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حسب بيانات 2012/12/31:
مواطن،  ألف   19 لكل  بنكي  فرع   -

وصراف آلي لكل 10 آالف.
- تركز ودائع العمالء والتسهيالت في 

محافظات وسط الضفة.

موظفو القطاع المصرفي يتجاوزون الخمسة آالف موظف

اختتام فعاليات األسبوع المصرفي الثاني لألطفال والشباب

جمعية البنوك تتابع توصيات المؤتمر المصرفي





تعترب جمعية البنوك فـي الأ�سا�س احتادا للبنوك، ميثلها وين�سق فـيما بينها، ويعمل على رعاية 
خلق  امل�سرفـية من خالل  بال�سناعة  لالرتقاء  ي�سعى  كما  والدفاع عن حقوقها.  م�ساحلها 

روؤية جماعية للقطاع امل�سرفـي تنبثق عنها الروؤى الفردية للبنوك.
لذا يعترب حمور »احل�سد والتاأييد« الأ�سا�س فـي عمل اجلمعية للتاأثري على �سانع القرار الذي 
يتعلق بالعمل امل�سرفـي مبا ي�سمن خلق بيئة عمل مواتية ويحافظ على م�سالح وحقوق البنوك 
بالبنوك  ممثلة  العامة  الهيئة  بني  ما  اجلمعية  فـي  الأدوار  تكامل  يتطلب  والــذي  الأع�ساء، 
من  الر�سيدة،  احلوكمة  مبادئ  على  اعتمادًا  التنفـيذية،  والإدارة  الإدارة  وجمل�س  الأع�ساء 

اأجل حتقيق الهدف الرئي�سي ومربر تاأ�سي�س اجلمعية.
�سمن املعطيات القائمة لأطراف املعادلة الثالثة، عملت اجلمعية على عدد من املحاور خالل 
اأن تنجح بتخفـي�س الر�سوم التي  2012، حيث ا�ستطاعت من خالل احل�سد والتاأييد  العام 
بالألف،   3 اإىل  بالألف   6 الودائع من  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  قانون  م�سودة  ت�سمنتها 
اإ�سافة اإىل دورها الأ�سا�سي فـي جلنة احلوار من خالل املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س مع احلكومة، والذي نتج عنه تخفـي�س ن�سب �سريبة الدخل التي اقرتحتها احلكومة 

من 30 % اإىل 20 %.
مدى  على  للبنوك  املالية  البيانات  على  املو�سوعني  لهذين  الإيجابي  الأثــر  انعكا�س  ي�سري 
اأهمية اجلمعية لالأع�ساء وجدوى الع�سوية، لتوؤكد اأن اجلمعية حاجة و�سرورة؛ فالعائد على 
ي�ساوي  فهو  البور�سات،  من  اأية  فـي  حتقيقه  ميكن  ل  اجلمعية  فـي  )ال�سرتاك(  ال�ستثمار 

اأ�سعاف قيمة ال�سرتاك املدفوع.
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إخــــباري

بانوراما                            باقة من اأخبار ون�ساطات القطاع امل�سرفـى الفل�سطيني

بيت البنوك                      جمل�س اإدارة جمعية البنوك فـي فل�سطني يعقد اجتماعه الدوري العادي الأول لعام 2013

املعهد امل�صرفـى                يفتتح العام 2013 بتنفـيذ حزمة من الربامج التدريبية والندوات املميزة

بحـــــثي
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اأعلن البنك التجاري الأردين عن انتقاله 
اجلديد،  الإقليمية  الإدارة  مبنى  اإىل 
وذلك فـي منطقة رام اهلل التحتا، �سارع 
وذلك  الملانية(،  املمثلية  برلني )بجانب 
التي  البنك  ا�سرتاتيجية  من  انطالقا 
والتحديث،  للتو�سع  الدوام  على  ت�سعى 
تقدمي  اإىل  الرامية  خلطتها  وتطبيقا 
اجلودة  حيث  من  اخلدمات  اأف�سل 

والنوعية لزبائنه اأينما كانوا. 
وتاأتي هذه اخلطوة من�سجمة مع �سيا�سة 
وجتهيزها  من�ساآته  كفاءة  لرفع  البنك 
ال�سامل  التطور  ملواكبة  املعدات  باأحدث 
الذي يطبقه البنك على فروعه ومكاتبه، 

البنك التجاري األردني ينتقل إلى مبنى اإلدارة االقليمية الجديد فـي »رام اهلل التحتا«
تلبي  م�سرفـية  خدمات  لتقدمي  وذلك 

احتياجات العمالء وحتقق ر�ساهم.
املرداوي  ناجي  ال�سيد  �سرح  جهته،  من 
التجاري  البنك  فـي  القليمي،  املدير 
اخلروج  على  البنك  “يواظب  الأردين، 
فـي  ت�ساهم  وا�سرتاتيجيات  بخطط 
يوفرها  التي  اخلدمات  نوعية  تطوير 
ونحن  غريهم.  عن  ومييزهم  لعمالئه 
ترتجم  التي  اخلطوة  بهذه  فخورون 
يج�سد  الذي  اإليك(  )اأقرب  �سعارنا 
يد  متناول  فـي  يبقى  باأن  البنك  اأهداف 
عليهم  ي�سهل  وان  كانوا  اأينما  العمالء 

كافة معامالتهم املالية.”

ويرعى احتفااًل بمناسبة عيد الميالد المجيد 
الجتماعية  امل�سوؤولية  منطلق  من 
ومبنا�سبة حلول عيد امليالد املجيد قام 
مع  بالتعاون  الأردين  التجاري  البنك 
بتنظيم  ق�سي�س  وزهري  فندا  �سيدلية 
يوم لزيارة اجلمعية النطونية للم�سنات 
فـي بيت حلم حيث �سارك البنك بهذا 
احلدث بهدف اإدخال الفرحة والبهجة 
هذه  وت�سمنت  امل�سنات  نفو�س  اإىل 
للم�سنات  ترفـيهية  فعاليات  الزيارة 
بابا  مب�ساركة  والرق�س  الغنائية  منها 
كما  الرتفـيهية،  وال�سخ�سيات  نويل 
مما  بامل�سنات  خا�سة  هدايا  توزيع  مت 
اأ�سفى البهجة وال�سرور على وجوههن .
التجاري  البنك  قام  ال�سياق  فـي ذات  و 
ب�سمة  مركز  حفل  برعاية  الردين 

ال�سرطان  مر�سى  اأطفال  لعالج  اأمل 
حيث  النرتكونتيننتال،  فندق  فـي 
وعرو�س  غنائية  فقرات  احلفل  ت�سمن 
كرتوينة  �سخ�سيات  م�سرحية مب�ساركة 
وقد  بالأطفال  خا�سة  �سحر  وفقرات 
�سهد الحتفال م�ساركة وا�سعة من قبل 
بتوزيع  البنك  وقام  وذويهم  الأطفال 

الهدايا على الأطفال خالل احلفل مما 
اأدخل البهجة وال�سرور اإىل قلوبهم.

�سالم  الدكتوره  �سكرت  جهتها  ومن 
القرنة مديرة مركز ب�سمة اأمل لأمرا�س 
اللفته  هذه  على  البنك  ال�سرطان 
الن�ساطات  هذه  ملثل  ودعمه  الكرمية 

الإن�سانية. 
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قدم املدير الإقليمي للبنك الأهلي 
قمقام  درع  مو�سى  ال�سيد  الأردين 
تقديري  �سكر وتقدير للعاملني فـي  
اهلل  مبحافظة  رام  املدين  الدفاع 
جلهودهم  تقديرًا  وذلك  والبرية 
فـي  الفعالة  وم�ساهمتهم  املبذولة 
خدمة الوطن واملواطن  وذلك فـي 
فـي  التدريبية  الدورة  اختتام  حفل 
عقدها  التى  املدين  الدفاع  علوم 
21 متدرب  لـ  املدين  الدفاع  جهاز 

من موظفـي البنك .
الإدارة  مقر  فـي  احلفل  مت  حيث 
وم�ساركة  بح�سور  للبنك  الإقليمية 
مدير  �سراغمة  معاوية  املقدم 

البنك األهلي األردني يكرم العاملين فـي الدفاع المدني
بمحافظة رام اهلل والبيرة

اهلل  رام  مبحافظة  املدين  الدفاع 
مالزم  التدريب  والبرية  ومدير 
قاما  حيث  �سكري   حممد  اأول 
املتدربني  على  ال�سهادات  بتوزيع 
بح�سور ال�سيد مو�سى قمقام املدير 
حممود  وال�سيد  للبنك  الإقليمي 
الأهلي  للبنك  املدير  م�ساعد  زبن 
مدير  اخلطيب  احمد  وال�سيد 

الدائرة املالية.
طوارئ  جلنة  املتدربون  ي�سكل  حيث 
داخل البنك لتعامل مع اأي طارئ ومت 
ملبنى  جتريبي  اإخالء  عملية  تنفـيذ 
البنك من املوظفـني واملكون من ثالثة 

طوابق فـي زمن قدره 40 ثانية.



     

البنك الوطني يرعى حفل تكريم أوائل الطلبة األيتام فـي برنامج مستقبلي
قام  التعاون  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة 
تكرمي  حفل  برعاية  الوطني  البنك 
م�ستفـيدي  من  املتفوقني  الطلبة 
الأورينت  برنامج م�ستقبلي،  فـي قاعة 
هاو�س فـي مدينة غزة، بح�سور ال�سيد 
اأ�سامة حرزاهلل نائب مدير عام البنك 
الوطني، واملهند�س فادي الهندي مدير 
التعاون،  موؤ�س�سة  فـي  غزة  منطقة 
واملهند�سة مها حمي�سن مديرة برنامج 
بالإ�سافة  الربنامج،  م�ستقبلي، وطاقم 
التعليمية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اإىل 
التعاون،  موؤ�س�سة  �سركاء  من  والأهلية 
املوؤ�س�سات  من  عدد  ممثلي  وكذلك 
م�ستقبلي،  لربنامج  واملمولة  الداعمة 

وطلبة الربنامج وعائالتهم. 
املتفوقني  الطلبة  التكرمي  �سمل  وقد 
طلبة  وكذلك  واجلامعات  املدار�س  فـي 
 2012/2011 لعام  العامة  الثانوية 
والذين بلغ 27 طالبًا وطالبة، حيث قام 
البنك  وممثل  التعاون  موؤ�س�سة  ممثلي 
بتوزيع اأجهزة احلا�سوب املحمول، على 
الطلبة املتفوقني املقدمة مب�ساهمة من 

البنك الوطني.
ويعد هذا الحتفال جزءًا من تدخالت 
الربنامج  وهو  م�ستقبلي،  برنامج 
عام  التعاون  موؤ�س�سة  اأطلقته  الذي 
عام  غزة  على  العدوان  وبعد   2009

اأبراج  من  كرمي  بدعم   ،2009/2008

عامًا،   22 عرب  وميتد  دبي،  كابيتال 
اإىل توفـري حياة كرمية لأيتام  ويهدف 
قطاعات  دعم  خالل  من  احلرب 

التعليم والتطوير املهني  والوظيفـي.
الهندي على  اأكد م. فادي  و من جهته 
ياأتي  كونه  م�ستقبلي  برنامج  اأهمية 
�سياق م�سرية طويلة وم�ستمرة من  فـي 
التنموي والإن�ساين فـي فل�سطني  العمل 

متتد  لـ 30 عاما ملوؤ�س�سة التعاون.
كما اأ�سار م. فادي اأن برنامج م�ستقبلي 
يركز  والذي  نوعه  من  الوحيد  يعد 
لفرتة  بال�سم  حمددة  بعينها  فئة  على 
بذلك  وهو  عام،   22 بـ  مقدرة  زمنية 
اأجل  من  اجلهود  كافة  لت�سافر  يحتاج 
رعاية  اأف�سل  تقدمي  فـي  ال�ستمرار 
�سكر  كما  امل�ستهدفة،  للفئات  ممكنة 
البنك الوطني الذي يرعى هذا احلفل، 
وثمن  للطالب،  الهدايا  قدم  والذي 
دبي    – كابيتال  اأبراج  �سركة  جهود 
برنامج  تاأ�سي�س  فـي  �ساهمت  التي 
القطاع  موؤ�س�سات  وكذلك  م�ستقبلي، 
التي  الفل�سطينية  الوطنية  اخلا�س 
راأ�سها  وعلى  الربنامج  ل�سالح  تربعت 
تكاليف  يغطي  الذي  فل�سطني  بنك 
م�ساريع ال�سحة وال�سحة النف�سية فـي 
و�سركة  �سنوات،  ثالث  ملدة  الربنامج 

حديثًا  وقعت  التي  موبايل  الوطنية 
ت�ستمر  التعاون   موؤ�س�سة  مع  اتفاقية 
اأمهات  اأعوام لدعم ومتكني  ملدة ثالثة 
الذين  الأفراد  كل  �سكر  كما  الأيتام، 
تربعوا ل�سالح الربنامج، داعيًا اإياهم 
اإىل املزيد من العطاء فـي خدمة اأبناء 

�سعبنا ومتكني الإن�سان الفل�سطيني.
اهلل  حرز  اأ�سامة  ال�سيد  حتدث  كما 
برنامج  اأبناء  بني  بوجوده  �سعادته  عن 
م�ستقبلي حيث نقل حتية جمل�س اإدارة 
على  التعاون  موؤ�س�سة  لطاقم  البنك 
واإىل  يبذلونها  التى  الكبرية  اجلهود 
لهم  متمنيًا  م�ستقبلي  برنامج  اأطفال 
م�ستقباًل باهرًا ، كما اأ�سار اىل اأن هذا 
تقدير  من  ب�سيط  جزء  يعد  التكرمي 
البنك الوطني لالأيتام  املتفوقني دعمًا 

مل�سريتهم التعليمية.
اأن البنك تبنى �سمن  واأ�ساف حرز اهلل 
امل�ساهمة  �سرورة  العامة  �سيا�ساته 
وتقدمي الدعم للعديد من القطاعات مثل 
حر�سًا  وذلك  والبيئة  وال�سحة  التعليم 
وتاأكيدًا على م�سوؤوليتنا الإجتماعية اجتاه 
اأن  ناأمل  وقال  الفل�سطيني،  جمتمعنا 
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يكون لوجودنا فـي هذه املنا�سبة وتكرمينا 
اأثرًا  الطلبة  من  املتميزة  املجموعة  لهذه 
وحافزًا  املتفوقني  الطلبة  على  اإيجابيًا 
لهم لتحقيق املزيد من النجاحات لزيادة 
وتوفـري  قدرتهم على حتقيق طموحاتهم 
حياة كرمية لهم ولعائالتهم مبا ينعك�س 

اإيجابيًا على التنمية فـي قطاع غزة.
للم�ستفـيدين  كلمات  تخلل احلفل  وقد 
حتدث  حيث  م�ستقبلي،  برنامج  من 
حممد ال�سلطان الطالب اجلامعي عن 
الكبري  والدعم  الربنامج  فـي  جتربته 
حرب  لأيتام  الربنامج  يقدمه  الذي 
غزة من تعليم و �سحة و تطوير مهني 
على  القائمني   كل  �ساكرًا  ووظيفـي، 

الربنامج والداعمني له.

رم�سان  اأبو  يا�سمني  حتدثت  وبدورها 
دور  عن  التا�سع  ال�سف  فـي  الطالبة 
قدراتها  تنمية  فـي  م�ستقبلي  برنامج 
التعليمية ومهاراتها ال�سخ�سية �ساكرة كل 
العاملني فـي موؤ�س�سة التعاون، و على وجه 
اأن  متمنية  م�ستقبلي،  برنامج  اخل�سو�س 
حتقق  حتى  دعمها  فـي  املوؤ�س�سة  ت�ستمر 
يتحقق  كذلك  و  طبيبة  وت�سبح  حلمها 

اأحالم باقي زمالءها الآخرين.
زعرب  نهلة  ال�سيدة  عربت  وبدورها 
الطالب  اأحد  زعرب  �سليم  والدة 
عن  املدار�س  طالب  من  املتفوقني 
ملوؤ�س�سة  العميق  وامتنانها  �سكرها 
وت�سجيعهم  اأبنائها  دعم  على  التعاون 
والمتياز،  التفوق  ملرحلة  و�سلوا  حتى 

حيث اأن ابنها �سليم قد ازداد حت�سيله 
العلمي فـي املدر�سة وح�سل على تقدير 
اأو  متو�سط  م�ستواه  كان  اأن  بعد  ممتاز 
م�سروعات  مب�ساعدة  وذلك  �سعيف 
التعليم التي ينفذها برنامج م�ستقبلي.

باأبناء  والفخر  ال�سعادة  اأجواء  وو�سط 
من  جمموعة  قدم  م�ستقبلي  برنامج 
اأطفال الربنامج عر�سًا للدبكة ال�سعبية 

والتي نالت اعجاب احلا�سرين.
�سهادات  توزيع  مت  احلفل  ختام  وفـي 
املتفوقني  الطلبة  على  والتقدير  ال�سكر 
البنك  من  املقدمة  احلا�سوب  واأجهزة 

الوطني. 

م�سرفـية  لعبة  الوطني  البنك  نظم 
اإطار  فـي  وذلك  لالأطفال،  ترفـيهية 
لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات 
النقد  �سلطة  تنظمه  الذي  وال�سباب 
الفعالية،  خ�سم  وفـي  الفل�سطينية. 
بزيارة  الأطفال  من  جمموعة  قامت 
مقر فرع الإدارة العامة فـي مدينة رام 
اهلل، و تعّرفوا فـي هذه الزيارة التعليمية 
على  ترفـيهية  ب�سبغة  ا�سطبغت  التي 
اخلدمات امل�سرفـية التي يقدمها البنك 
فت�سابقوا  م�سرفـية،  لعبة  خالل  من 
فـي  اجلمهور  خدمات  موظفـي  اىل 
حماولة لإيداع العمالت النقدية. تداول 
وال�سحب  الإيداع  لعبة  فـي  الأطفال 
الفئات النقدية للجنيه الفل�سطيني، فـي 
الفل�سطينية  بالعملة  لتعريفهم  حماولة 
طاقم  وقدم  كما  قدميًا،   امل�ستخدمة 
البنك �سرحًا وافـيًا عن العملة وتاريخها  
وفـي �سياق مت�سل، قام البنك بزيارات 
خمتلف  فـي  مدار�س  لعدة  ميدانية 

ضمن فعالية نظمها البنك الجنيه الفلسطيني يعود فـي لعبة مصرفـية لألطفال 

بطلبة  خاللها  التقى  املحافظات، 
طاقم  وعمل  الأ�سا�سي،  الثامن  ال�سف 
البنك على اإعطاء �سرح مب�سط و�سامل 
عن اآلية عمل البنوك، وتو�سيح املفاهيم 
ي�سهل  و�سل�سة  ممتعة  بطريقة  البنكية 

على الطلبة ا�ستيعابها. 
الفعاليات  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 
تاأتي من حر�س البنك الوطني ال�سديد، 
واٍع ومثقف ماليا  على خلق جيل جديد 
وم�سرفـيا ملمًا بطبيعة عمل املوؤ�س�سات 

امل�سرفـية، واإعداده مل�ستقبل واعد.
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأن  يذكر 
الأ�سبوع  فعاليات  اأطلقت  قد  كانت 
لل�سنة  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
الثانية على التوايل، بالتعاون مع وزارة 
البنوك،  وجمعية  والتعليم،  الرتبية 
فل�سطني،   فـي  العاملة  الغوث  ووكالة 
ليتم   ،2013 اآذار   16 ال�سبت  يوم 
اليوم �سنويًا لإطالق هذه  اعتماد هذا 

الفعالية. 
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والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  رعى 
م�ساركة طالبات مدر�سة ماجدة و�سيلة 
ال�ساحية  ب�سباق  بريزيت  بلدة  فـي 
امل�سابقة  و�سمن  العام،  لهذا  للجري 
ب�سكل  الرتبية  وزارة  تنظمها  التي 
�ساركت  حيث  املنطقة،  ملدار�س  �سنوي 
اأكرث من 300 طالبة من عدة مدار�س 
فـي ال�سباق، وباإ�سراف مدراء املدرا�س 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  ووفد 
ومبرافقة من الأجهزة الأمنية واإ�سعاف 
البلدة، الذين عملوا على اإمتام ال�سباق 

بنجاح، وقد ا�ستمر ال�سباق  ملدة �ساعتني 
وجالت به الطالبات م�سافة اأربعة كيلومرت 
ذهابا وايابًا فـي �سوارع خ�س�ست لذلك.

هذا وقد �سكرت مديرة املدر�سة البنك 

الدور  على  واثنت  الكرمي،  تربعه  على 
الريا�سة  بدعم  البنك  به  يقوم  الذي 

وامل�سرية التعليمية.

وبرعاية البنك شاركت مدرسة بنات ماجدة وسيلة بمسابقة الضاحية

واأهمية  والريا�سية،  الأهلية  العمل املتوا�سل للنهو�س بالنوادي الريا�سية واملوؤ�س�سات 

بنك اإلسكان يعلن عن حملة جوائز حسابات التوفـير للعام 2013
حملــــة  اإطالق  عــــن  الإ�سكان  بنك  اأعلــن 
جلوائز ح�سابات التوفـري خالل العــــام 2013 
للتغيري«،  طريقك  الّتوفـري  »ح�سابك  با�ســـم 
وتاأتي هذه اخلطوة لت�سجيع الدخار لدى عمالء 
هوؤلء  جميع  ومنح  واملحتملني  القائمني  البنك 
واأ�سحاب  البيوت  ورّبات  الرواتب  اأ�سحاب  من 
واحلرفـيني  واملهني  العايل  والتعليم  الأعمال 

والأطفال فر�س جديدة للفوز بجوائز جمزية.
ولتو�سيح اأبعاد “احلمّلة اجلديدة” بنّي م�سوؤول 
فـي البنك اأّن احلملة متنح عمالء البنك من 

كربى  “بجائزة  الفـــوز:  فر�س  املّدخرين 
�سهرية بقيمة 50 األف دينار، هذا اإىل جانب 
اآلف   5000 بقيمة  �سهرية  تر�سية  جوائز 
فروع  كافة  لدى  مدّخر   50 بها  يفوز  دينار 
البنك،  حيث يتم الإعالن عن هذه اجلوائز  

�سهريًا.
“ح�سابات  حملة  اأّن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  وما 
املنّوه  الإطار  للتغري” وفـي  طريقك  التوفـري 
عام  مدى  على  ت�ستمر  �سوف  اأعاله  عنه 
2013 باأكمله، و�سوف يكون جميع اأ�سحاب 

ر�سيدهم  ادنى  يزيد  التي  التوفـري  ح�سابات 
عن 200 دينار موؤهلون للدخول بال�سحوبات 

اخلا�سة بجوائز هذه احلملة.
�سيا�سة  مع  ان�سجامًا  احلملة  اإطالق  وياأتي 
الدخار  عادة  ت�سجيع  ت�ستهدف  التي  البنك 
م�ساعدة  جانب  اإىل  الكرمي،  اجلمهور  لدى 
اأحالمهم  حتقيق  على  املدخرين  هوؤلء 
جمزية  نقدية  مببالغ  بالفوز  وطموحاتهم 
حياتهم  فـي  تغيري  اإحداث  من  ّكنهم  ميمُ ومبا 

وحياة عائالتهم.
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يطا  �سباب  نادي  فريق  الإ�سكان  بنك  رعى 
كاأ�س  دوري  فـى  مبارياته  اأوىل  فـى  الريا�سي 
ا�ستاد  على  لقيا  بيت  احتاد  مع  فل�سطني 
الإ�سكان  بنك  فرع  مدير  بح�سور  اخل�سر، 
فـى مدينة يطا وائل ال�سروف ورئي�س النادي 

ن�سال الهدار واأع�ساء جمل�س اإدارة النادي.
من جهته اأكد ال�سروف، خالل لقاء يطا مع 
احتاد بيت لقيا، على توجيهات اإدارة البنك 
با�ستمرار التعاون امل�سرتك بني بنك الإ�سكان 

ويرعى فريق نادي شباب يطا الرياضي ضمن كأس فلسطين



     

تحت رعاية بنك اإلسكان  قوات األمن الوطني تقدم مساعدات لجرحى مركز أبو ريا 
برعاية بنك ال�سكان للتجارة والتمويل، 
بتقدمي  الوطني  المن  قوات  قامت 
جمموعة من املالب�س ال�ستوية والريا�سية 
مركز  فـي  املقيمني  وامل�سابني  للجرحى 
ابو ريا للتاأهيل، وقد جاءت هذه املبادرة 
قبل  من  الإ�سكان  لبنك  وجهت  بدعوة 
فـي  والعالم  العامة  العالقات  �سعبة 
وم�ساعدة  ملوؤازرة  الوطني  الأمن  قوات 
اجلرحى الذين ا�سيبوا خالل النتفا�سة 
الجتماعية  امل�سوؤولية  فـي  كم�ساهمة 

والوطنية جتاه هوؤلء امل�سابني .
الرفاعي  حافظ  طيار/  املقدم  قام  وقد 
مدير �سعبة العالقات العامة والإعالم فـي 
قيادة قوات الأمن الوطني وال�سيد جوين 
والعالقات  الت�سويق  دائرة  من  غنامي 
عن  مندوبًا  الإ�سكان  بنك  فـي  العامة 

الإقليمي  املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد 
للبنك  بت�سليم املالب�س للم�سابني وذلك 
بح�سور ال�سيد  مدير مركز ابو ريا للتاأهيل 
بنك  اإدارة  روؤية  على  غنامي  ال�سيد  واأكد 
الإ�سكان ممثاًل بال�سيد حممد الربغوثي 
على  تركز  والتي  للبنك  القليمي  املدير 
دعم الن�ساطات الجتماعية ذات الطابع 
املوؤ�س�سات  وتوجيهاته مب�ساركة  الإن�ساين 
ومد  العطاء  روح  بن�سر  واملحلية  الوطنية 

يد العون وامل�ساعدة لكافة ابناء �سعبنا.
واأكد املقدم طيار على اأهمية الدور الذي 
يقوم به بنك ال�سكان بالتعاون مع قيادة 
الوطني فـي دعم احتياجات  الأمن  قوات 
�سعبنا وحتمله اأعباء امل�سوؤولية الجتماعية 
القوات على  والن�سانية وعرب عن حر�س 
املوؤ�س�سات  وجميع  البنك  مع  التعاون 

املدنية خلدمة اأبناء هذه الوطن . 

ضمن فعاليات االسبوع المصرفـي يقدم البنك شاشة LCD لمدرسة األندلس للبنات
ما  على  البنك  لإدارة  �سكرها  جزيل  وقدمت 
تبذله من جهود فـي خدمة العملية التعليمية، 
قام  الذي  التثقيفـي  الدور  لأهمية  منوهة 
موؤكدة  امل�سرفـي،  ال�سبوع  خالل  البنك  به 

ا�ستفادة الطالبات من املحا�سرة.
يقوم  ال�سكان  بنك  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
با�ستقبال الطفال وذويهم من 2013-3-17 
املنت�سرة  فروعه  فـي   2013-3-21 ولغاية 
ال�سبوع  فعاليات  �سمن  وذلك  الوطن،  فـي 
خالله  ويقدم  وال�سباب،  لالطفال  امل�سرفـي 
توفـري  بفتح ح�سابات  ويقوم  الهدايا لالطفال 

للراغبني منهم مبوافقة اأولياء المور.

تقدمي  ي�سمن  مبا  امل�ستويات  اأعلى  اإىل 
الأف�سل من ناحية الأداء الذي �سي�ساهم فـى 

دعم احلركة الريا�سية فـي فل�سطني.
بدوره رحب الهدار بهذا التربع والدعم موؤكدًا 
املتوا�سل  بال�سعي  املميز  البنك  دور  على 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني، بالإ�سافة 
اىل دوره الريادي فـى دعم املوؤ�س�سات الأهلية 

والريا�سية.
وقدم الهدار �سكره وعظيم امتنانه لإدارة البنك 
على جهودهم الكبرية ودعمهم املتوا�سل �سمن 

واجبهم الوطني جتاه املوؤ�س�سات الريا�سية.
باأربعة  لقيا  بيت  احتاد  على  فاز  يطا  اأن  يذكر 
للمدرب  اإطاللة  اأول  فـى  اأهداف نظيفة وذلك 

اجلديد القدمي الكابنت حممد خليل اعطية. 
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�سا�سة  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  قدم 
بهدف  الندل�س،  بنات  ملدر�سة   )LCD(
ا�ستخدامها لأغرا�س علمية فـي غر فة جمهزة 
م�ساركة  �سمن  التربع  هذا  وياأتي  للعر�س، 
البنك بفعاليات ال�سبوع امل�سرفـي، الذي مت 

تنظيمه من قبل �سلطة النقد الفل�سطينية.
حيث قام مدير فرع البنك فـي بلدة الظاهرية 
بعد  وذلك  املدر�سة،  ملديرة  ال�سا�سة  بت�سليم 
تقدمي البنك ملحا�سرة لطالبات ال�سف الثامن، 
ب�سرح وافـي للن�سرة التثقيفـية امل�سرفـية املوحدة 
البنك  وقدم  هذا  النقد،  �سلطة  عن  ال�سادرة 
للطالبات. الهدايا  من  العديد  زيارته   خالل 
بدورها رحبت مديرة املدر�سة مبدير البنك، 
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البنك اإلسالمي العربي يختتم مشروع تدريب وتأهيل اإلدارة الوسطى
اختتم البنك الإ�سالمي العربي م�سروع 
فـي  الو�سطى  الإدارة  وتاأهيل  تدريب 
هو  والذي  والفروع  العامة  الإدارة 
»دبلوم  بعنوان  برنامج  عن  عبارة 
والذي  والقيادية«  الإ�سرافـية  املهارات 
يتكون من ثمان دورات تدريبية عقدت 
 ،2012 و   2011 العامني  مدى  على 
موظفـي  من  جمموعة  ومب�ساركة 
عددهم  والبالغ  الو�سطى  الإدارة 
الإدارة  من  وموظفة  موظفًا   )26(
الدورات  عقدت  وقد  والفروع،  العامة 
بالتعاون مع �سركة جرنل لال�ست�سارات 
الدورات مدربني  والتدريب حيث قدم 
اخلارج  من  عالية  وكفاءة  خربة  ذوي 
رام  مدينة  فـي  الدورات  عقد  ومت 
التدريبية  ال�ساعات  جمموع  وبلغ  اهلل 

للربنامج 144 �ساعة تدريبية.
املوا�سيع  خمتلف  الربنامج  �سمل  وقد 
موظفـي  اأداء  تطوير  فـي  ت�ساهم  التي 

وتاأهيلهم  البنك  فـي  الو�سطى  الإدارة 
البنك، حيث  فـي  قيادية  مراكز  لتبوء 
واتخاذ  امل�سكالت  "حل  ت�سمنت 
القرارات" والذي قدمها اخلبري د. حنا 
قاقي�س من اململكة الأردنية الها�سمية، 
والإ�سرافـية"  الإدارية  و"املهارات 
عي�سى  املدرب  اخلبري  قدمها  والتي 
الها�سمية،  الأردنية  اململكة  من  ظاهر 
قدمها  والتي  العمل"  فريق  و"بناء 
جمهورية  من  جامع  الدين  عالء  د. 
الت�سال  و"مهارات  العربية،  م�سر 
الفعال" والتي قدمها اخلبري د. منري 
العربية،  م�سر  جمهورية  من  حب�سي 
فـي  والإبداع  والتحفـيز  و"التفوي�س 
حنا  د.  قدمها  والتي  امل�سكالت"  حل 
قاقي�س من اململكة الأردنية الها�سمية، 
و"اإدارة �سغوط العمل" والتي قدمتها 
اخلبرية واملدربة د. اأروى �سياء الدين 
املظفر من اململكة الردنية الها�سمية، 

ويواصل سحوباته على جوائز التوفـير الضخمة 
العام  هذا  من  الأول  الربع  فاز خالل 
عمرة  برحلة  فائز   60 عن  يزيد  ما 
اأمريكي،  دولر   500 بقيمة  يومية 
الزواج  فائزين بجوائز   3 اإىل  اإ�سافة 
ال�سهرية بقيمة 3,000 دولر اأمريكي 
بتاريخ  ال�سحب  و�سيتم  واحدة،  لكل 
2013/06/01 وبتاريخ 2013/12/01 

على اجلائزة ن�سف ال�سنوية لربنامج 
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قدمها  والتي  التفاو�س"  و"مهارات 
م�سر  جمهورية  من  حب�سي  منري  د. 
والتي  الإبداعي"  و"التفكري  العربية، 
اململكة  من  ال�سراج  جميل  د.  قدمها 

الأردنية الها�سمية.
وقد اأ�سار ال�سيد �سامي �سعيدي املدير 
امل�سروع  هذا  اأن  اإىل  للبنك  العام 
خطة  �سمن  ياأتي  ال�سخم  التدريبي 
تطوير  فـي  ال�سرتاتيجية  البنك 
وحت�سني  البنك  فـي  الب�سري  الكادر 
قدرة وكفاءة موظفـي الإدارة الو�سطى 
فـي  قيادية  منا�سب  لتبوء  وتاأهيلهم 
بالتايل  يعود  والذي  م�ستقباًل،  البنك 
على تطوير وحت�سني اأداء البنك ب�سكل 
املقدمة  خدماته  م�ستوى  وتطوير  عام 
التي  الأوىل  الأولوية  كونهم  للعمالء 
لتحقيق  وب�سكل متوا�سل  البنك  ي�سعى 
املالية  معامالتهم  وت�سهيل  رغباتهم 

وامل�سرفـية على اأكمل وجه.

وفر ومتلك وهي عبارة عن �سقة بقيمة 
ال�سحب  اإىل  اإ�سافة  دولر،  األف   100

احلج  مبو�سم  ال�سنوية  اجلائزة  على 
برحلة  فائزين   10 بها  �سيفوز  والتي 

حج بقيمة 1,000 دولر لكل واحدة.
املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأكد 
العام للبنك اأن البنك يتيح من خالل 
الفر�سة  لديه  التوفـري  برامج  تنوع 

العربي  الإ�سالمي  البنك  يوا�سل 
التوفـري  برامج  جوائز  على  �سحوباته 
جوائز  حملة  �سمن  لديه  الأربعة 
التوفـري التي اأطلقها لعمالئه اأ�سحاب 
تلبي  والتي  املتنوعة  التوفـري  ح�سابات 
والتي  احلياتية،  الحتياجات  خمتلف 
يومية،  جوائز  خاللها  من  يقدم 
وقد  و�سنوية،  �سنوية،  ن�سف  �سهرية، 



البنك الإ�سالمي العربي رعايته  قدم 
لإقامة عدد من الفعاليات والن�ساطات 
الجتماعية التي من �ساأنها امل�ساهمة 
فـي  املختلفة  بالقطاعات  بالنهو�س 
املجتمع الفل�سطيني، ففـي �سبيل دعم 
احتفال  برعاية  قام  التعليمي  القطاع 
مبدر�سة  املتفوقات  الطالبات  تكرمي 
حطني الأ�سا�سية فـي حمافظة قلقيلية 
العينية على  الهدايا  بتوزيع  كما وقام 
اإىل  اإ�سافة  واحل�سور،  الطالبات 
رعاية الأ�سبوع الوطني لل�سباب الذي 

ويرعى عددًا من الفعاليات لعدد من المؤسسات المحلية
كما ومت  املخربي  الطب  نقابة  نظمته 
توزيع اجلوائز على اأ�سحاب امل�ساريع 
القيادية والإبداعية خالل الحتفالية، 
الدعم  بتقدمي  اأي�سًا  قام  كما 
للم�ساهمة فـي جتهيز خمترب حا�سوب 
الأ�سا�سية  الإ�سالمية  املدر�سة  فـي 
للذكور فـي مدينة نابل�س بالتعاون مع 
وقام  كما  اخلريية،  الت�سامن  جمعية 
القراآن  حفظة  تكرمي  حفل  برعاية 
وزارة  مع  بالتعاون  والأئمة  واخلطباء 

الأوقاف الفل�سطينية فـي بيت حلم.
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للعمالء لال�ستفادة باأكرب عدد ممكن 
من اجلوائز، اإ�سافة اإىل توفـري اأف�سل 

وباأعلى  العرو�س  واأف�سل  اخلدمات 
التي تخدم خمتلف  م�ستويات اجلودة 

�سرائح املجتمع الفل�سطيني.

للبنك  العام  املدير  اأكد  جهته  ومن 
ال�سيد �سامي �سعيدي اأن رعاية البنك 
فـي  خطوة  هي  املجتمعية  للن�ساطات 
�سبيل دعم وتعزيز خمتلف القطاعات 
املجتمعية  بالتنمية  تعنى  التي 
اأن  واأو�سح  والتعليمية،  وال�سحية 
البنك ومنذ تاأ�سي�سه عام 1996 يعمل 
ويدعم  الجتماعي  العمل  تعزيز  على 
املوؤ�س�سات املحلية والقت�ساد الوطني 

الفل�سطيني بكافة الأ�سكال.

العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
»جواهر«  اجلديد  التوفـري  برنامج 
التوفـري  برامج  من  واحدًا  ليكون 
من  والتي  البنك،  لدى  املتميزة 
من  عدد  لأكرب  البنك  يتيح  خاللها 
من  بالعديد  الفوز  فر�س  عمالئه 
هدايا  لت�سبح  القيمة،  اجلوائز 
البنك موزعة على هدايا يومية فـي 
فـي  �سهرية  العمرة،  توفـري  برنامج 
�سنوية  ربع  الزواج،  توفـري  برنامج 
ن�سف  جواهر،  توفـري  برنامج  فـي 
ومتلك،  وفر  برنامج  فـي  �سنوية 

و�سنوية فـي برنامج توفـري احلج.
"جواهر"  التوفـري  برنامج  وميتاز 
اإجمالية  بقيمة  ذهب  هدايا  بتقدمي 
اأمريكي  دولر   70,000 مقدارها 
 1,750 بواقع  �سنويًا  فائز  لأربعني 

ويطلق برنامج التوفـير الجديد »جواهر«
حيث  جائزة،  لكل  اأمريكي  دولر 
يجري ال�سحب ب�سكل ربع �سنوي على 
ويتاح  فائزين،  لع�سرة  جوائز   10

احل�سابات  لكافة  بال�سحب  الدخول 
فـيها  اليومي  الر�سيد  يقل  ل  التي 
عن 300 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها 
فر�سة  وتت�ساعف  الأخرى  بالعمالت 
الفوز مع كل 300 دولر اإ�سافـية على 

احل�ساب.
التوفـري  برنامج  اإطالق  وياأتي 
كافة  ي�ستهدف  الذي  "جواهر" 
ال�سيدات  وخا�سة  املجتمع  �سرائح 
املراأة  لدور  وتعزيزًا  تقديرًا 
البنك  يهتم  حيث  املجتمع،  فـي 
املراأة  تكون  اأن  العربي  الإ�سالمي 
مناحي  كافة  فـي  ريادية  مواقع  فـي 
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة 

تكون  اأن  ت�ستحق  فهي  وبالتايل 
املالية  الناحية  من  اأي�سًا  متميزة 

وامل�سرفـية.
املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  وقال 
كافة  بخدمة  "نعتز  للبنك  العام 
بتوفـري  ملتزمون  ونحن  عمالئنا 
جتربة م�سرفـية متميزة لكل منهم 
تنا�سب  حلول  تقدمي  خالل  من 
برنامج  وجاء  احتياجاتهم،  جميع 
"جواهر"نتيجة لهذه ال�سرتاتيجية، 
فهو ي�سّكل جتربة م�سرفـية جديدة 
وجوائز  وخدمات  منتجات  مع 
طموحات  لتلبية  بعناية  م�سممة 
العمالء ولتتما�سى مع منط حياتهم، 
مدار  على  بجوائز  زبائننا  مع  نحن 
�سنوية،  ربع  �سهرية،  يومية،  العام، 

ن�سف �سنوية و�سنوية".



     

بــانــورامــا

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 
اأم�س عن اإعتماده ل�سعار جديد مت البدء 
با�ستخدامه من �سباح يوم الأحد املوافق 
�سعار  تغيري  مت  حيث   ،2013/03/17

وقد  والألوان.  ال�سكل  حيث  من  البنك 
با�ستخدام  البنك  فروع  جميع  با�سرت 

مناذج جديدة حتمل ال�سعار اجلديد.
مرور  بعد  النوعية  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
ال�سالمي  البنك  تاأ�سي�س  على  عاما   15

جملة  البنك  خاللها  قدم  الفل�سطيني 
الإ�سالمية  امل�سرفـية  اخلدمات  من 
التحديات  من  العديد  لها  م�ساحبًا 
فـى  وحما�سة  قوة  البنك  زادت  التي 
ال�ستمرار والتميز على كافة الأ�سعدة.

فايز  حممد  د.  اأ�سار  له  تعقيب  وفـى 
زكارنه رئي�س جمل�س الإدارة اإىل اأن قرار 
ب�سعار  بالبنك  اخلا�س  ال�سعار  تغيري 
وتوجهات  تطلعات  ليحاكي  جاء  جديد 
ال�سرتاتيجي  التطور  ملواكبة   و  البنك 
تقدمي  فـى  البنك  اإدارة  له  تتطلع  الذي 
الرتابط  وزيادة  واأو�سع  اأف�سل  خدمات 
البنك  مع  املتعاملني  كافة  مع  والتوا�سل 
تلبي  متقدمة  مرحلة  اإىل  والنتقال 
الدائم  وال�سعي  الأطراف  كافة  تطلعات 
لبتكار كل ما هو جديد ومتطور لتحقيق 

الأهداف املرجوة منه.
مازن  معايل  اأ�سار  له  حديث  وفـى 
اإىل  الإدارة  جمل�س  ع�سو  �سنقرط 
بالأمر  يكن  مل  ال�سعار  تغيري  قرار  اأن 
�سعار  اختيار  كان   والتحدي  ال�سهل 
كافة  جتاه  البنك  ر�سالة  يحمل  ب�سيط 
اختيار  اأخذ  وقد  طياته،  بني  الأطراف 

لأهمية  نظرًا  الدرا�سة  من  حقه  ال�سعار 
العرو�س  ا�ستدراج  مت  حيث  املو�سوع، 
من عدة �سركات قامت م�سكورة بتزويد 
املقرتحة  ال�سعارات  من  بالعديد  البنك 

اإىل اأن مت اختيار ال�سعار امل�سار اإليه.
ويذكر اأن ال�سعار الذي كان من ت�سميم 
يحمل  والت�سويق  لالعالن  ما�سه  �سركة 
الزخرفة  الأول  اأ�سا�سية  عنا�سر  ثالثة 
الثمانية،  النجمة  �سكل  على  ال�سالمية 
كعن�سر  الهالل  انعكا�س  طوًل  ويقطعها 
البنك  ا�سم  ي�سكل  حني  فـى  ثاين 

الثالث. العن�سر 
اخلليلي  ح�سام  اأ�سار  له  تف�سيل  وفـى 
هذا  اأن  اإىل  ما�سه  �سركة  عام  مدير 
باحليوية  ويت�سم  وجذاب  �سهل  ال�سعار 
بتعدد  للناظر  يوحي  و  العقل  ويخاطب 
اخلدمات املقدمة، وتاأكيدًا على الدللة 
الزخرفة  ا�ستخدام  مت  ال�سالمية 
للهالل،  النعكا�سي  وال�سكل  ال�سالمية 
والذي  الربتقايل  اللونني  ا�ستخدام  ومت 
اإىل  ت�سري  التي  النارية  الألوان  من  يعد 
بالإ�سافة  بالعمل  واجلدية  الطموح 
اللون  اأما  على احلداثة،  دليل  كونه  اإىل 

فهو  الباردة  اللوان  من  وهو  الكحلي 
الرفـيع  واملقام  والر�سمية  للقيادة  رمز 

والثقة.
املدير  الربغوثي  ن�سال  اأ�سار  جهته  من 
العام للبنك اإىل »اأننا نرى بهذا ال�سعار 
لكافة  لإي�سالها  نتطلع  التي  الر�سالة 
م�ساهمني  من  البنك  مع  املتعاملني 
من  وغريهم  وموظفـني  ومودعني 
البنك  اأن  العالقة، وهي  الأطراف ذوي 
قادم  هو  ما  كل  واأن  التغيري  نحو  يتجه 
والتحدي  الطموح  طياته  بني  يحمل 
حتت  ذلك  وكل  بالعمل  واجلدية  والثقة 

ال�سالمية. ال�سريعة  مظلة 
واأكد الربغوثي اأن هذا ال�سعار والتغيري 
من  املزيد  البنك  اإدارة  على  يلقي 
التغيري  فهذا  عمالئه  جتاه  امل�سوؤولية 
�سي�سحبه نقلة نوعية فـى كافة جمالت 
البنك وهذا ما �سن�سعى لنحققه وب�سكل 
القادمة  الفرتة  خالل  اجلميع  يلم�سه 
التي  الر�سالة  لتكون  اهلل،  م�سيئة  بعد 
الإ�سالمي  )البنك  اأن  من  اعتمدناها 

الفل�سطيني .. ح�سن الختيار( .
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احتفااًل بمرور خمسة عشر عامًا...اإلسالمي الفلسطيني يعلن عن شعار جديد



     

بعد المنخفض الجوي الذي ضرب فلسطين يقدم البنك المساعدات لسكان األغوار

الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 
بدء  عن   2013/01/19 ال�سبت  يوم 
الإ�سارة  لغة  فـى  متخ�س�سة  دورة 
تدريبية  �ساعة   36 بواقع  لل�سم 
املقدمة  اخلدمة  جودة  ل�سمان 
فروعه  خمتلف  فـي  ال�سم   ل�سريحة 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي 
امل�سرفـية  اخلدمات  جميع  وتقدمي 
موظفـني  خالل  من  ال�سريحة  لهذه 

مدربني للتوا�سل مع �سريحة ال�سم.
الإ�سالمي  البنك  عام  مدير  وقال 
الربغوثي  ن�سال  ال�سيد  الفل�سطيني 
مع  ان�سجاما  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن 
جتاه  البنك  يحملها  التي  امل�سوؤولية 
جمتمعه وا�ستمرارًا لنهجه فـى تقدمي 
�سرائح  لكل  امل�سرفـية  اخلدمات 

املجتمع.
و�سرح الربغوثي اأ�سباب اإقدام البنك 

تبعًا لألسبوع المصرفـي لألطفال يقر البنك لغة اإلشارة فـي كافة فروعه 
"اإميانه  بالقول  اخلطوة  هذه  على 
لها  يحق  التي  ال�سريحة  هذه  باأهمية 
معها  التوا�سل  ي�ستطيع  من  تلقى  اأن 
هنا  ومن  احلياة  نواحي  كافة  فـى 
فـى  ال�سباق  يكون  اأن  البنك  ارتاأى 
رئي�سي  كمتطلب  الإ�سارة  لغة  اإقرار 

فـى كل فرع من فروعه".
ما  حت�سري  عن  الربغوثي  وك�سف 
يزيد عن 50 موظف من خمتلف فروع 
مهيئني  لي�سبحوا  البنك  واإدارات 
والتعامل  ال�سريحة  هذه  ل�ستقبال 
مكثفة  لدورة  خ�سوعهم  بعد  معها 

ومتخ�س�سة فـى لغة اإ�سارة ال�سم .
هذه  اأن  للبنك  العام  املدير  واأ�سار 
لل�سم  ال�سماح  �ساأنها  من  اخلطوة 
و�سرية  وبكفاءة  ح�ساباتهم  باإدارة 
امل�ستمر  البنك  �سعي  موؤكدًا  واأمان، 
لكافة  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 

احتياجاتها  مع  يتنا�سب  مبا  ال�سرائح 
. واهتماماتها 

�سمور  ال�سيد �سائب  اأ�سار  ومن جهته 
احلاجة  اأن  اإىل  العام  املدير  نائب 
التدريبية  الدورات  هذه  مثل  اإىل 
طالبات  زيارة  بعد  لدينا  تولدت 
الرافعي  �سادق  م�سطفى  مدر�سة 
لفروع  زيارة  خالل  غزة  فـى  لل�سم 
الأ�سبوع  فعاليات  �سمن  البنك 
النقد  �سلطة  نظمته  الذي  امل�سرفـى 
حول  املن�سرم  العام  الفل�سطينية 
فروعنا،  فـى  ا�ستقبالهم   اإمكانية 
وتلبية  لطلبهم  ال�ستجابة  فقررنا 
فكرة  اإىل جناح  م�سريًا  احتياجاتهم، 
وما  لالأطفال  امل�سرفـى  الأ�سبوع 
تولده من توا�سل مع املجتمع وت�ساعد 

على حتديد احتياجاته واهتماماته.

تلم�س  على  الدائم  حر�سه  اإطار  فـى 
تلبيتها  وحماولته  املجتمع  احتياجات 
البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
حممد  الدكتور  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
م�ساعدة  حملة  عن  زكارنه  جرب  فايز 
فـى  البدوية  العائالت  لكافة  واإغاثة 
مناطق  وعدة  ال�سمالية  الأغوار  منطقة 
التي  ال�سعبة  للظروف  نظرا  اأخرى 
للمنخف�س  نتيجة  املناطق  هذه  بها  مرت 
البالد  �سرب  الذي  العميق  اجلوي 

املا�سي. الأ�سبوع 
خالل  من  امل�ساعدة  هذه  جاءت  وقد 
ادراة  جمل�س  رئي�س  من  هاتفـى  ات�سال 
خالل  من  اإم  اإف  راية  راديو  مع  البنك 
الإذاعة  بها  قامت  التي  املفتوحة  املوجة 

واهايل  اطفال  اغاثة  حملة  �سعار  حتت 
الفل�سطينية  الغوار 

من  احلملة  تنفـيذ  مت  انه  ويذكر  هذا 
واإذاعة  الإعالمية  راية  �سبكة  خالل 
الإداري  طاقمها  فقام  ام"،  اف  "راية 
بتوفـري  املتطوعني  من  عدد  مب�ساركة 
على  وتوزيعها  غذائي  طرد   550 حوايل 
ال�سمالية  الأغوار  فـى  الأهايل  كافة 
اإ�سافة  الو�سطى  وف�سايل  واملعرجات 
املالب�س  من  كبرية  كمية  توفـري  اإىل 

والبطانيات.
"هوؤلء  حديثه  فـى  زكارنة  اأ�سار  حيث 
علينا  وحق  واجب  ولهم  واإخوتنا  اأهلنا 
م�ساعداتنا  تقدمي  فـى  م�ستمرون  ونحن 
كل  فـى  الفل�سطيني  ال�سعب  لأبناء 

اأخالقيا  واجبا  ذلك  مكان"معتربا 
ودينيًا.

�سبكة  مدير  �سمارة،  معن  �سكر  جانبه  من 
حممد  الدكتور  ال�سيد  الإعالمية  راية 
لوله  الذي   " ال�سخي  تربعه  على  زكارنة 
الزخم  بهذا  كانت  ول  احلملة،  جنحت  ملا 
من  الكم  لهذا  امل�ساعدة  قدم  الذي 
اأن �سوت الإن�سانية  العائالت" موؤكدًا على 
ي�سل عرب الأثري اإىل اأنحاء العامل فاإت�سال 
عن  ينم  اإمنا  اخلارج  من  زكارنة  د. 
ملوؤ�س�سة  وممثل  م�سوؤول  ك�سخ�س  اهتمامه 
تعد كربى املوؤ�س�سات امل�سرفـية الإ�سالمية 
فـى فل�سطني و�سعوره بامل�سوؤولية جتاه اأبناء 

هذا الوطن احلبيب .

 العدد  53، اآذار 2013
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»قوافل« هو ح�ساب ودائع ا�ستثماري حتت الطلب يرتكز على »امل�ساربة«، ي�ساعدك على ادخار اأموالك ويكافئك برحالت عمره اإىل بيت اهلل احلرام.

مزايا »قوافل«:

ت�سجعك على االدخار مب�ساعدتك على توفري املبالغ املالية الزائدة عن حاجتك.	•

اإمكانية الفوز بواحدة من رحالت العمرة االأ�سبوعية التي تقدمها احلملة .	•

باإمكانك اال�سرتاك يف ال�سحب اأكرث من مرة.	•

ُي�سرف 800 دوالر لكل فائز وفقًا ل�سروط احلملة.	•

يجري ال�سحب اأ�سبوعيًا على 9 فائزين يعلن عنهم يف و�سائل االعالم املنا�سبة.	•

جمازة من هيئة الرقابة ال�سرعية يف البنك.	•

جوائز هذه احلملة مقدمة تربعًا من ن�سيب البنك يف االأرباح وال يتم حتميل اأية مبالغ ذات عالقة باحلملة وجوائزها للمودعني.	•

يحق للعمالء احلاليني واجلدد اال�شرتاك يف حملة »قوافل« من خالل:

للعمالء احلاليني التاأكد من توفر 250 دوالر اأمريكي اأو ما يعادلها بالعمالت االأخرى يف ح�سابهم كحد اأدنى.	•

للعمالء اجلدد فتح ح�ساب جديد بقيمة 250 دوالر اأمريكي اأو ما يعادلها بالعمالت االأخرى كحد اأدنى.	•

يحق للقا�سرين فتح ح�ساب توفري بو�ساية الويل عليهم.	•

ت�سري هذه احلملة يف الفرتة من 1 اإبريل / ني�سان 2013 وحتى نهاية عام 2013.

خا�شع ل�شروط احلملة
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بــانــورامــا

البنك العقاري المصري العربي يخرج فوجا آخر من موظفـيه

ويكرم موظفـيه تحفـيزًا لكوادره البشرية

ويستثمر فـي الخريجين الجدد

العربي  امل�سري  العقاري  البنك  احتفل 
على  وح�سولهم  موظفـيه  من  عدد  بتخرج 
 CFC دبلوم  امل�سرفـي،  التاأهيل  دبلوم 
 ،Control Financial Certificate

و دبلوم Treasury Products بالتعاون 

قام البنك العقاري امل�سري العربي ب�سرف 
زيادات ملوظفـيه عن اأداء عام 2012 وترقية 
مكافاأة  �سرف  اىل  بال�سافة  منهم.  العديد 
ت�سجيعية لهم  تقديرا للجهود املبذولة منهم 
خالل عام 2012 و التي انعك�س اأثرها فـي 

�سعيا من البنك العقاري لتحقيق هدفه فـي 
منطلق  ومن  الفل�سطيني،  ال�سعب  خدمة 
تعيني  مت  اجتاهه  الجتماعية  امل�سوؤولية 

�سعيا  وذلك  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املهد  مع 
الب�سرية  والكوادر  الكفاءات  لتح�سني  منه 
التي هي وال�ستثمار فـيها لتحقيق العائد من 
التدريب وانعكا�سه على م�ستوى اأداء موظفـي 

البنك.

نتائج اأعمال البنك ليكون ذلك حافزا لبذل 
العقاري  البنك  خلدمة  العطاء  من  املزيد 
وحتفـيز  الكرام  وعمالئه  العربي  امل�سري 
العمالة التي لها الدور الكبري فـي رفع م�ستوى 

اأداء البنك.

فـي  للعمل  اخلريجني  الطالب  من  عدد 
خمتلف دوائره وفروعه.

ويشارك فـي المؤتمرات وورشات العمل
فـي  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  �سارك 
املوؤمتر امل�سرفـي الدويل الول، كما قام عدد 
ور�سات  و  برامج  فـي  بامل�ساركة  من موظفـيه 

عمليات  فـي  التحقيق  فـي  متخ�س�سة  عمل 
غ�سيل الأموال.

قام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  رعاية  حتت 
البنك الأردين الكويتي بامل�ساركة فـي فعاليات 
للعام  والأطفال  لل�سباب  امل�سرفـي  الأ�سبوع 
 ،  3/21 اإىل   3/16 الفرتة من  فـي   2013

الفئة  من  املدار�س  طالب  اإ�ستقبال  مت  حيث 
اهلل  رام  فـي  البنك  فروع  لدى  امل�ستهدفة 
البنك  موظفـي  قيام  اإىل  بالإ�سافة  ونابل�س، 

بزيارة املدار�س امل�ساركة.
اخلا�س  الكتيب  و�سرح  توزيع  مت  وقد 
النقد  �سلطة  من  املعتمد  امل�سرفـي  بالأ�سبوع 

البنك األردني الكويتي يشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي للشباب واألطفال 2013

اإىل  بالإ�سافة  الطالب،  على  الفل�سطينية 
البنك الأ�سا�سية، وقد  �سرح مب�سط خلدمات 

مت توزيع الهدايا اخلا�سة بالأ�سبوع امل�سرفـي 
على الطالب فـي فروع البنك واملدار�س.
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جمل�س  رئي�س  ديه  اأبو  العزيز  عبد  وقع 
اإدارة بنك ال�ستثمار الفل�سطيني و ها�سم 
واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا، 
تفاهم  اتفاقية  فل�سطني  لبنك  العام 
بطاقات  اإ�سدار  خدمة  لتقدمي  م�سرتكة 
ال�ستثمار.  لبنك  واخل�سم  الئتمان 
اأقيم  حفل  فـي  التفاقية  توقيع  وجرى 
العامة  لالإدارة  الرئي�سي  املركز  مبقر 
موؤخرًا،  اهلل  رام  مبدينة  فل�سطني  لبنك 
بنك  عام  مدير  باأعمال  القائم  بح�سور 
اجلوهري  فوزي  الفل�سطيني  ال�ستثمار 
م�ست�سار  الفتاح  عبد  الدين  و�سياء 
اىل جانب طارق  الدارة،  رئي�س جمل�س 
جمل�س  اأع�ساء  فرح  وماهر  ال�سكعة، 

يوقع اتفاقية تفاهم إلصدار بطاقات االئتمان

ويطلق برامج قروض األفراد

وإطالق حملة جوائز حساب التوفـير الممتاز 

بالقرو�س  خا�سة  برامج  البنك  اأطلق 
برنامج  وهو  الفراد،  احتياجات  تلبي 
ال�سخ�سي وبرنامج اجلاري مدين  القر�س 
ال�سيارة،  قر�س  لربنامج  بال�سافة  دوار 
وت�ستهدف هذه الربامج فئة املوظفـني ب�سكل 
واخلا�س  العام  القطاعني  كال  فـي  خا�س 
تنطبق  التي  املجتمع  اأفراد  �سرائح  ومعظم 

ح�ساب  اذار  �سهر  خالل  البنك  يطرح 
ب�سحب  ويتميز  اجلديد  املمتاز  التوفـري 
جوائز عديدة منها جوائز يومية وا�سبوعية 
نهاية  فـي  بال�سافة جلائزة كربى  و�سهرية 
كاملة  لن�سر  ميت�سوبي�سي  �سيارة  العام 
ح�ساب  مزايا  ومن  وجممركة.  ال�سافات 
العمالت  بكافة  يفتح  انه  املمتاز  التوفـري 
لفتح  الأدنى  واحلد  فل�سطني،  فـي  املتداولة 
احل�ساب 200 دولر او ما يعادلها بالعمالت 

اإدارة بنك فل�سطني، ونواب املدير العام 
روؤ�ساء  وم�ساعديه، ومب�ساركة ح�سد من 
كال  فـي  والأق�سام  والفروع  الدوائر 

البنكني.
ومبوجب الإتفاقية، �سيعمل بنك فل�سطني 
فـيزا  �سركتي  فـي  الرئي�سي  الع�سو 
الإعداد  على  العامليتني  كارد  وما�سرت 
الئتمان  بطاقات  اإ�سدار  خدمة  لتقدمي 
الفل�سطيني  ال�ستثمار  لبنك  واخل�سم 
التفاقية  تتيح  حيث  فرعي.  كع�سو 
من  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  متكني 
تقدمي خدمة البطاقات لعمالئه بنوعيها 
ق�سري  وقت  خالل  واخل�سم  الئتمان 
كون هذه البطاقات يتم ت�سنيعها حمليا.  

عليهم �سروط الربامج ب�سكل عام.
وجاءت هذه الربامج التمويلية تلبية ملطالب 
الفروع  كافة  فـي  البنك  مع  املتعاملني 
قرو�س  برامج  ميزات  اأهم  ومن  واملكاتب، 
ال�سل�سة  والجراءات  ال�سروط  الفراد 
بال�سافة  البنك  يتخذها  التي  وال�سريعة 
لن�سب الفائدة وفرتة ال�سداد وحتويل الراتب.

الأخرى املتداولة بال�سافة اإىل اأن لكل ايداع 
فر�س  من  يزيد  باحل�ساب  دولر   50 بقيمة 
اجلوائز  من  اأكرث  رمبا  او  بجائزة  الربح 
من  وال�سحب  واليداع  البنك.  يقدمها  التي 
لتعدد  بال�سافة  هذا  قيود.  بدون  احل�ساب 
اجلوائز املقدمة وهي �سيارة فـي نهاية العام 
و ع�سرة الف �سيكل كل �سهر وجهاز اأيباد4 
ا�سبوعيًا بال�سافة جلائزة 500 دولر يومية 

يتم ال�سحب عليها خالل بع�س ال�سهر.  



     

بــانــورامــا

االتفاقية األولى من نوعها من حيث تقديم خدمات مركز اتصال متكامل
بنك القاهرة عمان وشركة ريتش يوّقعان اتفاقية شراكة

 فـي مجال خدمات االتصال المتخصص
عمان  القاهرة  بنك  من  كل  وّقع 
الت�سال  خلدمات  ريت�س  و�سركة 
�س اإحدى �سركات جمموعة  املتخ�سّ
اتفاقية  الفل�سطينية،  الت�سالت 
ريت�س  مبوجبها  تقّدم  �سراكة 
�سة لبنك القاهرة  خدماتها املتخ�سّ
عّمان، فـي جمال خدمات اجلمهور 

لعمالء البنك فـي فل�سطني.
�سركة  �ستقوم  التفاقية  وح�سب 
ريت�س بتقدمي خدماتها ل�سالح بنك 
ت�سخري  خالل  من  عّمان،  القاهرة 
طاقم  عرب  الالزم  الفني  الدعم 
�س فـي اإدارة خدمات  موؤهل ومتخ�سّ
اجلمهور على مدار ال�ساعة، اإ�سافة 
اإىل ت�سخري التكنولوجيا والربجميات 
مركز  خدمات  لتقدمي  احلديثة 
كّل  التفاقية  ووّقع  متكامل.  ات�سال 
نائب  ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  من 
لبنك  الإقليمي  العام/املدير  املدير 
القاهرة عّمان فـي فل�سطني، وال�سيد 
�سركة  عام  مدير  عنبتاوي  غ�سان 
ريت�س، و بح�سور ال�سيد عماد اللحام 
فـي  العامة  العالقات  اإدارة  مدير 
الفل�سطينية،  الإت�سالت  جمموعة 

وذلك فـي مقّر �سركة ريت�س.
ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  عرب  بدوره 
الإقليمي  املدير  العام/  املدير  نائب 

فخره  عن  عمان  القاهرة  لبنك 
»ريت�س«  �سركة  مع  ال�سراكة  بهذه 
احتياجات  تلبية  �ساأنها  من  والتي 
عمالء البنك. كما اأكد اعتزازه باأّن 
ين�سّم البنك اإىل هذه التجربة والتي 
اأثبتت جناحها وفاعليتها وذلك على 
ال�سوق  فـي  حداثتها  من  الرغم 
الوقت  فـي  واأ�سار  الفل�سطينية. 
رمبا  التفاقية  هذه  اأن  اإىل  ذاته 
تكون الأوىل من نوعها فـي فل�سطني 
خاللها  من  يعهد  والتي  والأردن 
متخ�س�سة  خارجية  جلهة  بنك 
للقيام  امل�سمار  فـي هذا  ولها خربة 
البنك  عمالء  جمهور  بخدمة 
ات�سال  خدمات  مركز  خالل  من 
متكامل واأ�ساف باأنها تاأتي فـي اإطار 

التزام البنك مبوا�سلة تطوير خدماته 
و تطوير اآليات التوا�سل مع العمالء 
الأمر الذي يتيح لهم احل�سول على 

�سر. اخلدمات ب�سكل اأكرث �سهولة ويمُ
فـي  »ن�سعى  جوزيف  ال�سيد  واأ�ساف 
اأف�سل  تقدمي  اىل  عمان  القاهرة  بنك 
اأ�سهل  وتوفـري  لعمالئنا  اخلدمات 
لتلبية  البنك  مع  للتوا�سل  لهم  الطرق 
الت�سال  مركز  و�سيقوم  طلباتهم. 
من  ذلك  بتحقيق  البنك  لدى  ال�سامل 
العمالء  مع  التفاعل  حت�سني  خالل 
فـيما يتعلق بال�ستف�سارات التي يرغب 
اإ�سافة  عليها  باحل�سول  العمالء 
ب�سكل  العمالء  �سكاوي  معاجلة  اإىل 
والعمل على تزويد  الوقت  اأ�سرع طوال 
عمالئنا بكافة املعلومات عن العرو�س 
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ويدشن عدد من الصرافات اآللية الجديدة فـي حبله والظاهرية ومدينة روابي

فائزين جدد بالجائزة الشهرية الكبرى وهي كيلوغرام من الذهب الخالص 
ضمن برنامج جوائز حسابات التوفـير

موؤخرا  عمان  القاهرة  بنك  قام 
�سمن  جديد  اآيل  �سراف  بتد�سني 
اآلف  �ستوفر  التي  روابي  مدينة 
حديثة  بت�ساميم  ال�سكنية  الوحدات 
اآخر  و�سراف  الفل�سطينية،  للعائالت 
اجلنوب  اإىل  الواقعة  حبله  بلدة  فـي 
فـي  اآيل  و�سراف  قلقيلية،   مدينة  من 
مدينة  جنوب  الواقعة  الظاهرية  بلدة 

اخلليل، وذلك فـي اإطار اهتمام البنك 
ال�سهلة  امل�سرفـية  اخلدمة  بتوفـري 
لعمالئه  ال�ساعة  مدار  على  واملريحة 
لي�سل  تواجدهم  اأماكن  كافة  فـي 
بنك  لدى  الآلية  ال�سرافات  عدد 
 48 اإىل  فل�سطني  فـي  عمان  القاهرة 
كافة  على  موزعني  اآيل  �سراف  جهاز 

حمافظات الوطن.

التي  الرتويجية  اخلدمات  و  املميزة 
الأمر  م�ستمر  ب�سكل  البنك  يقدمها 
الذي �سيوفر خدمات مميزة ن�سعى فـي 
بنك القاهرة عمان ان تكون عند ح�سن 

ظن عمالئنا«. 
عنبتاوي  غ�سان  ال�سيد  قال  من جهته 

مع  ال�سراكة  هذه  فـي  الدخول  »اأّن 
يعك�س  اإمنا  عمان  القاهرة  بنك 
والتو�سع  النمو  نحو  خطواتنا  ثبات 
هذه  اأن  كما  الفل�سطينية،  ال�سوق  فـي 
التفاقية وهي التفاقية الثانية ما بني 
�سركة ريت�س واإحدى موؤ�س�سات القطاع 

من  والأوىل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
مركز  خدمة  تقدمي  حيث  من  نوعها 
انت�سار  مدى  تعك�س  متكامل؛  ات�سال 
مفهوم التعاقد اخلارجي فـي فل�سطني 

�س واجلودة . بحثًا عن التخ�سّ
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بت�سليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
باجلائزة  عمالئه  من  الفائزين 
غرام  كيلو  وهي  الكربى  ال�سهرية 
لت�سليم  بالإ�سافة  هذا  الذهب.  من 
وهي  اليومية  اجلوائز  الفائزين 
فائزين  لع�سرة  ذهب  لريات  ع�سرة 
اجلوائز  برنامج  �سمن  وذلك  يوميًا، 

حل�سابات التوفـري للعام 2012.  
ل�سهر  ال�سهرية  باجلائزة  فاز  وقد 
عني  فرع  لدى  العميل  الثاين  ت�سرين 
عبد  حممد  �سعدي  اخلليل  �ساره 
العميل  فاز  كما  ال�سراحنه،  الهادي 
مكتب  من  حجاب  ر�سا  خليل  نواف 
النجاح نابل�س ل�سهر كانون الأول بكيلو 
ملئات  بالإ�سافة  هذا  الثاين،  الذهب 
العمالء الذين فازوا باجلائزة اليومية 

وهي لرية ذهب.



ويحتفل بإعادة افتتاح فرعه فـي البيرة بعد اعادة تأهيله

بــانــورامــا

بنك القدس يقيم مأدبة غداء على شرف المدير العام الجديد »محمد نبيل« حمدان
وتعارف  غداء  حفل  القد�س  بنك  اأقام 
للبنك  اجلديد  العام  املدير  �سرف  على 
رئي�س  بح�سور  حمدان  نبيل«  »حممد 
جمل�س الإدارة اأكرم عبد اللطيف جراب 
وعدد من اأع�ساء املجل�س ومدراء الإدارة 

التنفـيذية ومدراء املناطق.
وباحل�سور  بحمدان  جراب  ورحب 
ومتنى له التوفـيق فـي العمل على حتقيق 
و�سعها  التي  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية 
البنك  انت�سار  لتو�سيع  الإدارة  جمل�س 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  ال�سوق  فـي 
لعمالء  ما هو جديد ومميز  كل  وتقدمي 
البنوك  اىل م�سافـي  به  للو�سول  البنك 
وا�ستعر�س  كما  املنطقة،  فـي  العاملة 
خالل  البنك  حققها  التي  الإجنازات 

الفرتة ال�سابقة.
وا�سعة  م�سرفـية  بخربة  حمدان  ويتمتع 
الكفاءات  من  وهو  عامًا،  الثالثني  تفوق 
امل�ستوى  على  لها  امل�سهود  امل�سرفـية 

العربي.
وتعزيزًا  تر�سيخًا  حمدان  تعيني  وجاء 
للدور الريادي الذي يقوم به البنك فـي 
ال�سوق امل�سرفـي الفل�سطيني و�سيكون له 
الأثر الكبري على ا�ستمرارية تقدم البنك 

اأعماله وخدماته  وكفاءته ومنوه وتطوير 
فـي �ستى املجالت امل�سرفـية ال�ساملة.

 MBA �سهادة  حمدان  ويحمل 
جامعة  من  الأعمال  اإدارة  فـي 
املتحدة  ديكن�سون/الوليات  فـرييل 

الأمريكية.
من�سب  تعيينه  قبل  حمدان  و�سغل 
ال�ستثمار  لبنك  العام  املدير 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني 
موؤ�س�سات  فـي  الهامة  املنا�سب  من 
م�سرفـية ومالية عريقة كبنك املوؤ�س�سة 
العربية  وال�سركة  امل�سرفـية،  العربية 

البحرين  وبنك  لال�ستثمار/البحرين، 
العربي الدويل، وبنك البحرين والكويت/
للتجارة  الكويتية  وال�سركة  تركيا، 
اخلارجية  وال�ستثمارات  واملقاولت 

.»KFTCIC«
فـي  ع�سو  من�سب  اي�ساأ  و�سغل 
العربية  املوؤ�س�سة  بنك  اإدارة  جمل�س 
وع�سو  وم�سر،  امل�سرفـية/تون�س 
ال�ستثمار  بنك  اإدارة  جمل�س  فـي 
لرئي�س  ونائبًا  املايل/ال�سودان، 
املوؤ�س�سة  بنك  اإدارة  جمل�س 

امل�سرفـية/اجلزائر.

فـي  فرعه  افتتاح  القد�س  بنك  اعاد 
البرية بحلته اجلديدة، بعد اعادة تاأهيله 
خدماته  كافة  تقدمي  من  ميكنه  مبا 
التعامالت  �سهولة  ت�سمن  امل�سرفـية 
بقاعته  مييزه  وما  والعمالء،  للزبائن 
التوا�سل  ت�سمن  املفتوحة  الوا�سعة 

ب�سهولة مع اي موظف بدون اية عوائق.
وافتتح الفرع بحلته اجلديدة نائب املدير 
املدير  وم�ساعد  �سبيح،  �سميح  العام 
غ�سان  واملبيعات  الفروع  ل�سوؤون  العام 
للعمليات  العام  املدير  وم�ساعد  قعدان  
التنفـيذي  واملدير  اجلالد  زيد  والدعم 

والت�سويق ح�سني هباب  الأعمال  لتطوير 
واملدير التنفـيذي لالئتمان منذر عودة، 
عبد  الو�سط  لفروع  التنفـيذي  واملدير 
مدير  اىل  بال�سافة  ال�سعدي  الروؤوف 

الفرع بالل اخلليلي.
يقدم  ان  فـي  امله  عن  �سبيح  واعرب 
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رئيس الجامعة األمريكية يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك القدس
ا�ستقبل رئي�س اجلامعة العربية المريكية 
ال�ستاذ الدكتور حممود ابو موي�س رئي�س 
عبد  اأكرم  القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س 
للجامعة  زيارته  خالل  جراب،  اللطيف 
البنك  من  امل�ستوى  رفـيع  وفد  برفقة 
اآفاق التعاون امل�ستقبلي بني  بهدف بحث 

اجلانبني.
ال�سيف،  بالوفد  اجلامعة  رئي�س  والتقى 
غالب  الإدارة  جمل�س  ع�سو  بح�سور 
لل�سوؤون  الرئي�س  وم�ساعد  احلافـي، 
�سركة  عام  مدير  واملالية  الإدارية 
اجلامعة فالح اأبو عرة، ومدير العالقات 

العامة فتحي اعمور.
ورافق رئي�س جمل�س اإدارة البنك مديره 
وم�ساعد  حمدان،  نبيل  حممد  العام 
واملبيعات  الفروع  لإدارة  العام  املدير 
ال�سمال  فروع  ومدير  قعدان،  غ�سان 

زاهر براهمة.
وخالل اللقاء، اأ�ساد اأبو موي�س بالنجاحات 
والجنازات التي حققها البنك على ال�سعيد 
للمواطنني،  البنكية  واخلدمات  املايل 
جتاه  املجتمعية  امل�سوؤولية  حتمل  فـي  ودوره 
من  العديد  فـي  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 

القطاعات.
ومن جانبه، عرب عبد اللطيف عن �سكره 
للجامعة على ح�سن ال�ستقبال، وقال:»ان 

ال�سرح  بهذا  يفتخر  حر  فل�سطيني  كل 
عنه  تتكلم  جتربته  وان  الرائد،  العلمي 
دائما من خالل منوذجيته الناجحة فـي 
العايل،  التعليم  فـي  الوطني  ال�ستثمار 
ورائدة  كبرية  اجنازات  حقق  والذي 
روؤية  بف�سل وجود  الوطني  امل�ستوى  على 
وا�سحة واأهداف حمددة، اأ�سافة جلهود 
القائمني على اجلامعة، كونهم ال�سباقني 
باإدخال مفاهيم واأ�س�س التعليم الع�سري 
الطلبة  من  اأفواج  وتخريج  واملتقدم 
اأبناء  ينتظرها  التي  امل�سوؤولية  قدر  على 

ال�سعب الفل�سطيني«.
التي  الإيجابية  النتائج  اأن  اإىل  واأ�سار 
خالل  املايل  الأداء  على  البنك  حققها 

بالأرقام  وا�سحة  املا�سية  املرحلة 
بامل�سوؤولية  اأداوؤه  متيز  كما  للجميع، 
الفل�سطيني  املجتمع  اجتاه  املجتمعية 
كبرية،  ميزانية  الأن�سطة  لهذه  وافرد 
وتنوعت ن�ساطاته بني الثقافـية، ال�سحية، 
الريا�سية، القت�سادية، التعليمية، الإن�سانية 
الحتياجات  ذوي  وم�ساعدة  الجتماعية 

اخلا�سة.
اآليات  وخالل اللقاء ا�ستعر�س الطرفان 
تدريب  �سبيل  فـي  امل�ستقبلي  التعاون 
طلبة اجلامعة فـي فروع البنك املنت�سرة 
ال�سراكة  وحتقيق  الوطن،  اأرجاء  فـي 
املوؤ�س�ساتي  العمل  نهج  �سمن  املميزة 

الفل�سطيني.

بنوعية  خدماته  اجلديدة  بحلته  الفرع 
اىل  للعمالء  اكرب  راحة  ت�سمن  متميزة 
خدماته  كافة  تقدمي  من  متكنه  جانب 
من  البنك  يوفرها  التي  امل�سرفـية 
خدمة العمالء وفتح احل�سابات بانواعها 
يونيون  وي�سرتن  ال�سريعة  واحلوالت 
وخدمات ال�سراف اليل، بال�سافة اىل 

من  الخرى  امل�سرفـية  اخلدمات  كافة 
وقرو�س  وت�سهيالت  وكفالت  اعتمادات 
اخلدمات  انواع  وكل  اقرا�س  وبرامج 

امل�سرفـية املميزة.
التمكن من افتتاح  اأمله فـي  واأعرب عن 
احلايل  العام  خالل  ومكاتب  فروع  اأربع 
2013 بالإ�سافة اإىل الـ 22 فرع ومكتب 

احلاليني فـي كافة اأرجاء الوطن وكذلك 
معظم  بتحديث  البنك  خطة  تطبيق 
فروعه بحلة جديدة وم�ساحات مريحة، 
اعادة  قبل فرتة وجيزة من  حيث متكن 
والذي  البلد  و�سط  اهلل  رام  فرع  تاأهيل 
فرع  وكذلك  ومريحًا،  كثريًا  بات مميزًا 

املا�سيون بطراز حديث.
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بــانــورامــا

التجاري  البنك  اإدارة  جمل�س  قرر 
الفل�سطيني تعيني ال�سيد عزام عبد 
للبنك،   عامًا  مديرًا  ال�سوا  الكرمي 
ال�سابق  العام  للمدير  خلفا  وذلك 

ال�سيد م�سعود العار�سه. 
م�سرفـية  بخربة  يتمتع  الذي  ال�سوا 
من  جمموعة  اىل  بال�سافة  وا�سعة 
املميزة  والدارية  القيادية  ال�سفات 
التي جعلته من الكفاءات امل�سرفـية 
الوطن،  م�ستوى  على  لها  امل�سهود 
للبنك  عام  كمدير  عمله  مهام  زاول 
وذلك   2013/03/06 الربعاء  يوم 
امل�ساعد  تراأ�سه  اجتماع  خالل  من 
ادارة  جمل�س  لرئي�س  التنفـيذي 
وح�سره  ملح�س  با�سم  ال�سيد  البنك 
والدارة  املجل�س   اع�ساء  بع�س 
املدير  بنائب  ممثلة  التنفـيذية 
الئتمان  ل�سوؤون  وم�ساعده   العام 
الدارة  فـي  الدوائر  مدراء  وكافة 
العامة، هذا وقد رحب ال�سيد ملح�س 
بقدراته  وا�ساد  ال�سوا  عزام  بال�سيد 
العام  املدير  على  ومتنى  وامكانياته 
التي  البناءة  امل�سرية  اإكمال  اجلديد 
تطوير  على  والعمل  البنك،  بداأها 
ورفع مكانة البنك فـي ال�سوق املحلي 

مبا يتوافق وروؤية جمل�س الإدارة. 
طويلة  خربة  �ساحب  ال�سوا  اأن  يذكر 

عزام عبد الكريم الشوا مديرًا عامًا للبنك التجاري الفلسطيني 

ومميزة فـي العمل البنكي كان اآخرها 
القد�س على  لبنك  عمله مديرًا عامًا 
والتي  ال�سابقة  اأعوام  اخلم�سة  مدار 
نوعية  نقلة  متكن خاللها من حتقيق 
وموؤ�سرات  اأرقام  جميع  فـي  كبرية 
والتفرع   والب�سرية  املادية  البنك 
ب�سكل وا�سح وملمو�س. هذا وكما تبوء 
ال�سوا مراكز مرموقة فـي العديد من 
املحلية  واملالية  امل�سرفـية  املوؤ�س�سات 
وبنك  العربي  البنك  منها  والعربية 
وزير  من�سب  �سغل  وكما  فل�سطني 
احلكومة  فـي  الفل�سطينية  الطاقة 
وال�سوا  ال�ساد�سة.  الفل�سطينية 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  فـي  ع�سو 
فـي  وع�سوًا  الفل�سطيني  ال�ستثمار 

احتاد امل�سرفـيني العرب وع�سوًا فـي 
يا�سر عرفات وع�سو جمل�س  موؤ�س�سة 
وكما  عبا�س،  حممود  موؤ�س�سة  اإدارة 
جمل�س  رئي�س  من�سب  اأي�سًا  �سغل 
فل�سطني.  فـي  البنوك  جمعية  اإدارة 
وع�سوية  رئا�سة  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
من  عدد  اإدارة  جمال�س  من  العديد 
والوطنية  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 
احلياة  جوانب  مبختلف  املهتمه 
والإن�سانية.  والجتماعية  ال�سيا�سة 
عام  مواليد  من  ال�سوا   اأن   يذكر 
1963 ويحمل �سهادة البكالوري�س فـي 

الريا�سيات من جامعة "ليموين اوين" 
من الوليات املتحدة الأمريكية. 
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ويختار الموظف المتميز للعام 2102

ويواصل  فعاليات  األسبوع المصرفـي لألطفال 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  اختار 
مراقب  دروزة  مازن  اأريج  املوظفة 
بلقب  للفوز  نابل�س  فرع   – الودائع 
وذلك   ،2012 للعام  املتميز  املوظف 
فرته  طوال  والفعال  املتميز  لأدائها 

عملها فـي البنك، كمراقبة ودائع . 
اأهمية   على  با�ستمرار  البنك  ويوؤكد 
البنك  مال  راأ�س  باعتبارهم  موظفـيه 

لتحقيق  والقوية  الأ�سا�سية  ودعامته 
اأهدافه وتطلعاته.

وقد نظمت جمعية البنوك فـي فل�سطني، 
فـي  املتميزين  املوظفـني  تكرمي  حفل 
اإىل  احلفل  وح�سر  العاملة،  البنوك 
املتميزين ممثلني عن  املوظفـني  جانب 
اإدارات البنوك امل�ساركة ومدراء دوائر 

املوارد الب�سرية فـي البنوك. 

الفل�سطيني  التجاري  البنك  يوا�سل 
لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات 
النقد  �سلطة  باإ�سراف  وال�سباب 
الفل�سطينية بالتعاون مع وزارة الرتبية 
وتهدف  البنوك،  وجمعية  والتعليم 
امل�سرفـية  الثقافة  تعزيز  اإىل  احلملة 
بطبيعة  وتعريفهم  املدار�س  طلبة  لدى 
عمل امل�سارف وخدماتها واأهميتها فـي 

حياتنا. 
العام  املدير  ال�سوا  عزام  ال�سيد  وقال 
تقوم   البنك  فروع  كافة  اأن  للبنك، 
للمدار�س  يومية  زيارات  برتتيب  يوميًا 
مو�سوع  حول  حما�سرات  لإعطاء 
التوعية امل�سرفـية للطلبة، كما ت�ستقبل  

الطلبة  واأبناءهم  الأمور  اأولياء  الفروع 
البنك  اأق�سام  لتعريفهم عن قرب على 

واآلية عمله. 
حملة  خالل  من  اأننا  ال�سوا  واأ�ساف 
رفع  اإىل  ن�سعى  امل�سرفـية  التوعية 
لنقودهم  الطلبة  لدى  التوعية  م�ستوى 
اإىل م�ستقبل م�سرق يفتح اأمامهم الأفق 

حلياة زاخرة بالعطاء. 
مع  الكبري  تفاعلهم  الطلبة  اأبدى  وقد 
واأعربوا  امل�سرفـية،  التوعية  مو�سوع 
املبذولة،  للجهود  العميق  فخرهم  عن 
احتفاًل  الفروع  تزيني  احلملة  وتخلل 

باملنا�سبة وتوزيع الهدايا على الطلبة. 
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بنك فلسطين يحقق أرباحًا صافـية قيمتها حوالي 38.4 مليون دوالر للعام 2012
بنسبة نمو 12.9 %

اإجمالية  اأرباحًا  فل�سطني  بنك  حقق 
بلغت ما قيمته 49.96 مليون دولر قبل 
بن�سبة   ،2012 العام  نهاية  ال�سرائب 
ما  مع  مقارنة   ،% 19.34 قدرها  منو 
مت حتقيقه من اأرباح اإجمالية فـي العام 
2011، حيث و�سلت الأرباح ال�سافـية 

بعد ال�سرائب 38.4 مليون دولر بن�سبة 
منو 12.9 % مقارنة بالعام املا�سي.

التي  املالية  البيانات  اىل  وبالنظر 
فقد  املا�سي،  العام  نهاية  حتققت 
مليون   258 العمالء  ودائع  ارتفعت 
دولر بزيادة قدرها 19.89 % لت�سل 
�سافـي  وارتفع  دولر،  مليار   1,55

مليون   256 الئتمانية  الت�سهيالت 
دولر لت�سل 976 مليون دولر بزيادة 
ارتفع  وكذلك   ،%  35.58 قدرها 

اإجمايل املوجودات بقيمة 351 مليون 
  %  21.19 قدرها  وبزيادة  دولر 

لتتجاوز مبلغ 2 مليار دولر.
امل�ساهمني  بحقوق  يتعلق  فـيما  اأما 
اأي   ،% 13.67 بن�سبة  ارتفعت  فقد 
لت�سل  مليون دولر    26.5 يعادل  ما 
 221 امل�ساهمني  حقوق  اإجمايل 

مليون دولر. 

ويوقع اتفاقيات إلصدار بطاقات االئتمان والخصم
للبنك االسالمي الفلسطيني وبنك االستثمار الفلسطيني

وقع بنك فل�سطني اتفاقيتي تفاهم هي 
الأوىل من نوعها لتقدمي خدمة اإ�سدار 
للبنك  واخل�سم  الئتمان  بطاقات 
الإ�سالمي الفل�سطيني وبنك ال�ستثمار 
التفاقيتني  توقيع  وجرى  الفل�سطيني. 
العامة  الإدارة  مقر  فـي  حدة  على  كل 
لبنك فل�سطني مبدينة رام اهلل موؤخرًا. 

بنك  �سيعمل  التفاقيات،  ومبوجب 
�سركتي  فـي  الرئي�سي  الع�سو  فل�سطني 
على  العامليتني  كارد  وما�سرت  فـيزا 
الإعداد لتقدمي خدمة اإ�سدار بطاقات 
الإ�سالمي،  لبنكي  واخل�سم  الئتمان 

وال�ستثمار الفل�سطيني.
البنكني  متكني  التفاقية  تتيح  حيث 

خدمة  تقدمي  من  الفل�سطينيني 
الئتمان  بنوعيها  لعمالئه  البطاقات 
واخل�سم خالل وقت ق�سري كون هذه 
البطاقات يتم ت�سنيعها حمليا بوا�سطة 
املوؤ�س�سات  بعك�س  فل�سطني  بنك 
ما  عادة  التي  الأخرى  امل�سرفـية 

ت�سنعها فـي اخلارج.  
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بنك فلسطين ومؤسسة أنيرا ومؤسسة منى وباسم حشمة
يفتتحون الحديقة الترفـيهية الثانية لألطفال

فـي قرية العبيدية بمحافظة بيت لحم  

الثنني  يوم  فل�سطني  بنك  افتتح 
من  جمموعة  مع   2013/03/18

املوؤ�س�سات الأهلية واملغرتبة احلديقة 
م�سروع  �سمن  الثانية  الرتفـيهية 
يجري  الذي  البيارة”  “حدائق 
تنفـيذه مببادرة من البنك، وبالتعاون 
وموؤ�س�سة  التعاون  موؤ�س�سة  مع 
ح�سمة  ومنى  با�سم  وموؤ�س�سة  اأنريا 
من  اأكرث  لإن�ساء   ،UPA وموؤ�س�سة 
لالأطفال  ترفـيهية  حديقة  اأربعني 
الغربية  ال�سفة  مناطق  خمتلف  فـي 
الأوىل،  مراحله  فـي  غزة  وقطاع 
اجلديدة  احلديقة  افتتاح  مت  حيث 
خالل احتفال اأقيم فـي قرية العبيدية 
وبح�سور  حلم،  بيت  حمافظة  �سمال 

كل من ال�سيد ر�سدي الغالييني نائب 
وعبد  فل�سطني،  لبنك  العام  املدير 
الفتاح حمايل حمافظ حمافظة بيت 
بلدية  رئي�س  الع�سا  و�سليمان  حلم، 
مدير  مليحات  و�سليمان  العبيدية، 
دائرة الربامج وامل�ساريع فـي موؤ�س�سة 
اأنريا، اإ�سافة اإىل منى وبا�سم ح�سمة 

اللذان �ساهما فـي اإن�ساء احلديقة.  
�سمن  الأوىل  احلديقة  افتتاح  ومت 
فـي  البيارة”  “حدائق  م�سروع 
منطقة عني منجد مبدينة رام اهلل، 
هي  احلديقة  هذه  تعد  حني  فـي 
فل�سطني  بنك  ين�سئها  التي  الثانية 
اأنريا  موؤ�س�سة  وتنفـيذ  باإ�سراف 

الدولية. 
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البنك العربي يشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2013
الأ�سبوع  بفعاليات  العربي  البنك  �سارك 
 2013 وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  تطلقه  الذي 
يت�سمن  والذي  التوايل  على  الثاين  للعام 
ن�ساطات وفعاليات خا�سة بطالب املدار�س 

وكذلك داخل فروع امل�سارف.
بامل�ساركة  خا�س  اهتمام  للبنك  كان  وقد 
ن�سر  اإىل  تهدف  التي  الفعاليات  بهذه 
التوعية امل�سرفـية لطالب املدار�س �سمن 
خطة برنامج امل�سوؤولية الجتماعية للبنك 

وخ�سو�سًا فـي جمال التعليم. 
ما  بزيارة  البنك  عن  ممثلني  قام  حيث 
كافة  خالل  من  مدر�سة   162 يقارب 
ما  وتغطية  فل�سطني  فـي  املنت�سرة  فروعه 
يزيد عن 8,400 طالب وطالبة من طلبة 

ال�سف الثامن الأ�سا�سي �سمن حما�سرات 
التوعية امل�سرفـية، كما �سهدت كافة فروع 
املدار�س  من  لعدد  منظمة  زيارات  البنك 
الفعاليات  بهذه  بامل�ساركة  رغبت  التي 
وعدد من الأهايل والزوار املهتمني بتوعية 

اأبنائهم وتثقيفهم بالأمور امل�سرفـية.

كما مت توزيع العديد من الهدايا اخلا�سة 
ري�سيكل  دفاتر  �سملت  والتي  بالأطفال 
م�ساطر واأقالم �سديقة للبيئة، اإ�سافة اإىل 
على  لالأطفال  املحببة  الأقالم  من  عدد 

�سكل األعاب والتي لقت اإعجابهم.
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ويشارك فـي بطولة اإلخاء الدولية فـي األردن
فـي  بامل�ساركة  العربي  البنك  قام  فريق 
القدم  كرة  خلما�سيات  الدولية  البطولة 
للموؤ�س�سات، والتي اأقيمت فـي الأردن فـي 
الفرتة ما بني 24 - 28  كانون الثاين فـي 
الأردين  الحتاد  وبرعاية  ناعور  �سالت 

البنك  فريق  اأحرز  حيث  للموؤ�س�سات 
من  كل  على  فوزه  بعد  الثالث  املركز 
املياه  وم�سلحة  الأردنية  اأرامك�س  �سركة 
الفل�سطينية  الغوث  ووكالة  الفل�سطينية 
حمادة  مطعم  من  كل  اأمام  وخ�سارتني 

لعب  ح�سل  كما  الأردنية،  الدواء  ودار 
على  احلليم  عبد  اأحمد  العربي  البنك 
لقب اأف�سل لعب فـي البطولة بعد الأداء 

املميز خالل مباريات البطولة . 

دائرة التدريب والتطوير فـي البنك العربي تنجز 10 دورات تدريبية منذ بداية العام 2013

 ،ICDL سغط العمل، بازل )1,2,3(، و�
حيث ا�ستفاد من هذه الدورات ما يقارب 
موظف   15 اإىل  اإ�سافة  موظف   125

جديد �سمن خطة التدريب ال�ساملة التي 
تعطى للموظفـني اجلدد. 

واأولوياته  العربي  البنك  اهتمامات  �سمن 
فـي تطوير مهارات كوادره الب�سرية ومتيزه 
التدريب  خطط  بو�سع  املجال  هذا  فـي 
التخ�س�سات  كافة  ت�سمل  والتي  الفعالة 
دائرة  والإدارية نفذت  امل�سرفـية  والأمور 
بداية  منذ  البنك  فـي  والتطوير  التدريب 
تدريبية  دورات   10 حوايل  احلايل  العام 
اأهمها:  عدة  جمالت  فـي  متخ�س�سة 
ت�سهيالت  والتفاو�س،  الت�سال  مهارات 
مهارات  اخلزينة،  منتجات  الأفراد، 
اإدارة  العر�سي،  البيع  واإدارية،  قيادية 
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وينظم اللقاء السنوي الخاص بموظفـيه 
نظمت دائرة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد 
فـي البنك العربي اللقاء ال�سنوي اخلا�س 
مبوظفـيها من كافة فروع فل�سطني وكذلك 
بهدف  الإقليمية  الإدارة  فـي  موظفـيها 
جهودهم  على  والثناء  معهم  التوا�سل 

املبذولة خال العام 2012.
الفروع  اجنازات  عر�س  الجتماع  تخلل 
املناق�سة  باب  فتح   ،2012 العام  خالل 
طرح  وكذلك  احلايل  للو�سع  والتقييم 
املنا�سبة.  الت�سويقية  واخلطط  الأفكار 
املوظفـني  من  نخبة  تكرمي  مت  ثم  ومن 

املبذولة  جلهودهم  تقديرًا  املميزين 
واأدائهم املتميز. 

وفنية  ترفـيهية  فقرات  احلفل  تخلل  كما 

نالت اإعجاب املوظفـني وخلقت اأجواء من 
توزيع  كما مت  وامل�ساركة،  الإبداع  الرتفـيه 

هدايا رمزية على كافة املوظفـني.
ويخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعات ضمن برنامج أصول

ويعيد إطالق برنامج »شباب« بمزايا جديدة

ويدشن 7 صرافات آلية جديدة ويضيف 9 صرافات إيداع نقدي لفروعه
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احتفل البنك العربي وكلية الأعمال والقت�ساد 
احلادي  الفوج  بتخريج  بريزيت  جامعة  فـي 
اخلا�س  »اأ�سول«  برنامج  طلبة  من  ع�سر 
الفل�سطينية. اجلامعات  طلبة   بتدريب 
وطالبة  طالبا   29 تخريج  مت  حيث 
والقت�ساد  الأعمال  كلية  طلبة  من 

الذي  املتميز،  التدريبي  الربنامج  فـي 
الطلبة  خربات  تنمية  اإىل  يهدف 
العملية من خالل تلقي دورات تدريبية 
فـي  العمل  اآلية  على  للتعرف  مكثفة 
معرفتهم  واإغناء  عام،  ب�سكل  البنك 
واإطالعهم على الأمور امل�سرفـية التي 

العملية م�ستقباًل.  تفـيدهم فـي احلياة 
بني  التكامل  يحقق  الذي  الأمر 
ومتطلبات  اجلامعي  التعليم  خمرجات 
�سوق العمل، اإ�سافة اإىل �سقل مهارات 

الطلبة امل�ساركني فـي الربنامج.

�سباب  برنامج  اإطالق  العربي  البنك  اأعاد 
اأربع  تخ�سي�س  خالل  من  جديدة  مبزايا 
لكل  دولر   1000 بقيمة  �سهرية  جوائز 
اإىل  اإ�سافة  ا�سرتاك  عمولة  وبدون  جائزة، 
اإطالقها  مت  التي  العديدة  الربنامج  مزايا 

مع الربنامج.

تد�سني  من  موؤخرا  العربي  البنك  انتهى 
مواقع  فـي  جديدة  اآلية  �سرافات   4
حمطة   – عرابة  من  كل  فـي  خمتلفة 
الرباء للمحروقات، بيت حلم – اجلمعية 
البلد-  و�سط  اهلل  رام  للتاأهيل،  العربية 
قلقيلية  ق�ساء  عزون  بلدة  ال�ساعة،  دوار 
القريبة  الأ�سابيع  خالل  �سيتم  كما   .
فـي  جديدة  �سرافات   3 تد�سني  املقبلة 
اجلنوب  حمافظة  فـي  خمتلفة  مواقع 

حوراين  جمال  ال�سيد  �سرح  ال�سدد  بهذا 
نائب املدير الإقليمي ومدير دائرة اخلدمات 
امل�سرفـية لالأفراد فـي فل�سطني اأن برنامج 
�سباب هو اأحد الربامج املتميزة التي يطلقها 
واإبداعات  طاقات  لدعم  العربي  البنك 
العمل  ل�سوق  تاأهيلهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سباب 

من  امل�سرفـية  بالأمور  معرفتهم  واإغناء 
خا�سة  مبزايا  �سباب  ح�سابات  فتح  خالل 
ببطاقة  وتزويدهم  ا�سرتاك،  عمولة  بدون 
تقدمي  اإمكانية  مع  الإنرتنت،  عرب  فـيزا 
ح�سب  �سيارة  وقر�س  ائتمانية  فـيزا  بطاقة 

احتياجات واإمكانيات كل معتمد.

فـي احل�ساب فـي معظم فروعه الرئي�سية 
لت�سمل فروع: رفـيديا، املا�سيون، رام اهلل 
البلد، دورا، اخل�سر، الإر�سال، العيزرية، 
ال�سرافات  هذه  اأن  علما  اأريحا.  الرام، 
توفر ميزة خدمة الإيداع النقدي الفوري 
فـي احل�ساب الذي ي�ستحق بتاريخ اإيداعه، 
الإيداع  �سرافات  عدد  بذلك  لي�سل 
فـي  موزعي  اآيل  �سراف   17 اإىل  النقدي 

معظم فروع البنك.
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الأخذ  مع  الظاهرية(.  يطا،  )ترقوميا، 
احليوية  املواقع  اختيار  العتبار  بعني 
التو�سعة  خطة  �سمن  بال�سكان  واملاأهولة 
اخلدمات  تقدمي  لت�سهيل  والنت�سار 
وجدوا  اأينما  املعتمدين  لكافة  امل�سرفـية 
تقدمي  اإىل  اإ�سافة  ال�سفر،  عناء  وتوفـري 
ال�ساعة. مدار  على  املميزة  اخلدمة 
 9 تركيب  من  العربي  البنك  انتهى  كما 
�سرافات جديدة لالإيداع النقدي الفوري 



فعالية  الربيطاين  الثقافـي  املجل�س  نظم 
فـي  ريد«  »كيدز  املجتمعي  الربنامج  �سمن 
اإيقاظ  بهدف  حلم  بيت  فـي  ال�سالم  مركز 
القراءة.  الأطفال نحو  نفو�س  فـي  احلما�سة 
رواية  على  التفاعلي  احلدث  هذا  وا�ستمل 
الألعاب  وتنظيم  لالأطفال  الق�س�س 
وامل�سابقات لهم، بالإ�سافة اإىل ور�س العمل 
التعليمية لأولياء الأمور لتوعيتهم عن كيفـية 
قراءة  خالل  من  اأطفالهم  مع  اندماجهم 
 HSBC الكتب. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بنك
الوحيد  الراع  هو  املحدود  الأو�سط  ال�سرق 
املجل�س  اأطلقه  الذى  ريد«  »كيدز  لربنامج 
ممكن  عدد  اأكرب  ملنح  الربيطاين  الثقافـي 
الفر�سة  البتدائية  املرحلة  اأطفال  من 
على  ح�سولهم  ت�سهيل  مع  املمتعة  للقراءة 
�سبع مدار�س  اأن معلمني من  ويذكر  الكتب. 
فـي قرى مديرية بيت حلم كانوا قد �ساركوا 
على  وح�سلوا  خا�س  تدريبي  برنامج  فـي 
ت�ستهدف  التي  الق�س�س  من  جمموعات 

الأطفال من عمر 8-13 عاما.  
بنك  فرع  مدير  مايرينك  كري�ستيانو  وقال 
كيدز  برنامج  :"يعد  اهلل  رام  فـي   HSBC

يدعمها  التي  الربامج  اأهم  من  واحد  ريد 
اإفادة  من  كننا  ميمُ اأنه  اإذ   HSBC بنك 
يرتجم  الربنامج  باأن  واأ�ساف   ،" املجتمع 
الثقافـية  احلياة  تنمية  جتاه  البنك  التزام 
الذي  الفل�سطيني  ال�سوق  فـي  والقت�سادية 
يوؤمن البنك اأنه يتحقق بال�ستثمار الأف�سل 
م�ستدامة  تنمية  ل�سمان  الأطفال  بتعليم 
الفل�سطيني.  ال�سعب  لقت�ساد  وناجحة 
الثقافـي  املجل�س  مدير  �سمارت  األن  وقال 
الربيطاين فـي فل�سطني: " اإن هذه الفعالية 

كيدز  م�سروع  من  كجزء  تنظم  املجتمعية 
فـي  حاليا  تنفـيذه  يتم  الذي  الأو�سع  ريد 
و�سيتم  م�ساركة  فل�سطينية  مدر�سة   13

تتمحور  اأخرى  جمتمعية  فعاليات  تنظيم 
والفنون  املال  قيمة  حول  مو�سوعاتها 
والثقافة بالإ�سافة اإىل البيئة ". كما اأ�ساف 
الربيطاين  الثقافـي  املجل�س  عمل  روح  باأن 
تتمثل فـي توفـري الفر�س التعليمية لالأطفال 
جزًء  يعترب  امل�سروع  تنفـيذ  وباأن  وال�سباب 
التعليم  فر�س  لزيادة  املوؤ�س�سة  التزام  من 
املتطوعني  اأن  ويذكر  عموما.  فل�سطني  فـي 
قد  كانوا  املجتمعي  اليوم  فـي  امل�ساركني 
الثقافـي  املجل�س  من  خا�سًا  تدريبًا  تلقوا 
التفاعلية  الق�س�س  لقراءة  الربيطاين، 
لالأطفال  الفر�سة  اأمُتيحت  كما  لالأطفال. 
املتعلقة  الأن�سطة  خمتلف  فـي  لالإ�سرتاك 
والل�سق  والق�س  التلوين  مثل  بالكتب، 
الفنون  من  وغريها  وامل�سابقات،  والألعاب 

الأخرى.
ويمُ�ساف اأن بنك HSBC واملجل�س الثقافـي 
الرتبية  وزارات  مع  بال�سراكة  الربيطاين 
والتعليم فـي املنطقة ، ياأمالن الو�سول اإىل 
اأكرث من 25 األف طفل فـي 13 بلدًا بال�سرق 
وذلك  واحد،  درا�سي  عام  خالل  الأو�سط 
على  الربنامج  وي�ستمل  الأمر.  بادئ  فـي 
جمموعة متنوعة من الأن�سطة املدر�سية اإىل 
الفعاليات  خالل  من  العام  الن�ساط  جانب 
ينظم  الربنامج  اأن  اإىل  وي�سار  املجتمعية. 
للعام الثاين على التوايل اإذ مت تنفـيذ اجلزء 
�ست  فـي  املا�سي  العام  خالل  منه  الأول 

مدار�س فـي حمافظتي رام اهلل والبرية. 

البرنامج المجتمعي “كيدز ريد”
يحتفل بمتعة القراءة فـي مركز السالم فـي بيت لحم

بــانــورامــا
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ال�سبوع  فل�سطني  فـي  الردن  بنك  افتتح 
للعام  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
الثاين على التوايل لفروع البنك فـي كافة 
ما  الفرتة  فـي  وذلك  الوطن،  حمافظات 
بح�سور  اآذار،  �سهر  من   21 اإىل   16 بني 
اأكرث  ليتعرفوا  وذويهم،  الأطفال  عدد من 
عمل  وطبيعة  امل�سرفـية  اخلدمات  على 
الوعي  ثقافة  ن�سر  فـي  للم�ساهمة  البنوك 

امل�سرفـي لدى الأفراد. 
كما وقام البنك فـي هذا الأ�سبوع بتنظيم 
زيارات للمدار�س وا�ستقبال الطالب يوميا 
احلدث  هذا  وتخلل  الأ�سبوع،  مدار  على 

ويفتتح فعاليات االسبوع المصرفـي لألطفال والشباب
عدة اأن�سطة ترفـيهية لالأطفال مثل الر�سم 

على الوجه، وتوزيع الهدايا عليهم.
زيدان«  »جوين  ال�سيد  عرب  ناحيته  من 
املدير القليمي لبنك الردن – فل�سطني، 
ا�ستقبال  فـي  وفخره  �سعادته  مدى  عن 
اليوم الحتفايل، حيث  فـي هذا  الطفال 
على  الب�سمة  ر�سم  البنك  طاقم  ا�ستطاع 
ب�سكل  وتعريفهم  وذويهم،  الأطفال  �سفاه 
امل�سرفـية،  العملية  اأهمية  على  فعلي 
امل�سرفـي  الوعي  وزيادة  عملها،  وطريقة 
واعي  فل�سطيني  جيل  ين�ساأ  كي  لديهم 

ومثقف فـي هذا املجال.

بنك االردن يفتتح فرع جديد فـي مدينة غزة

مت فـي ال�سابع ع�سر من �سهر �سباط املا�سي 
اإفتتاح فرع جديد لبنك الأردن فـي مدينة 
وتاأتي هذه اخلطوة  الن�سر،  غزة - �سارع 
�سمن اخلطة ال�سرتاتيجية للبنك للتو�سع 
وذلك  الفل�سطيني،  ال�سوق  فـي  والنت�سار 
للو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من العمالء 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات.
مدير  الدحدوح«  »عامر  ال�سيد  وّجه  وقد 
الفرع حتياته لكل من طاقم الإدارة العامة 

العام  املدير  راأ�سهم  وعلى  الأردن،  فـي 
ال�سيد �ساكر فاخوري، وطاقم عمل الإدارة 
الإقليمية فـي رام اهلل وعلى راأ�سهم املدير 
حلر�سهم  زيدان،  جوين  ال�سيد  الإقليمي 
الدائم على ت�سهيل اخلدمات للجمهور فـي 
مدينة غزة. وقد مت اإختيار املوقع اجلديد 
بعد درا�سة جغرافـية وافـية من قبل طاقم 
بنك الأردن فـي مدينة غزة، لدرا�سة اأقل 

املناطق متتعا باخلدمات امل�سرفـية.  
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بيت البنوك

فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
العادي  الدوري  اجتماعه  فل�سطني 
نائب  برئا�سة   ،2013 لعام  الأول 
ن�سنا�س  جوزيف  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
العام،  واملدير  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

فـي مقر اجلمعية بتاريخ 3/4. 

املجل�س  رئا�سة  مناق�سة  وجرى 
على  التفاق  فتم  املقبلة،  للفرتة 
اإبقاء من�سب رئي�س املجل�س �ساغرًا، 
قائمًا  الرئي�س  نائب  يكون  بحيث 
اعتماد  مت  كما  الرئي�س،  باأعمال 
م�سودة البيانات املالية املدققة لعام 

2012 والتقرير الإداري للعام 2012.

املجل�س  جلل�سة  التكميلي  الجتماع  وفـي 
العمل  خطة  اعتماد  مت   3/17 بتاريخ 
ودعوة   .2013 لعام  التقديرية  واملوازنة 
وذلك  الجتماع،  اإىل  العامة  الهيئة 

منت�سف �سهر ني�سان فـي مقر اجلمعية.

مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعه الدوري العادي األول لعام 2013

جمعية البنوك تدعو الهيئة العامة الجتماع غير عادٍ واالجتماع العــادي السنــوي
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  دعت 
هيئتها العامة لجتماع غري عاٍد ملناق�سة 
لتعديل  وذلك  الإدارة  جمل�س  تو�سية 
النظام  من   )2( والبند   )27( املادة 
فرتة  متديد  يخ�س  فـيما  الأ�سا�سي 
واحدة.  �سنة  بدل  �سنتني  اإىل  املجل�س 

مقر  فـي   ،4/16 الثالثاء  يوم  وذلك 
اجلمعية.

ال�سنوي  العادي  الجتماع  مبا�سرة  يليه 
املقرر  من  حيث  للجمعية،  العامة  للهيئة 
اأعمال  ال�سنوي عن  التقرير  يتم تالوة  اأن 
اجلمعية لعام 2012 ومناق�سته وامل�سادقة 

عليه، و�سماع تقرير مدققي ح�سابات اجلمعية 
عن العام 2012 ومناق�سته وامل�سادقة عليه، 
واإقرار   ،  2013 للعام   العمل  خطة  واإقرار 
 ،2013 للعام  للجمعية  التقديرية  املوازنة 
وتعيني مدقق  اإدارة جديد،  وانتخاب جمل�س 

ح�سابات قانوين للعام 2013.
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اأ�سدرت جمعية البنوك تقريرها ال�سنوي 
التقرير  على  يحتوي  والذي   2012 لعام 
الإداري مبينًا حجم الأعمال والإجنازات 
التي حققتها اجلمعية خالل العام 2012 

والبيانات املالية املدققة لعام 2012.
م�سودة  اعتمد  الإدارة  جمل�س  وكان 

جمعية البنوك تصدر تقريرها السنوي لعام 2012
التقرير الإداري وم�سودة البيانات املالية 
املدققة لعام 2012 فـي جل�سته املنعقدة 
بتاريخ 3/4 حيث �سوف يعر�س التقرير 
ال�سنوي  باجتماعها  العامة  الهيئة  على 
ني�سان  �سهر  منت�سف  فـي  العادي 

ملناق�سته وامل�سادقة عليه.

الـتـقـرير الســنوي
2012



 جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني 

للعام  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  كرمت 
املتميزين  املوظفـني  التوايل  على  الرابع 
العاملة بفل�سطني، فـي مقرها  البنوك  فـي 
برام اهلل، بح�سور مدير عام اجلمعية نبيل 
اأبو دياب، ومدراء �سوؤون املوظفـني ودوائر 
البنوك، وممثلني عن  فـي  الب�سرية  املوارد 

اإدارات البنوك امل�ساركة.
»ن�ساطًا  املنا�سبة  هذه  دياب  اأبو  واعترب 
وحتدث  املتميز«،  املوظف  يخ�س  متميزًا 
وللموظفـني،  للبنوك  التجربة  اأهمية  عن 
ونّوه اإىل اأن احلدث ياأتي ا�ستكماًل للمبادرة 
اأعوام.  اأربعة  منذ  اجلمعية  اأطلقتها  التي 
فـي  الب�سري  العن�سر  اأهمية  على  واأكد 
العمل امل�سرفـي وتطوره، وقال ان اجلمعية 

تاركة  املو�سوع  على  نافذة  فتح  حاولت 
املجال لإدارات البنوك لتميز املوظف على 

ال�سعيد املادي واملعنوي.
للعام  الحتفال  يكون  اأن  دياب  اأبو  ووعد 
مو�سوع  اأن  واأ�ساف  واأ�سمل،  اأكرب  القادم 
عمل  جمالت  اأهم  من  الب�سرية  املوارد 
باإجراء  قيام اجلمعية  اإىل  لفتًا  اجلمعية، 
بهذا  العالقة  ذات  الدرا�سات  من  العديد 
ومميزات  لالأجور  الأدنى  كاحلد  املجال، 
الرواتب، كما قامت اجلمعية �سابقًا بطرح 

تنفـيذ درا�سة حول الر�سا الوظيفـي.
و�سمـلت قائمــة املــوظفـني املتميزين للعــام 
قبــل  من  انتخــابهم  تــم  الــذين   2012

اإدارات البنــوك كل من �ســادي يا�سني من 

بنك الإ�سكــان للتجارة والتمويل، واإبراهيم 
ومها  عمان،  القاهرة  بنك  من  �سراكة 
النجــار  ورامي  القد�س،  بنك  من  م�سعل 
العربــي، ومنر نزال من البنك  البنك  من 
الوطني، واأريج دروزة من البنــك التجـاري 
البنك  من  قينو  وحممد  الفل�سطيني، 
الإ�سالمي الفل�سطيني، و�سائد الدقاق من 
ولطفـي  العربي،  امل�سري  العقاري  البنك 
الفل�سطيني،  ال�ستثمار  بنك  من  خ�سيب 
الأردين  البنك  من  غنيمات  و�سفاء 
الكويتي، واأحمد نافع من البنك الإ�سالمي 
الأهلي  البنك  من  علقم  ومنري  العربي، 
الأردين، وخليل حناوي من البنك التجاري 

الأردين، وعمر �سبارو من بنك الأردن.
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واملعطوف  العام  النائب  كتاب  على  ردًا 
على قرار حمكمة �سلح رام اهلل، عممت 
اإىل  موحد  كتاب  ن�س  البنوك  جمعية 
بك�سوفات  اإرفاقه  يتم  البنوك  جميع 
للموظفـني  العام  النائب  اإىل  تر�سل 
العموميني الذين يقومون ب�سحب رواتبهم 
ال�سهرية من اخلارج اأو يقومون ب�سرف 

جمعية البنوك تتخذ موقفًا موحدًا للبنوك فـي التعامل مع كتاب النائب العام
رواتبهم من خالل وكالء عنهم مبوجب 
خالل  من  اأو  خا�سة  اأو  عامة  وكالت 
من  دورية  ثابتة  دفع  اأوامر  تثبيت 
ح�ساباتهم فـي دولة فل�سطني لدى البنك 

اإىل ح�ساباتهم فـي اخلارج.
القانوين  امل�ست�سار  الكتاب  �ساغ  حيث 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واعتمده  للجمعية 

الكتاب  ويوؤكد   ،3/17 بتاريخ  فـي جل�سته 
على عدم وجود اأي معلومات لدى البنوك 
العموميني  املوظفـني  هوؤلء  انتظام  عن 
بعملهم وبالتايل عدم م�سوؤولية البنك باأي 
هوؤلء  قيام  �سبب  عن  الأ�سكال  من  �سكل 
باأحد  ح�ساباتهم  من  بال�سحب  املوظفـني 

ال�سور املذكورة.



بيت البنوك
جمعية البنوك تحضر لعقد المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  الت�سهيالت 
لأعمال  املنظمة  اللجنة  مع  فل�سطني 
�ساركت  والتي  الرابع،  امل�سرفـي  املوؤمتر 
فـيها جمعية البنوك ممثلة مبديرها العام 
نبيل اأبو دياب فـي مقر اجلمعية برام اهلل 

بتاريخ 1/31.
تعريف  مقارنة  اإىل  الجتماع  وهدف 

تو�سل  الذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
الر�سمي  التعريف  مع  املجتمعون  اإليه 
ال�سادر عن وزارة القت�ساد الوطني الذي 
فل�سطني  فـي  القت�سادية  املن�ساآت  �سنف 
اإىل اأربع جمموعات حجمية وهي: متناهية 
ال�سغر، �سغرية، متو�سطة، وكبرية احلجم 
على اأ�سا�س معايري العمالة وحجم الأعمال 

ال�سنوي وراأ�س املال امل�سجل.

وكانت جمعية البنوك قد عقدت اجتماعًا 
البنوك  فـي  الت�سهيالت  ملدراء  ت�ساوريًا 
فـي   1/8 بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة 
مقر اجلمعية برام اهلل، للخروج بتعريف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  موحد 
الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع  فـي 
املوؤمتر  لعقد  التح�سريات  �سمن  وذلك 

امل�سرفـي الرابع.
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ملدراء  اجتماعان  البنوك  جمعية  عقدت 
بفل�سطني  العاملة  البنوك  فـي  الت�سهيالت 
امل�سرفـي  املوؤمتر  تو�سيات  ملتابعة 
�سلطة  نظمته  الذي  الدويل،  الفل�سطيني 
وموؤ�س�سة  اجلمعية  مع  بال�سراكة  النقد 
“تطوير  عنوان  حتت  الدولية   التمويل 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات 
م�سادر  اإىل  الو�سول  تعزيز  خالل  من 
�سباط  بداية  فـي  وذلك  التمويل”، 
ومنت�سف اآذار مبقر اجلمعية فـي رام اهلل.

الآليات  مو�سوع  املجتمعون  ناق�س  حيث 
التنفـيذ،  حيز  التو�سيات  لو�سع  الالزمة 

كما راجع احل�سور التعريف الذي مت و�سعه 
واتفقوا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للمن�ساآت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  دمج  على 
معيار  يكون  واأن  واحد  اإطار  فـي  احلجم 
عدد العمال وحجم املبيعات هما املعيارين 

الأ�سا�سيني لتعريف هذه املن�ساآت. 

جمعية البنوك تتابع توصيات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 

�سرف  موعد  تن�سيق  البنوك  جمعية  تابعت 
العام  القطاع  موظفـي  لرواتب  موحد 
وذلك  املالية  وزارة  حوالة  مع  بالتزامن 
وت�سرين  الأول  وت�سرين  اأيلول  لالأ�سهر 
 ،2012 العام  من  الأول  وكانون  الثاين 

بالتزامن مع حوالة وزارة المالية
جمعية البنوك تتابع تنسيق موعد صرف موحد لرواتب موظفـي القطاع العام

العام  من  و�سباط  الثاين  كانون  ول�سهري 
لقرار  تنفـيذًا  التن�سيق  هذا  وياأتي   ،2013

�سابقًا، حيث مت  اتخذ  الذي  الإدارة  جمل�س 
رواتب  �سرف  موعد  توحيد  على  التوافق 
والذي  البنوك؛  بني  العام  القطاع  موظفـي 

البنوك  بع�س  قيام  اإ�سكالية  حل  اإىل  هدف 
قبل  العام  القطاع  موظفـي  رواتب  ب�سرف 
باقي  على  �سلبًا  يوؤثر  مما  الأخرى  البنوك 
بالقرار  البنوك  التزمت  وقد  هذا  البنوك، 

منذ �سدوره.



جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي

املوؤمتر  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
الذي  الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
مع اجلمعية  بال�سراكة  النقد  �سلطة  نظمته 
حتت    IFC الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 
ال�سغرية  املن�ساآت  “ تطوير قدرات  عنوان 
اإىل  الو�سول  تعزيز  خالل  من  واملتو�سطة 

م�سادر التمويل”.
قطاع  حول  املوؤمتر  جل�سات  ومتحورت 
على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت 
امل�ستويني الإقليمي والدويل، ودور �سناديق 
اإىل  الو�سول  تعزيز  فـي  القرو�س  �سمان 
م�سادر التمويل، وا�سرتاتيجيات الت�سنيف 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  للمن�ساآت  امل�سرفـي 
قطاع  تطوير  فـي  ال�ستثمار  �سناديق  ودور 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة فـي فل�سطني، 
ال�ستثمار،  و�سناديق  البنوك  بني  والتكامل 
للمن�ساآت  امل�سرفـية  العالقات  واإدارة 

ال�سغرية واملتو�سطة.
خالل  فـيا�س  �سالم  الوزراء  رئي�س  واأكد 
افتتاح فعاليات املوؤمتر على حر�س حكومته 
البنية  توفـري  خالل  من  القطاع  هذا  دعم 
الت�سهيالت  وتقدمي  الالزمة  التحتية 
الدعم  من  املزيد  اإىل  داعيًا  املطلوبة 
والهتمام بهذا القطاع ملا �سيكون له من اأثر 

هام فـي التوظيف واحلد من البطالة ودعم 
لالقت�ساد الوطني.

جهاد  الدكتور  النقد  �سلطة  حمافظ  وقال 
نحو  الطريق  �سق  اأن  كلمته  فـي  الوزير 
يويل  اأن  يجب  وم�ستدام  قوي  اقت�ساد 
اهتماما خا�سًا لتطوير وتعزيز دور املن�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة وخلق بيئة حا�سنة لها.
ت�سكل  املن�ساآت  هذه  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
تلعب  والتي  القائمة  امل�ساريع  من   %  95

وتنويع  العمل  فر�س  توفـري  فـي  كبريا  دورا 
دور  اإىل  الوزير  وتطرق  الدخل.  م�سادر 
امل�ساريع  قطاع  تعزيز  فـي  النقد  �سلطة 
مركزًا  وفرت  والتي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
معلوماتيا متطورًا يخدم اجلهات املقر�سة؛ 
عن  �ساملة  معلومات  توفـري  خالل  من 
بيانات  قاعدة  اإدراج  مت  حيث  امل�ساريع، 
ال�سغرية  باملن�ساآت  خا�سة  جديدة  مالية 

واملتو�سطة.
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  كلمة  وفـي 
جوزيف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قال 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اإن  ن�سنا�س 
ت�ساهم باأكرث من ن�سف العمالة فـي القطاع 

اخلا�س.
ونوه ن�سنا�س اإىل �سرورة و�سع اإ�سرتاتيجية 

الحتياجات  العتبار  بعني  تاأخذ  تنموية 
خالل  من  القطاع؛  هذا  لتقوية  الالزمة 
وخا�سة  املعنية  الأطراف  كافة  م�ساركة 
البيئة املالئمة  اإيجاد  فـي  احلكومة ودورها 

لهذا القطاع.
فـي  النقد  �سلطة  دور  على  ن�سنا�س  واأكد 
حتفـيز البنوك ومتكينها لتوجيه املزيد من 
البنوك  وطالب  امل�ساريع  لتلك  الإقرا�س 
اإىل  للو�سول  والربامج  الآليات  بتطوير 
ال�سرائح القت�سادية الواعدة، كما دعا اإىل 
اإىل  للو�سول  الإطراف  جميع  مع  التوا�سل 
ال�سغرية  للم�ساريع  ومقبول  موحد  تعريف 
التو�سيات  ملتابعة  خمت�سة  جلنة  وت�سكيل 

الناجتة عن هذا املوؤمتر.
من جهته اأكد املمثل املقيم ملوؤ�س�سة التمويل 
موؤ�س�سة  اهتمام  على  حب�س  يو�سف  الدولية 
ال�سغرية  امل�ساريع  بقطاع  الدولية  التمويل 
موؤ�س�سة  دور  اإىل  واأ�سار  واملتو�سطة، 
الفني  الدعم  توفـري  فـي  الدولية  التمويل 

وال�ست�سارات والتمويل للموؤ�س�سات املالية.
خرباء  املوؤمتر  فعاليات  فـي  �سارك  وقد 
التمويل  وموؤ�س�سة  الدويل،  البنك  من 
الدولية، وبنك �ستاندرد من جنوب اأفريقيا، 

بالإ�سافة خلرباء حمليني.
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بيت البنوك
جمعية البنوك تناقش تعليمات سلطة النقد 

جلمعية  العامة  الهيئة  اأع�ساء  عقد 
 3/2 فـي  ت�ساوريا  اجتماعًا  البنوك 
ملناق�سة  اهلل،  رام  فـي  اجلمعية  مبقر 
النقد  �سلطة  ال�سادرة عن  التعليمات 
بخ�سو�س   2013/1 رقم  الفل�سطينية 
الحت�ساب  ون�سب  اآلية  تعديل 

املخاطر. باحتياطي  اخلا�سة 

التعديل  هذا  اأثر  احل�سور  وناق�س 
فـي  العاملة  امل�سارف  على 
امل�سرفـي  والنظام  فل�سطني 

. لفل�سطيني ا
اإن الأثر الإيجابي  وقال املجتمعون 
�سلطة  نظر  وجهة  من  املرجو 
قورن  ما  اإذا  جدا  �سئيل  النقد 

التعميم. هذا  تطبيق  بتبعات 
درا�سة  اإعداد  على  التفاق  ومت 
واأن  التعليمات،  تطبيق  جدوى 
ترفق هذه الدرا�سة بكتاب موجه 
فـي  النظر  لإعادة  النقد  ل�سلطة 

املذكورة. التعليمات 
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جمعية البنوك تطلب من سلطة النقد التشاور معها لمناقشة مسودات التعليمات
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
معايل حمافظ �سلطة النقد بناء على 
البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  قرار 

.3/17 بتاريخ  املنعقدة  جل�سته  فـي 
على  املحافظ  اجلمعية  �سكرت  وقد 
اإىل  ووقوفه  واملتوا�سل  امل�ستمر  دعمه 

فـي  امل�سرفـي  اجلهاز  ق�سايا  جانب 
الت�ساور  فـي  احلكيم  ونهجه  فل�سطني 
البنوك  جمعية  خالل  من  البنوك  مع 
اجلهاز  �سالمة  على  الدائم  وحر�سه 

امل�سرفـي.
على  التاأكيد  معاليه  من  اأملت  كما   

مع  الت�ساور  ب�سرورة  املعنية  اجلهات 
م�سودات  ومناق�سة  البنوك  جمعية 
امل�سرفـي  للعمل  الناظمة  التعليمات 
اجلميع  من  حر�سًا  اإ�سدارها،  قبل 

الأف�سل. حتقيق  على 

جمعية البنوك تقترح تفعيل األرصدة النقدية مع سلطة النقد 
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  اقرتحت 
�سلطة  اإىل  وجهته  كتاب  خالل  من 
قرار  على  بناء  الفل�سطينية  النقد 
املنعقدة  جل�سته  فـي  الإدارة  جمل�س 
النقدية  الأر�سدة  تفعيل   3/4 فـي 

للنظام  يتيح  والذي  النقد  �سلطة  مع 
فـي  للنقد  اأمثل  ا�ستغالل  امل�سرفـي 

ظل الظروف الراهنة.
فـي  النقد  تراكم  ب�سبب  القرتاح  هذا  وياأتي 
خزائن البنوك )املحلية على وجه التحديد( 

مما  لذلك؛  جذري  حل  اإيجاد  دون 
فـي  اختناقات  حدوث  اإىل  يوؤدي 
�سيولة البنوك وبالتايل مي�س بالقدرة 

على خدمة العمالء.



جمعية البنوك تدرس األبعاد القانونية للتعامل مع حسابات المجلس الفلسطيني لإلسكان
مقر  فـي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
امل�ست�سارين  �سم   ،1/6 بتاريخ  اجلمعية 
بفل�سطني،  العاملة  للبنوك  القانونيني 
قرار  وتداعيات  الأبعاد  درا�سة  بهدف 

التعامل  كيفـية  بخ�سو�س  العليا  املحكمة 
مع ح�سابات املجل�س الفل�سطيني لالإ�سكان، 

بعد ا�ستقالة اأع�سائه وا�ستالم اآخرين.
وقت  فـي  قررت  قد  العليا  املحكمة  وكانت 

�سابق ال�ستمرار فـي اعتماد املفو�سني عن 
تاريخ  حتى  الداخلية  وزارة  قبل  املجل�س 
ما  لتخاذ  بنك  لكل  اخليار  ترك  مع   3/6

يراه منا�سبًا بعد ذلك.

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب للعام 2013

وبالتعاون مع جمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
الرتبية  ووزارة  فل�سطني  فـي  البنوك 
والتعليم، ومديريات وكالة الغوث فعاليات 
لالأطفال  الثاين  امل�سرفـي  الأ�سبوع 
اهلل  رام  بق�سر   3/16 فـي  وال�سباب، 

الثقافـي. 
�سلطة  حمافظ  الإطالق  حفل  وافتتح 
النقد د. جهاد الوزير، ومب�ساركة حمافظ 
غنام،  ليلى  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 
العلمي،  ملي�س  والتعليم  الرتبية  ووزيرة 
ونائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك 
جوزيف ن�سنا�س، والأطفال امل�ساركني فـي 
م�سابقة ت�سميم �سعار الأ�سبوع امل�سرفـي 
النقد  �سلطة  موظفـي  من  وعدد  وذويهم 

واجلهاز امل�سرفـي.
على   تعمل  النقد  �سلطة  اأن  الوزير  وقال 

التي  العمل  واليات  اأدوات  بع�س  تطوير 
�ست�ساهم اإىل حد كبري فـي حتقيق ال�ستمال 
واخلدمات  الوطني  املفتاح  كاإن�ساء  املايل 
جانب  اإىل  الهاتف  با�ستخدام  امل�سرفـية 
وتفعيل  امل�سرفـية  الفروع  انت�سار  تعزيز 
فروع موؤ�س�سات الإقرا�س املتخ�س�سة فـي 

ن�سر الوعي والثقافة امل�سرفـية.
بدوره قال نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
البنوك جوزيف ن�سنا�س اإن جمعية البنوك 
فـي  ت�ساهم  امل�سرفـي  الأ�سبوع  خالل  من 
جمموعة  بتبني  امل�سرفـي  الوعي  تر�سيخ 
من الأن�سطة الهادفة اإىل تنمية الوعي لدى 
امل�سارف  �ستفتح  وال�سباب حيث  الأطفال 
عن  للتعرف  الأطفال  ل�ستقبال  اأبوابها 
اكت�ساب  وطرق  البنك  مفهوم  على  قرب 
البنوك  موظفـي  �سيقدم  حيث  اخلربات 

�ستمكن  التي  املحا�سرات  من  �سل�سلة 
املفاهيم  معرفة  من  وال�سباب  الأطفال 
حتمل  على  قادرين  ليكونوا  امل�سرفـية 

امل�سوؤولية والتخطيط مل�ستقبلهم املايل.
لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  ويهدف 
والتثقيف  التعليم  م�ستوى  لتعزيز  اإىل 
امل�سرفـي واملايل لدى فئات املجتمع كافة 

وخا�سة الأطفال.
قد  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  وكانت 
عقدت اجتماعا حت�سرييا ملدراء الت�سويق 
وممثلي  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
ملناق�سة  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
فعاليات  لإطالق  الالزمة  الرتتيبات 
وال�سباب،  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 

بتاريخ 2/27 فـي مقر اجلمعية.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تخاطب هيئة سوق رأس المال بخصوص سعر إغالق األسهم
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
بناء  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة 
على �سكوى بنك القد�س بخ�سو�س بع�س 
الظواهر التي تتم اأثناء عمليات بيع و�سراء 

اأ�سهم ال�سركات املدرجة و التي توؤثر على 
اأ�سعار الأ�سهم عند الإغالق وقرار جمل�س 

الإدارة فـي جل�سته املعقدة بتاريخ 3/4.
العمل  املال  �سوق  هيئة  اجلمعية  وطالبت 

يحقق  مبا  الظاهرة  هذه  معاجلة  على 
وال�سركات  للم�سارف  العامة  امل�سلحة 
ال�سوق  فـي  املتعاملني  وجمهور  املدرجة 

املايل.  

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على تعديالت نظام اإلفصاح

ت�ساوريا  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ 2/3 فـي مقر اجلمعية، للم�ست�سارين 
فل�سطني؛  فـي  العاملة  للبنوك  القانونيني 
ب�ساأن  فل�سطني  بور�سة  تعميم  ملناق�سة 
راأ�س  التي قامت بها هيئة �سوق  التعديالت 

املال على نظام الإف�ساح اجلاري.
وت�سمنت التعديالت التي اأجريت على نظام 
التعديل  البور�سة  عن  ال�سادر  الإف�ساح 
لرئي�س  واملنافع  والرواتب  املكافاآت  على 

واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية، 
يتعلق  فـيما  ال�سركة  �سيا�سة  اإىل  بالإ�سافة 
�سمن  والإف�ساح  الجتماعية.  بامل�سوؤولية 
التقرير ال�سنوي عن اأ�سماء اللجان املنبثقة 
عن جمل�س الإدارة واأ�سماء اأع�ساء كل جلنة 
قيام  و�سرورة  و�سالحياتها.  وم�سوؤولياتها 
بها  خا�س  اإلكرتوين  موقع  باإن�ساء  ال�سركة 
يت�سمن كافة املعلومات والبيانات التي تهم 

امل�ستثمرين.

الجتماع  نهاية  فـي  احل�سور  اأجمع  وقد   
ب�سرورة  املعنية  للجهات  تو�سية  رفع  على 
التنفـيذية  الإدارة  موظفـي  عبارة  ا�ستبدال 
حتديد  مع  العليا  الإدارة  موظفـي  لت�سبح 
الإدارة  بعبارة موظفـي  املق�سودة  املنا�سب 
تنتج  قد  التي  لالإ�سكاليات  نظرًا  العليا، 
موظفـي  رواتب  عن  الإف�ساح  اإلزامية  عن 
التي  الفئة  حتديد  دون  التنفـيذية  الإدارة 

تنطبق عليها بالتحديد.
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فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  قدمت 
فـي  الب�سرية  املوارد  لإدارات  مبادرة 
ملدراء  ملتقى  تاأ�سي�س  تت�سمن  البنوك، 
العاملة  البنوك  فـي  الب�سرية  املوارد 
ورعاية  مظلة  حتت  يكون  بفل�سطني 
على  املبادرة  وجاءت  البنوك.  جمعية 

مبادرة من جمعية البنوك لتأسيس ملتقى للموارد البشرية
املوظفـني  بتكرمي  الحتفال  هام�س 

املتميزين فـي القطاع امل�سرفـي.
املوارد  مدراء  بدعوة  اجلمعية  وقامت 
اجتماع  اإىل  البنوك  فـي  الب�سرية 
املوظف  تقييم  منوذج  وتطوير  ملراجعة 
املتميز بتاريخ 3/19 فـي مقر اجلمعية، 

ت�سكيل  واآليات  اأهداف  فـي  والبحث 
امللتقى. ومن املفرت�س اأن يتم التوا�سل 
البنوك  فـي  الب�سرية  املوارد  مدراء  بني 
متهيدًا  امللتقى  عمل  واآلية  اإطار  لبحث 

لت�سكيله.



جمعية البنوك تشارك فـي اللجنة الوطنية لألسبوع الوطني للتشغيل

»ضريبة األمالك« تستجيب لطلب جمعية البنوك بشأن رسوم رخص المهن

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
الوطني  لالأ�سبوع  الوطنية  باللجنة 

للت�سغيل، فـي منت�سف اآذار 2013.
اللجنة  لع�سوية  اجلمعية  ر�سحت  وقد 
البنك  فـي  الب�سرية  املوارد  مديرة 

العربي �سالم العقاد كممثلة عن القطاع 
امل�سرفـي الفل�سطيني.

كتابًا  تلقت  قد  البنوك  جمعية  وكانت 
تر�سيح  فـيه  طلبت  العمل  وزارة  من 
الوطنية  اللجنة  فـي  للم�ساركة  ع�سو 

لالأ�سبوع الوطني للت�سغيل. 
خالل  من  ت�سارك  اجلمعية  اأن  يذكر 
ال�سيا�سات  جلنة  فـي  العمل  وزارة 

العمالية واللجنة الوطنية لالأجور. 

لطلب  الأمالك  �سريبة  دائرة  ا�ستجابت 
جمعية البنوك فـي فل�سطني، ب�ساأن ر�سوم 
بفل�سطني،  العاملة  للبنوك  املهن  رخ�س 

فـي بداية �سباط 2013.
وكانت اجلمعية قد خاطبت دائرة الأمالك 

للجمعية  القانوين  امل�ست�سار  خالل  من 
باأن  ع�ساف، حيث طالبت  مهند  الأ�ستاذ 
يتم ترخي�س البنوك فـي املحافظات على 
وقد  رئي�سية.  مراكز  ولي�س  فروع  اأ�سا�س 
لهذا  الأمالك  �سريبة  دائرة  ا�ستجابت 

الطلب. وذلك فـي كتاب وجهه مدير عام 
حممود  الأمالك  ل�سريبة  العامة  الإدارة 
نوفل اإىل مدراء مكاتب �سريبة الأمالك، 
ن�سخة منه، وعممتها  تلقت اجلمعية  وقد 

على البنوك.

�سلطة  برعاية  البنوك  جمعية  نظمت 
  East Net النقد، وبالتعاون مع �سركة
حول  فل�سطني  فـي  للبنوك  عمل  ور�سة 
للح�سابات  ال�سريبي  المتثال  قانون 
اخلارجية FATCA، بتاريخ 3/27 فـي 

فندق اجلراند بارك برام اهلل.
دائرة  عام  مدير  الور�سة  وح�سر 
النقد  �سلطة  فـي  امل�سرفـية  الرقابة 

باأعمال  والقائم  �سحادة،  اأبو  ريا�س 
البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
جوزيف ن�سنا�س، ومدير عام اجلمعية 
املبيعات  ومدير  دياب،  اأبو  نبيل 
جهاد   East Net ل�سركة  الإقليمي 
القوا�سمي. و�سارك فـي الور�سة مدراء 
فـي  واملخاطر  والعمليات  المتثال 

البنوك العاملة بفل�سطني.

 East وقدم الور�سة اخلبري فـي �سركة
امل�ساركون  وناق�س  الناظر،  لوؤي   Net

فـي  البنوك  التزام  وتاأثري  تداعيات 
ال�سريبي  المتثال  بقانون  فل�سطني 
حاملي  للم�سرتكني  ح�سابات  فتح  على 
معاجلة  واأنظمة  الأمريكية،  اجلن�سية 
على  التعرف  واإجراءات  املعامالت 

العميل.

جمعية البنوك تنظم ورشة عمل حول قانون االمتثال الضريبي
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المعهد المصرفـي

المعهد المصرفـي الفلسطيني يفتتح العام 2013
بتنفـيذ حزمة من البرامج التدريبية والندوات المميزة

ل�سنة   )121( رقم  للجزاءات  املنظمة 
قانون  اأحكام  مبوجب  ال�سادرة   2005

العمل الفل�سطيني بهدف تعزيز قدرات 
خا�سًة  امل�سرفـي  القطاع  فـي  العاملني 
القطاع  فـي  الب�سرية  املوارد  م�سوؤويل 
امل�سرفـي على اإعداد الأنظمة الإدارية 
و�سروط  اجلزاءات  ولوائح  للمن�ساآت 
امل�ستخدمني،  على  تطبيقها  واآليات 
تدريبية  برامج   3 املعهد  عقد  كما 
وغزة  حلم  وبيت  اهلل  رام  من  كل  فـي 
واأهمية  التفاو�س«  »مهارات  بعنوان 
التعامل  فـي  اأ�سا�سي  كعن�سر  التفاو�س 
امل�ساركني  تزويد  الزبائن، حيث مت  مع 
بكافة املراحل املختلفة لعملية التفاو�س 
وا�سرتاتيجياتها وعدد من املهارات التي 
ي�ستخدمها املفاو�س مع الزبائن وكذلك 
التعريف بال�سروط الواجب توافرها فـي 

التفاو�س الناجح لغايات امل�سارف.

ك�سف   « حول  برناجمني  عقد  مت  كما 
وال�سيكات  للعمالت  والتزوير  التزييف 

والوثائق« فـي كل من رام اهلل ونابل�س.
ندوتني،  امل�سرفـي  املعهد  عقد  كما 
الأوىل حول »ال�سيكات ونظام التقا�س« 
تعزيز  اإىل  هدفت  والتي  غزة  فـي 
بالعمليات  املتعاملني  قدرات  وتنمية 
من  التقا�س  ونظام  بال�سيكات  املتعلقة 
واإدراك  فهم  فـي  وم�سوؤولني  موظفـني 
ونظام  بال�سيكات  املتعلقة  التعليمات 
التقا�س، والثانية حول »تعليمات �سلطة 
والإجراءات  والنقل  التعيني  النقد حول 
برام  مقره  فـي  وال�ستقالة«  التاأديبية 
اهلل حيث مت مناق�سة وتو�سيح تعليمات 
�سلطة النقد الفل�سطينية رقم 2012/11 
والنقل  التعيني  تعليمات  بخ�سو�س 

والجراءات التاأديبية وال�ستقالة.

املعهد  عقد   ،2013 العام  بداية  ومع 
�سهري  خالل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
2013 حزمًة من  كانون الثاين و�سباط 
املميزة،  والندوات  التدريبية  الربامج 
تدريبية  برامج   10 املعهد  عقد  حيث 
الربامج  �سمن  ومن  اثنتان،  وندوتان 
قانون  حول  برناجمًا  املميزة  التدريبية 
اآخر حول  وبرناجمًا  الفل�سطيني  العمل 
املوارد  اأعمال  فـي  القانونية  اجلوانب 
اإجراءات  حول  ومتحورت  الب�سرية 
والعقوبات  الإداري  التحقيق  جلان 
وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  واجلزاءات 
فـي  و�سارك  الفل�سطينية،  العمل 
املوارد  وم�سوؤويل  مدراء  الربنامج 
واملالية  الإدارية  وال�سوؤون  الب�سرية 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  البنوك  من 
العملي  اجلانب  التدريب  تناول  حيث 
القواعد  لالئحة  النظري  واجلانب 
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ويحتفل بتخريج الشهادات والدبلومات المهنية للعام 2012
ويطلق هويته واسمه الجديدين 

للدرا�سات  فل�سطني  معهد  احتفل 
العام  نهاية  مع  وامل�سرفـية  املالية 
املوؤ�س�سية  وهويته  ا�سمه  باإطالق   2012

اجلديدة، حتت ا�سم »املعهد امل�سرفـي 
الفل�سطيني«، واإطالق �سعاره اجلديد.

مع  ان�سجامًا  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
فـي  وا�سرتاتيجيته  املعهد  روؤية 
وتاأكيد  النوعية  الربامج  على  الرتكيز 
اأف�سل  وتطبيق  باجلودة  اللتزام 
الأداء. فـي  ال�سليمة   املمار�سات 
جاء هذا الإعالن �سمن احتفال املعهد 
املهنية  والدبلومات  ال�سهادات  بتخريج 

�سبعة  تخريج  مت  حيث   ،2012 للعام 
فـي  التخ�س�سات  خمتلف  من  اأفواج 
اخلزينة وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
غ�سل  ومكافحة  امل�سرفـي  والتاأهيل 

الأموال وغريها. 
عام  مدير  طه  با�سل  اأكد  كلمته،  وفـي 
املعهد على حر�س املعهد على مالحقة 
مع  والتكيف  املت�سارعة،  التغريات 
فـي  ال�ستثمار  خالل  من  امل�ستجدات 
القدرات  وتنمية  الب�سري  العن�سر 
والكوادر الفنية والإدارية وتطوير طرق 
اإليه  ي�سعى  ما  وهو  الأداء،  واأ�ساليب 

الإدارة  جمل�س  وموؤازرة  بدعم  املعهد 
وعلى راأ�سه الدكتور جهاد الوزير.

اجلديد  وال�سعار  ال�سم  اإطالق  واأعلن 
نائب  ح�سني،  �سحادة  الدكتور  للمعهد 
فـي  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  حمافظ 
فـي  املعهد  بدور  فـيها  اأ�ساد  التي  كلمته 
القطاع  ودعم  الب�سري  الكادر  تطوير 
عملية  خالل  من  وامل�سرفـي  املايل 
عالية.  بجودة  امل�ستمرة  التدريب 
بني  والتوا�سل  التعاون  اإىل  بالإ�سافة 
فـي  واملعهد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 

عدة برامج.
 CHF وينجز ) 69 %(  من اتفاقيته مع الـ

الق�سايا  حول  امل�ستهلكني  وعي  زيادة 
وحت�سني  امل�ساكن،  مبلكية  املتعلقة 
ال�سراء  بعملية  امل�ستهلكني  معرفة 
واإعداد  التمويل،  وطرق  وخيارات 
طالب اجلامعات والعاملني فـي القطاع 
فـي  املتنامي  الإ�سكان  ب�سوق  العقاري 
الأول  امل�سروع  هذا  ويعترب  فل�سطني، 
نظرًا  املعهد  ن�ساأة  تاريخ  منذ  نوعه  من 
�سرائح  لعدة  الربنامج  ل�ستهداف 

على  جغرافـية  مناطق  ولعدة  جمتمعية 
عدد  بلغ  حيث  الغربية،  ال�سفة  م�ستوى 
نهاية  حتى  املنفذة  التوعوية  احللقات 
�سهر كانون الثاين 2013 )59(  حلقة، 
م�سارك،   )1,370( امل�ساركني  وعدد 
نهاية  حتى  اأخرى  حلقات  و�ستعقد  كما 

امل�سروع واملتوقع نهاية عام 2013. 

ا�ستطاع املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني من 
اتفاقيته  �سمن  توعوية  حلقة   )59( عقد 
 CHF - International موؤ�س�سة  مع 
امل�ساكن  "م�سرتي  تعليم  برنامج  لتنفـيذ 
الربنامج  يهدف  والذي  فل�سطني"،  فـي 
اإىل تعليم م�سرتي امل�ساكن فـي فل�سطني 
الفل�سطينية  الأ�سر  قدرات  لتح�سني 
منازلها  اإمتالك  على  قادرة  لت�سبح 
خالل  من  وذلك  ناجحة  بطريقة 
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زاوية مصرفـية

مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـى فلسطين للعام 2012 - عدد البنوك
تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندق االدخار

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفـين
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تثبيت سعر الصرفالتكرار السنوي للرواتب

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحيالزيادة الدورية السنوية

نظام إقراض خاص بالموظفـيننظام صندق االدخار

مميزات الرواتب لدى البنوك العاملة فـى فلسطين للعام 2012 - عدد الموظفـين

عالوة غالء المعيشة
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زاوية مصرفـية

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

املجموعالعددالت�صنيف

 129 اإدارة علياامل�صتوى الوظيفـي

 511 اإدارة و�سطى

 3,702 كادر تنفـيذي 

 5,148  806 امل�ستخدمني

 130 اأكرث من 20 �سنة�صنوات اخلربة *

 571 من 16 اإىل 20 �سنة

 649 من 11 اإىل 15 �سنة

 920 من 6 اإىل 10 �سنوات

 4,428  2,158 اأقل من 5 �سنوات

 3 دكتوراهاملوؤهالت العلمية *

 259 ماج�ستري

 3,323 بكالوريو�س

 651 دبلوم معهد

 4,428  192 توجيهي

 95 اأكرثمن 55 �سنةالعمر *

 494 من 45 اإىل 54 �سنة

 1,042 من 35 اإىل 44 �سنة

 2,102 من 25 اإىل 34 �سنة

 4,428  695 اأقل من 25 �سنة

 851 �سمال ال�سفة التوزيع اجلغرافـي *

 2,358 و�سط ال�سفة

 520 جنوب ال�سفة 

 4,428  699 قطاع غزة

 3,069 الذكورالنوع االجتماعي *

 4,428  1,359 الإناث

 4,544 م�سنفـنيالت�صنيف

 5,148  604 غري م�سنفـني

 410 التوظيفالدوران الوظيفـي *

 303 ال�ستقالت والإقالت

توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2012
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توزيع الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2012

م�ستخدمني
% 16

اإدارة عليا
% 2 اإدارة و�سطى

% 10

كادر تنفـيذي
% 72

المستوى الوظيفـي

اأقل من 25 �سنة
 % 16 

من 25 - 34 �سنة
% 47

من 35 - 44 �سنة
% 24 

من 45 - 54 �سنة
% 11

اأكرث من 55 �سنة
% 2

العمر

من 16 - 20 �سنة
% 13  

اأقل من 5 �سنوات
 % 49

من 6 - 10 �سنوات
% 21 

من 11 - 15 �سنة 
% 14 

اأكرث من 20 �سنة 
% 3

سنوات الخبرة

و�سط ال�سفة
% 53

�سمال ال�سفة
 % 19

جنوب ال�سفة
% 12

قطاع غزة
% 16

التوزيع الجغرافـي

توجيهي
% 4

دكتوراه
% 0.1 ماج�ستري

% 6
بكالوريو�س

% 75

دبلوم
% 15

المؤهالت العلمية

اإناث
% 31 

ذكور
% 69 

النوع االجتماعي
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زاوية مصرفـية
2012

صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان - 
التوزيع الجغرافـى لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية
ح�صب املنطقة ا
املـنـطـقة الـجغرافـية

�سكان
 فروع

يل
ف اآ

�سرا
ودائع العمالء

ائتمان 
�سكان / فرع

يل
ف اآ

�سكان / �سرا
ودائع العمالء / فرع

ائتمان / فرع

�سمال ال�سفة 
1,056,791

79
149

1,837,889,449
607,301,090

13,377
7,093

23,264,423
7,687,356

و�سط ال�سفة
773,268

63
143

3,741,889,263
2,746,996,099

12,274
5,407

59,395,068
43,603,113

جنوب ال�سفة
854,007

48
88

1,116,858,045
413,489,109

17,792
9,705

23,267,876
8,614,356

ال�صفة الغربية 
2,684,066

190
380

6,696,636,756
3,767,786,299

 14,127 
 7,063 

 35,245,457 
 19,830,454 

قــطـاع غــزة
1,672,865

42
55

787,492,469
431,466,069

39,830
30,416

18,749,821
10,273,002

يل
االإجما

4,356,931
232

435
7,484,129,225

4,199,252,368
18,780

10,016
32,259,178

18,100,226

ح�صب املحافظات 
املـنـطـقة الـجغرافـية

�سكان
 فروع

يل
ف اآ

�سرا
ودائع العمالء

ائتمان 
�سكان / فرع

يل
ف اآ

�سكان / �سرا
ودائع العمالء / فرع

ائتمان / فرع

نابل�س
360,231

29
61

899,038,997
322,321,087

12,422
5,905

31,001,345
11,114,520

جنني 
292,248

21
39

427,857,285
126,394,202

13,917
7,494

20,374,156
6,018,772

طولكرم 
173,859

12
24

299,628,429
83,842,979

14,488
7,244

24,969,036
6,986,915

قلقيلية 
103,989

7
12

135,349,799
49,565,924

14,856
8,666

19,335,686
7,080,846

طوبا�س 
59,584

4
7

40,532,842
9,682,091

14,896
8,512

10,133,210
2,420,523

�سلفـيت 
66,880

6
6

35,482,096
15,494,808

11,147
11,147

5,913,683
2,582,468

هلل والبرية
رام ا

324,114
45

121
3,048,419,431

2,548,012,804
7,203

2,679
67,742,654

56,622,507

القد�س
400,438

10
14

605,411,764
138,808,950

40,044
28,603

60,541,176
13,880,895

اأريحا
48,716

8
8

88,058,067
60,174,345

6,090
6,090

11,007,258
7,521,793

خلليل 
ا

651,811
30

52
573,330,496

174,990,347
21,727

12,535
19,111,017

5,833,012

حلم 
بيت 

202,196
18

36
543,527,548

238,498,763
11,233

5,617
30,195,975

13,249,931

غزة وبيت لهيا
578,874

22
33

571,982,062
299,050,960

26,312
17,542

25,999,185
13,593,225

خانيون�س
315,852

7
6

82,198,482
35,086,737

45,122
52,642

11,742,640
5,012,391

�سمال غزة
328,689

4
6

62,858,976
48,618,834

82,172
54,782

15,714,744
12,154,708

رفح 
206,472

5
6

42,088,922
25,048,873

41,294
34,412

8,417,784
5,009,775

دير البلح 
242,978

4
4

28,364,027
23,660,665

60,745
60,745

7,091,007
5,915,166
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صراف اآللي - 2012

جلغرافـيةترتيب المحافظات حسب حجم ودائع العمالء و االئتمان وعدد الفروع و أجهزة ال
املنطقة ا

الفروع
يل

حل�صة من الإجما
ا

جلغرافـية
املنطقة ا

يل
ال�صراف الآ

يل
حل�صة من الإجما

ا

عدد الفروع

هلل والبرية
رام ا

45
%

 19.4

عدد اأجهزة ال�صراف الآيل
هلل والبرية

رام ا
121

%
 27.8

خلليل
ا

30
%

 12.9
نابل�س

61
 %

 14.0

نابل�س 
29

%
 12.5

خلليل 
ا

52
%

 12.0

غزة وبيت لهيا
22

%
 9.5

جنني 
39

%
 9.0

جنني 
21

%
 9.1

حلم
بيت 

36
%

 8.3

حلم 
بيت 

18
%

 7.8
غزة وبيت لهيا

33
%

 7.6

طولكرم
12

%
 5.2

طولكرم 
24

%
 5.5

القد�س 
10

%
 4.3

القد�س
14

%
 3.2

اأريحا
8

%
 3.4

قلقيلية  
12

%
 2.8

قلقيلية
7

%
 3.0

اأريحا
8

%
 1.8

خانيون�س 
7

%
 3.0

طوبا�س
7

%
 1.6

�سلفـيت
6

%
 2.6

�سلفـيت 
6

%
 1.4

رفح
5

%
 2.2

خانيون�س
6

%
 1.4

طوبا�س
4

%
 1.7

�سمال غزة
6

%
 1.4

�سمال غزة
4

 %
 1.7

رفح
6

%
 1.4

دير البلح  
4

%
 1.7

دير البلح 
4

%
 0.9

جلغرافـية
املنطقة ا

ودائع العمالء
يل 

حل�صة من الإجما
ا

جلغرافـية
املنطقة ا

الئتمان
يل

حل�صة من الإجما
ا

حجم ودائع العمالء

هلل والبرية
رام ا

3,048,419,431
%

 40.7

حجم الئتمان

هلل والبرية
رام ا

2,548,012,804
%

 60.7

نابل�س
899,038,997

%
 12.0

نابل�س
322,321,087

%
 7.7

القد�س
605,411,764

%
 8.1

غزة وبيت لهيا
299,050,960

%
 7.1

خلليل
ا

573,330,496
%

 7.7
حلم

بيت 
238,498,763

%
 5.7

غزة وبيت لهيا 
571,982,062

%
 7.6

خلليل 
ا

174,990,347
%

 4.2

حلم
بيت 

543,527,548
%

 7.3
القد�س

138,808,950
%

 3.3

جنني 
427,857,285

%
 5.7

جنني 
126,394,202

%
 3.0

طولكرم 
299,628,429

%
 4.0

طولكرم 
83,842,979

%
 2.0

قلقيلية 
135,349,799

%
 1.8

اأريحا
60,174,345

%
 1.4

اأريحا
88,058,067

%
 1.2

قلقيلية 
49,565,924

%
 1.2

خانيون�س
82,198,482

%
 1.1

�سمال غزة
48,618,834

%
 1.2

�سمال غزة
62,858,976

%
 0.8

خانيون�س
35,086,737

%
 0.8

رفح 
42,088,922

%
 0.6

رفح
25,048,873

%
 0.6

طوبا�س
40,532,842

%
 0.5

دير البلح
23,660,665

 %
 0.6

�سلفـيت 
35,482,096

%
 0.5

�سلفـيت 
15,494,808

%
 0.4

دير البلح 
28,364,027

%
 0.4

طوبا�س 
9,682,091

%
 0.2
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زاوية اقتصادية

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

ال�ستهالك احلكومي

الناجت املحلي الإجمايل

ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

مؤشرات اقتصادية محلية
وية

 مئ
سبة

ن�
كي

مري
لر اأ

دو
لر

 دو
يون

مل

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

3,000

50

500

2,000

40

450

1,000

30

400

0

20

350

-1,000

10

300

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4
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�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى

624
442

-372
196129

369
498

1,066

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

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

140

140

130

135

120

130

110

125

100

120

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4
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زاوية اقتصادية

مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(
لر

 دو
يون

مل
طة

نق
طة

نق

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

120

90

60

30

0

1,600

1,200

800

400

0

520

490

460

430

400



49 البنـوك فـي فل�صــــــطني

 العدد  53، اآذار 2013
فقة

 �س
لف

اأ
هم

ن �س
مليو

لر
 دو

يون
مل

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

عدد الصفقات

عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

60

45

30

15

0

80

60

40

20

0

10

8

5

3

0
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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

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

6.5

4.5

3.0

1.5

0.0

12

9

6

3

0

4.5

3.0

1.5

0.0

-1.5
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.

وية
 مئ

سبة
ن�

D
JI

A
طة(

 نق
لف

)اأ

TA
 1

00
S

X
5E

طة(
 نق

مئة
(

USA

EU

IL

E
U

IL
S

ي( 
ريك

 اأم
لر

)دو

U
S

D
طة(

)نق
 

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

Q4

2010 2011 2012

Q4Q2 Q2Q1 Q1Q3 Q3 Q4

4

3

2

1

0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
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14

13

12
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30

24

18

12
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الحشد والتأييد
�سعت اجلمعية باعتبارها ممثلة عن القطاع امل�سرفـي والناطقة بل�سانه، اإىل التاأثري وامل�ساهمة فـي خم�س ق�سايا تهم العمل امل�سرفـي، 
فقد ا�ستطاعت تخفـي�س الر�سوم التي ت�سمنتها م�سودة قانون املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع، وتخفـي�س الن�سب ال�سريبية فـي 
م�سروع قانون �سريبة الدخل، من خالل م�ساركتها فـي املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س. وقامت بو�سع مالحظاتها على 
م�سودات التعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد، وقد �ساركت اجلمعية فـي مناق�سة تطورات م�سروع نظام املدفوعات"براق". ورعت 

عدة اجتماعات متابعة بخ�سو�س اإن�ساء �سركة اخلدمات امل�سرفـية الإلكرتونية. 

الدراسات واألبحاث
نفذت اجلمعية ثالث ع�سرة درا�سة م�سرفـية تهم القطاع امل�سرفـي، واأهم موا�سيع ال�ساحة امل�سرفـية فـي فل�سطني، وهي: حتليل 
اأداء ال�سناعة امل�سرفـية، وحتليل اأداء امل�سارف املحلية، حتليل اأداء امل�سارف الوافدة، حتليل اأداء امل�سارف الإ�سالمية، ودرا�سة 
حتليلية عن الت�سهيالت املبا�سرة لدى امل�سارف، ودرا�سة حتليلية عن ودائع العمالء لدى امل�سارف، درا�سة حتليلية عن الت�سهيالت 
حول  درا�سة  امل�سارف،  لدى  احلوالت  عن  درا�سة  امل�سارف،  لدى  ال�سيكات  عن  حتليلية  درا�سة  امل�سارف،  لدى  املبا�سرة  غري 
ال�سراف  واأجهزة  والفروع  ال�سكان  التوزيع اجلغرافـي لعدد  اأعدت اجلمعية تقريرًا يبني  العاملة بفل�سطني، كما  البنوك  موظفـي 
الآيل، واأجرت اجلمعية مقارنة �سنوية ون�سف �سنوية للبنوك العاملة بفل�سطني، ونفذت اجلمعية بالتعاون مع جمعية البنوك فـي 

الأردن موجز درا�سة مقارنة للقطاعني امل�سرفـيني الفل�سطيني والأردين.

األنشطة والفعاليات
اأربعة  فـي  �ساركت  كما  ت�ساورية،  واجتماعات  وور�س عمل  لقاءات  بني  ما  متنوعًا،  ن�ساطًا  وخم�سني  اثنني  بتنفـيذ  قامت اجلمعية 
ع�سر ن�ساطًا داخليًا وخارجيًا. و�ساهمت اجلمعية بعدة ن�ساطات مهمة، حيث �ساركت فـي تنظيم فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي الأول 
لالأطفال وال�سباب للعام 2012، وكرمت اجلمعية املوظفـني املتميزين فـي القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني للعام الثالث على التوايل.

العالقات العامة واإلعالم
واأربعة  اأعداد من جملة »البنوك فـي فل�سطني«،  اأربعة  اإ�سدارًا م�سرفـيا متخ�س�سا، وهي:  ن�سرت اجلمعية  ثالثة ع�سر 
 ،»2011 اإىل كتيب »درا�سات م�سرفـية  بالإ�سافة   ،»2011 للبنوك  »الو�سع املايل  »املوؤ�سر امل�سرفـي«، وكتاب  اأعداد من 

وكتاب »الدور الجتماعي للبنوك 2011« و درا�سة »جدوى �سركة اخلدمات امل�سرفـية«، و»التقرير ال�سنوي 2011«.
امل�سرفـي،  املوؤ�سر  ن�سرة  اإ�سدار  ترافق  التي  »بيانات م�سرفـية«  بطاقة  باإ�سدار   2012 العام  اجلمعية خالل  وا�ستمرت 
الإلكرتوين  باإطالق موقعها  للبنوك، وقامت اجلمعية  املايل  الو�سع  اإ�سدار كتاب  ترافق  التي  وبطاقة »حقائق م�سرفـية« 

مبحتواه ال�سامل و�سكله اجلديد.

عام 2012 على صفحة

إلى اللقاء

نسعى فـي جمعية البنوك فـي فلسطين لخلق رؤية جماعية للقطاع المصرفـي، تنبثق عنها الرؤى الفردية للبنوك، 
من  حزمة  على  التركيز  عام  كل  فـي  نراعي  إننا  إذ  فلسطين،  فـي  المصرفـية  بالصناعة  االرتقاء  على  ونعمل  كما 

المجاالت التي تشكل اهتمامًا مشتركًا للبنوك، من خالل العمل على أربعة محاور:





ج
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"احصـل من بنكي
 على متويل مناسب

 وفترات سداد مريحة" 

القروض الشخصية

‐ قروض شخصية تصل الى 

30 ضعف الراتب
‐ فترات سداد سهلة وميسرة 

ولغاية 72 شهر
‐ فوائد منافسة.

‐ ميكن لبنك القاهرة عمان 

شراء إلتزاماتكم لدى البنوك 
األخرى وبفوائد منخفضة 

سافر بإجازتك   

أثث بيتك

علّم اوالدك

بدون قلق


