح  والتي 
فـيزا  الئتمان  بطاقات  بوا�سطة  التربع 

تطبيق  تو�سيع  اىل  فل�سطني  بنك  وي�سعى 
النظام اجلديد للخدمة لت�سمل كافة اأجهزة 
ال�سراف الآلية التابعة له فـي ال�سفة الغربية، 
البيئة  على  احلفاظ  فـي  م�ساهمته  ليوؤكد 
واملواطنني.  للعمالء  اأف�سل  خدمة  وتقدمي 
حيث يتميز النظام اجلديد باأنه نظام �سديق 

للبيئة، ي�ستغل م�سادر الطاقة املتجددة. 

وما�سرت كارد العاملية حيث جمعت احلمله 
البنك  املليون دولر قدم منها  ما يزيد عن 
تربعات  اىل  اإ�سافة  دولر،  الف   200 مبلغ 
من  عمل  يومي  بقيمة  البنك  موظفـي  من 
هذه  لتاأتي  احلملة،  لهذه  دعما  رواتبهم 
املبادرة انطالقا من �سعورهم بامل�سوؤولية جتاه 
اأهاليهم وامل�ساعده قدر المكان فـي التخفـيف 

من حجم املعاناة.
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البنك العربي يفتتح فرعه الجديد فـي مدينة الخليل– عين سارة

ويفتتح فرع المنارة بحلته الجديدة

ويطلق تطبيق »عربي موبايل« للخدمة المصرفـية عبر األجهزة النقالة الذكية
فـي اإطار �سعيها الدوؤوب لتقدمي اأف�سل 
اخلدمات واحللول امل�سرفـية ملعتمديه، 
اأطلق البنك العربي موؤخرًا تطبيق 
وهو التطبيق الأول  "عربي موبايل" 
من نوعه فـي ال�سوق الفل�سطيني والذي 
يتيح ملعتمدي البنك اإجناز العديد من 
املعامالت امل�سرفـية فـي اأي وقت ومن 
اأي مكان مبنتهى ال�سهولة والأمان عرب 

الأجهزة النقالة الذكية. 
ملعتمدي  "عربي موبايل"  وتوّفر خدمة 
البنك العديد من اخلدمات مثل الطالع 
على الأر�سدة وتفا�سيل احل�سابات 
والبطاقات الئتمانية بخيارات عر�س 
خمتلفة، التحويل املايل بني احل�سابات 

ال�سخ�سّية، التحويل املايل بني 
احل�سابات الأخرى لدى البنك العربي 
اأو للبنوك املحلية والدولية مع اإمكانية 
اإن�ساء حوالت م�ستقبلية بالإ�سافة 
اإىل ت�سديد اأية م�ستحقات قائمة على 
البطاقة الئتمانية اأو اأية بطاقات اأخرى 

�سادرة عن البنك العربي. 
"عربي موبايل"  كذلك تتيح خدمة 
ملعتمدي البنك التقدم بطلب للح�سول 
على بطاقات ائتمانية اإ�سافة اإىل 
احل�سول على القرو�س ال�سخ�سية اأو 
ال�سكنّية اأو قرو�س ال�سيارة، معرفة 
مواقع الفروع وال�سرافات الآلية، 
اإر�سال بريد الكرتوين اآمن للبنك ودفع 

�سركات اخلدمات العامة من  فواتري 
من  خالل احل�سابات ال�سخ�سّية اأو 

خالل بطاقات الئتمان. 
اخلدمة  هذه  اإطالق  على  تعليقه  وفـي 
قال ال�سيد جمال حوراين مدير منطقة 
"يفخر  العربي:  البنك  فـي  فل�سطني 
البنك العربي باأنه اأول بنك فـي ال�سوق 
الفل�سطيني يطلق خدمة "عربي موبايل" 
الأجهزة  عرب  متوفر  تطبيق  خالل  من 
معتمديه  لكافة  ومتاح  الذكية  النقالة 
اإىل ح�ساباتهم و اجناز  للو�سول  جمانا 
بكل  امل�سرفـية  معامالتهم  من  العديد 
من  عاٍل  م�ستوى  وفق  وي�سر  �سهولة 

الأمان ".

العربي  للبنك  جديد  فرع  افتتاح  مّت 
�سارة(  عني  )فرع  اخلليل  مدينة  فـي 
لتو�سيع  البنك  خطة  اإطار  فـي  وذلك 
معتمديه  مع  للتوا�سل  فروعه  �سبكة 
فـي خمتلف مواقعهم و توفـري اخلدمة 
متطورة  عمل  بيئة  �سمن  لهم  املميزة 

وفق اأعلى املعايري الدولية.
ملعتمديه  اجلديد  الفرع  يقدم  حيث 

املميزة  امل�سرفـية  اخلدمات  كافة 
متخ�س�س  مندوب  توفـري  مثل 
اإيليت  ح�سابات  معتمدي  خلدمة 
العربي،  البنك  فـي  برمييوم  وعربي 
من  متكاملة  جمموعة  ويقّدم  كما 
مثل  املعتادة  امل�سرفـّية  اخلدمات 
وال�سحب  احل�سابات  اأنواع  جميع  فتح 
العمالت  و�سرف  والودائع  النقدي 

القرو�س  وطلبات  الفواتري  ودفع 
اأنواعها.  مبختلف  الئتمان  وبطاقات 
امل�سرفـّية  اخلدمات  يوّفر  كما 
الكفالت  طلبات  قبول  مثل  لل�سركات 
امل�ستندية.  والعتمادات  واحلوالت 
وقبول  ا�سدار  خدمات  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سيكات واإ�سدار ك�سوفات احل�ساب.

العربي  البنك  فرع  افتتاح  اإعادة  مّت 
بحلته  اهلل  رام  مدينة  و�سط  املنارة  فـي 
حتديثه  عمليات  ا�ستكمال  بعد  اجلديدة 
�سمن خطة البنك الرامية لتحديث فروعه 

امل�سرفـية التي  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
تتنا�سب مع احتياجات معتمديه بالإ�سافة 
اإىل توفـري كافة و�سائل الراحة لهم لإمتام 

معامالتهم امل�سرفـية ب�سهولة وي�سر.

تاأ�س�س فـي  املنارة والذي  حيث يعترب فرع 
واأكرثها  العريقة  الفروع  العام 1994 من 
حيوية نظرا ملوقع الفرع ال�سرتاتيجي فـي 

مركز مدينة رام اهلل – دوار املنارة .
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ويدشن صرافـين آليين جديدين فـي محافظة الخليل
اأعلن البنك العربي عن تد�سني �سرافـني 
اآليني جديدين فـي كل من مناطق ال�سموع 
�سمن  اخلليل،  حمافظة  فـي  نعيم  وبني 
اإىل توفـري  خططه التو�سعية الرامية 
وي�سر وعلى  ب�سهولة  امل�سرفـية  اخلدمة 

مدار ال�ساعة لكافة معتمديه.
منطقة  فـي  اآيل  �سراف  تد�سني  مّت  وقد 
اجلنوبية  املنطقة  لتغطية  ال�سموع 
كربى  من  ُتعد  والتي  اخلليل  ملحافظة 

كثافة  وذات  املنطقة  فـي  املحافظات 
املوقع بجانب  اختيار  ومّت  �سكانية عالية. 
مبنى البلدية وخدمات اجلمهور لت�سهيل 
وال�ستفادة  اإليه  املعتمدين  و�سول 
على  لت�سجيعهم  وكذلك  خدماته  من 

ا�ستخدام اخلدمات الذاتية امل�سرفـية.
جديد  اآيل  �سراف  تد�سني  اأي�سا  مّت  كما 
املنطقة  لتغطية  نعيم  بني  بلدة  فـي 
جاء  وقد  اخلليل.  ملحافظة  ال�سرقية 

ال�سكاين  لتعدادها  البلدة  هذه  اختيار 
الكبري وملوقعها احليوي جتاريًا بالإ�سافة 
اإىل اأّنها تخدم عددًا من القرى املحيطة 
املواطنني  باإمكان  حيث اأ�سبح  بها، 
من  البلدة  حميط  �سمن  املتواجدين 
مدار  على  امل�سرفـية  باخلدمة  التمتع 
ال�ساعة واحل�سول على اخلدمات البنكية 
املختلفة، دون الدخول اإىل و�سط املدينة 

ومواجهة الزدحام املروري.

ويخرج دفعة جديدة من برنامج »أصول«
فـي اإطار اهتمام البنك العربي املتوا�سل 
البنك  احتفل  والطالب،  التعليم  بدعم 
موؤخرًا بتخريج دفعة جديدة من برنامج 
وتطوير  تاأهيل  اإىل  الهادف  "اأ�سول" 
الطلبة  من   42 لدى  امل�سرفـية  الثقافة 
من  التدريبية  الدورات  فـي  امل�ساركني 
كلية القت�ساد والدارة والأعمال جامعة 

فل�سطني التقنية - خ�سوري.
 وفـي تعليقه على هذه املبادرة قال ال�سيد 
فل�سطني:  منطقة  مدير  حوراين  جمال 
لعقد  امل�ستمر  العربي  البنك  دعم  "ياأتي 
برنامج اأ�سول ليعك�س حر�س البنك على 
اإميانه  من  انطالقًا  هادفة  برامج  تقدمي 
قدرات  �سقل  فـي  ودوره  التعليم  باأهمية 

تطوير  من  ومتكينهم  اجلامعات  طلبة 
مهاراتهم بال�سكل الذي يعزز من فر�سهم 
ال�سيد  واأ�ساف  العمل".  �سوق  لدخول 
حتقيق  الربنامج  هذا  "يوا�سل  حوراين: 

العام  فـي  انطالقته  منذ  كبرية  اأهدافًا 
2006 من خالل تزويد الطلبة امل�ساركني 

مبختلف الدورات التدريبية املكثفة والتي 
تنعك�س اإيجابًا على م�ستقبلهم".
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اإلسالمي الفلسطيني يفصح عن بياناته المالية نصف السنوية للعام 2014

وينظم ورشة عمل حول المصرفـية االسالمية

حقق البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
الن�سف  منوًا ملحوظًا فـي اأرباحه فـي 
2014،حيث ت�سري  العام  من  الأول 
الن�سف  خالل  للبنك  املالية  البيانات 
اإىل اأن �سافـي   2014 عام  من  الأول 
قبل ال�سريبة قد بلغ  اأرباح الفرتة 
 30 حتى  5,355,740دولر اأمريكي 

مقارنة مع �سافـي  حزيران2014 
دولر   4,258,147 اأرباح مبقدار 
 2013 حزيران   30 اأمريكي فـي 
واأ�سارت   % 25.78 بن�سبة منو جتاوزت 

البيانات املالية اأن جمموع موجودات 
دولر   547,261,297 البنك قد بلغت 
2014 مقابل  اأمريكي فـي 30 حزيران 
 31 دولر اأمريكي فـي   502,251,830

جتاوزت  منو  بن�سبة   2013 دي�سمرب 
.% 8.96

وقال مدير عام البنك الإ�سالمي 
ال�سيد بيان قا�سم اأن  الفل�سطيني 
من  الول  للن�سف  املالية  البيانات 
والنمو  التطور  اإىل  ت�سري   2014 العام 
لفتًا  البنك،  ي�سهده  الذي  امللحوظ 

املا�سية  الأ�سهر  خالل  البنك  اأن  اإىل 
مدينة  فـي  له  جديد  فرع  بافتتاح  قام 
فرع  فـي  التو�سعة  جانب  اإىل  طولكرم 

جنني.  مبدينة  البنك 
"ن�سعى  قا�سم:  بيان  ال�سيد  واأ�ساف 
التو�سع  من  مزيد  اإىل  جاهدين 
املزيد من  اإن�ساء  عرب  حمليًا  والنت�سار 
الفروع للو�سول بخدمات البنك لأكرب 
�سريحة ممكنة من العمالء وحتقيق 
ح�سة اأكرب فـي ال�سوق وخا�سة فـي 

الريف الفل�سطيني".

حتت �سعار "وقفات مع امل�سارف 
ال�سالمي  البنك  ال�سالمية"، نظم 
حول  عمل  ور�سة  الفل�سطيني، 
جمعية  فـي  ال�سالمية  امل�سرفـية 
اأريحا،  فـي  اخلريية  الأيتام  رعاية 
ال�سيخ  اأريحا  مفتي  ف�سيلة  بح�سور 
الدكتور حممد �سليمان، ورئي�س جمعية 
اخلريية  واملحتاجني  اليتام  رعاية 
من  ووفد  حرب،  جرب  ال�سيخ  باأريحا 
الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  ادارة 
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  رئي�س  يرتاأ�سه 
ح�سام  الدكتور  ال�ستاذ  البنك  فـي 
ح�سد  ومب�ساركة  عفانة،  الدين 
وعدد  واخلطباء  امل�ساجد  اأئمة  من 
اأريحا  حمافظة  فـي  الواعظات  من 

والأغوار.
الدين  ح�سام  الدكتور  وحتدث 
الإ�سالمية  البنوك  ن�ساأة  عن  عفانة 
مييز  ما  اأهم  مو�سحًا  العامل،  فـي 

البنوك  عن  الإ�سالمية  البنوك  عمل 
التجارية  البنوك  باعتبار  الأخرى، 
وح�سب  ديون،  تاجر  )الربوية( 
من   % 70 من  اكرث  ان  بيّنت  درا�سات 
الفائدة  من  التجارية  البنوك  موارد 
ملال  واأنا  والقرتا�س،  القرا�س  فـي 
امل�سرفـية  عك�س  على  املال،  يولد 
واملال  العمل  يجتمع  حيث  ال�سالمية 

احلالل  الربح  لينتج  معًا  ويتفاعالن 
بعمليات  تقوم  ال�سالمية  البنوك  وان 
والتملك  واليجار  وال�سراء  البيع 
ال�سرع  واحكام  قواعد  وفق  وامل�ساربة 
البنوك  اأن  عفانة  واأكد  احلنيف، 
لديها  بل  فراغ  من  تعمل  ل  ال�سالمية 
اأحكام  وفق  ن�ساطاتها  ت�سبط  اأنظمة 

ال�سمحة. ال�سالمية  ال�سريعة 
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ويرعى مؤتمر ابداع الطلبة الثالث فـي جامعة بوليتكنك فلسطين

وتوقيع عقد مشاركة بين االسالمي الفلسطيني وشركة النبالي والفارس للعقارات

قدم البنك ال�سالمي الفل�سطيني رعايته 
ملوؤمتر ابداع الطلبة الثالث الذي نظمته 
جامعة بوليتكنك فل�سطني فـي مدينة 
ما تو�سل  وعر�س املوؤمتر اخر  اخلليل. 
اإليه الطلبة من اإبداع علمي وتطبيقي فـي 
العديد من املجالت العلمية والتكنولوجيا 
التطبيقية من �سمن م�ساريع تخرجهم 

واأطروحاتهم العلمية واأبحاثهم. 
م�ساركةعلمية،   121 و�سمل املوؤمتر على 
موزعة على عدة جمالت متنوعة كاأوراق 
علمية،  تخرج  م�ساريع  علمية،  بحث 

وّقع البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
و�سركة النبايل والفار�س للعقارات، عقد 
متميز  �سكني  م�سروع  لقامة  م�ساركة 
يعد الأول من نوعه فـي حمافظة رام اهلل 

والبرية وال�سفة الغربية ككل.
وقام بتوقيع العقد بيان قا�سم مدير عام 
واحلاج  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك 
ل�سركة  العام  املدير  النبايل  �سرغام 
واملهند�س  للعقارات  والفار�س  النبايل 

خالد فار�س املدير التنفـيذي لل�سركة.
"البنك ي�سعى  ان  قا�سم  بيان  وقال 
تقدمي كافة �سيغ  وب�سكل ملحوظ اىل 
التمويل ال�سالمية وعدم اقت�سار عمله 

على عقد املرابحة لالأمر بال�سراء"، 
جمموعة  يقدم  "البنك  ان  مو�سحًا 
مثل  امل�سرفـية  املنتجات  من  متنوعة 

ومتويل  والجارة  وال�ست�سناع  املرابحة 
امل�ساركة  اىل  ا�سافة  والعقارات،  ال�سلع 

وامل�ساربة".

املدار�س  من  م�ساركات  اىل  بال�سافة 
الثانوية واجلامعات الفل�سطينية ومت منح 

ويدعم مشروع »أعطهم من نورك«
فئات  كافة  بدعم  اهتمامه  من  انطالقًا 
املجتمع، قدم البنك ال�سالمي الفل�سطيني 
دعمه ورعايته مل�سروع "اأعطهم من نورك" 
بالتعاون مع موؤ�س�سة اجناز فل�سطني وبلدية 
م�ساه  ممر  ان�ساء  عن  عبارة  وهو  البرية، 
خا�س باملكفوفـني مت ر�سفة مبادة ا�سمنتية 
عليها  بالتعرف  املكفوفـني  ت�ساعد  خا�سة 

ويهدف  عليها  ال�سري  من  لتمكنهم  من 
من  طالب  عليه  ي�سرف  الذي  امل�سروع 
املكفوفـني  م�ساعدة  اىل  بريزيت،  جامعة 
الطرق  واجتاههات  م�سارات  حتديد  على 
احلاجة  دون  انف�سهم  على  باعتمادهم 

للم�ساعدة من احد.

جوائز لأف�سل امل�ساهمات فـي املجالت 
املختلفة. 
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فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
 )2014/4( رقم  اجتماعه  فل�سطني 
مقر  فـي   2014/07/20 بتاريخ 
حملة  فـي  امل�ساهمة  لبحث  اجلمعية، 
غزة  قطاع  فـي  اأهلنا  لدعم  التربع 
العامة  للهيئة  التو�سية  مت  حيث 
 )$ 250,000( مببلغ  التربع  بتحويل 
ل�سالح  دولر  األف  وخم�سون  مائتان 
من  بدًل  غزة  قطاع  فـي  الأهل  دعم 
القد�س  ووقفـية  ل�سندوق  التربع 
املتحدة  الأمم  وكالة  خالل  من  وذلك 
الفل�سطينيني  لإغاثة وت�سغيل الالجئني 
الجتماع  خالل  مت  كما   ،UNRWA

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك فـي 
 )2014/5( رقم  اجتماعه  فل�سطني 
مقر  فـي   2014/08/20 بتاريخ 
متابعة  الجتماع  خالل  ومت  اجلمعية، 
�سري العمل فـي اجلمعية وعر�س املدير 
املهمة  املحاور  بع�س  للمجل�س  العام 
تنفـيذها،  على  الإدارة  تعمل  التي 
فـي  البنوك  فروع  بو�سع  يتعلق  ومبا 
قطاع غزة مت التاأكيد على فتح الفروع 
وتقدمي اخلدمة للمواطنني خالل فرتة 
الطرفـني،  من  عنها  املعلن  التهدئة 
النقد  �سلطة  مع  التوا�سل  و�سرورة 
النقد  وتبديل  ال�سيكل  نق�س  ملعاجلة 
فـي  البنوك  لدى  العملة  بهذه  التالف 
اجلهات  مع  والتن�سيق  غزة،  قطاع 

فـي اجتماعه الرابع لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث المساهمة فـي حملة التبرع لدعم أهلنا فـي قطاع غزة

فـي اجتماعه الخامس لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث وضع فروع قطاع غزة وحجم األضرار التي تعرضت لها خالل العدوان 

بيانات  قاعدة  ل�ستحداث  املعنية 
مبقرت�سي  حلقت  التي  الأ�سرار  عن 
على  والعمل  غزة،  قطاع  فـي  البنوك 
دعوة البنوك للتربع ل�سالح دعم اأهلنا 

فـي قطاع غزة، وكذلك حث املوظفـني 
احلمالت  من  واحلد  التربع  على 
مير  التي  للظروف  تقديرا  الدعائية 

بها اأهلنا فـي قطاع غزة.

البنوك  فروع  فتح  مو�سوع  مناق�سة 
ظل  فـي  غزة  قطاع  فـي  العاملة 

ا�ستمرار العدوان الإ�سرائيلي والتفاق 
على فتحها خالل �ساعات التهدئة. 
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فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
 )2014/6( رقم  اجتماعه  فل�سطني 
بتاريخ 2014/09/04 فـي مقر اجلمعية، 
املقرت�سني  اأق�ساط  تاأجيل  مو�سوع  لبحث 
قطاع  فـي  العاملة  امل�سارف  فروع  من 
غزة ومت خالل الجتماع مناق�سة �سرورة 
على  للتوافق  النقد  �سلطة  مع  الجتماع 
بهذا  النقد  �سلطة  تعميم  تطبيق  اآلية 
وحدة  كتاب  مناق�سة  مت  كما  اخل�سو�س، 
متطلبـات  بخ�سو�س  املالية  املتابعة 
برنامـج GOAML واأو�سح احل�سور بان 
البنوك بحاجة اإىل متديد الفرتة لاللتزام 
 GOAML بالن�سخة اجلديدة من برنامج

ملمثلي  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ  غزة  قطاع  فـي  العاملة  البنوك 
2014/09/04 فـي مقر اجلمعية لبحث 

من  املقرت�سني  اأق�ساط  تاأجيل  مو�سوع 
فروع امل�سارف فـي القطاع حيث ناق�س 
احل�سور مالحظاتهم على تعميم �سلطة 
بخ�سو�س   2014/135 رقم  النقد 
فروع  من  املقرت�سني  اأق�ساط  تاأجيل 
اأبدى بع�س احل�سور  قطاع غزة، حيث 
فـيها  مت  التي  الآلية  على  حتفظهم 
الإ�سكاليات  واأو�سحوا  التعميم  اإ�سدار 
القرار،  تطبيق  فـي  �ستواجههم  التي 
مبتابعة  الت�سال  جلنة  قيام  واقرتحوا 
جهاد  الدكتور  معايل  مع  املو�سوع 

فـي اجتماعه السادس لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث موضوع

تأجيل أقساط المقترضين من فروع المصارف العاملة فـي قطاع غزة

4.0 حيث قامت اجلمعية مبخاطبة معايل 

الدكتور جهاد الوزير حمافظ �سلطة النقد 
ب�سفته رئي�س وحدة املتابعة املالية ل�سرح 

احلالة وطلب متديد الفرتة.

للتوافق  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير 
على النقاط غري الوا�سحة فـي التعميم 
الكفـيل  توقيع  �سرورة  بـ:  واملتمثلة 

اإعادة  يتم  ل  وان  اجلدولة،  اإعادة  على 
اجلدولة باأثر رجعي، وان يكون الإعفاء 

من غرامات التاأخري ولي�س الفائدة. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لممثلي البنوك العاملة فـي قطاع غزة
لبحث موضوع تأجيل أقساط المقترضين من فروع المصارف فـي القطاع
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جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التقى 
رئي�س  مع  ن�سنا�س  جوزيف  البنوك 
الأ�ستاذ  معايل  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 
نبيل  العام  املدير  بح�سور  مهنا  علي 
الأ�ستاذ  القانوين  وامل�ست�سار  دياب  اأبو 
 2014/07/22 بتاريخ  ع�ساف  مهند 
ومت  الأعلى،  الق�ساء  جمل�س  مقر  فـي 
والعمل  التعاون  �سبل  اللقاء بحث  خالل 
التي  الإ�سكاليات  حل  على  امل�سرتك 
املحاكم،  اأمام  امل�سارف  بق�سايا  تتعلق 
اأكد رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى  حيث 
القانونية  الإ�سكاليات  حل  اأن  على 
القطاع  لدى  الق�سائي  العمل  و�سال�سة 
يعود  امل�سارف  قطاع  ومنها  اخلا�س 
بنتائج ايجابية على عمل الق�ساء، الأمر 
الذي ي�سجع ال�ستثمار لثقة امل�ستثمرين 
تواجههم،  التي  امل�ساكل  حلل  بالق�ساء 
مبديًا ا�ستعداده التام للعمل على ما فـيه 
وحتقيق  الفل�سطيني  الق�ساء  م�سلحة 

امل�سلحة العامة فـي ذات الوقت.

جمعية البنوك تلتقي مع رئيس مجلس القضاء األعلى  
وذلك فـي إطار خطتها اإلستراتيجية لتطوير بيئة العمل القانونية للمصارف العاملة فـي فلسطين

اإدارة اجلمعية  بدوره �سكر رئي�س جمل�س 
امل�سرفـي  العمل  حلاجات  لتفهمه  معاليه 
لتلك  الوا�سع  اإدراكه  مثمنًا  الق�ساء  اأمام 
خطوات  اأي  على  وانفتاحه  احلاجات 
بع�س  عار�سًا  حلها،  ب�سدد  واقرتاحات 
التي  لالإ�سكاليات  العري�سة  اخلطوط 

حتتاج للعمل امل�سرتك.
ا�ستعداد  اجلمعية  عام  مدير  اأبدى  فـيما 
اجلمعية التام لتقدمي كل ما هو مطلوب من 

دعم لإجناح العمل امل�سرتك بني الطرفـني.
للجمعية  القانوين  امل�ست�سار  قام  كما 
بعر�س الإ�سكالت القانونية التي يواجهها 
مبديًا  الق�ساء  اأمام  امل�سارف  حمامو 

بع�س املقرتحات حللها.
ن�ساطات  من  كجزء  اللقاء  هذا  ياأتي 
الإ�سرتاتيجية  اإطار خطتها  فـي  اجلمعية 
للم�سارف  القانونية  العمل  بيئة  لتطوير 

العاملة فـي فل�سطني.
جمعية البنوك تخاطب رئيس مجلس القضاء األعلى

بخصوص المعيقات القانونية التي تواجه المصارف أمام القضاء
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
رئي�س  مهنا  علي  الأ�ستاذ  معايل 
الق�ساء  جمل�س  رئي�س  العليا  املحكمة 
تواجه  التي  املعيقات  بخ�سو�س  الأعلى 
ذلك  وياأتي  الق�ساء  اأمام  امل�سارف 
بتاريخ  عقد  الذي  لالجتماع  لحقا 
جمل�س  رئي�س  مع   2014/07/22

اخلطاب  و�سح  حيث  الأعلى،  الق�ساء 
لالإ�سكاليات  املقرتحة  احللول  بع�س 

اأثناء  امل�سارف  تواجه  التي  واملعيقات 
نظر الق�سايا اخلا�سة بها اأمام املحاكم 
والتاأكيد على اأن اإيجاد احللول املنا�سبة 
اكرب  له  يكون  �سوف  الإ�سكاليات  لهذه 
املنازعات  من  العديد  حل  فـي  الأثر 
الق�سائية، وتق�سري اإجراءات التقا�سي، 
وتكوين اخلربات القانونية الالزمة فـي 
ما  وهو  والبنكية،  التجارية  القوانني 
يعزز دور القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني 

ا�ستثمارية  بيئة  خلق  فـي  وي�ساهم 
املواطن  على  بالنفع  يعود  مبا  رحبة، 
القت�ساد  وعلى  خ�سو�سًا  الفل�سطيني 

الوطني عمومًا.
من  �سكر  ر�سالة  اجلمعية  تلقت  كما 
الأعلى  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  مكتب 
وتقدمي  معهم  امل�ستمر  التوا�سل  على 
تواجه  التي  املعيقات  حلل  مقرتحات 

امل�سارف امام الق�ساء.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين
لمناقشة موضوع المعيقات القانونية التي تواجه المصارف أمام القضاء 

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للم�ست�سارين 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونيني 
مقر  فـي   2014/08/12 بتاريخ  وذلك 
اجلمعية ملناق�سة مو�سوع املعيقات القانونية 
عملهم  فـي  امل�سارف  حمامي  تواجه  التي 
مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت  الق�ساء  اأمام 
للم�ساكل التي تواجه املحامني اأمام الق�ساء 
امل�ساكل  التنفـيذ،  دائرة  مع  امل�ساكل  ومنها: 
�سندات  تنفـيذ  وم�ساكل  العدل،  كاتب  اأمام 

الرهن، وم�ساكل العمل فـي غزة.
الأوراق  مبراجعة  احل�سور  قام  كما 
القانوين  امل�ست�سار  اأعدها  التي  الأولية 
التي  القانونية  الإ�سكالت  حول  للجمعية 
وو�سع  املحاكم،  اأمام  املحامون  يواجهها 

للجمعية  رفعها  بهدف  عليها  مالحظاتهم 
الأعلى  الق�ساء  جمل�س  خماطبة  اأجل  من 
املالحظات  و�سع  اإىل  بالإ�سافة  ب�ساأنها، 

امل�سرفـية،  امل�ستندات  اإتالف  ورقة   على 
خماطبة  اأجل  من  للجمعية  رفعها  بهدف 

�سلطة النقد بخ�سو�سها.
جمعية البنوك تعقد اجتماع للمستشارين القانونيين لمناقشة موضـوع التحكيم المصرفـي

عقدت جمعية البنوك اجتماعا للم�ست�سارين 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي  القانونيني 
مقر  فـي   2014/09/16 بتاريخ  وذلك 
اجلمعية ملناق�سة مو�سوع التحكيم امل�سرفـي 
وذلك انطالقا من اأهمية التحكيم فـي ف�س 
وقت  من  يوفره  وملا  امل�سرفـية،  املنازعات 
فا�سل  نهائي  قرار  اإىل  الو�سول  فـي  وجهد 
وما  املتخا�سمة،  الأطراف  بني  النزاع  فـي 
يوفره من مرونة فـي الإجراءات، حيث ميكن 
الواجبة  الإجراءات  اختيار  النزاع  لأطراف 
اأكرث  التطبيق على التحكيم، والتي قد تكون 
اإن  اإىل  بالإ�سافة  هذا  لنزاعهم،  مالئمة 
اختيار  فر�سة  الأطراف  يعطي  التحكيم 
حمكمني خرباء فـي مو�سوع النزاع وحمايدين 
حتقيق  �سانه  من  ما  وهو  الوقت،  نف�س  فـي 
الأطراف عن  املتنازعني، ور�سا  العدالة بني 
القرار ال�سادر من هيئة التحكيم، هذا ف�سال 
عما يوفره التحكيم من ميزة �سرية اجلل�سات 

وعدم وجود اأي التزام قانوين على الأطراف او 
على هيئة التحكيم بان تكون اجلل�سات علنية، 
التجارية  التعامالت  �سرية  يحقق  ما  وهو 
وامل�سرفـية. وناق�س احل�سور اأهمية التحكيم 
النقا�س  دار  حيث  للم�سارف،  جدواه  ومدى 
عن حاجتنا للعمل بالتحكيم، من حيث �سرعة 

معتمدين  عمالء  ووجود  الق�سايا،  فـي  البث 
يكون التحكيم هو الطريقة الأف�سل للو�سول 
اإىل حل معهم، بالإ�سافة اإىل وجود عالقات 
م�سرفـية معقدة مع بع�س العمالء اأو مزودي 
اخلدمات والتي يكون التحكيم اأن�سب و�سيلة 

حلل املنازعات التي تن�ساأ عنها. 
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ونظمت اجتماعا للمستشارين القانونيين إليجاد آلية قانونية للمصارف
لالستعالم عن العمالء والمقدمة شيكاتهم للتحصيل

للم�ست�سارين  اجتماعا  البنوك  نظمت جمعية 
القانونيني مع ممثلي �سلطة النقد الفل�سطينية 
مقر  فـي   2014/08/28 بتاريخ  وذلك 
اجلمعية جمعية البنوك ملناق�سة املعوق الثاين 
للم�سارف  قانونية  اآلية  اإيجاد  فـي  واملتمثل 
�سيكاتهم  واملقدمة  العمالء  عن  لال�ستعالم 
على  التفاق  الجتماع  خالل  ومت  للتح�سيل 
املو�سوع  حول  مقرتحة  مبادة  البنوك  تزويد 
هذه  وت�سمل  عليها  املالحظات  ي�سعوا  حتى 
للم�سارف  قانونية  اآلية  لإيجاد  املادة مقرتح 
العمالء  كافة  عن  ال�ستعالم  من  لتمكينه 
واملقدمة  وغريهم(  امل�سرف  )عمالء 
على  يحافظ  مبا  وذلك  للتح�سيل  �سيكاتهم 
ال�سرية امل�سرفـية، والنظر فـي اقرتاح تعديل 

قانون امل�سارف املادة رقم )32( "متطلبات 
ال�سرية"من قانون امل�سارف رقم )9( ل�سنة 

النقد  ل�سلطة  احلق  يعطي  بحيث   2010

بالإف�ساح عن البيانات الئتمانية للعميل.

بيت البنوك

جمعية البنوك تتابع توصيات المؤتمر المصرفـي الدولي 2013
حول تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت اجتماع لمسؤولي االئتمان لوضع قائمة البيانات التي تحتاجها البنوك
عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سجل الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني 

مل�سوؤويل  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
الئتمان فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
الأوروبي  ال�سندوق  ممثل  وبح�سور 
وذلك  القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني 
2014/08/25 فـي مقر اجلمعية  بتاريخ 
عدم  فـي  واملتمثل  الأول  املعوق  ملناق�سة 
قدرة البنوك احل�سول على معلومات عن 
�سجل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
الوطني  القت�ساد  وزارة  لدى  ال�سركات 
وعدم وجود اإجراءات ذات عالقة بتنظيم 
للح�سول  ال�سالحية  ومنح  ال�ستخدام 
الجتماع  خالل  ومت  البيانات  هذه  على 
حتتاجها  التي  البيانات  قائمة  و�سع 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  البنوك عن 
من �سجل ال�سركات لدى وزارة القت�ساد 

الوطني ليتم رفعها للجهات املخت�سة فـي 
وزارة القت�ساد الوطني.
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وخاطبت وزير االقتصاد الوطني بخصوص تمكين المصارف من االطالع
على البيانات األساسية العامة المتعلقة بالشركات من خالل الموقع االلكتروني للوزارة 

وخاطبت مدير دائرة عالقات الجمهور وانضباط السوق بخصوص االستعالم عن الشيكات 

فل�سطني معايل  فـي  البنوك  خاطبت جمعية 
القت�ساد  وزير  م�سطفى  حممد  الدكتور 
من  امل�سارف  متكني  بخ�سو�س  الوطني 
العامة  الأ�سا�سية  البيانات  على  الطالع 
املوقع  خالل  من  بال�سركات  املتعلقة 
قيام  بعد  ذلك  وياأتي  للوزارة  اللكرتوين 
العاملة  البنوك  فـي  الئتمان  م�سوؤويل 
التي  البيانات  قائمة  بو�سع  فل�سطني  فـي 

ال�سغرية  املن�ساآت  عن  البنوك  حتتاجها 
وزارة  لدى  ال�سركات  �سجل  من  واملتو�سطة 
بتاريخ  اجتماعهم  خالل  الوطني  القت�ساد 

2014/08/25 واملتمثلة فـي:

يت�سمن  مبا  ال�سركة  ت�سجيل  �سهادة   -  1

اأ�سماء املفو�سني بالتوقيع عنها، وراأ�س مالها، 
ونوعها واأ�سماء ال�سركاء فـيها.

2 - اآخر تعديل على ال�سركة وتاريخه.

والتي  الداخلي  والنظام  التاأ�سي�س  - عقد   3

اإىل  بالإ�سافة  اخلطاب  فـي  تو�سيحها  مت 
باأية  للم�ساهمة  اجلمعية  ا�ستعداد  تو�سيح 
ت�سهل عملية  اأن  �ساأنها  لوج�ستية من  م�سائل 
فـي  العالقة  ذات  املعلومات  على  احل�سول 
من  والتي  الئتمان  عمليات  ت�سريع  �سبيل 
�ساأنها اأن ت�سرع عجلة القت�ساد وتعود بالنفع 

على الن�ساط القت�سادي فـي فل�سطني. 

خاطبت جمعية البنوك فـي فل�سطني ال�سيد علي 
فرعون مدير دائرة عالقات اجلمهور وان�سباط 
اآلية  اإيجاد  بخ�سو�س  النقد  �سلطة  فـي  ال�سوق 
قانونية لال�ستعالم عن العمالء بناء على اجتماع 
 2014/08/28 امل�ست�سارين القانونيني بتاريخ 
فل�سطني  فـي  العاملة  امل�سارف  اإىل  وبالرجوع 
وبعد اإجراء البحث والدرا�سة الالزمة والعميقة 

لإيجاد الآلية التي ميكن من خاللها ال�ستعالم / 
الإف�ساح / تبادل املعلومات فـيما يتعلق بت�سنيف 
وبني  املعادة،  ال�سيكات  نظام  على  العمالء 
احلماية  لتوفـري  الأف�سل  ال�سبيل  بان  اخلطاب 
هو  النقد  ول�سلطة  ال�ستعالم  لطالب  القانونية 
امل�سارف  قانون  من   )32( املادة  ن�س  تعديل 
الن�س  يكفل هذا  وبحيث   2010 ل�سنة   9 رقم 

وكيل   / امل�سرف  من  لكل  القانونية  احلماية 
اأو امل�ستفـيد  اأو حامل ال�سيك و/  التح�سيل و / 
ال�سيغة  اأي�سا  بني  كما  النقد،  ول�سلطة  منه، 
املقرتحة لتعديل ن�س املادة 32 قانون امل�سارف 
�ساري املفعول واملتعلقة بال�سرية امل�سرفـية كونها 
الو�سيلة الأقوى للحماية لعدم احتمال ال�سهو اأو 

اخلطاأ فـيها.

وعقدت اجتماع لمسؤولي االئتمان لتحديد نوعية البيانات والتقارير المالية
الواجب إعدادها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اجتماعًا  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  الئتمان  مل�سوؤويل 
�سلطة  عن  ممثلني  وبح�سور  فل�سطني 
الأوروبي  وال�سندوق  الفل�سطينية  النقد 
بتاريخ  وذلك  القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني 
ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي   2014/09/01

وتدين  �سعف  فـي  واملتمثل  الثالث  املعوق 
املالية  التقارير  وعر�س  اإعداد  م�ستوى 
اخت�سا�س  عدم  ب�سبب  ال�سغرية  للمن�ساآت 
املدققني واملحا�سبني لتنفـيذ عمليات التدقيق 
ال�سغرية  املن�ساآت  عمل  وطبيعة  يتوافق  مبا 
للمعايري  دنيا  حدود  وجود  وعدم  واملتو�سطة، 
للمن�ساآت  املالية  القوائم  لإعداد  املحا�سبية 
الجتماع  خالل  ومت  واملتو�سطة  ال�سغرية 

املالية  والتقارير  البيانات  نوعية  حتديد 
ال�سغرية  املن�ساآت  قبل  من  اإعدادها  الواجب 
للمعايري  الدنيا  احلدود  وحتديد  واملتو�سطة 

املالية  والتقارير  البيانات  لإعداد  املحا�سبية 
مبتابعة  اللجنة  و�ستقوم  باملن�ساآت  اخلا�سة 

املو�سوع مع جمعية مدققي احل�سابات.
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بيت البنوك

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  نظمت 
الت�سهيالت فـي البنوك العاملة فـي قطاع 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  غزة مع ممثلي 
مقر  فـي   2014/08/27 بتاريخ  وذلك 
الأق�ساط  تاأجيل  ملناق�سة  اجلمعية، 
امل�سارف  من  املقرت�سني  على  امل�ستحقة 
خالل  ومت  غزة،  قطاع  فـي  العاملة 
الأ�سا�سية  املبادئ  على  التوافق  الجتماع 
لتاأجيل الأق�ساط نظرا للظروف الع�سرية 
غزة  قطاع  فـي  املواطنون  بها  مير  التي 

واخلروج بالنتائج التالية:
- يتم تاأجيل اأق�ساط القرو�س امل�ستحقة  
العدوان  بداية  منذ  ت�ستحق  التي  اأو 
بدون   2014 احلايل  العام  نهاية  حتى 
اإ�سافـية  فوائد  اأو  عمولت  اأية  احت�ساب 
على  بناًء  وذلك  �سروط  اأية  وبدون 

جمعية البنوك نظمت اجتماعا لمدراء التسهيالت
لمناقشة تأجيل األقساط المستحقة على المقترضين من المصارف العاملة فـي قطاع غزة

على  اخلطية  وموافقته  املقرت�س  طلب 
على  املوافقة  مينع  ول  الأق�ساط  تاأجيل 
من  التمكن  عدم  حال  فـي  العميل  طلب 

احل�سول على موافقة الكفـيل.
العمالء  على  العملية  هذه  ت�سري  ل   -

املتعرثين ما قبل العدوان.
باإ�سدار  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  �ستقوم 
تعميم للبنوك العاملة فـي فل�سطني يو�سح 
فـيما  بها  والعمل  للعلم  الجتماع  نتائج 

يخ�س املو�سوع. 

جمعية البنوك تساهم بمبلغ 250,000 $ فـي حملة التبرع لدعم أهلنا فـي قطاع غزة 
فـي  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساهمت 
غزة  قطاع  فـي  اأهلنا  لدعم  التربع  حملة 
خالل  من   )$ 250,000( مببلغ  وذلك 
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني 
الفل�سطينيني UNRWA، بناًء على تو�سيـة 
بتاريـخ  جل�ستـه  فـي  اجلمعيـة  اإدارة  جملـ�س 
جمعيـة  ح�سـاب  مـن  التبـرع   2014/07/20

البنـوك فـي فل�سطيـن ل�سالـح دعـم الأهـل فـي 
قطـاع غـزة مـن خـالل وكالـة الأمـم املتحـدة 
الفل�سطينييـن  الالجئيـن  وت�سغيـل  لإغاثـة 
وموافقة الهيئة العامة على ذلك، كما قامت 
اجلمعية ِبحث البنوك وموظفـيها على التربع 
قطاع  فـي  الأهل  دعم  ل�سالح  فردي  ب�سكل 

من  ذلك  وياأتي  اجلمعية،  غرار  على  غزة 
�سمن م�ساهمة اجلمعية فـي جمال امل�سوؤولية 
الجتماعية ودورها فـي ن�سر ثقافة امل�سوؤولية 

امل�سرفـي  القطاع  و�سط  فـي  املجتمعية 
امل�ساهمة  فـي  بدوره  للقيام  الفل�سطيني 

املجتمعية .
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جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد
بخصوص محددات وضوابط منح االئتمان

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2014/09/30

النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودة  ملناق�سة 
الفل�سطينية بخ�سو�س حمددات و�سوابط 
منح الئتمان، ومت خالل الجتماع الطالع 
البنوك  من  الواردة  املالحظات  على 
ومناق�ستها ومت اخلروج مبالحظات موحدة 
ل�سلطة  لإر�سالها  متهيدا  امل�سودة  حول 
النقد الفل�سطينية لالأخذ بها  قبل اإ�سدار 

التعليمات ب�سكلها النهائي.

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  قامت 
بها  مير  التي  الطارئة  الظروف  نتيجة 
رئي�س  توجيهات  على  وبناًء  غزة  قطاع 
برئا�سة  طوارئ  جلنة  بت�سكيل  املجل�س 
ممثل  ب�سفته  رم�سان  اأبو  حازم  ال�سيد 

املنتخـب  البنـك  عمـان؛  القاهـرة  بنـك 
اجلمعيــة  اإدارة  جملــ�س  لرئا�سـة 
جلنـة  اأع�سـاء  مـن  ممثليـن  وع�سـويــة 
فل�سطيـن،  بنـك  للبنـوك:  الت�سـال 
الإ�سالمـي  البنـك  العربـي،  البنـك 

بنـك  اإلـى  بالإ�سافـة  الفل�سطينـي، 
اللجنـة  يكـون دور هـذه  القـد�س، بحيـث 
تو�سياتهـا  تقـدم  وا�ست�ساريـًا  تن�سيقيـًا 

للجنـة الت�سـال.

جمعية البنوك تشكل لجنة طوارئ نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع غزة 

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
حمافظ  الوزير  جهاد  الدكتور  معايل 
�سلطة النقد الفل�سطينية وب�سفته رئي�س 
تاأجيل  بخ�سو�س  املالية  املتابعة  وحدة 
من  اجلديدة  الن�سخة  بتطبيق  اللتزام 
ذلك  وياأتي   ،GOAML 4.0 برنامج 

بعد مناق�سة املو�سوع فـي اجتماع جمل�س 
واأو�سح   ،)2014/6( رقم  الإدارة 
اخلطاب املعوقات التي تواجهها البنوك 
امل�ستخدمة للربنامج فـي اإنهاء متطلبات 
البنوك  هذه  تتوقع  حيث  به،  العمل 
للربنامج  املزودة  ال�سركة  تنتهي  باأن 

 ،2014/10/30 بتاريخ  عملها  من 
يومًا   30 اإىل  بحاجة  �ستكون  ثم  ومن 
على  املوافقة  وطلب  لختباره،  اأخرى 
2014/11/30 ملا فـيه  اإىل  متديد املدة 

اجلميع.  م�سلحة 

جمعية البنوك تخاطب محافظ سلطة النقد الفلسطينية
 GOAML 4.0 بخصوص تأجيل االلتزام بتطبيق النسخة الجديدة من برنامج

جمعية البنوك تشارك فـي عضوية لجنة األسبـوع الوطنـي للريادة فـي فلسطين
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  ر�سحت 
ال�سيد عبد الرحيم احل�سن - رئي�س اإدارة 
فـي  الإدارية  وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد 
القطاع  عن  ممثاًل  عمان  القاهرة  بنك 

جلنة  ع�سوية  فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
فل�سطني،  فـي  للريادة  الوطنـي  الأ�سبـوع 
والتي من �سانها زيادة فر�س الت�سغيل فـي 
مع  بال�سراكة  وذلك  العام  لهذا  فل�سطني 

اخلا�س  والقطاع  الفل�سطينية  اجلامعات 
مت  حيث  الفل�سطينية  الأهلية  واملوؤ�س�سات 
بتاريخ  اللجنة  لهذه  الأول  الجتماع  عقد 

.2014/08/06
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بيت البنوك

اجتماعات الفريق الوطني لمكافحة الفقر
جمعية البنوك تشارك فـي عددًا من األنشطة والفعاليات

املدير  بح�سور  البنوك  جمعية  �ساركت 
اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
ب�سفتها  الفقر  ملكافحة  الوطني  الفريق 
ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  املجل�س  ممثل 
وذلك  الفريق،  فـي  اخلا�س  القطاع 
بتاريخ 07-13-2014/07/20 فـي مقر 
ومت  الإدارية،  والتنمية  التخطيط  وزارة 
موا�سيع  عدة  بحث  الجتماعات  خالل 

دور  حول  عام  تقدمي  منها  وق�سايا 
اإليه وعر�س حول  املوكلة  الفريق واملهام 
بالإ�سافة  فل�سطني  فـي  الفقر  مفهوم 
داخل  فنية  فرق  ت�سكيل  على  العمل  اإىل 
يتم  معايري  وفق  ووزارة  موؤ�س�سة  كل 
مت  كما  اللجنة  قبل  من  عليها  التوافق 
الوطني  الفريق  عمل  خلطة  اإطار  و�سع 
اإطار زمني  خالل الفرتة القادمة �سمن 

عمل  �سري  تهم  ق�سايا  ومناق�سة  حمدد 
اجنازها،  منه  املطلوب  واملهام  الفريق 
كما مت تعميم اخلطوط املرجعية التي مت 
تطويرها لإعداد الدرا�سة حول: مراجعة 
و�سول  القيا�س،  واأدوات  الفقر  مفهوم 
اإىل تعريف وطني للفقر ومنهجية قيا�س 

الفل�سطيني. والواقع  تتالءم 

املدير  بح�سور  البنوك  جمعية  �ساركت 
اللجنة  اجتماع  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
املن�ساآت  اأعمال  تطوير  خلدمات  الوطنية 
ال�سغر  واملتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية 
بتاريخ  الوطني  القت�ساد  وزارة  مقر  فـي 

الجتماع  خالل  ومت   2014/09/09

خدمات  اإ�سرتاتيجية  لأهداف  طرح 
ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة  الإعمال  تطوير 
من  املقدمة  التطويرية  للخدمات 
وا�ستعرا�س  الإعمال،  خدمات  مزودي 

يواجهها  التي  واملعوقات  للق�سايا 
امل�ستفـيد او املوؤ�س�سات ومت بحث الدعم 
الوطني  القت�ساد  وزارة  من  املطلوب 
لتطوير خدمات الإعمال وعر�س الركائز 

الأ�سا�سية خلدمات تطوير الإعمال.

�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبديرها العام 
نبيل اأبو دياب فـي الجتماعات التح�سريية 
الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  للموؤمتر 
والذي �سوف يعقد حتت عنوان   2014

"دور ال�ستمال املايل فـي خلق فر�س 
الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  عمل" فـي 
اهلل،  رام  مدينة  فـي  العام  هذا  من 
ويذكر اأن هذا املوؤمتر ياأتي ثمرة تعاون 

وجمعية  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  بني 
التمويل  وموؤ�س�سة  فل�سطني  فـي  البنوك 

الدولية.

اجتماع اللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

االجتماعات التحضيرية للمؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2014

املدير  بح�سور  البنوك  جمعية  �ساركت 
اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام 
قدرات  وتطوير  لتعزيز  الفنية  اللجنة 
واملنبثقة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
املوؤمتر  تو�سيات  متابعة  جلنة  عن 
 2013 الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
التي  املعوقات  لتذليل  حماولة  فـي 
املن�سات  متويل  قطاع  لها  يتعر�س 
هذه  خالل  ومت  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

موا�سيع  خم�سة  حتديد  الجتماعات 
ال�سغرية  املن�سات  متويل  قطاع  تعيق 

واملتو�سطة وهي:
على  باحل�سول  البنوك  قدرة  عدم 
ال�سغرية  املن�ساآت  عن  معلومات 
القت�ساد  وزارة  من  واملتو�سطة 
الوطني، عدم قدرة البنوك بال�ستعالم 
على  امل�سحوبة  الآجلة  ال�سيكات  عن 
للتح�سيل  واملقدمة  العمالء  ح�سابات 

وتدين  �سعف  اأخرى،  بنوك  قبل  من 
املالية  التقارير  وعر�س  اإعداد  م�ستوى 
م�ستوى  تدين  ال�سغرية،  للمن�ساآت 
اأهداف  معرفة  فـي  املن�ساآت  اأ�سحاب 
القت�سادية  اجلدوى  درا�سات  واإعداد 
�سمان  قانون  غياب  منها،  والغر�س 
اإطالق  تاأخر  املنقولة،  الأ�سول  حقوق 
لت�سجيل  الآيل  ال�سجل  القت�ساد  وزارة 

الأ�سول املنقولة ب�سبب غياب القانون. 

اجتماعات اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع 
لأهم  حتليل  خالل  من  امل�سرفـي 
ي�سكل  ما  املجمعة  امليزانية  بنود 
و�سناع  واملهتمني  للباحثني  مرجعا 
الإ�سدارات  هذه  ويرافق  القرار، 

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

املجمعة. امليزانية 

التفاوض  لمناقشة موضـوع  الشبكات واألنظمة  دوائر  لمدراء  اجتماع  البنوك تعقد  جمعية 
الجماعي من اجل اعتماد سعر مناسب لتحديث نظام ويندوز المستخدم فـي المصارف

ملدراء  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك  فـي  والأنظمة  ال�سبكات  دوائر 
بتاريخ  وذلك  فل�سطني  فـي  العاملة 
اجلمعية  مقر  فـي   2014/09/17

اجلماعي  التفاو�س  مو�سوع  ملناق�سة 
لتحديث  منا�سب  �سعر  اعتماد  اجل  من 
امل�سارف،  فـي  امل�ستخدم  ويندوز  نظام 
النقد  �سلطة  طلب  �سياق  يف  ذلك  وياأتي 
باتخاذ  امل�سارف  من  الفل�سطينية 
الالزمة  والفنية  الوقائية  الإجراءات 
اأجهزة  احتمالية اخرتاق  لتجنب خماطر 
ال�سراف الآيل ب�سبب قيام �سركة مايكرو 
بنظام  اخلا�س  الدعم  باإيقاف  �سوفت 

ويندوز اك�س بي، وقد اأبدى احل�سور خالل 
الأ�سعار  امتعا�سهم من عرو�س  الجتماع 

ل  والتي  الأجهزة،  مزودي  قدمها  التي 
تتنا�سب مع حجم اخلدمة املطلوبة. 
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سلطة النقد الفلسطينية
إسهامات مميزة لسلطة النقد والجهاز المصرفـي

للتخفـيف من آثار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

وتمخضت جهود سلطة النقد خالل العدوان على قطاع غزة

اإ�سهامًا من �سلطة النقد واجلهاز امل�سرفـي 
فـي التخفـيف عن كاهل املواطنني فـي قطاع 
غزة، وتر�سيخًا ملبادئ امل�سوؤولية املجتمعية 
ل�سلطة النقد واجلهاز امل�سرفـي، فقد قام 
الدكتور جهاد الوزير حمافظ �سلطة النقد 
منذ اللحظات الأوىل للعدوان الإ�سرائيلي 
الوا�سع على قطاع غزة، باإجراء م�ساورات 
مو�سعة ومكثفة مع اجلهاز امل�سرفـي، من 
اأجل �سمان ا�ستمرار قيام البنوك بدورها 
ميكن  ما  وتقدمي  احلرب  خالل  وعملها 
وفور  للمواطنني.  ت�سهيلية  اإجراءات  من 
قطاع  اإىل  املحافظ  توجه  العدوان  توقف 

اجلمهور،  اأمام  الآلية  ال�سرافات  فتح   -
كل  فـي  ثم  والتهدئات،  الهدن  فـي  بداية 
اإىل  اأدى  ما  وهو  احلرب،  اأثناء  الأوقات 
من  واملوظفـني  والتجار  املواطنني  متكن 
البنوك  من  ال�سواقل  اآلف  مئات  �سحب 
فـي  املعي�سية  واأمورهم  حياتهم  لت�سيري 
ظل احلاجة املا�سة لالأموال ب�سبب ظروف 

احلرب.
اأثناء  اجلمهور  اأمام  البنوك  فروع  فتح   -
اإجراء  من  املواطنني  لتمكني  التهدئات، 
املعامالت البنكية التي يحتاجونها. وعقد 
املقا�سة فـي غزة اأثناء التهدئات، ومتكني 

البنوك من تقا�س ال�سيكات.
وت�سويتها  ال�سيكات  حت�سيل  اآلية  و�سع   -
تواريخ  ح�سب  امل�سارف  قبل  من 
العدوان  بداية  من  اعتبارًا  ا�ستحقاقها 

ال�سرائيلي.
ال�سيكات  على  عمولت  احت�ساب  عدم   -

منذ  العمالء  ح�سابات  كافة  على  املعادة 
بداية العدوان.

 - وقف ت�سنيف العمالء اأفرادًا وموؤ�س�سات 
بداية  منذ  املعادة  ال�سيكات  نظام  على 

العدوان وذلك حتى اإ�سعار اآخر.
غري  اخلطوة  باتخاذ  ذلك  كل  ُتوج  ثم   -
كافة  من  النقد  �سلطة  بطلب  امل�سبوقة 
تاأجيل  فل�سطني،  فـي  العاملة  امل�سارف 
امل�سارف  فروع  من  املقرت�سني  اأق�ساط 
العاملة فـي قطاع غزة، من �سهر 2014/7 

وحتى نهاية العام.
ال�سابق  النقد  �سلطة  لقرار  واإحلاقا   -
والدور  املقرت�سني(  اأق�ساط  )تاأجيل 
من  التخفـيف  فـي  للم�سارف  اليجابي 
قررت  فقد  القطاع،  فـي  اأهلنا  معاناة 
احتياطي  ن�سبة  تخفـي�س  النقد  �سلطة 

املخاطر من 2 % اإىل 1.5 %.
النقد  �سلطة  قررت  �سبق  ملا  وا�ستكماًل   -

اإعفاء املقرت�سني من �سرط ت�سديد الدفعة 
الأق�ساط  تاأجيل  عملية  عند  املقدمة 
تكوين  من  امل�سارف  واإعفاء  امل�ستحقة، 
املخ�س�سات مقابل تلك الت�سهيالت خالل 
على  احلفاظ  بهدف  وذلك  الفرتة  نف�س 

ربحية امل�سارف ومراكزها املالية.
الأهل  ل�سمود  ودعمًا  احلرب  وخالل 
النقد  �سلطة  موظفو  تربع  غزة  قطاع  فـي 
موؤ�س�سة  خالل  من  نقدية،  مب�ساعدات 
التعاون حيث قدمتها كم�ساعدات اإن�سانية 
الأ�سر  من  ملجموعة  غذائية  وطرود 
املت�سررة وامل�سردة، وذلك للم�ساهمة فـي 
التخفـيف من الظروف الإن�سانية ال�سعبة 
عيد  وقبيل  احلرب  اأثناء  عا�سوها  التي 
اأجرة  باقتطاع  التربع  هذا  وجاء  الفطر. 
يوم كامل من رواتب موظفـي �سلطة النقد 
قطاع  فـي  لأهلهم  م�ساندتهم  عن  تعبريًا 

غزة وعن حُلمة ال�سعب الفل�سطيني.

غزة واطلع على الأو�ساع عن كثب والتقى 
واأع�ساء  ورئي�سي  امل�سارف  مبديري 

جمل�س اإدارة جمعية رجال الأعمال واحتاد 
املقاولني.



33 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  59، اأيلول 2014

وتصدر عدة تقارير هامة تشمل
تقريرها السنوي وتقرير االستقرار المالي لعام 2013

وتقرير التطورات االقتصادية للربع األول من عام 2014

في مقال صادر عن مؤسسة التحالف العالمي لالشتمال المالي جهود سلطة النقد الفلسطينية
تضع فلسطين رائدة االشتمال المالي فـي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تقارير  عدة  موؤخرًا  النقد  �سلطة  اأ�سدرت 
 ،2013 لعام  ال�سنوي  التقرير  منها  هامة، 
وي�ستمل على اأربعة ف�سول رئي�سة، ت�ستعر�س 
القت�ساد  جمال  فـي  التطورات  من  العديد 
املحلي والعاملي، وفـي مالية احلكومة، والقطاع 
اخلارجية  التجارة  ذلك  فـي  مبا  اخلارجي 
الفل�سطيني.  املدفوعات  وميزان  ال�سلعية 
للحديث  كبريًا  جزءًا  التقرير  ويخ�س�س 
الفل�سطيني،  املايل  القطاع  تطورات  عن 
امل�ستجدات  ا�ستعرا�س  خالل  من  وذلك 
�سلطة  حققتها  التي  واملنجزات  والتطورات 
املوؤ�سرات  على  الإيجابي  الأثر  ذات  النقد، 
التي  والتطورات  امل�سرفـي  للقطاع  املالية 
ا�ستماله  اإىل  اإ�سافة  القطاع.  هذا  �سهدها 
على اأهم التطورات وامل�ستجدات التي �سهدتها 
ممثلة  امل�سرفـية،  غري  املالية  املوؤ�س�سات 
مبوؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�سة، وموؤ�س�سات 
ال�سريفة، وبور�سة فل�سطني، وقطاع التاأمني، 

وقطاع الرهن العقاري والتاأجري التمويلي.
ال�ستقرار  تقرير  النقد  �سلطة  اأ�سدرت  كما 

الهتمام  جانب  فاإىل   ،2013 لعام  املايل 
الأ�سعار  ا�ستقرار  )اأي  النقدي  بال�ستقرار 
ال�ستقرار  مبو�سوع  الهتمام  ياأتي  املحلية( 
رئي�سًا  هدفًا  باعتباره  فل�سطني،  فـي  املايل 
الوحيدة  املوؤ�س�سة  كونها  النقد،  ل�سلطة 
املخولة بالإ�سراف على �سالمة الو�سع املايل 
للم�سارف العاملة فـي فل�سطني وعلى مقدمي 
نظم  وفعالية  �سالمة  وعلى  الدفع  خدمات 
على  الرتكيز  مدى  يعك�س  كما  املدفوعات. 
اجلهاز  هذا  قدرة  وحت�سني  املايل،  القطاع 
على مواجهة املخاطر ل�سمان قيامه مبهامه 
التنمية  القت�سادي وحتقيق  النمو  فـي دعم 
الفقري  العمود  )باعتباره  وكفاءة  بفاعلية 
عر�سة  واأكرثها  الفل�سطيني،  املايل  للنظام 
تدفق  �سمان  خالل  من  وذلك  للمخاطر( 
وال�سركات  الأ�سر  بني  ب�سال�سة  الأموال 

واحلكومة وبني املواطنني وبقية العامل.
التطورات  تقرير  النقد  �سلطة  واأ�سدرت 
 ،2014 عام  من  الأول  للربع  القت�سادية 
الذي ي�ستعر�س اآخر امل�ستجدات والتطورات 

والإقليمي  العاملي  ال�سعيد  على  القت�سادية 
القت�ساد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار  واملحلي. 
 2014 الأول  الربع  خالل  �سهد  الفل�سطيني 
منوًا بن�سبة 7.1 % مقارنة مع الربع املناظر 
من العام 2013. غري اأن هذا التح�سن جاء 
للنمو، ففـي حني  فـي ظل م�سارين متباينني 
بلغت ن�سبة النمو فـي ال�سفة الغربية حوايل 
قطاع  �سهد  ال�سنوي،  الأ�سا�س  وفق   %  9.9

غزة انكما�سًا بنحو 1.0 %.
وبدرجة كبرية جاء النمو املتحقق فـي ال�سفة 
الغربية على خلفـية ارتفاع الإنفاق احلكومي 
)بن�سبة  وال�ستثمار   )%11.4 )بن�سبة 
15.3%( بني الربعني املتناظرين. بينما كان 

وراء  القت�سادية  والقيود  اخلانق  احل�سار 
الرتاجع القت�سادي فـي قطاع غزة. وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأنه بالرغم من النمو امللحوظ فـي 
الربع الأول، اإل اأن الو�سع القت�سادي فـي كل 
من ال�سفة والقطاع ل يزال حرجًا، وبالتايل 
ل يعك�س النمو املتحقق فـي الربع الأول الجتاه 

العام للنمو املتوقع لعام 2014 ككل. 

الفل�سطيني قبل عقدين  املايل  القطاع  ن�ساأ 
التي  امل�ستمرة  القيود  رغم  الزمن  من 
الأفراد  حركة  على  اإ�سرائيل  تفر�سها 
والب�سائع، عالوة على القيود التي تفر�سها 
واملالية.  الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام  على 
من  وبنجاح  الفل�سطينيون  متكن  ولقد 
من:  يتكون  والذي  املايل  قطاعهم  تاأ�سي�س 
و�سركات  املالية  الأوراق  و�سوق  البنوك 

العقاري  الرهن  متويل  و�سركات  التاأمني 
و�سركات  املتخ�س�س  القرا�س  وموؤ�س�سات 
اجلهود  وبف�سل  والآن،  التمويلي.  التاأجري 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  تبذلها  التي 
)PMA( وهي موؤ�س�سة ع�سو فـي التحالف 
 2010 عام  منذ  املايل  لال�ستمال  العاملي 
كدولة  فل�سطني  و�سع  من  متكنت  فقد 
فـي  املايل  ال�ستمال  جمال  فـي  رائدة 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   .)MENA(
ع�سو  اأول  باعتبارها  برزت  النقد  �سلطة 
العاملي  التحالف  �سبكة  فـي  املنطقة  من 
مايا"  "باإعالن  يلتزم  املايل  لال�ستمال 
)Maya Declaration( للعمل من اأجل 
اإطالق الإمكانات القت�سادية والجتماعية 

لغري املتعاملني مع البنوك فـي فل�سطني.
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المعهد المصرفـي الفلسطيني يشارك فـي المؤتمر الثاني إلدارة المخاطر المصرفـية
امل�سرفـي  املعهد  عام  مدير  �سارك 
املوؤمتر  فـي  طه  با�سل  الفل�سطيني 
امل�سرفـية  املخاطر  لإدارة  الثاين 
الأردنية  العا�سمة  فـي  ُعقد  الذي 
برعاية   2014/06/19-18 عّمان من 
ّقدم طه  وقد  الأردين،  املركزي  البنك 
 6 منهجية  "ا�ستخدام  بعنوان  ورقة 
العمليات  خماطر  لتخفـي�س  �سيجما 
امل�سكلة  حتديد  خالل  امل�سرفـية" من 
وو�سع الأهداف ثم النتقال اإىل مرحلة 
مع  التناغم  على  العملية  قدرة  قيا�س 
ومن  البنك  لعميل  احليوية  املتطلبات 
ثم التعرف على الفجوة ما بني املوجود 

حتليل  مرحلة  اإىل  تطّرق  ثم  واملطلوب، 
جذور امل�سكلة لإيجاد حلول ناجعة توؤدي اإىل 
حت�سني العملية امل�سرفـية بناًء على اأف�سل 

املمار�سات الف�سلى ثم النتقال اإىل مرحلة 
موؤ�سرات  وو�سع  والرقابة  ال�سوابط  و�سع 

اأداء للحفاظ على جودة املخرجات.

وينّفذ مجموعة مميزة من البرامج التدريبية
حزيران،  الأ�سهر  خالل  املعهد  متّيز 
بتنفـيذ  احلايل  العام  من  اآب  متوز، 
فـي  التدريبية  الربامج  من  جمموعة 
اهلل  رام  ففـي  الوطن،  حمافظات  معظم 
عقد املعهد امل�سرفـي برامج فـي جمالت 
اأ�سا�سيات  مثل  متنوعة  وتخ�س�سات 
 Microsoft ،العمل امل�سرفـي الإ�سالمي
 Excel Proficient Level 2010،

حتليل   ،Fraud Prevention

هيكلة  اإعادة  اك�سل،  با�ستخدام  مايل 
والتزوير،  التزييف  ك�سف  القرو�س، 
وطرق  التلر  ملوظفـي  ال�سائعة  الأخطاء 
فـي  احلوكمة  تطبيقات  معاجلتها، 
املايل  التحليل  امل�سرفـي،  القطاع 
ا�سرتاتيجيات  الئتمان،  منح  لغايات 

التحفـيز.

املعهد  عقد  املحافظات،  باقي  وفـي 
العمالء  خدمة  فـي  التميز  برنامج 
حلم،  بيت  فـي  عليهم  املحافظة  وتقنية 
واخلطة  امل�سرفـي  الت�سويق  وبرنامج 
الت�سويق  نابل�س، وبرنامج  الت�سويقية فـي 

امل�سرفـي فـي فرع املعهد بغزة.
فقد  املهنية،  لل�سهادات  بالن�سبة  اأما 
بتنفـيذ  اأيلول  �سهر  بداية  مع  البدء  مت 
 Advanced PAMLA �سهادة 
تاأهيل  خلطة  ا�ستكماًل  تاأتي  والتي 
�سهادة  اأنهوا  الذين  امل�ساركني  وتدريب 
غ�سل  مكافحة  فـي  فل�سطيني  متخ�س�س 
والدبلومات  لل�سهادات  اإ�سافًة  الأموال، 
قيد التنفـيذ وهي �سهادة �سابط عالقات 
العمل  ا�ستمرارية  عمالء معتمد، ودبلوم 

فـي مقره برام اهلل.

نّفذ  قد  امل�سرفـي  املعهد  يكون  وبذلك 
 )64(  2014/08/31 تاريخ  حتى 
عمل  ور�سة   )16( و  تدريبياً  برناجماً 

فـي كافة املحافظات.
ال�سهادات  تنفـيذ  من  املعهد  انتهى  كما 

التالية: املهنية 
اإطار  وفق  املخاطر  اإدارة  �سهادة   -
 Euromoney موؤ�س�سة  مع   3 بازل 
وبالتعاون مع منتدى فل�سطني الدويل 

PIBF وجمعية البنوك. للأعمال 
فـي  فل�سطيني  متخ�س�س  �سهادة   -

.PAMLA مكافحة غ�سل الأموال
فـي  الف�سلى  املمار�سات  �سهادة   -

العقاري. التخمني 
 Certified Anti - سهادة�    -

Counterfeiting Officer فـي غزة.
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ويعد ويعرض بحثًا فـي »دوران العمالء فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني«

ويعقد ورش عمل متخصصة

الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  قام 
درا�سة  بعر�س  حزيران  �سهر  خالل 
حمدان  ال�سيد اأكرم  قدّمها  �سوقية 
فـي  العمالء  دوران  ظاهرة  حول 

حيث  الفل�سطيني"  امل�سرفـي  القطاع 
تطّرقت الدرا�سة اإىل طرح عدة اأ�سئلة 
التي  العمالء  من  ال�سريحة  وهي: 
تاأثري  البنوك، مدى  تغيري  فـي  ت�ساهم 

راأي  على  املقدمة  البنوك  خدمات 
عن  العمالء  ر�سا  تاأثري  مدى  العميل، 

اأداء وخدمة البنوك.

الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عقد 
املحكمني  جمعية  مع  وبالتعاون 
حول  عمل  ور�سة  الفل�سطينيني 
"اإجراءات التحكيم"، حيث �سارك فـي 
غ�سان  الدكتور  قدمها  والتي  الور�سة 
الطليعة  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  خالد، 
املحكمني  من  عدد  القانونية  للحلول 
العدل  وزارة  لدى  املعتمدين  واخلرباء 

الفل�سطينية. 
امل�ساركني  تعريف  اإىل  الور�سة  وتهدف 
فل�سطني  فـي  التحكيم  باإجراءات 
والتاأكيد على اأهمية اللتزام باإجراءات 
مهنية  ل�سمان  الأ�سولية  التحكيم 
عدة  تناولت  حيث  الفل�سطيني،  املحّكم 
اأ�سول  حول  تطبيقات  اأبرزها:  حماور 
اأطراف  لوائح  التحكيم،  اتفاق  �سياغة 
حول  تطبيقات  وتطبيقاتها،  اخل�سومة 
اإ�سافًة  التحكيم  حكم  �سياغة  اأ�سول 
اإجراءات  فـي  متفرقة  موا�سيع  لعدة 

التحكيم. 
كما عقد املعهد ور�ستي عمل حول "نظم 
حمافظة  فـي  الئتمانية"  املعلومات 
قدرات  وتنمية  تعزيز  بهدف  حلم  بيت 
الئتمانية  املعلومات  نظم  م�ستخدمي 
من موظفـني وم�سوؤولني فـي فهم واإدراك 

تعليمات النظام لتحليل البيانات واتخاذ 
القرار الأمثل للتعامل مع العميل.

حماور  عدة  الور�سة  تناولت  حيث 
نظام  املعادة،  ال�سيكات  نظام  اأبرزها: 
الت�سنيف  نظام  الئتمانية،  املعلومات 

الئتماين.
طه  با�سل  املعهد  عام  مدير  اأّكد  كما 
دائرة  مدير  فرعون،  علي  وال�سيد 
ال�سوق  وان�سباط  اجلمهور  عالقات 
فـي �سلطة النقد الفل�سطينية الذي قدم 
الور�سة، على اأهمية عقد مثل هذه الور�س 
املعلومات  بنظام  للتعريف  التوعوية 
املوظفـني  وعي  وزيادة  الئتمانية 
النقد  �سلطة  ودور  النظام  م�ستخدمي 

النظام  بتطوير  تقوم  التي  الفل�سطينية 
من اأجل خلق بيئة عمل م�سرفـية متينة 
والو�سول لأف�سل املعايري فـي التعامل مع 
اجلمهور و�سرورة ال�سعي الدائم لإدخال 
التطويرات امل�ستمرة على النظام �سمن 
العاملية،  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل 
للجمهور  اخلدمات  حت�سني  اأجل  من 

وتخفـي�س خماطر البنوك. 
اإ�سافًة لعقد ور�سة عمل حول "مكافحة 
فـي  التاأمني"  قطاع  فـي  الأموال  غ�سل 
عمل  ور�سة  عقد  مت  غزة  وفـي  نابل�س، 
القت�سادية  العقوبات  "خماطر  حول 

على القت�ساد الفل�سطيني".
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زاوية مصرفـية
مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2013

1.2 %1.4 %معدل العائد على املوجودات *

9.9 %11.0 %معدل العائد على حقوق امللكية *

87.7 %87.1 %املطلوبات / املوجودات 

68.6 %48.8 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

7,954 19,087 ال�سكان / الفروع واملكاتب 

4,851 9,192 ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

50.381.4املوجودات / فرع *

42.152.5الودائع / فرع *

20.636.0الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.03.3املوجودات / موظف *

1.72.1الودائع / موظف *

0.81.4الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

17.9 % 60,371 10,821 اإجمايل املوجودات *

23.3 % 38,918 9,053 اإجمايل الودائع *

16.5 % 26,713 4,420 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

20.2 % 711 143 �سافـي الرباح *

22.6 % 4,115 928 راأ�س املال املدفوع *

18.4 % 7,405 1,362 حقوق امللكية *

39.5 %33,641 13,290 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

68.7 %4.496.53عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة(

65.4 %1726 عدد البنوك

28.6 %235821عدد الفروع واملكاتب

36.3 %4881,346 عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

29.2 %5,37918,423عدد املوظفـني

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبـيـانـات عـامـة

القطاع امل�سرفـي الأردين مـوؤ�سـرات عـامـة

*معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2012-2013 *الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 
)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2013 وجمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(
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إجمالي الموجودات

رأس المال المدفوع

 صافـي األرباح

حقوق الملكية

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية التاريخية المجمعة 

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
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زاوية مصرفـية

%91.7
%7.3

%91.8
%8.2

%86.0

%12.6

%71.5
%26.0

%2.5

%1.5

متويل تاأجريي وكمبيالت خم�سومة وح�سابات مك�سوفةاجلاري املدينالقرو�س

األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

%14.1

%29.9

%56.0

%31.1

%39.1

%25.1

مقارنة إجمالي ودائع القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

مقارنة إجمالي التسهيالت المباشرة للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني 

القطاع المصرفـي األردني

القطاع المصرفـي األردني
األهمية النسبية حسب النوع

األهمية النسبية حسب الجهة

القطاع المصرفـي الفلسطيني *

القطاع المصرفـي الفلسطيني 

%91.8 %69.3
%30.7

%8.2

الآجلةالتوفـرياجلارية

القطاع العامالقطاع اخلا�س

القطاع العامالقطاع اخلا�س

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية و حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة
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%50.7

مقارنة أهم القضايا المصرفـية للقطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني

الشيكات المرتجعة / المقدمة للتقاصنسبة التسهيالت المتعثرة / إجمالي التسهيالت

 إجمالي الموجودات / فرع *

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

نسبة تركز أكبر بنكين من حيث إجمالي الموجودات

* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 

القطاع امل�سرفـي الأردين القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

إجمالي التسهيالت / إجمالي الودائع

%34.4

2013

2013

2013

2013

2013

81.4

2013

50.3

%2.9

%48.8

%13.5

%7.0%6.2

%3.6

%68.6

%9.0
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مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي الفلسطيني 

52.9 %5,72210,821 اإجمايل املوجودات

53.6 %4,8489,053 اإجمايل الودائع 

46.3 %2,0454,420 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة 

51.8 %7051,362 حقوق امللكية

58.7 %84143 �سافـي الأرباح 

47.1 %437928راأ�س املال املدفوع

-1.4 %1.5 %معدل العائد على املوجودات 

-11.0 %12.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-87.1 %87.3 %املطلوبات / املوجودات 

-48.8 %42.2 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

47.1 %817عدد البنوك

44.7 % 105235عدد الفروع واملكاتب

44.5 %217488عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

42.0 %2,2605,379 عدد املوظفـني

القطاع امل�سرفـي
الفل�سطيني

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الفل�سطيني

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات
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القطاع امل�سرفـي
الأردين

الفروع / القطاع امل�سرفـي 
الأردين

فروع البنوك الأردنية 
العاملة فـي فل�سطني

مقارنة فروع البنوك األردنية العاملة فـي فلسطين مع القطاع المصرفـي األردني 

9.5 %5,72260,371 اإجمايل املوجودات

12.5 %4,84838,918 اإجمايل الودائع 

7.7 %2,04526,713 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة

9.5 %7057,405 حقوق امللكية

11.8 %84711 �سافـي الرباح 

10.6%4374,115راأ�س املال املدفوع

-1.2 %1.5 %معدل العائد على املوجودات 

-9.9 %12.4 %معدل العائد على حقوق امللكية 

-87.7 %87.3 %املطلوبات / املوجودات 

-68.6 %42.2 %اإجمايل الت�سهيالت / اإجمايل الودائع 

30.8 %826عدد البنوك

12.8 %105821عدد الفروع واملكاتب 

16.1 %2171,346عدد اأجهرة ال�سراف الآيل

12.3 %2,26018,423 عدد املوظفـني

حقوق الملكية  إجمالي التسهيالت المباشرة

فروع البنوك الأردنية العاملة فـي فل�سطني القطاع امل�سرفـي الأردين

إجمالي الودائعإجمالي الموجودات
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لر
 دو

يون
مل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

ويةقطاع غزة
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

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

العجز
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لر
 دو

يون
مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

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

طة
نق

طة
نق

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

فقة
 �س

لف
اأ

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية
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إلى اللقاء

مفهوم االشتمال المالي وأهدافه 
الدويل  الهتمام  ازداد  العاملية  املالية  الأزمة  اأعقاب  فـي 
وا�سع  التزام  خلق  خالل  من  املايل  ال�ستمال  حتقيق  فـي 
ال�ستمال  لتحقيق  )احلكومة(  الر�سمية  اجلهات  لدى 
وت�سهيل  تعزيز  خاللها  من  يتم  �سيا�سات  وتنفـيذ  املايل 
املالية ومتكينهم  اإىل اخلدمات  املجتمع  و�سول كافة فئات 
توفـري  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحيح  بال�سكل  ا�ستخدامها  من 
خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخف�سة من خالل 

مزودي هذه اخلدمات.
كما مت العمل على اإ�سدار �سيا�سات وت�سريعات تتنا�سب مع 
تكون  بحيث  املبتكرة،  املالية  باخلدمات  املتعلقة  املخاطر 
الت�سريعات  فـي  وال�سمولية  الفجوة  �سد  اأ�س�س  على  مبنية 
عادلة  ت�سريعات  على  مبني  �سامل  نهج  واإتباع  احلالية 
وذلك  املالية،  اخلدمات  م�ستهلكي  حقوق  حلماية  و�سفافة 
املالية  اخلدمات  ت�سعري  فـي  ال�سفافـية  �سمان  ي�سمل  مبا 
اجلهة  وحتديد  العمالء  �سكاوى  ملعاجلة  اآلية  وتوفـري 
امل�سئولة عن حماية حقوق م�ستهلكي اخلدمات  الإ�سرافـية 
ووعيهم  قدراتهم  تعزيز  اإىل  ذلك  ويهدف  املالية، 
لتمكينهم من حتقيق ال�ستفادة املثلى من اخلدمات املالية 
واتخاذ القرار املايل الذي يتنا�سب مع احتياجاتهم، حيث 
الدولة  يتنا�سب مع ظروف  اإطار عملي  التنفـيذ �سمن  يتم 
ذات  الف�سلى  الدولية  واملمار�سات  املعايري  اإىل  ا�ستنادًا 

باخل�سو�س.   العالقة 
وا�ستخدام  و�سول  "تعزيز  باأنه  املايل  ال�ستمال  ويعّرف 
واملي�سورة  املهم�سة  الفئات  ي�سمل  ومبا  املجتمع  فئات  كافة 
احتياجاتهم  مع  تتنا�سب  التي  املالية  واملنتجات  للخدمات 
بحيث تقدم لهم ب�سكل عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة".

ومن األهداف الرئيسة لالشتمال المالي:

واملنتجات  اخلدمات  اإىل  املجتمع  فئات  كافة  و�سول  تعزيز 
وكيفـية  املالية  اخلدمات  باأهمية  املواطنني  لتعريف  املالية، 
احل�سول عليها وال�ستفادة منها لتح�سني ظروفهم الجتماعية 

والقت�سادية لتحقيق ال�ستقرار املايل والجتماعي.
من  املالية  اخلدمات  م�ستهلكي  حقوق  وحماية  تعزيز 
وتعريف  باخل�سو�س  والتعليمات  ال�سيا�سات  اإعداد  خالل 
املتعاملني مع املوؤ�س�سات املالية احلاليني واملحتملني بحقوقهم 

وواجباتهم.
ت�سهيل الو�سول اإىل م�سادر التمويل بهدف حت�سني الظروف 

املعي�سية للمواطنني.
الوضع الحالي لالشتمال المالي فـي فلسطين

من  املايل  ال�ستمال  حتقيق  فـي  النقد  �سلطة  لهتمام  نظرًا 
خالل ت�سهيل وتي�سري و�سول كافة فئات املجتمع واملوؤ�س�سات 
واملن�ساآت الكبرية وال�سغرية اإىل اخلدمات واملنتجات املالية، 
وكذلك تعزيز م�ستوى الوعي والثقافة املالية وامل�سرفـية لدى 
هذه الفئات، فقد مت حتقيق العديد من الجنازات فـي هذا 
الإطار من حيث زيادة الوعي املايل وحماية حقوق م�ستهلكي 
اخلدمات املالية اإ�سافة اإىل تعزيز الأطر الرقابية والقانونية 

التي حتكم عمل القطاع املايل فـي فل�سطني.
وفـي هذا ال�سياق فقد قامت �سلطة النقد بتوقيع مذكرة تفاهم 
لبناء  اجلهود  لقيادة  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  مع 
ا�سرتاتيجية وطنية لال�ستمال املايل فـي فل�سطني ومب�ساركة 
ال�سرتاتيجية  هذه  تهدف  بحيث  العالقة،  ذات  الأطراف 
اإىل ماأ�س�سة وتاأطري جميع اجلهود املبذولة من قبل اجلهات 
املختلفة، وذلك �سمن خطة وطنية وا�سحة املعامل وحمكمة 

وفقًا للمبادئ الرئي�سة لتحقيق ال�ستمال املايل.

عنوان  تحت  يعقد  سوف  والذي   2014 الدولي  الفلسطيني  المصرفي  للمؤتمر  تمهيدًا 
هذا  من  الثاني  تشرين  شهر  نهاية  في  عمل«  فرص  خلق  في  المالي  االشتمال  »دور 
العام، نضع بين أيديكم مفهوم االشتمال المالي الذي أعدته سلطة النقد الفلسطينية: 



/PalIslamicbank

رؤيتنا ...
التميز في جودة األداء المصرفي اإلسالمي 

الرقم املبا�شر: 220 220 1700 
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