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جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2016
تحت عنوان »الطاقة المتجددة وفرص التمويل«

�ساركت جمعية البنوك فـي املوؤمتر امل�سرفـي 
عنوان  حتت   2016 الدويل  الفل�سطيني 
والذي  التمويل"،  وفر�س  املتجددة  "الطاقة 
�سلطة  مع  بال�سراكة  النقد  �سلطة  نظمته 
الطاقة واملوارد الطبيعية وبالتعاون مع جمعية 
البنوك فـي فل�سطني وموؤ�س�سة التمويل الدولية 
ل�سمان  الفل�سطينية  الأوروبية  واملوؤ�س�سة 
رئي�س  دولة  وم�ساركة  وبرعاية  القرو�س، 
وم�ساركة  احلمداهلل،  رامي  الدكتور  الوزراء 
عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
الدكتور  الطاقة  �سلطة  وزير  ومعايل  ال�سوا، 
عمر كتانة وبح�سور عطوفة حمافظ حمافظة 
اأريحا والأغوار ال�سيد ماجد الفتياين، وممثلي 
م�ستوى  فل�سطني على  فـي  امل�سرفـي  اجلهاز 
املدراء الإقليميني والعامني، وممثلي موؤ�س�سات 
الغرف  وروؤ�ساء  املتخ�س�سة  الإقرا�س 
التجارية واخلرباء القت�ساديني والأكادمييني 
من اجلامعات الفل�سطينية وممثلي املوؤ�س�سات 
حتيات  الوزراء  رئي�س  دولة  ونقل  الدولية. 
وتثمني فخامة الرئي�س حممود عبا�س، للجهود 
اإطار هذا املوؤمتر  والطاقات التي جتتمع فـي 
وتطوير  املتجددة  الطاقة  قطاع  لبناء  الهام، 
ركائزه املوؤ�س�ساتية والت�سريعية والتكنولوجية، 

ليلبي حاجات اأبناء �سعبنا الفل�سطيني ويرقى 
معربًا  الدولية،  املعايري  اإىل  ذاته  الوقت  فـي 
عن تقديره العايل للجهود التي و�سعتها �سلطة 
النقد، لتنظيم هذا املوؤمتر امل�سرفـي الهام، 
التحول  فـي  الأ�سا�س  حجر  اعتربه  والذي 
املتجددة.  الطاقة  نحو  واملدرو�س  التدريجي 
اإن احلكومة تتطلع  وقال الدكتور احلمد اهلل 
لأن يكون القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني اأحد 
حتى  املتجددة  الطاقة  وتطوير  بناء  ركائز 
للطاقة  كافـية  اإمدادات  توفـري  من  نتمكن 
اأكرث  نحو  وعلى  تكلفة  وباأقل  م�ستدام  ب�سكل 
ا�ستقاللية وكفاءة، ونتمنى املزيد من التعاون 
والتن�سيق مع املراكز البحثية والعلمية الوطنية 
فـي  ومتطور  جديد  هو  مبا  لرفدنا  والدولية، 
امل�ستدامة.  والتنمية  والطاقة  البيئة  موا�سيع 
باأنه  ثقته  عن  الوزراء  رئي�س  دولة  واأعرب 
�سيخرج  والطاقات،  اخلربات  هذه  بجميع 
عملنا  ترفد  هامة  بتو�سيات  املوؤمتر  هذا 
جميعا، ويف�سي اإىل ت�سكيل فريق وطني يعمل 
ل�ستخدام  وطنية  ا�سرتاتيجية  �سياغة  على 
وم�ساريع  مبادرات  لبلورة  املتجددة،  الطاقة 
تلبيتها  على  قادرا  امل�سرفـي  قطاعنا  يكون 

وتطويرها.

وكان معايل حمافظ �سلطة النقد ال�سيد عزام 
ال�سوا رحب فـي افتتاحه للموؤمتر بدولة رئي�س 
ال�سخ�سيات  وكبار  الوزراء  ومعايل  الوزراء 
واملتحدثني وال�سيوف، م�سريًا اإىل اأن الهدف 
من املوؤمتر بحث دور تعزيز الوعي املجتمعي 
وت�سليط  املتجددة،  الطاقة  ا�ستخدام  لأهمية 
ال�سوء على املتطلبات الالزمة لتوفـري البيئة 
املمكنة ل�ستخدام الطاقة املتجددة، ومناق�سة 
لتطوير  مبادرات  لإطالق  التحفـيز  اأهمية 
م�ساريع الطاقة املتجددة، وا�ستعرا�س الأدوات 
الطاقة  م�ساريع  لتمويل  املنا�سبة  والآليات 
املتجددة. واأو�سح معايل عزام ال�سوا اأن متانة 
اجلهاز امل�سرفـي الفل�سطيني وا�ستكمال اإن�ساء 
قد  وبرامج  اأنظمة  من  املالية  التحتية  البنية 
هياأ املناخ والبيئة ال�ستثمارية املنا�سبة جلهات 
نوعية  تنموية  م�ساريع  لإطالق  الإقرا�س 
تلبي احتياجات املواطنني، حيث بلغ اإجمايل 
اأ�سول اجلهاز امل�سرفـي حوايل 13.7 مليار 
القطاعات  فـي  ا�ستثماراته  واإجمايل  دولر، 
القت�سادية املختلفة حوايل 6.5 مليار دولر 
وهي  املنطقة  فـي  الأقل  تعترب  تعرث  ن�سبة  مع 
ونظرًا  الإطار  هذا  وفـي   ،%2 تتجاوز  ل 
وتوفر  امل�سرفـي  للجهاز  املالية  املالءة  ملتانة 
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�ستعمل  الإقرا�س،  جلهات  الالزمة  ال�سيولة 
ت�سجيعية  حمفزات  اإيجاد  على  النقد  �سلطة 
ال�ستثمارات  لتوجيه  منا�سبة  و�سمانات 
امل�سرفـية نحو تنمية وتطوير م�ساريع الطاقة 
واملمار�سات  املعايري  مع  يتوافق  املتجددة مبا 

الدولية الف�سلى ذات العالقة.
وثمن معايل حمافظ �سلطة النقد عاليًا دور 
الر�سمية  وغري  الر�سمية  امل�ساركة  الأطراف 
فـي توجيه البو�سلة ال�ستثمارية فـي فل�سطني 
اإىل الوجهة ال�سحيحة والهامة، وعليه يتوجب 
فـي  الوطنية  م�سوؤوليتنا  حتمل  جميعًا  علينا 
الالزمني  ال�ستثماري  واملناخ  البيئة  توفـري 
القائمني  وامل�ستثمرين  التمويل  جلهات 
اأهداف  واملحتملني للم�سي قدمًا فـي حتقيق 
م�ساريعهم ال�ستثمارية والتي ت�سب بالنهاية 
القت�سادية  اخلطة  تطلعات  حتقيق  فـي 
حمافظ  واأعلن  القادمة.  لل�سنوات  للحكومة 
العام  فـي  امل�سرفـي  املوؤمتر  اأن  النقد  �سلطة 

القادم �سيكون حول ال�سمول املايل للمراأة.
من جهته اأثنى ال�سيد جوزيف ن�سنا�س ممثل 
كلمته، على  فـي  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية 
بالغ  مو�سوعًا  يناق�س  الذي  املوؤمتر  منظمي 
حيث  واملحلي،  العاملي  امل�ستوى  على  الأهمية 
نظرًا  العاملي  الهتمام  املو�سوع  هذا  يت�سدر 
احلياة  عجلة  دفع  فـي  وم�ساهمته  لأهميته 
اقت�سادية  تنمية  اإحداث  وفـي  الب�سرية 
واجتماعية، م�سريًا اإىل اأن جمعية البنوك حتث 
على توفـري البيئة املحلية امل�سجعة لال�ستثمار 
والتمويل فـي جمال الطاقة املتجددة من خالل 
توحيد كافة اجلهود للنهو�س بهذا املجال الذي 
�سينعك�س على البيئة الفل�سطينية وم�ساريعها 

القت�سادية ال�ستثمارية امل�ستقبلية.
اأما ال�سيد يو�سف حب�س املمثل املقيم ملوؤ�س�سة 
هذا  ملنظمي  بال�سكر  فتوجه  الدولية  التمويل 
املوؤمتر الدويل، والذي يتناول مو�سوع الطاقة 
فـيه  ال�ستثمار  اأ�سبح  وهو مو�سوع  املتجددة، 

والذي  املناخي  التغري  ظل  فـي  الأهمية  بالغ 
الأو�سط،  ال�سرق  فـي  تظهر  معامله  بداأت 
م�سريًا اإىل اأن الطاقة املتجددة ميكنها تغيري 
الواقع، واأن الفر�س غري م�سبوقة للم�ستثمرين 
فـي هذا املجال وخا�سة فـي الطاقة ال�سم�سية 
وامل�سروعات �سديقة البيئة، داعيًا اإىل ت�سجيع 
القطاع اخلا�س لال�ستثمار فـي جمال الطاقة 
املتجددة والتعرف على الفر�س املتاحة واإقامة 
النظيفة  التكنولوجيا  م�سنعي  مع  �سراكات 
وزيادة الوعي باأهمية الطاقة املتجددة، اإ�سافة 
اإىل اأن تقوم البنوك بتمويل هذه امل�سروعات. 
الطاقة  �سلطة  وزير  معايل  قال  كلمته  وفـي 
الدكتور عمر كتانة اإن فل�سطني اأدركت اأهمية 
العتماد على الطاقة ال�سم�سية كم�سدر اآمن 
وبعيد عن حتكم الحتالل، واأنها ت�سهد اعتمادًا 
متزايدًا عليها حتى اأنها الآن الأوىل فـي العامل 
باتت  التي  ال�سم�سية  ال�سخانات  انت�سار  فـي 
مكونًا اأ�سا�سيًا فـي كل بيت فل�سطيني، م�سريًا 
اإىل جهود احلكومة فـي جمال حتفـيز القطاع 
اخلا�س لال�ستثمار فـي جمال الطاقة البديلة 
امل�سروعات،  لهذه  املمولة  اجلهات  وحتفـيز 
موؤكدًا اأن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تدعم 
واجلماعية  الفردية  واملحاولت  املبادرات  كل 
فـي هذا الجتاه. واأعرب ال�سيد جونا�س بلوم 
عن  فل�سطني  لدى  الحتادية  اأملانيا  ممثل 
�سعادته لنعقاد هذا املوؤمتر الهام، م�سريًا اإىل 
�ساهمت  واأنها  التوجه،  هذا  ت�سجع  بالده  اأن 
ماليًا فـي دعم امل�سروعات احليوية فـي فل�سطني 
منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية. وتناول اخلبري 
جمال  فـي  احلال  واقع  عر�س  دا�سك  مارتن 
م.  اخلبري  وتطرق  اإقليميًا،  املتجددة  الطاقة 
جمال  فـي  احلال  واقع  اإىل  اإ�سماعيل  اأمين 
الطاقة املتجددة حمليًا، بينما تناول اخلبريان 
ريكاردو امرب�سيوين ولديزلف دوراك عر�س 
املتجددة،  الطاقة  متويل  فـي  دولية  جتربة 
امليزة  بلوم  جونا�س  اخلبري  وا�ستعر�س 

التمويل. واأهمية  املتجددة  للطاقة  التناف�سية 
لتجربة  ق�سري  فـيلم  عر�س  املوؤمتر،  وتخلل 
الدكتور  تراأ�سها  حوار  وجل�سة  عربي،  بنك 
اخلرباء  فـيها  �سارك  يحيى،  حاج  �سامر 
الدكتور �سمري عبد اهلل وال�سيد ع�سام خياط 
وم.امين ا�سماعيل وم.ه�سام العمري ود.ح�سن 
اأبو لبدة، واأخرى تراأ�سها خافـيري ريليه، �سارك 
ال�سوا  وها�سم  فرعون  علي  اخلرباء  فـيها 
وجمال احلوراين وجوزيف ن�سنا�س ولديزلف 
واأعلن  هباب.  وح�سني  �سحار  وحنا  دوراك 
ال�سيد علي فرعون مدير دائرة ان�سباط ال�سوق 
فـي �سلطة النقد تو�سيات املوؤمتر التي متثلت 
فـي مراجعة وحتديث الدرا�سات املتوفرة عن 
الطاقة املتجددة فـي فل�سطني، واإطالق برامج 
الطاقة  ا�ستخدام  لأهمية  املجتمعي  الوعي 
املتجددة، وح�سد الدعم والتاأييد لتهيئة البيئة 
ومنها  املتجددة  الطاقة  ل�ستخدام  املمكنة 
والبيئة  ال�سبكات  مع  والربط  املحلية  املعايري 
القانونية الناظمة، وتوفـري املحفزات الالزمة 
اإطار  فـي  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  لتمويل 
�سلة احلوافز املقرة، ومن اأمثلتها الحتياطي 
الإلزامي و�سمان القرو�س وال�سرائب، وتوفـري 
لتعزيز  التمويل  جلهات  الفنية  امل�ساعدات 
املخت�سة  التمويل  برامج  اإدارة  فـي  قدراتها 
مبجال الطاقة املتجددة، وت�سكيل جلنة وطنية 
تنفـيذ  ملتابعة  العالقة  ذات  الأطراف  من 
الذي  املوؤمتر  فـي  و�سارك  املوؤمتر.  تو�سيات 
الأو�ساط  قبل  من  ملمو�س  باهتمام  حظي 
القت�سادية والإعالمية، عدد كبري من البنوك 
فل�سطني،  بنك  منها  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات 
والبنك العربي، وبنك القاهرة عمان، و�سركة 
الإجارة الفل�سطينية، ومعهد ما�س، و�سندوق 
ال�ستثمار الفل�سطيني، و�سركة كهرباء القد�س، 
و�سركة كهرباء غزة، واحتاد �سناعات الطاقة 

املتجددة وغريها.
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بحضور معالي وزير العمل 
جمعية البنوك تنظم اجتماعا للبنوك مع ممثلي الصندوق الفلسطيني للتشغيل 

لبحث امكانيات تنفـيذ مشروع قروض حسنة لتمكين الخريجين الرياديين من خالل البنوك
فـي  العاملة  البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
واحلماية  للت�سغيل  الفل�سطيني  ال�سندوق  وممثلي  فل�سطني 
الجتماعية للعمال بتاريخ 2016/12/15 فـي مقر اجلمعية 
ال�سندوق  ادارة  جمل�س  رئي�س  العمل  وزير  معايل  بح�سور 
امل�سرتك  التعاون  ملناق�سة مو�سوع  اأبو �سهال  ماأمون  الدكتور 
مع البنوك لتنفـيذ م�سروع قرو�س ح�سنة لتمكني اخلريجني 
ال�سندوق  قيام ممثلي  الجتماع  الرياديني، حيث مت خالل 
بتقدمي عر�س تو�سيحي للم�سروع واأهميته فـي دعم ومتكني 
�سغرية  و�سركات  م�ساريع  اقامة  من  الرياديني  اخلريجني 
م�ستفـيدا   )120( وع�سرون  مائة  ا�ستهداف  خالل  من 
وفقا للجدوى القت�سادية لكل م�سروع بحيث تكون م�ساريع 
اقت�سادية �سغرية منتجة ومدرة للدخل لل�سباب امل�ستهدفـني 
اآخرين،  وت�سغيل  الذاتي  للت�سغيل  فر�سة  توفـري  على  تعمل 

كما مت خالل الجتماع التفاق على اأن تقوم البنوك بتقدمي 
امكانية  حول  لل�سندوق  الدرا�سة  ومقرتحات  عرو�سهم 

التعاون امل�سرتك فـي تنفـيذ امل�سروع.

بعثة  ممثلي  البنوك  جمعية  عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  التقى 
م�ست�سار  بريين  �ستيوارت  ال�سيد  الدويل  البنك  جمموعة 
عال  وال�سيدة  التمويلي  للتاأجري  الدويل  البنك  جمموعة 
بتاريخ  وذلك  املايل  القطاع  �سوؤون  فـي  متخ�س�سة  نور 
فـي  امل�سبق  التعاون  ملتابعة  اجلمعية  مقر  فـي   2016/10/05

التح�سري  على  الطرفان  اتفق  حيث  التمويلي،  التاأجري  جمال 
Can Awareness فـي جمال التاأجري التمويلي لكل  حلملة 
النقد  �سلطة  مع  بالتعاون  امل�ستفـيدة  واجلهات  البنوك  من 

وهيئة �سوق را�س املال.

جمعية البنوك تلتقي بعثة مجموعة البنك الدولي

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على المسودة النهائية 
من تعليمات سلطة النقد »محددات االعالنات والدعايات وحمالت الجوائز«

و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
النقد بو�سع مالحظات على امل�سودة النهائية من تعليمات "حمددات 
�سلطة  تزويد  مت  حيث  اجلوائز"،  وحمالت  والدعايات  العالنات 

النقد بهذه املالحظات ليتم الطالع عليها ودرا�ستها والأخذ بها اإن 
اأمكن ومبا ل يتعار�س مع النظمة والقوانني املتبعة وذلك قبل اإ�سدار 

التعليمات ب�سكلها النهائي.
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بالتعاون مع جمعية البنوك 
 »Secured Lending Transactions« مجموعة البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول

الدويل  البنك  جمموعة  عقدت  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون 
 "Secured Lending Transactions" ور�سة عمل حول
فـي  العاملة  البنوك  وممثلي  اجلمعية  عام  مدير  بح�سور 
 2016/10/04 فل�سطني وممثلني من البنك الدويل بتاريخ 
ل�سناعة  مواتية  بيئة  لتعزيز  وذلك  املوفنبيك،  فندق  فـي 
التاأجري والإقرا�س امل�سمون فـي فل�سطني حيث تهدف هذه 
الور�سة اىل تقدمي ملحة عامة عن اإطار املعامالت امل�سمونة 
التي �سنت فـي فل�سطني، ومناق�سة التطبيق العملي لالأحكام 
والفوائد  تاأثري  من  املعلومات  وتبادل  للقانون  الأ�سا�سية 
وقت  فـي  اإطالقها  التي مت  ال�سمانات،  ت�سجيل  املتوقعة من 
�سابق من هذا العام، وتبادل املعرفة مع كبار املتخ�س�سني 
اأجل  من  الرئي�سيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  جمموعات  عرب 
العملية  للجوانب  الفهم  وزيادة  العملي  التنفـيذ  حت�سني 
امل�سمونة،  للمعامالت  واملوؤ�س�سي  القانوين  الإطار  لتنفـيذ 

العامة  املبادئ  عن  عامة  نظرة  تقدمي  الور�سة  خالل  ومت 
عن  اللكرتوين  ال�ستعالم  وعن  امل�سمونة،  للمعامالت 
لإ�سالح  املتاحة  الفر�س  تقدمي  اىل  بالإ�سافة  ال�سركات 

امل�سمونة.  املعامالت 

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لبحث آليات التعاون
ما بين القطاع المصرفـي ووزارة االقتصاد الوطني

دياب  بو  نبيل  العام  باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
وامل�ست�سار القانوين ال�ستاذ مهند ع�ساف وال�ستاذ ا�سرف 
من  كل  مع  امل�سرتكة  الفنية  اللجنة  اجتماعات  فـي  الفار 
القت�ساد  وزارة  مقر  فـي  النقد  و�سلطة  القت�ساد  وزارة 
ووزارة  امل�سرفـي  القطاع  بني  ما  التعاون  اآليات  لبحث 
التباحث  الجتماعات  هذه  خالل  مت  حيث  القت�ساد، 
النقد  و�سلطة  القت�ساد  وزارة  بني  التفاهم  مذكرة  ب�ساأن 
التجهيزات  على  والطالع  اللكرتونية  احلكومة  بوابة  عرب 

الفنية لذلك واآلية توقيعها.
الدخول  �سالحية  النقد  �سلطة  منح  اىل  التفاقية  وتهدف 
وذلك  املوحد"  "النظام  بالوزارة  اخلا�س  النظام  اىل 
ال�سركات  عن  الالزمة  واملعلومات  البيانات  على  لالطالع 
اعطائها  مع  م�سرفـية  ت�سهيالت  على  باحل�سول  الراغبة 
احلق مبنح ال�سالحيات الفنية للجهات امل�ستفـيدة  البنوك 
من  املوحد  للنظام  بالدخول  والتمويل  القرا�س  و�سركات 

خالل كلمات مرور ورمز دخول فرعي خا�س لكل جهة من 
�سرية  مراعاة  ي�سمن  ومبا  املذكورة،  امل�ستفـيدة  اجلهات 
رقابي  نظام  و�سمن  عليها  الطالع  يتم  التي  البيانات 
مع  يتعار�س  ل  ومبا  النقد،  و�سلطة  الوزارة  بني  م�سرتك 

القوانني والنظمة �سارية املفعول.
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فـي إطار اتفاقية التعاون مع جامعة بيرزيت 
جمعية البنوك تقدم مساهمتها لدعم األبحاث والدراسات 

قدمت جمعية البنوك فـي فل�سطني م�ساهمتها لدعم اأبحاث طلبة 
البكالوريو�س واملاج�ستري فـي جمال القطاع امل�سرفـي وذلك فـي 
بريزيت،  وجامعة  اجلمعية  بني  ما  املوقعة  التعاون  اتفاقية  اطار 
 $  2,500 بقيمة  �سيك  بتقدمي  اجلمعية  عام  مدير  قام  حيث 
بتاريخ  خوري  غري�س  الدكتورة  والقت�ساد  العمال  كلية  لعميد 
جامعة  فـي  والقت�ساد  العمال  كلية  مقر  فـي   2016/12/15

بريزيت وذلك خلم�سة من الطلبة تقديًرا جلهودهم.
القرو�س  الدعم؛  على  ح�سلت  التي  البحاث  عناوين  وت�سمل 
العتمادات  فل�سطني،  فـي  ال�سالمية  البنوك  ال�ستهالكية، 
باأن  ذكره  اجلدير  ومن  اللكرتونية.  والتعامالت  امل�ستندية، 
اجلمعية قامت م�سبقا بتقدمي دعمها لأبحاث طلبة البكالوريو�س 

واملاج�ستري كلية العمال والقت�ساد.

جمعية البنوك تشارك فـي مؤتمر تعزيز الشمول المالي للمرأة العربية
�ساركت جمعية البنوك فـي موؤمتر تعزيز ال�سمول املايل للمراأة العربية 
بح�سور معايل حمافظ �سلطة النقد عزام ال�سوا  ومدير عام اجلمعية 
نبيل ابو دياب، وعقد املوؤمتر الذي نظمه البنك املركزي الأردين حتت 
رعاية جاللة امللكة رانيا العبداهلل وبال�سراكة مع �سندوق النقد العربي 
والوكالة الأملانية للتعاون الدويل GIZ بتاريخ 22 - 2016/11/23 
الها�سمية،  الأردنية  باململكة  امليت  البحر  فـي  املوفنبيك  فندق  فـي 
اقت�ساديا  العربية  املراأة  متكني  �سبل  املوؤمتر  فـي  امل�ساركون  وناق�س 
واجتماعيا وزيادة م�ساركتها فـي �سوق العمل، وتعزيز املوارد الب�سرية 
فـي الدول التي تفتقر اقت�ساداتها للموارد الطبيعية، وتعتمد كثريا على 
املوارد الب�سرية لإحداث التنمية وذلك بتمكني املراأة التي متثل ن�سف 

املجتمع، وت�سهيل ح�سولها على اخلدمات املالية، وال�سهام فـي ردم 
الفجوة اجلندرية فـيما يتعلق بالو�سول اإىل هذه اخلدمات.

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2016 
لعام  ال�سنوي  العربي  امل�سرفـي  املوؤمتر  فـي  البنوك  �ساركت جمعية 
2016 بدورته احلادية والع�سرين من خالل وفد �سم معايل حمافظ 

�سلطة النقد عزام ال�سوا ونائب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية جوزيف 
البنك  عام  مدير  و  دياب  ابو  نبيل  اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س 
الإ�سالمي الفل�سطيني بيان قا�سم ونائب املدير العام لبنك فل�سطني 
ر�سدي الغالييني، وعقد املوؤمتر الذي نظمه احتاد امل�سارف العربية 
اأف�سل"  م�سرفـي  لتعاون   – الدويل  العربي  "اللوبي  عنوان  حتت 
املحافظ  معايل  وقدم  بريوت،  مدينة  فـي   2016/11/25-24 فـي 
العربية  ال�سيا�سية  التطورات  "انعكا�سات  بعنوان  كلمة  ال�سوا  عزام 
على العمل امل�سرفـي العربي"، وخرج املوؤمتر مبجموعة  – الدولية 
من التو�سيات التي تهدف لت�سهيل اإن�ساء تكتالت م�سرفـية عمالقة 
ودعت  الدولية.  ال�سغوط  مواجهة  اأجل  من  عربي  تكتل  واإن�ساء 
تو�سيات املوؤمتر امل�سارف العربية اإىل تركيز امكاناتها واملزيد من 

اإىل  تهدف  موحدة  خطة  وو�سع  العربية  املنطقة  فـي  ا�ستثماراتها 
مكافحة جرائم تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب والتهرب ال�سريبي، 
ف�سال عن �سرورة تعزيز ال�سمول املايل فـي املنطقة العربية خا�سة 

فـي جمال متويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 
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جمعية البنوك تشارك فـي االجتماعات التحضيرية
لعقد مؤتمر مصرفي عربي دولي عن االستثمار فـي فلسطين 

لعقد  التح�سريية  الجتماعات  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
موؤمتر م�سرفـي عربي دويل عن ال�ستثمار فـي فل�سطني مع 
�سلطة النقد واحتاد امل�سارف العربية بتاريخ 2016/10/18 
فـي فندق النرتكونتننتال فـي مدينة عمان – الردن ملناق�سة 
مبادرة احتاد امل�سارف العربية لعقد موؤمتر حول ال�ستثمار 
فـي  النقد  �سلطة  حمافظ  م�ساعد  بح�سور  فل�سطني،  فـي 
والمني  اأبو �سحادة،  ريا�س  الدكتور  املايل  ال�ستقرار  �سوؤون 

ورئي�سة  فتوح،  و�سام  ال�سيد  العربية  امل�سارف  لحتاد  العام 
نان�سي  ال�سيدة  عمان  فـي  العربية  امل�سارف  احتاد  مكتب 
ومت  دياب  ابو  نبيل  ال�سيد  اجلمعية  عام  ومدير  املجايل، 
باإعداد  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  تقوم  ان  على  التفاق 
وابداء  ملراجعتها  لالحتاد  وار�سالها  للموؤمتر  مبدئية  اأجندة 

بخ�سو�سها. الراي 

جمعية البنوك تشارك فـي منتدى الشمول المالي
تحت عنوان »التوجه االستراتيجي لالستقرار المالي واالجتماعي« 

�ساركت جمعية البنوك فـي فل�سطني فـي منتدى ال�سمول املايل 
بح�سور مدير عام اجلمعية نبيل اأبو دياب، ومب�ساركة م�ساعد 
ريا�س  الدكتور  املايل  ال�ستقرار  ل�سوؤون  النقد  �سلطة  حمافظ 
املركزية  البنوك  "دور  حول  عر�سًا  قدم  حيث  �سحادة  ابو 
وحماية  املالية  الثقافة  تعزيز  فـي  املحلية  البنوك  واحتادات 
امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي  املنتدى  وعقد  امل�ستهلك"، 
لال�ستقرار  ال�سرتاتيجي  "التوجه  عنوان:  حتت  العربية 
مدينة  فـي   2016/10/19  -  18 فـي  والجتماعي"  املايل 
جل�سات  وعقد  عمل  اأوراق  قدم  حيث  خالله  مت  حيث  عمان، 
ومدراء  العرب  امل�سرفـيني  كبار  قبل  من  معمقة  نقا�سية 
املعلومات  تكنولوجيا  وموؤ�س�سات  واملالية،  الرقابية  الهيئات 
ت�ساهم  التي  واملوؤ�س�سات  الدولية  باملنظمات  امل�سئولني  وكبار 

م�ساحب  معر�س  تنظيم  مت  كما  املايل،  ال�سمول  تعزيز  فـي 
بحيث  الراعية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ي�سم  املنتدى  لفعاليات 

ي�سكل فر�سة لإقامة وتطوير العالقات التجارية بينها.

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية« 
 2016 العام  من  الرابع  الربع  خالل  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
لالأ�سهر  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر  ال�سهرية  الن�سرة  من  عددان 
2016/10،09 والتي تهدف اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع 

ما  املجمعة  امليزانية  بنود  لأهم  حتليل  خالل  من  امل�سرفـي 
هذه  ويرافق  القرار،  و�سناع  واملهتمني  للباحثني  مرجعا  ي�سكل 
الإ�سدارات بطاقة "بيانات م�سرفـية" والتي تخ�س ذات الأ�سهر 

لت�سكل ملخ�سا �سهل ال�ستخدام لبنود امليزانية املجمعة.

المؤشــر المصرفـي
 2016/10

بيـانات مصـرفـية
2016/ 10

�ص.ب: 4117 رام الـله - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين

م�صدر البيانات:
امليزانية العمومية املجمعة ال�سادرة 

عن �سلطة النقد الفل�سطينية

المؤشــر المصرفـي
 2016/ 90

بيـانات مصـرفـية
2016/ 90

�ص.ب: 4117 رام الـله - فل�سطني
هاتف: 2414555 2 970+
فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين
research@abp.ps :بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطنيبريـد اإلكرتوين
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بيت البنوك

بتاريخ  املحلية  للبنوك  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
البنك  مبادرة  ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي   2016/10/16

وكيل  مع  اجلماعي  التعاقد  مو�سوع  حول  العربي  ال�سالمي 
لتطبيق م�سروع مقررات بازل)II(، ومت خالل الجتماع ال�ستماع 
على  والتفاق  اخل�سو�س  بهذا  املحلية  البنوك  ممثلي  اآراء  اىل 
ور�سة  لعقد  ا�ست�سارية  �سركة  مع  للتعاقد  البنوك  جمعية  تكليف 
الور�سة:  هذه  حمور  يكون  بحيث  الفل�سطينية  للبنوك  عمل 
امل�ساهمة فـي تطوير تقارير احت�ساب ICAAP با�ستخدام طرق 
فـي  املتبعة  الف�سلى  الطرق  يتنا�سب مع  قيا�س كمية متنوعة مبا 
بازل )II(، وامل�ساهمة فـي تطوير م�ستندات ICAAP، والتو�سية 
بالتعاقد مع احدى ال�سركات التدقيق الكربى لتقدمي ور�سة العمل 

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للبنوك المحلية
)II( لمناقشة موضوع التعاقد الجماعي مع وكيل لتطبيق مشروع مقررات بازل

 ،)II( بازل  ملتطلبات  العملي  التطبيق  فـي  البنوك  وم�ساعدة 
وتوزيع التكلفة على جميع البنوك. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعا للبنوك المحلية الختيار ممثلين
للمشاركة فـي اللجنة الفنية الخاصة بمجموعات عمل قطاعية لتجارة الخدمات المالية 

بتاريخ  املحلية  للبنوك  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 
عن  ممثلني  لختيار  اجلمعية  مقر  فـي   2016/11/23

اخلا�سة  الفنية  اللجنة  فـي  للم�ساركة  املحلية  البنوك 
من  املالية  اخلدمات  لتجارة  قطاعية  عمل  مبجموعات 
اخلدمات  قطاعات  ملختلف  قطاعية  عمل  جمموعات  �سمن 
اأو التفاهم حول اأي من  بهدف التو�سل اإىل نوع من التوافق 
حتريرها  فل�سطني  على  يتوجب  التي  اخلدمية  القطاعات 
تعنى  التي  العمل  جمموعة  و�ست�سم  الأوىل،  املراحل  فـي 
�سلطة  من:  كل  عن  ممثلني  املالية  اخلدمات  قطاع  بتحرير 
املفاو�سات،  �سوؤون  دائرة  املال،  راأ�س  �سوق  هيئة  النقد، 
وت�سم  والتخطيط،  املالية  ووزارة  الوطني،  القت�ساد  وزارة 
جمعية  عام  مدير  النقد  �سلطة  تقودها  التي  الفنية  اللجنة 
عن  وممثل  املحلية  البنوك  عن  اثنني  وممثلني  البنوك 

ال�سرافـني  عن  وممثل  املتخ�س�سة  القرا�س  موؤ�س�سات 
التفاق  الجتماع  خالل  ومت  بي،  بال  �سركة  عن  وممثل 
العربي  ال�سالمي  والبنك  القد�س  بنك  من  كل  متثيل  على 

اللجنة. هذه  فـي  املحلية  للبنوك 

جمعية البنوك ترشح ممثليها في عضوية الفريق الوطني لمنظمة التجارة العالمية 
الربغوثي  حممد  الدارة  جمل�س  رئي�س  البنوك  جمعية  ر�سحت 
ومدير عام اجلمعية نبيل ابو دياب فـي ع�سوية الفريق الوطني 
الوزراء  جمل�س  قرار  على  بناًء  وذلك  العاملية  التجارة  ملنظمة 

اأعماله  تفعيل  اإعادة  بهدف  الوطني  الفريق  ت�سكيل  بتعديل 
مرة اأخرى، حيث كانت اجلمعية ع�سوًا فـي اللجنة من القطاع 

اخلا�س منذ العام 2010. 
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سلطة النقد و جمعية البنوك تنظمان اجتماعا لمدراء التسويق
استعدادًا إلطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2017

لدى  الت�سويق  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
2016/11/07 فـي مقر اجلمعية وذلك فـي اإطار التح�سريات 

للعام  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  لإطالق 
2017 وو�سع خطة العمل اخلا�سة به، حيث مت خالل الجتماع 

الطالع على مقرتحات البنوك لالأ�سبوع امل�سرفـي للعام 2017 
فعاليات  اطالق  اعالن  حلفل  والتح�سريات  له،  وال�ستعدادات 
بالإ�سافة  املوحدة  التثقيفـية  الن�سرة  مناق�سة  ومت  ال�سبوع، 
ال�سبوع، كما مت  والن�ساطات خالل  والفعاليات  العمل  اآلية  اىل 
املايل  ال�سمول  مو�سوع  واىل  الوطني  الدخار  يوم  اىل  التطرق 

وفعاليات يوم ال�سمول املايل العربي.
مقر  فـي   2016/12/05 بتاريخ  تكميليًا  اجتماعا  عقد  مت  كما 

اجلمعية وذلك ملتابعة مناق�سة هذه املو�سوعات.

جمعية البنوك تشارك فـي عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل واالجتماعات التشاورية 
والندوات  املوؤمترات  من  عدد  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
وور�س العمل خالل الربع الرابع من هذا العام ب�سفتها ممثاًل 
عام  مدير  �سارك  حيث  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  عن 
الجتماعية  للم�سوؤولية  فل�سطني  موؤمتر  فـي ح�سور  اجلمعية 
وموؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  من  بدعوة  الول 
جراند  فندق  فـي   2016/11/09 بتاريخ  املدين  املجتمع 
بارك، و�سارك امل�ست�سار القانوين للجمعية مكتب اتقان فـي 
اعمال ور�سة عمل حول "الجراءات العملية التي قامت بها 

 2016/11/12 بتاريخ  الف�ساد"  ملكافحة  الوطنية  ال�سلطة 
مدير  �سارك  كما  الفل�سطيني،  الأحمر  الهالل  قاعة  فـي 
فـي  اتقان  للجمعية مكتب  القانوين  وامل�ست�سار  عام اجلمعية 
ندوة "يدا بيد ملناه�سة العنف القت�سادي �سد املراأة" التي 
قاعة  فـي   2016/11/13 بتاريخ  بيالرا  موؤ�س�سة  نظمتها 
افتتاح  العام  املدير  وح�سر  الفل�سطيني،  الأحمر  الهالل 
2016/11/14 فـي قاعة  اأ�سبوع الريادة الفل�سطيني بتاريخ 

الفل�سطيني. الأحمر  الهالل 

جمعية البنوك تعقد لقاء عمل مع ممثلي بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
عقدت جمعية البنوك لقاء عمل ملمثلي البنوك العاملة فـي 
الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  بعثة  وممثلي  فل�سطني 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/12/13 بتاريخ   USAID

فل�سطني  و�سع  ملناق�سة  اجلمعية  عام  مدير  وبح�سور 
الرئي�سية  املعوقات  حول  املزيد  ومعرفة  القت�سادي 
خالل  ومت  الفل�سطيني،  القت�ساد  فـي  القت�سادي  للنمو 
لالأو�ساع  البنوك  ممثلي  من  تقييم  اإىل  ال�ستماع  اللقاء 

القت�سادية، وفر�س التمويل فـي فل�سطني القت�سادي.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم اجتماعا
بعنوان »أهمية دور عملية التخطيط االستراتيجي فـي البنك«

وال�سندوق  للتمويل  الدولية  واملوؤ�س�سة  النقد  �سلطة  مع  بالتعاون 
فـي  ت�سارك  البنوك  القرو�س جمعية  ل�سمان  الفل�سطيني  الوروبي 
تنظيم الجتماع الذي عقد على هام�س املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني 
فـي  ال�سرتاتيجي  التخطيط  عملية  دور  "اأهمية  بعنوان  الدويل 
املوفنبيك،  فـي فندق   2016/11/20 بتاريخ  2016"، وذلك  البنك 
والقليميني  العامني  املدراء  ح�سره  الذي  الجتماع  خالل  ومت 
وممثلني عن �سلطة النقد وجمعية البنوك واملوؤ�س�سة الدولية للتمويل 
وال�سندوق الوروبي الفل�سطيني ل�سمان القرو�س، مت تقدمي عر�س 

لتجربة البنك فـي جمال التخطيط ال�سرتاتيجي.

جمعية البنوك تشارك فـي افتتاح ورشة عمل سلطة النقد
حول »خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي فـي فلسطين«

�ساركت جمعية البنوك فـي افتتاح ور�سة عمل �سلطة النقد حول 
فل�سطني" والذي نظم  فـي  اخللوي  الهاتف  الدفع عرب  "خدمات 
برعاية دولة رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمداهلل، ومب�ساركة 
�سليمان  املهند�س  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة  وكيل 
حممد  ال�سيد  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الزهريي، 
وممثلي  العتبارية  ال�سخ�سيات  من  عدد  وبح�سور  الربغوثي، 
 2016/10/26 موؤ�س�سات القطاع اخلا�س والعام، وذلك بتاريخ 
حمافظ  معايل  نائب  الور�سة  وافتتح  باأريحا  اأوا�سيز  فندق  فـي 
�سلطة النقد الدكتور �سحادة ح�سني وبني بان هذه الور�سة تنعقد 
فـي �سياق اجلهود احلثيثة التي تبذلها �سلطة النقد من اأجل تعزيز 
وتطوير ا�ستقرار القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني، واإىل اأن الور�سة 

فـي  الهاتف اخللوي  الدفع من خالل  �ستناق�س م�ستقبل خدمات 
ال�سيد  اأ�سار  اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  كلمة  وفـي  فل�سطني. 
حممد الربغوثي اإىل اأن م�سروع خدمات الدفع عرب الهاتف النقال 
هو اأحد امل�ساريع التي ت�سجعه اجلمعية وتدعم فكرة اإخراجه اإىل 
حيز الوجود، كونه يتناغم مع روؤى اجلمعية والر�سالة التي ر�سمتها 
نحو الرتقاء بال�سناعة امل�سرفـية الفل�سطينية نحو الأف�سل، مبا 
املحلي  بالقت�ساد  النهو�س  فـي  امل�سرفـي  القطاع  يعزز من دور 
وقدرته على ن�سر الثقافة امل�سرفـية لدى املواطن العادي، وقدم 
خالل الور�سة اخلبري ال�سيد جون را�سيل عر�سًا تقدمييًا مف�ساًل 

حول خدمات الدفع عرب الهاتف اخللوي. 

بصفتها عضوا فـي عدد من المجالس واللجان 
جمعية البنوك تشارك فـي عدد من االجتماعات 

القطاع  عن  ممثاًل  ب�سفتها  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
امل�سرفـي الفل�سطيني فـي اجتماعات عدد من املجال�س واللجان خالل 
الربع الرابع من هذا العام، حيث �ساركت فـي كل من: اجتماع جمل�س 
اإدارة املجل�س الأعلى لالإبداع والتميز بتاريخ 2016/10/30 فـي مقر 
بتاريخ  املخاطر  درء  �سندوق  ادارة  جمل�س  اجتماعات  املجل�س، 

واجتماعات  ال�سندوق،  مقر  فـي   2016/12/28-14 و   11/09

اللجنة امل�سرتكة مع وزارة املالية و�سلطة النقد اخلا�سة بتطوير قطاع 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة فـي مقر وزارة املالية، بالإ�سافة اىل عدد 
من اجتماعات اللجنة التح�سريية لعقد املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني 

الدويل 2016 فـي مقر كل من جمعية البنوك و�سلطة النقد.



بــانــورامــا

املقر  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  افتتح 
فـي  العامة  لالإدارة  اجلديد  الرئي�سي 
والبرية،  اهلل  رام  الر�سال مبحافطة  �سارع 
رعاية  حتت   2016/12/14 بتاريخ  وذلك 
عزام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
اهلل  رام  حمافظة  حمافظ  وعطوفة  ال�سوا 
اإدارة  جمل�س  ورئي�س  غنام  د.ليلى  والبرية 
البنك عبد العزيز ابودية واأع�ساء املجل�س، 
وح�سد  بالبنك،  امل�سوؤولني  لكبار  اإ�سافة 
العتبارية  ال�سخ�سيات  من  املدعوين  من 
ورجال الأعمال وزبائنه، وبذلك يرتفع عدد 
تفرعات البنك اإىل 18 فرعا ومكتبا، �سمن 
ا�سرتاتيجية تعزيز و�سوله اإىل اأكرب �سريحة 
من املتعاملني فـي خمتلف اماكن تواجدهم، 
املقر  بافتتاح  احتفاًل  الفعالية  وا�ستملت 
وافتتاح  العامة  لالإدارة  اجلديد  الرئي�سي 
باملنامة  البنك  لتفرع  واي�سا  الر�سال  فرع 
وبهذه  ال�سقيق.  البحرين  مملكة  عا�سمة 
تقدم  كلمته  فـي  ال�سوا  بارك  املنا�سبة، 
اأداءه ودوره فـي التنمية  البنك، واأثنى على 
وتطلعات  احتياجات  وتلبيته  القت�سادية 
التفرع  اأهمية  على  موؤكدا  املتعاملني. 
امل�سرفـي فـي تن�سيط احلركة القت�سادية 
فـي  وم�ساهمته  جديدة  عمل  فر�س  وخلق 

ت�سهيل الو�سول مل�سادر التمويل.  
عبد  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ياأتي �سمن  املقر  افتتاح  اأن  دية  اأبو  العزيز 

بنك االستثمار الفلسطيني يفتتح المقر الرئيسي الجديد لإلدارة العامة 

املحددة  الأهداف  حتقيق  ا�سرتاتيجية 
والتي تتمثل فـي تقدمي اخلدمات امل�سرفـية 
موا�سلني  عايل،  بتميز  للمتعاملني  الأف�سل 
تطبيق  مع  بالتزامن  والتطور  التقدم 
واخلدمات  للعمليات  التقنيات  اأحدث 
امل�سرفـية مل�ساهمة فـي خدمة وبناء املجتمع 
جمل�س  اأن  دية،  اأبو  واأ�ساف  الفل�سطيني. 
الإدارة ي�سعى با�ستمرار ملواكبة امل�ستجدات 
واخلدمات  املنتجات  من  املزيد  بتقدمي 
خالل  من  للمتعاملني  املتنوعة  امل�سرفـية 
باحلوافز  زاخرة  وخدمات  منتجات  حزم 
وجعلها  املتعاملني  خدمة  وبلورة  والعرو�س، 

كثقافة تبنتها اإدارات ومراكز العمل. 
اأفق  يو�سع  الجنازات  تتابع  اأن  واأ�ساف،   
اإىل  اأن امتدت تفرعات البنك  الطموح بعد 
الأول  التفرع  خالل  من  العربية  الأقطار 
تنت�سر  واأن  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  فـي 

الوطن  دول  العديد من  فـي  التفرعات  هذه 
العربي والدول الأجنبية القريبة.

اخلا�س  القطاع  بدور  غنام  واأ�سادت 
واأكدت  الجتماعية  بامل�سوؤولية  مب�ساهمته 
القطاع  قبل  من  عليه  الرتكيز  زيادة  على 
اخلا�س ب�سكل عام. وهناأت البنك على هذا 
التقدم  من  مزيدا  متمنية  والتفرع  الفتتاح 
فـي �سبيل تطوير الو�سع القت�سادي و خلق 

فر�س جديدة تخدم املجتمع ككل. 
وفـي اخلتام اأكدت اإدارة البنك على ثوابتها 
الرا�سخة واملتمثلة فـي توثيق عرى التوا�سل 
الثقة  وتعزيز  با�ستمرار  ال�سعب  اأبناء  مع 
اإىل جانب  البنك.  التعامل مع  فـي  املتبادلة 
القيام  خالل  من  ريادي  بدور  الطالع 
امل�سرية  وموا�سلة  وم�سوؤولياتها،  بواجباتها 
اأعمالها  فـي  والتقدم  والتطور  البناءه 

وخدماتها التي تقدمها جلمهور املتعاملني.
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فـي  بامل�ساهمة  البنك  اإدارة  ا�ستمرت 
والريا�سية  ال�سحية  الأن�سطة  دعم 
باملبادئ  عماًل  والجتماعية  والتعليمية 

وقد  الجتماعية،  للم�سوؤولية  ال�سا�سية 
منها  جهات  لعدة  بالتربع  البنك  قام 
حلم  بيت  العربي  الن�سائي  الحتاد 

فـي  العذرا  كني�سة  الالتني  وبطريركية 
بيت �ساحور ونادي �سباب رام اهلل ونادي 

�سباب بيت اأمر. 

وفي مجال المسؤولية المجتمعية 



بــانــورامــا

بنك االسكان يساهم فـي رعاية مهرجان صفا الحادي عشر للثقافة والفنون
والفنون،  الثقافة  دعم  مبداأ  من  انطالقًا 
رعاية  فـي  بامل�ساهمة  ال�سكان  بنك  قام 
مهرجان �سفا احلادي ع�سر والذي نظمه 
مركز حنظلة الثقافـي فـي قرية �سفا على 
مدار يومني متتاليني بح�سور ما يزيد عن 
ع�سرة اآلف ن�سمة من القرية و خارجها، 
املحلية  الفرق  من  العديد  ومب�ساركة 
املعنية بنقل الرتاث الفل�سطيني واحيائه، 
الفنانني  من  لعدد  غنائية  وبو�سالت 

والعازفـني املبدعني.
فرقة  من  كال  املهرجان  فـي  �سارك  وقد 
اأ�سايل، فرقة رم من الأردن، فرقة حنظلة 
للفن ال�سعبي، فرقة و�ساح، الفنانة �سالم 
يقت�سر  ومل  قنديل.  دار  وفرقة  اآمنة  اأبو 

الفنية  العرو�س  العام على  املهرجان هذا 
وفعاليات  ن�ساطات  عدة  تخلله  بل  فقط، 
والعرو�س  والندوات  كاملعار�س  اأخرى 

ال�سينمائية.
وتاأتي م�ساهمة بنك الإ�سكان �سمن �سل�سة 

يقدمها  التي  املتوا�سلة  امل�ساهمات  من 
فـي  الثقافـية  الن�ساطات  لدعم  البنك 
رفع  فـي  م�سوؤوليته  من  انطالقًا  الوطن 

وتر�سيخ الثقافة والفن الوطني الهادف.

البنـوك فـي فل�ســــــطني12 

ويتبرع بأجهزة تدفئة وتبريد )مكيفات( لمركز طوارئ الظاهرية 

يقومون  موظفا   45 املركز  هذا  ي�سم 
على  متنوعة  خدمات  تقدمي  على 
الطوارئ  ق�سم  واهمها  ال�ساعة  مدار 
الطفولة،  المومة،  الآمنة،  والولدة 
التوعوية  الرعاية  احلوامل،  رعاية 
تخ�س�سية  عيادات  اأي�سًا  املركز  وي�سم 
اإ�سافة  العائلة(  )ن�سائية، جلدية، وطب 

اىل ق�سم ال�سعة واملخترب وال�سيدلة.

الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  قامت 
لتدريب  مركز  ليكون  املركز  باختيار 
جنوب  م�ستوى  على  العائلي  الطب 
جمال  فـي  و�سيعمل  الغربية،  ال�سفة 
طب  فـي  متخ�س�سني  اأطباء   3 التدريب 
العائلي وعدد من الخت�سا�سات الطبية 

الأخرى.

اأجهزة  بتقدمي  ال�سكان  بنك  قام 
اثنني  عدد  )مكيفات(  وتربيد  تدفئة 
فـي  الآمنه  والولدة  الطوارئ  ملركز 
م�سوؤوليته  من  انطالقا  الظاهرية  بلدة 
التعاون  �سيا�سة  و�سمن  الجتماعية 
الهالل  وجمعية  البنك  بني  امل�سرتك 
املحلية،  واملوؤ�س�سات  الفل�سطيني  الحمر 
الطبية  اخلدمات  توفـري  على  وحر�سا 

للمواطنني فـي كافة اماكن تواجدهم.
الآمنة  والولدة  الطوارئ  مركز  يعترب 
لوزارة  التابع  الظاهرية  بلدة  فـي 
ال�سحة الفل�سطينية الأول من نوعه على 
الوطن من حيث تقدمي وتقريب  م�ستوى 
اخلدمة الطبية فـي املناطق البعيدة عن 
املركز  يقدم  احلكومية،  امل�ست�سفـيات 
فـي  مواطن  األف   70 حلوايل  خدماته 

بلدة الظاهرية والقرى املحيطة بها.



ويرعى حفل تكريم مديرية شمال الخليل لمتفوقي الثانوية العامة 

ويساهم بتجهيز مختبر حاسوب فـي مدرسة الروضة اإلسالمية 
امل�سوؤولية  واقع  ومن  ال�سكان  بنك  قام 
الجتماعية و�سمن �سيا�سة التعاون امل�سرتك 
املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات  البنك  بني 
احلا�سوب  خمترب  جتهيز  فـي  بامل�ساهمة 
البرية  فـي  ال�سالمية  الرو�سة  مدر�سة  فـي 
عددهم  البالغ  املدر�سة  طلبة  خلدمة  وذلك 
الرو�سة  �سفوف  من  وطالبة  طالبا   250

وال�سفوف الأ�سا�سية.
نادر  ال�سيد  املدر�سة  مدير  �سكر  وبدوره 
ال�سخي،  دعمه  على  ال�سكان  بنك  �سالمة 
ادخال  على  امل�ساهمة  هذه  عملت  بحيث 
ال�سليم  اجلو  لهم  ووفرت  للطلبة  الفرحة 

اىل  وا�سار  التعليمية،  العملية  لتطوير 
بالفائدة  �سيعود  ملا  املخترب  جتهيز  اأهمية 
والذي  العلمي،  وحت�سيلهم  الطالب  على 

اي�سا على تطوير مداركهم  بدوره �سي�ساعد 
ومواكبة التطور التكنولوجي احلا�سل. 

ودعم الهايل، موؤكدًا حاجة الوطن لكفاءات 
الإ�سكان  بنك  بدور  واأ�ساد  وتعمر،  تبني 
لدعم  دائما  ال�سباق  والتمويل  للتجارة 
املديرية وتكرمي الأوائل بالثانوية العامة منذ 

تاأ�سي�سها.
حمافظ  ممثل  �سدد  اأخرى  جهة  ومن 
حمافظة اخلليل ورئي�س بلدية حلحول ال�سيد 
وجدي ملحم على �سرورة ال�ستمرار بالعملية 

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

للو�سول اىل مبتغاهم.

الطلبة  تكرمي  حفل  الإ�سكان  بنك  رعى 
تقيمه  والتي  العامة،  بالثانوية  املتفوقني 
وذلك  اخلليل،  ل�سمال  الرتبية  مديرية 
الأف�سل  تقدمي  على  الطالب  حث  بهدف 
والتميز بنجاحات ت�سمو لتطلعاتهم وت�سب 
كاًل من  التكرمي  مب�سلحة اجلميع، وح�سر 
عن  وممثل  حلحول  فـي  البنك  فرع  مدير 
بلدية  ورئي�س  اخلليل  حمافظة  حمافظ 
حلحول وروؤ�ساء البلديات واملجال�س القروية 
ل�سمال  الأوقاف  ومدير  اخلليل،  ل�سمال 
املوؤ�س�سات  ممثلي  اإىل  بالإ�سافة  اخلليل 
ومديري  اخلا�سة  ال�سركات  وبع�س 
اخلليل  �سمال  مدار�س  و  الرتبية  ومديرات 
وموظفـي املديرية واأهايل الطلبة املكرمني. 
وفـي بداية التكرمي الذي اقت�سر على القاء 
كلمات، و تكرمي الوائل، رحب مدير تربية 
�سمال اخلليل الأ�ستاذ حممد جديع الفروخ 
الطالب  مبجهود  م�سيدا  الكرام  باحل�سور 
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بالتعاون مع محافظة رام اهلل والبيرة
البنك التجاري األردني يتبرع بكرسيين كهربائيين لذوي االحتياجات الخاصة 

ويحتفـي برابحة الجائزة النقدية الكبرى لحسابات » تجاري توفـيري« لشهر 2016/11

ممثاُل  الردين  التجاري  البنك  قدم 
ال�سيد  فل�سطني  لفروع  القليمي  مبديره 
ليلى  د.  وبح�سور  ال�س�ستريي  منت�سر 
والبرية  اهلل  رام  بلدية  حمافظ  غنام 
ذوي  من  لعائلتني  كهربائيني  كر�سيني 

الحتياجات اخلا�سة.
التجاري  البنك  بدور  غنام  وا�سادث 
فـي  املحتاجة  الفئات  دعم  فـي  الردين 
املجتمع �ساكرة دعم البنك الدائم لأبناء 
ال�سعب الفل�سطيني والنهو�س بهم م�سرية 
باأن الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�سة 
واجب ديني واأخالقي ووطني، واأن البنك 
التجاري الردين من اهم املوؤ�س�سات التي 

تربز فـي هذا املجال.
من جانبه �سرح ال�سيد منت�سر ال�س�سرتي 

خالل اإحتفالية اأقامها البنك التجاري 
وبح�سور  طولكرم  فرعه  فـي  الأردين 
وموظفـيه،  البنك  عمالء  من  عدد 
ح�سني  فار�س  فدوى  ال�سيدة  ا�ستلمت 
اجلائزة  طولكرم،  فرع  من  �سبوبه 
 25 والبالغة  الكربى  ال�سهرية  النقدية 
برنامج  �سحوبات  �سمن  دينار  األف 

"جتاري توفـريي". ح�سابات 
ال�سيدة  عربت  املنا�سبة،  هذه  وفـي 
العميق  و�سكرها  فرحها  عن  فدوى 
يكرم  الذي  الأردين  التجاري  للبنك 
من  العديد  بتقدمي  دوما  عمالئه 
باملعاملة  واأ�سادت  القيمة  اجلوائز 
عمل  فريق  قبل  من  واملهنية  املميزة 

اأن تقدمي مثل هذه التربعات �سرورة تقع 
على عاتق املوؤ�س�سات اخلا�سة واأن البنك 
للتوا�سل  دومًا  ي�سعى  الردين  التجاري 
تقدمي  املجتمع من خالل  فئات  كافة  مع 

ح�سابات  برنامج  اأن  يذكر  البنك. 
به  ينفرد  الذي  توفـريي"  "جتاري 
جائزة  يقدم  الأردين  التجاري  البنك 
دينار   300 وقيمتها  يوميًا  نقدية 

بال�سافة اىل اجلائزة النقدية الكربى 
األف دينار لكافة   25 كل �سهر وقيمتها 
ح�سابات  اأ�سحاب  من  املجتمع  �سرائح 

التوفـري من عمالء البنك.

باملجتمع  للنهو�س  والرعايات  التربعات 
كرامة  واحرتام  وحفظ  الفل�سطيني 

الن�سان.
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ويرعى الحفل الترفـيهي ألطفال بلدتي سردا و أبو قش

ويدعم نادي شباب بيت أيبا لكرة القدم 

وبمساهمة من البنك التجاري األردني وبالتعاون مع مؤسسة عطاء الخيرية

احلفل  الردين  التجاري  البنك  رعى 
بلدة  فـي  اقيم  الذي  لالطفال  الرتفـيهي 
عامة  مكتبة  لإن�ساء  الرتويج  بهدف  �سردا 
من  العديد  احلفل  وتت�سمن  �سردا  بلدة  فـي 
والريا�سية  الغنائية  الرتفـيهية  الفقرات 
كبري  عدد  �سارك  كما  لالطفال  والتعليمية 
البلدتني فـي احلفل الذي كان له  اأهايل  من 
دور فاعل فـي بث الفرح وال�سرور فـي نفو�س 
واملطالعة  القراءة  على  لت�سجيعهم  الطفال 
كما كان هناك العديد من الفقرات التعليمية 
التحفـيزية خالل احلفل. وعرب الهايل عن 
لطفالهم  الفعالية  هذه  باإقامة  �سعادتهم 

كرة  لفريق  الردين  التجاري  البنك  تربع 
قدم نادي �سباب بيت اأيبا حيث قدم البنك 
القدم  كرة  فريق  احتياجات  لتغطية  دعمًا 
م�ساعدتهم  بهدف  وذلك  للنادي  التابع 
التي  الريا�سية  م�سريتهم  اكمال  فـي 
املا�سية.  ال�سنوات  فـي  بالنجاح  تكللت 
فل�سطني  لفروع  القليمي  املدير  عرب  كما 
الدارة  روؤية  ال�س�سرتي عن  ال�سيد منت�سر 
مثل  وان  الريا�سية  الفرق  دعم  ب�سرورة 
ا�سا�سية  ركيزة  تعترب  الن�ساطات  هذه 
البنك  م�ساهمات  �سمن  الدارة  لتوجهات 
ومن  الجتماعية.  امل�سوؤوليه  جمال  فـي 

الردين  التجاري  البنك  من  مب�ساهمة 
مت  اخلريية  عطاء  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
لالطفال  ال�ستوية  الكنزة  م�سروع  تنفـيذ 
والقد�س  غزة  قطاع  فـي  واملحتاجني  اليتام 
جدار  قرب  الواقعة  الغربية  ال�سفة  وقرى 

األف كنزة  العزل ال�سرائيلي حيث مت توزيع 
كال  من  البتدائية  املرحلة  فـي  لالأطفال 
الذين  اليتام والطفال  فـيهم  اجلن�سني مبا 

ت�سكل ك�سوتهم ال�ستوية عبء على اهاليهم.
من  ال�ستوية  الكنزات  هذه  �سراء  مت  كما 

املوؤ�س�سات املخت�سة برعاية ال�سخا�س ذوي 
العاقة والذين بدورهم يقومون بحياكة هذه 
احلملة  تكون  الدمج  وبهذا  يدويا  الكنزات 
الفئة  هذه  واندماج  دعم  فـي  �ساهمت  قد 

بال�سافة اىل دعم منتجات ال�سوق املحلي.

احلفل  على  للقائمني  ب�سكرهم  وتقدموا 
للحفل  الراعي  الردين  التجاري  وللبنك 

وم�ساركته فـي احتواء كافة الفئات وال�سرائح 
املجتمعية �سمن اطار م�سوؤوليته الجتماعية.

15

اأيبا  بيت  �سباب  نادي  رئي�س  تقدم  جهتة 
ب�سكره العميق للبنك التجاري الردين على 

هذا الدعم واأكد على دور البنك املميز فـي 
جمال دعم الندية الريا�سية فـي فل�سطني.
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27 فرعا ومكتبا فـي كافة أنحاء الوطن 

اإلسالمي الفلسطيني يفتتح مكتبين جديدين فـي محافظة الخليل
افتتح البنك الإ�سالمي الفل�سطيني وحتت 
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية 
وبلدة  دورا  مدينة  فـي  جديدين  مكتبني 
فـي حمافظة اخلليل لريفع بذلك  ال�سيوخ 
كافة  فـي  املنت�سرة  ومكاتبه  فروعه  عدد 
ومكتبا،  فرعا   27 اإىل  الوطن  حمافظات 
النقد  �سلطة  عن  ممثلني  بح�سور  وذلك 
الرقابة  العليا وهيئة  والإدارة  الفل�سطينية 
ال�سرعية فـي البنك وممثلني عن حمافظة 
التجارة  وغرف  البلديات  وروؤ�ساء  اخلليل 

فـي املحافظة.
رئي�س  معايل  بح�سور  الحتفالت  وجرت 
جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 
اأع�ساء  من  وعدد  امل�سري  ماهر  ال�سيد 
الإدارة  جانب  اإىل  الإدارة  جمل�س 
�سلطة  حمافظ  ومثل  للبنك،  التنفـيذية 
راأ�سه  على  �سم  وفدًا  الفل�سطينية  النقد 
ان�سباط  دائرة  مدير  فرعون  علي  ال�سيد 
ال�سوق، حيث قام احل�سور بق�س �سريطي 
الفتتاح واإعالن مبا�سرة العمل ر�سميا فـي 

كال املكتبني.
وتقديرهم  اعجابهم  عن  احل�سور  وعرب 
البنك  ادارة  قبل  من  املبذول  للجهد 
التي  واخلدمات  امل�ستوى  لهذا  للو�سول 
التي  اجلولة  خالل  ذلك  جاء  يقدمها، 
لالطالع  املكتبني  داخل  احل�سور  بها  قام 
التي  والتجهيزات  العمل  �سري  اآلية  على 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  اعداداها  مت 
لقاءات  باإجراء  قاموا  كما  للعمالء، 
وحوارات مع ال�سخ�سيات الوطنية والتجار 

الذين �ساركوا فـي فعاليات الفتتاح.

ح�سره  رئي�سي  احتفال  الفتتاحات  وتبع 
وال�سيد  امل�سري  ماهر  ال�سيد  معايل 
حمافظة  حمافظ  نائب  �سلطان  مروان 
والدكتور  فرعون  علي  وال�سيد  اخلليل 
الرقابة  هيئة  ع�سو  اجلعربي  طارق 
النقد  �سلطة  للبنك وممثلني عن  ال�سرعية 
وغرف  البلديات  وروؤ�ساء  الفل�سطينية 
فـي  الأعمال  رجال  وملتقى  التجارة 
اخلليل وح�سد من ال�سخ�سيات العتبارية 
فـي  والتجار  الأعمال  ورجال  والوطنية 

املدينة.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر  وقال 
كلمته  فـي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 
احلفل،  خالل  احل�سور  على  األقاها  التي 
خالل  للبنك  ال�سرتاتيجية  الروؤية  باأن 
التو�سع  على  تعتمد  القادمة  الأعوام 
ال�سريعة  مع  املتوافقة  بخدماته  والو�سول 
و�سعها  على  ت�سرف  والتي  الإ�سالمية 
واإجازتها هيئة الرقابة ال�سرعية فـي البنك 
الفل�سطيني،  املجتمع  �سرائح  كافة  اإىل 

الوطن  البنك هي خدمة  ر�سالة  اأن  موؤكداأ 
عليها  حثتنا  التي  لأخالقنا  اأول  وفقًا 
ملا  وثانيا  ال�سمحاء  الإ�سالمية  �سريعتنا 
حيث  للوطن،  العامة  امل�سلحة  تتطلبه 
بناء  دعم  هي  البنك  ر�سالة  من  جزء  اأن 

اقت�ساد وطني قوي.
اعالن  قرب  عن  النقاب  امل�سري  وك�سف 
اجلديد  مكتبه  فـي  العمل  مبا�سرة  البنك 
فـي منطقة الظاهرية باخلليل وهو ما يرفع 
حمافظة  فـي  البنك  ومكاتب  فروع  عدد 
عازيا  ومكاتب،  فروع  �ستة  اإىل  اخلليل 
اإىل الأهمية الكبرية التي حتظى بها  ذلك 
الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�س  واإىل  املدينة 

التي يراها البنك فـيها.
�سلطان  مراون  ال�سيد  رحب  جهته  من 
مببادرات  اخلليل  حمافظة  حمافظ  نائب 
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني فـي املحافظة 
تطورها  ودعم  دعمها  فـي  ت�ساهم  والتي 
تواجهه  ما  كل  اأمام  و�سمودها  وتقدمها 
الحتالل،  اإجراءات  نتيجة  ت�سييقات  من 
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ويقدم دعما لمدرسة فـي خانيونس وألطفال مرضى السكري فـي غزة
رعايته  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  قدم 
املر�سى  لالأطفال  خ�س�س  لحتفال 
لل�سكري  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  بال�سكري 
ع�سر  الرابع  فـي  العامل  به  يحتفل  والذي 
من نوفمرب من كل عام، ونظمت الحتفال 
ال�سكري  مر�سى  لأطفال  حيفا  جمعية 

مبدينة غزة.
�سرائح  الحتفال  خالل  البنك  وقدم 
فح�س ال�سكر لالأطفال ا�سافة اإىل العديد 
من الهدايا التي مت توزيعها خالل الفقرات 
الحتفال  تخللت  التي  واملنوعة  املختلفة 
جميع  من  وذويهم  الأطفال  ح�سره  الذي 

حمافظات قطاع غزة.
لإعادة  نقدية  م�ساهمة  البنك  قدم   كما 
حيفا  مدر�سة  فـي  الطالبات  مظلة  بناء 
& ب( فـي خانيون�س،  الأ�سا�سية للبنات )اأ 
نتيجة  لأ�سرار كبرية  املظلة  تعر�ست  حيث 

املنخف�س اجلوي العام املن�سرم.
و�سكرت مديرة املدر�سة اأريج فار�س البنك 
م�ساهمته  على  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

فـي  طالبة   1,600 تخدم  املظلة  اأن  موؤكدة 
ذلك  واأن  وامل�سائية  ال�سباحية  الفرتتني 
�سي�سهم فـي توفـري بيئة تعليمية اآمنة واأكرث 
الرتكيز  على  الطالبات  ت�ساعد  ا�ستقرارا 
البدء  املدر�سة مت  اأن  اإىل  م�سرية  والتفوق، 
فـيها  العمل  وبو�سر  1943م  عام  بان�سائها 
واأكرب  اقدم  من  واحدة  وهي  1947م  عام 

املدار�س فـي حمافظة خانيون�س.
للم�سوؤولية  �سيا�سته  ان  البنك  واأكد 

دعم  على  وتركز  منهجية  املجتمعية 
يكون  بحيث  معينة  قطاعات  فـي  م�ساريع 
اإيجابيا  امل�ساهمة  حتققه  الذي  التغيري 
موؤكدا  اإيجابية،  ب�سمة  ويرتك  وم�ستداما 
الأطفال  لقطاعات  خا�سة  اأهمية  يويل  اأنه 
باأن  الرا�سخ  والتعليم  لإميانه  وال�سحة 
والأكرث  حاجة  الأكرث  هي  القطاعات  هذه 

تاأثريا على حا�سر وم�ستقبل املجتمع.

واأ�سار اإىل ان م�ساهمات البنك فـي افتتاح 
القوى  خدمة  فـي  ت�سب  اجلديدة  الفروع 
وظيفـية  فر�س  ومنح  العاملة  الوطنية 
جديدة لل�سباب، مثنيا على امل�ساهمات فـي 
امل�سوؤولية املجتمعية التي يقدمها البنك فـي 
تقدمي  اأحدثها  كان  والتي  حمافظة اخلليل 
الدعم املايل لإن�ساء متحف "الكوفـية" فـي 
�سيتم  والذي  اخلليل  فـي  القدمية  البلدة 

افتتاحه قريبا.
فرعون  علي  ال�سيد  نقل  كلمته  بداية  وفـي 
ال�سيد  النقد  حتيات معايل حمافظ �سلطة 
عزام ال�سوا، وهناأ ادارة البنك على افتتاح 

ذلك  معتربا  الهامني،  املكتبني  هذين 
النقد  �سلطة  وا�سرتاتيجية  لنهج  ا�ستمرارا 
لتغطي  امل�سارف  فروع  انت�سار  تعزيز  فـي 
املتنوعة.  خدماتها  وتقدمي  املناطق  كافة 
هذا  "�سي�ساهم  فرعون  ال�سيد  وقال 
تلك  فـي  ال�ستثمار  ت�سجيع  فـي  النت�سار 
وحتفـيز  العاملة  اليدي  وت�سغيل  املناطق 
من  وهي  ال�سغرية،  بامل�ساريع  النهو�س 
الهداف الرئي�سية لال�سرتاتيجية الوطنية 
مطلع  اطالقها  �سيتم  والتي  املايل  لل�سمول 

العام القادم".
واختتم احلفل بكلمة هيئة الرقابة ال�سرعية 

التي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  فـي 
األقاها ع�سو الهيئة الدكتور طارق اجلعربي 
بني  التفريق  اأهمية  على  فـيها  ركز  والتي 
ال�سيغ  تتبع  التي  امل�سرفـية  التعامالت 
اأن  موؤكدًا  والتجارية،  الإ�سالمية  التمويلية 
الرقابة ال�سرعية �سمام الأمان فـي البنوك 
الإ�سالمية، وهي التي ت�سبط اأعمال البنوك 
الإ�سالمية وتبني مدى توافقها مع الأحكام 
الإ�سالمي  البنك  اأن  موؤكدا  ال�سرعية، 
التدقيق  معايري  اأعلى  يتبع  الفل�سطيني 
ال�سرعي فـي كافة تعامالته مبا ي�سمن حق 

املتعاملني و�سرعية تعامالتهم كلها.
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بــانــورامــا

قام البنك الهلي بت�سليم جوائز ح�سابات 
وهي  الفائزين  لبع�س  ال�سهرية  التوفـري 
عبارة عن راتب �سهري بقيمة 500 دولر 
ملدة �سنة حل�ساب قو�سان العمر و م�سروف 
�سهري بقيمة 150 دولر ملدة �سنة حل�ساب 
مدراء  بح�سور  ذلك  وكان  ابنائي  توفـري 
دائرة  مدير  وال�سيد  الفائزة  الفروع 
وقد  هذا  لالفراد،  امل�سرفـية  اخلدمات 
بداأ البنك الأهلي بالتح�سري لل�سحب الأول 
التوفـري  حل�سابات  الكربى  اجلوائز  على 
 2016 عام  فـي  حديثًا  اطلقها  التي 
ثالث  وهي  م�ستمرة،  فرحة  حملة  �سمن 
)قو�سان  جديدة  توفـري  ح�سابات  انواع 
�سيجري  حيث  جامعتي(  اأبنائي،  العمر، 
تاريخ  فـي  الكربى  اجلوائز  على  ال�سحب 
خا�سة  فعالية  و�سمن   2016/12/29

بذلك، علما باأن اجلائزة الكربى حل�ساب 
مدينة  فـي  �سقة  هي  العمر  قو�سان  توفـري 
حل�ساب  الكربى  اجلائزة  بينما  روابي، 
لفائز  �سياحية  رحلة  هي  اأبنائي  توفـري 
واحد بال�سافة اىل ثالثة ا�سخا�س اآخرين 
اما  دولر،  اآلف   10 وبقيمة  عائلته  من 
جامعتي  توفـري  حل�ساب  الكربى  اجلائزة 

قام البنك الهلي الردين بتقدمي دعم مايل 
الطالب املحتاج فـي جامعة  �سخي ل�سندوق 
الطلبة  مل�ساعدة  وذلك  نابل�س   – النجاح 

املحتاجني فـي ت�سديد اق�ساطهم اجلامعية.
لأوائل  جوائز  ثالثة  تقدمي  اىل  بال�سافة 
درجة   / الأعمال  كلية  خريجي  من  الطلبة 

العمال  ادارة  لتخ�س�سات  البكالوريو�س 
وقيمة  وامل�سرفـية  املالية  والعلوم  واملحا�سبة 
350 دولر امريكي والذي �سوف  كل جائزة 
التخريج  حفل  فـي  ا�سمائهم  عن  يعلن 
ال�سنوي فـي اجلامعة، وياأتي ذلك من منطلق 
اأبناء  اجتاه  للبنك  الجتماعية  امل�سوؤولية 

املحتاجني منهم ومن اميان  �سيما  �سعبنا ل 
البنك ب�سرورة العلم والتعليم وامل�ساعدة فـي 
الت�سرد  من  املحتاجني  الطلبة  هوؤلء  حماية 
من  ي�ستفـيد  ان  يتوقع  حيث  والنحراف 

الدعم املايل اكرث من 30 طالب حمتاج.

البنك األهلي األردني يقوم بتسليم جوائز حسابات التوفـير الشهرية

ويدعم صندوق الطالب المحتاج و الطلبة المتفوقين فـي كلية ادارة االعمال فـي جامعة النجاح

موديل   500X فـيات  نوع  من  �سيارة  فهي 
اجلامعات  طالب  اأحد  فـيها  يفوز   2016

فـي  جامعتي  توفـري  ح�ساب  لديهم  الذين 
البنك الأهلي الردين.
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الأردين  الأهلي  البنك  ادارة  من  حر�سا 
لتقدمي  ادارته  توجه  من  وانطالقا 
امل�سرفـية  اخلدمات  من  متكاملة  رزمة 
اجلديدة التي ت�سمن خدمة عمالئه وتلبية 
عموما  والبنكية  امل�سرفـية  احتياجاتهم 
ب�سكل خا�س،  الأفراد  وعلى م�ستوى قطاع 
منتجات  حملة  باإطالق  الهلي  البنك  قام 
اجلديدة  وال�سكنية  ال�سخ�سية  القرو�س 
ومميزة.  مناف�سة  وموا�سفات  مبزايا 
م�ستهدفا من خاللها جميع فئات املجتمع 
بالإ�سافة  واخلا�س  العام  القطاع  من 

لقطاع املهنيني واأ�سحاب الأعمال احلرة.
ي�ستهدف منتج القر�س ال�سخ�سي اجلديد 
كافة املوظفـني املحولة رواتبهم اىل البنك 
الأهلي، حيث يوفر املنتج فر�سة للح�سول 
دينار  األف  �سبعني  اىل  ي�سل  متويل  على 
الأخرى  بالعمالت  يعادله  ما  و/اأو  اأردين 
الدولر  و/اأو  ال�سرائيلي  ال�سيقل  من 
وفرتة  جدا  مناف�سة  بفوائد  الأمريكي 
وذلك  �سنوات،  �سبع  اىل  ت�سل  �سداد 
ب�سمان حتويل الراتب فقط ودون احلاجة 

اىل تقدمي �سمانات و/اأو كفالت اأخرى. 
اأما منتج قر�س ال�سكن، فقد جاء لي�ستهدف 
والقطاعات  ال�سرائح  كافة  من  العمالء 

العام  القطاع  ابتداءا من موظفـي  العاملة 
واخلا�س مرورا بقطاع املهنيني و اأ�سحاب 

احلرف واأ�سحاب الأعمال احلرة.
يوفر  اأهلي"  "بيت  ال�سكن  قر�س  منتج 
الف  ثالثمائة  اىل  ت�سل  للتمويل  فر�سة 
عام  وع�سرين  خم�سة  وملدة  امريكي  دولر 
بفوائد وامتيازات مناف�سة جدا مع امكانية 

املنح للموظفـني غري املحولة رواتبهم. 
الأقليمي  املدير  قمقام  مو�سى  ال�سيد  ونوه 
ت�سميمه  لدى  البنك  اأن  فل�سطني  لفروع 
هذه املنتجات ركز ب�سكل كبري على ان يلبي 
طموحات الزبائن بامتالك بيت العمر من 
عدة  ي�سم  والذي  ال�سكني  القر�س  خالل 
احل�سول  مثل  طياته  فـي  ا�سافـية  ميزات 
من  معفـية  كارد  ما�سرت  بطاقة  على 
�سنوات   4 ملدة  التجديد  و  ال�سدار  ر�سوم 
بال�سافة اىل التاأمني على احلياة والعقار 

جمانا .
باأن  قمقام  قال  احلملة  تفا�سيل  وحول 
منحه  يتم  قر�س  هو  ال�سخ�سي  القر�س 
لأي �سخ�س يقوم بتحويل راتبه اىل البنك 
الهلي �سواء من �سركة معتمدة لدى البنك 
القر�س  منحه  يتم  بحيث  معتمدة  غري  او 
الئتمانية  البنك  �سيا�سة  و  �سروط  �سمن 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  لتعليمات  وتبعا 
ومتطلبات  باإجراءات  و  اخل�سو�س  بهذا 
القر�س  منح  يتم  حيث  ومي�سرة  �سهلة 
الطلب  تقدمي  تاريخ  من  �ساعة   24 خالل 

دون اية تعقيدات او متطلبات ا�سافـية.
اأما بخ�سو�س القر�س ال�سكني فهو قر�س 
ي�سل لغاية 300 الف دولر يتم منحه لعدة 
و/او  ال�سراء  مثل  بال�سكن  خا�سة  غايات 
الت�سطيب و/ او البناء و/او تو�سعة ال�سكن 
فـي مناطق ال�سلطة الفل�سطينية و ي�سرتط 
الطابو  العقار م�سجل لدى دائرة  ان يكون 
اق�سى  بحد  ن�سبته  ما  متويل  يتم  بحيث 
85% من قيمة العقار و متتد فرتة ال�سداد 

�سنة   25 ملدة  اأي  �سهري  ق�سط   300 اىل 
وب�سمان رهن العقار علما بان البنك يقوم 

بالتاأمني على احلياة و العقار جمانا .
اإن  الأهلي،  للبنك  الأقليمي  املدير  واأكد 
والتطور  النمو  اأهمية  فـي  يوؤمن  البنك 
والتو�سع فـي ال�سوق الفل�سطيني عن طريق 
العالقة  وادارة  عمالئه  قاعدة  تو�سيع 
اخلدمة  وتقدمي  وكفوؤ  فعال  ب�سكل  معهم 
فريق  بهم عن طريق  تليق  التي  بالطريقة 

موؤهل ومدرب من املوظفـني.

ويطلق حملة قروض شخصية وسكنية جديدة

وشارك موظفـي البنك فـي يوم النظافة الوطني فـي شوارع مدينة رام اهلل
تحت شعار »النظافة دوم ... ومش يوم« 

فـي  الهلي  البنك  موظفـي  طاقم  �سارك 
�سوارع  لتنظيف  الوطني  النظافة  يوم 
"النظافة  �سعار  حتت  اهلل  رام  مدينة 
هذه  تنظيم  مت  وقد  يوم"،  وم�س   ... دوم 

و�سارك  اهلل،  رام  بلدية  قبل  من  الفعالية 
املوؤ�س�سات  موظفـي  من  العديد  فـيها 

العاملة فـي املدينة.
اطار  فـي  الهلي  البنك  م�ساركة  تاأتي 

ادارة  توليها  التي  الجتماعية،  امل�سوؤولية 
البنك اهمية كبرية وت�ستغل �ستى الو�سائل 
الهتمام  هذا  عن  للتعبري  واملنا�سبات 

الجتماعي ورعايته.
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البنك الوطني يحقق أرباحا بلغت 7.6 مليون دوالر
قبل احتساب الضريبة فـي التسعة أشهر األولى للعام 2016

قبل  اأرباحا  الوطني  البنك  حقق 
مليون   7.6 بلغت  ال�سريبة  احت�ساب 
املنتهية من  املالية  اأ�سهر  للت�سعة  دولر 
بلغت  منو  ن�سبة  لتحقق   ،2016 العام 
39.6 % بعد اأن كانت 5.4 مليون دولر 

فـي نف�س الفرتة من العام 2015، وجاء 
نتائجه  عن  البنك  اإعالن  بعد  ذلك 
الإف�ساح  عرب  الثالث  للربع  املالية 
فل�سطني. لبور�سة  به  قام   الذي 
املالية  البيانات  نتائج  واأ�سارت 
موجودات  حتقيق  اإىل  الأمر  كذلك 
لتحقق  دولر  مليون   935.74 البنك 
قورنت  ما  اإذا  بن�سبة  14 %  منوا 
باملوجودات من نف�س الفرتة من العام 
مليون   820.27 بلغت  والتي  املا�سي 

دولر.
البنك  عمالء  ودائع  منت  كما 
 653.34 لتحقق   % 21.3 بن�سبة 
اأيلول   30 فـي  كما  دولر  مليون 
 538.61 كانت  اأن  بعد   2016

املن�سرم. العام  نهاية  دولر   مليون 
وتعليقا على هذه النتائج، اأعرب مدير 
عام البنك الوطني اأحمد احلاج ح�سن 
موؤ�سرات  منو  بوترية  �سعادته  عن 
التي  املب�سرة  والنتائج  املالية  البنك 
ا�ستطاع امل�سرف حتقيقها فـي الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية من العام 2016، عازيا 
الروؤية احلكيمة ملجل�س  اإىل  النمو  هذا 
القوى  كربى  من  املكون  البنك  اإدارة 
والقرارات  فل�سطني  فـي  القت�سادية 
ال�سليمة  والإ�سرتاتيجية  امل�سرفـية 

اإىل  م�سيفا  انتهاجها،  يتم  التي 
الفل�سطيني  اجلمهور  ثقة  زيادة  ذلك 
وللخدمات  املايل  مركزه  ملتانة  بالبنك 
التي  املغايرة  امل�سرفـية  واملنتجات 
واإطالقها  تطويرها  على  يداأب 
الفعلية. املالية  حلاجاتهم   تلبية 
على  الأمر  كذلك  ح�سن  احلاج  واأكد 
املالية  البنك  موؤ�سرات  جميع  منو 
حمفظة  حتقيق  اإىل  لفتا  الأخرى، 
املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
بن�سبة  نامية  دولر  مليون   513.93

 401.78 كانت  اأن  بعد   % 27.9

ذاته  الوقت  فـي  م�سريا  دولر،  مليون 
وم�ستويات  حجم  فـي  منو  وجود  اإىل 
وتوظيفها  لالأموال  الت�سغيلي  ن�ساطه 
ن�سبة  اأن  مو�سحا  مدرو�س،  ب�سكل 
الفوائد  اإيرادات  �سافـي  فـي  النمو 
لتبلغ   % 30.79 و�سلت  والعمولت 

كانت  اأن  بعد  دولر  مليون   20.88

الت�سعة  فـي  دولر  مليون   15.96

املا�سي،  العام  من  املنتهية  اأ�سهر 
�سيا�سة  اإتباع  الأمر  كذلك  موؤكدا 
الإقرا�س  جمال  فـي  ومتنوعة  متوازنة 
ن�سبيا.  متدنية  خماطر   وبن�سب 
التي  الإجنازات  ح�سن  احلاج  و�سرد 
الت�سعة  البنك حتقيقها خالل  ا�ستطاع 
احلايل،  العام  من  املنتهية  اأ�سهر 
ح�سد  من  البنك  متكن  اإىل  م�سريا 
فل�سطني  فـي  منوا  الأ�سرع  البنك  لقب 
من   2015 للعام  املايل  اأدائه  عن 
موؤ�س�سة CPI Financial واملجلة  قبل 
 ،Banker Middle East لها التابعة 
تعدى  املايل  البنك  اأداء  منو  اأن  لفتا 
ليلفت  لفل�سطني  اجلغرافـية  احلدود 
انتباه موؤ�س�سات دولية وعاملية عريقة.



   

والداعم لتطوير قطاع التعليم و قطاع الصحة فـي فلسطين

قطاع التعليم
املوؤمتر  عقد  الوطني،  البنك  رعاية  حتت 
للمعايري  العلمي  البحث  مل�سابقة  الثاين 
وزير  بح�سور  جل�ساته  للمعلم  املهنية 
�سربي  د.  الفل�سطيني  والتعليم  الرتبية 
التعليم  مهنة  تطوير  هيئة  ومدير  �سيدم، 
الوطني  املعهد  ومدير  جزر،  اأبو  حازم 
للتدريب الرتبوي �سادق اخل�سور وم�ساعد 
حوا�س،  لوؤي  الوطني  للبنك  العام  املدير 
لتطوير  مبعايري  اخلروج  اىل  والهادف 
كلمته  وفـي  فل�سطني.  فـي  التعليم  مهنة 
ادارة  حتيات  حوا�س  وجه  املوؤمتر،  خالل 
البنك للمعلمات واملعلمني مبنا�سبة اقرتاب 
يوم املعلم الفل�سطيني، مثمنا على دورهم 
موؤكدا  امل�ستقبل،  اجيال  وبناء  العطاء  فـي 
مع  متا�سيا  ياأتي  احلدث  هذا  رعاية  ان 
�سيا�سة البنك الوطني بدعم قطاع التعليم 
من  �سواء  واملعلمني  املعلمات  وبالتحديد 
يقدمها  التي  امل�سرفـية  املنتجات  خالل 
الفعلية  املالية  احلاجة  تلبي  والتي  البنك 
البنك  يوؤمن  التي  الهامة  ال�سريحة  لهذه 
للمجتمع  الفقري  العامود  ت�سكل  انها 

الفل�سطيني، اأو من خالل برنامج امل�سوؤولية 
الإجتماعية الفاعل وامل�ستدام املوجه لدعم 
هذا القطاع وامل�ساهمة بتنمية مهنة التعليم 

التي حتمل اأ�سمى الر�سالت. 
الربنامج  اىل  كذلك  حوا�س  وتطرق 
امل�سرفـي اخلا�س بقطاع التعليم "قدوتي" 
فـي  والوحيد  الأول  الربنامج  يعد  والذي 
املخ�س�س  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 
لأهل التعليم، مو�سحا املميزات التي يتمتع 
ا�ستنادا  تطويره  مت  الذي  الربنامج  بها 
عدة  على  ا�ستمرت  وابحاث  درا�سات  اىل 
املالية  احلاجات  لتلبية  و�سمم  مراحل 
الفعلية لهذه ال�سريحة وذلك تقديرا جلهود 

املعلمني واملعلمات واجالل لدورهم. 
وقطاع ال�سحة

موؤمتر  اأنهى  الوطني،  البنك  من  برعاية 
نقابة الأطباء الفل�سطيني الدويل ال�ساد�س 
مناق�سة  خالله  مت  والذي  جل�ساته،  اآخر 
ت�سخي�س  فـي  العلمية  امل�ستجدات  اآخر 
وعالج الأمرا�س فـي خمتلف التخ�س�سات 

الطبية.
وخالل م�ساركته فـي املوؤمتر، اأعرب رئي�س 

نا�سر  طالل  الوطني  البنك  اإدارة  جمل�س 
الوطني  البنك  كون  �سعادته  عن  الدين، 
م�سريا  لأهميته،  املوؤمتر  لهذا  الراعي 
اإطار  فـي  تاأتي  املوؤمتر  هذا  رعاية  اأن  اإىل 
من  انطالقا  املجتمعية  البنك  م�سوؤولية 
يتبناه  الذي  وامل�ستدام  الفاعل  الربنامج 
موؤكدا  املجال،  هذا  فـي  ويطبقه  البنك 
املوؤمتر  باأهمية  يوؤمن  الوطني  البنك  اأن 
�ساأنه  من  وانه  عليه،  املرتتبة  والنتائج 
فـي  الطبية  املنظومة  وتنمية  تطوير 
الأطباء  ورفد  م�ستدام  ب�سكل  فل�سطني 
ومتطور  جديد  هو  ما  بكل  الفل�سطينيني 
من  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  الطب،  عامل  فـي 
الفل�سطيني  ال�سحي  القطاع  تطوير  �ساأنه 
الإيجابية  نتائجه  و�ستعود  عام  ب�سكل 
واأخريا. اأول  الفل�سطيني  املواطن   على 
اجلل�سات  اأكرب  من  املوؤمتر  هذا  ويعترب 
الطبية على امل�ستوى الفل�سطيني والإقليمي 
�سهد  حيث  امل�ساركني  عدد  حيث  من 
الفل�سطينيني  الأطباء  من  وا�سعة  م�ساركة 

والعرب والأجانب.
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ويطرح تطبيق القاهرة عمان موبايل

بنك القاهرة عمان يقيم غداء عمل مع المطورين العقاريين فـي منطقة جنين

لت�سهيل احل�سول على  �سعيه  اإطار  فـي 
اأف�سل  وتقدمي  امل�سرفـية  اخلدمة 
بنك  اأطلق  تطورا،  واأكرثها  اخلدمات 
"القاهرة عمان  القاهرة عمان تطبيق 
العام  من  الرابع  الربع  فـي  موبايل" 
الذكية  بالهواتف  واخلا�س   2016

اأو   Google Play خالل  من  وذلك 
 .Android

موبايل  عمان  القاهرة  تطبيق  يوفر 
دون  امل�سرفـية  اخلدمات  من  العديد 

مما  البنك،  لزيارة  العميل  حاجة 
اخلدمات  على  احل�سول  للعميل  ي�سهل 
التي يوفرها البنك على مدار ال�ساعة.
من  جمموعة  التطبيق  ي�سمل 
ميكن  التي  اللكرتونية  اخلدمات 
اإمكانية  وهي  منها،  ال�ستفادة  للعميل 
واآخر  احل�سابات  ار�سدة  على  الطالع 
ح�سابات  كافة  على  نفذت  عمليات   10

العمليات  هذه  تو�سيح  مع  العميل 
لتو�سيح  بياين  ر�سم  خالل  من 

وتقدمي  مدينة(،   / )دائنة  احلركات 
�سيكات،  دفرت  على  احل�سول  طلب 
الموال  حتويل  امكانية  اىل  بال�سافة 
ح�ساب  اىل  او  العميل  ح�سابات  بني 
عمان  القاهرة  بنك  لدى  اآخر  عميل 
حتويل  فـي  الأمان  درجات  باأعلى 
ر�سالة ن�سية  ار�سال  يتم  الأموال حيث 
مع  املحمول  العميل  هاتف  على   SMS

اأمر  لتثبيت  اإدخاله  يتم  خا�س  رمز 
التحويل.

لقاء  موؤخرا  عمان  القاهرة  بنك  اأقام 
حداد  قرية  فـي  العقاريني  املطورين  مع 
بهدف  جنني،  منطقة  فـي  ال�سياحية 
وت�سهيل  امل�سرتك  التعاون  �سبل  تعزيز 
من  العمر  لبيت  املواطنني  امتالك 
يطرحها  التي  التمويل  برامج  خالل 
قوبلت  حيث  عمان،  القاهرة  بنك 
العقاريني  املطورين  بت�سجيع  الفكرة 
اأكدوا  والذين  احل�سور،  وا�ستح�سان 
الذي  الأمر  ا�ستثمارها،  �سرورة  على 
املنطقة،  فـي  ال�سوق  انعا�س  اىل  يوؤدي 
اللقاء  هذا  خالل  بدوره  البنك  واأكد 
فـيما  امل�سرتك  التعاون  �سرورة  على 
للو�سول  العقاريني  املطورين  وبني  بينه 
اكرب  متكني  وهو  املطلوب  الهدف  اىل 

الدخل  ذوي  �سرائح  من  ممكن  عدد 
العمر  �سقة  على  احل�سول  من  املحدود 

الطرق.  وباأي�سر 
لربامج  مف�سل  �سرح  اللقاء  وتخلل 

بنك  يقدمها  التي  ال�سكان  قرو�س 
العديد  اىل  بال�سافة  عمان،  القاهرة 
من ال�ستف�سارات التي طرحها املطورون 

تف�سيلي. ب�سكل  عليها  الرد  مت  والتي 
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ويرعى حفل عشاء عيد الميالد الذي تقيمه بلدية بيت لحم 

وحر�س  املجيد،  امليالد  عيد  مبنا�سبة 
باهمية  واميانه  عمان  القاهرة  بنك 
البنك  قام  فقد  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
اأقامته  الذي  الع�ساء  حفل  برعاية 
با�ساءة  احتفال  حلم  بيت  بلدية 
 ،2016/12/03 بتاريخ  امليالد  �سجرة 

معظم  ي�سم  الع�ساء  هذا  باأن  علما 
والعتبارية  الر�سمية  ال�سخ�سيات 
رئي�س  دولة  رعاية  وحتت  باملنطقة 
رامي  الدكتور  الوزراء  جمل�س 

احلمداهلل.
حلم  بيت  بلدية  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

اأقدم  من  وتعد  1872م،  عام  تاأ�س�ست 
ت�سرف  التي  فل�سطني  فـي  البلديات 
ال�سيد  مهد  مدينة  وتنمية  ادارة  على 
باهتمام  املدينة  وحتظى  امل�سيح، 

وعامليا. دوليا  اجلميع 

باأحدث  العميل  تزويد  عن  ف�ساًل 
لأكرث  العمالت  بيع   / �سراء  اأ�سعار 
اأقرب  موقع  وعر�س  تداول،  العمالت 
العميل  ملكان  فرع  اأو  اآيل  �سراف 
ان  بالذكر  اجلدير  ومن  احلايل 
ميكن  حيث  جمانًا،  التطبيق  حتميل 

احلاجة  دون  التطبيق  فـي  الت�سجيل 
اإدخال  الفرع، وذلك من خالل  لزيارة 
الآيل  ال�سراف  الرقم اخلا�س ببطاقة 
بالبطاقة  اخلا�س  ال�سري  والرقم 
بالعميل. النقال اخلا�س  الهاتف  ورقم 
جديدة  اإ�سافة  اخلدمة  هذه  وتعترب 

يوفرها  التي  اخلدمات  لباقة 
مع  ان�سجاما  عمان  القاهرة  بنك 
ومواكبة  امل�ستمر  التطوير  ا�سرتاتيجية 
ينتهجها  التي  التكنولوجي  التطور 
مع  التوا�سل  �سبل  تعزز  والتي  البنك 

الأف�سل. تقدمي  و  عمالئه 
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بنك األردن يستعد للسحب على »المليون« الثاني نهاية عام 2016
حل�سابات  جوائز  حملة  اأكرب  �سمن 
روؤيته  اإطار  وفـي  فل�سطني  فـي  التوفـري 
با�ستمرار  عمالئه  مكافئة  اىل  الهادفة 
لهم،  واخلدمات  اجلوائز  اأف�سل  وتقدمي 
ي�ستعد بنك الأردن لل�سحب على اجلائزة 
الثانية بقيمة مليون �سيكل لهذا العام فـي 

نهاية �سهر كانون اأول.
�سليمان حامد حور  �سناء  ال�سيدة  وكانت 
مبدينة  الأردن  بنك  فرع  لدى  املدخرة 
الأول  املليون  بجائزة  فازت  قد  نابل�س 
حل�سابات التوفـري فـي �سهر متوز املا�سي. 
ويهدف بنك الأردن من هذه احلملة اىل 
ي�ساهم  التوفـري  ح�ساب  ان  على  التاأكيد 
بامل�ستقبل،  املواطن  حياة  تغيري  فـي 
وم�سدر  حافز  مبثابة  اجلوائز  وهذه 
توعية للمواطنني على اأهمية هذا الهدف 
فـي  ن�ساهم  خالله  من  الذي  املجتمعي 
لوقت  والدخار  التوفـري  فكرة  تطوير 

احلاجة.
ودعا املدير الإقليمي لبنك الأردن فـي 
فل�سطني ال�سيد حامت الفقهاء اجلميع 
البنك  لدى  توفـري  ح�سابات  فتح  اىل 
اأو تغذية ح�ساباتهم القائمة ليتمكنوا 
وزيادة  ال�سحب  فـي  الدخول  من 
املليون،  بجائزة  الفوز  فـي  فر�سهم 
�سيكون  ال�سحب  موعد  اأن  اىل  لفتًا 

نهاية العام 2016، منوهًا اىل ان كل 
الفروع لها فر�سة مت�ساوية فـي الفوز 

بهذه اجلائزة.
هذه  اأن  اىل  الفقهاء  حامت  ال�سيد  واأ�سار 
الأردن  بنك  يقدمها  التي  احلمالت 
بالبنك  العمالء  لثقة  نتيجة  هي  لعمالئه 
موؤكدا  معه،  واملتزايد  امل�ستمر  وتعاملهم 
على �سعي البنك ب�سكل م�ستمر للمحافظة 
وكذلك  وخدماته،  اأدائه  فـي  تفوقه  على 
تفوقه فـي اجلوائز املختلفة التي يقدمها 
واحلمالت  الربامج  �سمن  لعمالئه 

املتعددة للبنك.
للحمالت  مكملة  احلملة  هذه  وتاأتي 

مع  الأردن  بنك  اأطلقها  التي  الأخرى 
القرو�س  كحملة   ،2016 العام  بداية 
والتي  وانحلت"  "عقدة  ال�سخ�سية 
من  الأردن  بنك  من  املقرت�س  متكن 
بدون  �سخ�سي  قر�س  على  احل�سول 
كفـيل، وكذلك حملة القرو�س ال�سخ�سية 
اخلا�سة بالع�سكريني، وقرو�س ال�سيارات 
البنك  توجه  على  يوؤكد  مما  العمومية، 
املجتمع  وفئات  �سرائح  كافة  خلدمة 
قطاعاته،  اختالف  على  الفل�سطيني 
وذلك لت�سهيل حياتهم واإعطائهم الفر�سة 
احتياجاتهم  وتلبية  اأحالمهم  لتحقيق 

بح�سب مقدرتهم ودخلهم ال�سهري.

بــانــورامــا

ويساهم فـي رعاية التقويم السنوي لمؤسسة التعاون
متكني  باأهمية  روؤيته  مع  وان�سجاما 
خمتلف  فـي  الفل�سطينية  املراأة 
املجالت، �ساهم بنك الأردن فـي رعاية 
الذي   2017 للتعاون  ال�سنوي  التقومي 

فـي  املراأة  "متكني  مل�سروع  ريعه  يذهب 
�سمن  املوؤ�س�سة  تنفذه  الذي  الزراعة" 

.)YES( برنامج متكني ال�سباب
م�ساركة  تعزيز  اىل  امل�سروع  ويهدف 

القت�سادية  احلياة  فـي  الريفـية  املراأة 
وزيادة  القدرات  بناء  تعزيز  خالل  من 
العمل.  �سوق  فـي  وامل�ساركة  الوعي 
فـي  ال�سابات  امل�سروع  وي�ستهدف 
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ويرفد مؤسسة انجاز فلسطين بنخبة من المتطوعين 
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  وانطالقا 
به  تقوم  الذي  الكبري  بالدور  واإميانه 
تعزيز  فـي  فل�سطني  اجناز  موؤ�س�سة 
الفر�س القت�سادية لل�سباب الفل�سطيني 
اجلامعات  طلبة  تاأهيل  طريق  عن 
احلياة،  معرتك  لدخول  واملدار�س، 
نخبة من  الأردن من خالل  بنك  ي�سارك 
العالية  الكفاءة  ذوي  املتطوعني  كوادره 
املدار�س  فـي  اإجناز  دورات  تنفـيذ  فـي 
خالل  دورة  كل  تقدم  حيث  واجلامعات، 
ح�سة  مبعدل  واحد  درا�سي  ف�سل 

ا�سبوعية )45 دقيقة(.
فـي  كبرية  جهودا  البنك  متطوعو  ويبذل 
امل�ستقبل  جليل  خرباتهم  اإي�سال  �سبيل 
وور�سات  التدريبية  الربامج  خالل  من 
جزءا  ي�ستثمرون  حيث  املختلفة،  العمل 
كبريا من وقتهم الثمني فـي اإلهام ال�سباب 

وتزويدهم باملهارات املطلوبة.
فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  وقال 
"اإن  الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني 
م�ساركة البنك فـي برامج موؤ�س�سة اجناز 

قلقيلية  مبحافظات  الريفـية  املناطق 
توفـري  �سيتم  حيث  وجنني،  وطولكرم 
امراأة   25 لـ  والفني  العملي  التدريب 
لديها احلاجة والرغبة والقدرة والفكرة 
ثم  ومن  اخلا�س،  م�سروعها  لإن�ساء 
لتكوينها  م�ساريع   7 اأف�سل  اختيار 
املايل  الدعم  خالل  من  وتطويرها 
املال  راأ�س  توفـري  ي�سمل  مبا  والفني 
وال�سراف املتكامل لكل م�سروع ل�سمان 

املراأة  ومتكني  امل�سروع  ل�ستدامة  اأكرب 
من تطوير ذاتها اقت�ساديا واجتماعيا. 
فـي  الأردن  لبنك  القليمي  املدير  واأكد 
"اأن  الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني 
تنطلق  امل�سروع  لهذا  البنك  رعاية 
املراأة  متكني  ب�سرورة  اميانه  من 
الفل�سطينية خا�سة فـي املناطق الريفـية 
وال�سابات  الن�ساء  وت�سجيع  واملهم�سة 
فـي  اخلا�س  م�سروعهن  امتالك  على 

خمتلف قطاعات الأعمال، ومن �سمنها 
ارتفاع  ظل  فـي  وذلك  الزراعي  القطاع 
ال�سابات  �سفوف  فـي  البطالة  معدلت 

الفل�سطينيات".
اأن  "اىل  الفقهاء  حامت  ال�سيد  ولفت 
البنك فـي توا�سل م�ستمر مع كافة فئات 
وي�سعى  الفل�سطيني،  املجتمع  و�سرائح 
تعود  التي  امل�ساريع  دعم  اىل  دوما 

املجتمع". باملنفعة على 

من خالل رفدهم باملتطوعني من موظفـي 
عن  تنم  واخلربة،  الكفاءة  ذوي  البنك 
الذي  الوطني  والنتماء  امل�سوؤولية  روح 
جميع  �ساكرا  البنك"،  كوادر  به  تتمتع 
موظفـي البنك على جهودهم اجلبارة فـي 
�سبيل حتقيق روؤية البنك بالتميز والتطور 

الدائم.
بدورها، �سكرت رندة رحمي �سالمة مدير 

على  الردن  فل�سطني  بنك  اجناز-  عام 
اجناز  موؤ�س�سة  مع  امل�ستمر  تعاونهم 
فل�سطني، واأ�سادت مبا يقوم به البنك فـي 
فـي  والقطاعات  الفئات  خمتلف  خدمة 
فل�سطني مبا فـيها قطاع التعليم على وجه 
وجه  على  فل�سطني  اجناز  وموؤ�س�سة  عام 

خا�س. 
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بنك القدس يستمر فـي مسيرة عطائه
أكرم عبد اللطيف جراب:

المسؤولية المجتمعية أمر استراتيجي وضمن أولوياتنا إلحداث التنمية فـي المجتمع

بنك  عام  مدير  ال�سياق حتدث  وفـي هذا 
"امل�سوؤولية  قائاًل:  هدمي  �سالح  القد�س 
هي  ما  بقدر  �سعارًا  لي�ست  املجتمعية 
�سعبنا،  علينا جميعًا جتاه  وواجب  التزام 
الذي يعود له الف�سل فـي م�سرية جناحاتنا 
املتوا�سلة، واإننا نعلم علم اليقني اأن هناك 
املجتمع وجناح  تطور  بني  متبادلة  عالقة 
موؤ�س�ساته و�سركاته، وهذا الدور التكاملي 
ينبغي فـي اطاره اأن يكون لهيئات املجتمع 
ق�سم  اخلا�س  القطاع  �سيما  املختلفة، 
املجتمع  تقدم  باجتاه  الدفع  فـي  ال�سبق 

وتطوره على �ستى الأ�سعدة. 
واأردف هدمي: اإن البنك يوؤمن مب�ساهمة 
الفرد فـي عملية التنمية، باعتباره اأ�سا�س 
تكون  لأن  �سعى  فقد  هنا  من  نه�سة،  اأية 
�ستى  تغطي  ومبادرات  تدخالت  له 
الرتقاء  على  الرتكيز  مع  القطاعات، 
مقومات  وتوفـري  املواطنني  بقدرات 
التي  ال�سعاب  جتاوز  على  ت�ساعدهم 

بعينها  �سرائح  هناك  اأن  كما  تواجههم، 
متثل اأولوية بالن�سبة للبنك فـي نطاق دوره 
مقدمتها  فـي  والقت�سادي،  املجتمعي 
املحتاجني، والأيتام، وذوو الدخل املحدود، 
الإحتياجات  ذوي  من  والأ�سخا�س 
اخلا�سة، ف�سال عن املوؤ�س�سات التعليمية، 
واجلمعيات، والهيئات الريا�سية وغريها.
اللطيف  عبد  اأكرم  اأ�ساف  ناحيته  من 
روؤيته  البنك  ترجم  "لقد  قائاًل:  جراب 
ال�سرتاتيجية، من خالل تخ�سي�س ن�سبة 
وامل�ساهمة  الدعم،  لتقدمي  اأرباحه  من 
مع  بال�سراكة  الأن�سطة  من  العديد  فـي 
وغري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات 
جتلى  الذي  الأمر  املختلفة،  احلكومية 
عرب التربعات التي يقدمها البنك للعديد 
اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  من 
ب�سكل خا�س، مبا يعزز دورها ف�ساًل عن 
الفعاليات املجتمعية واحلمالت التوعوية، 
والأن�سطة الثقافـية والريا�سية، ما اقرتن 

ركائز  اأحد  املجتمعية  امل�سوؤولية  متثل 
يتطلع  الذي  القد�س،  بنك  ا�سرتاتيجية 
فـي  رائدًا  منوذجًا  يكون  اأن  اإىل  دومًا 
وقطاعاته  الفل�سطيني  ال�سعب  خدمة 
العطاء  مل�سرية  تتويجًا  وياأتي  املختلفة، 
املتوا�سلة، والنابعة من روؤيته فـي التنمية 
قطاعات  وجلميع  ال�ساملة  الإن�سانية 
�سلبة  اأر�سية  لإيجاد  الوطن  ومكونات 

مل�ستقبل اأبنائنا واأجيالنا القادمة.
رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  واأكد 
جمل�س اإدارة بنك القد�س على اأن ممار�سة 
تقوم  املجتمعية،  مل�سوؤوليته  القد�س  بنك 
على روؤية تنموية �ساملة جلميع القطاعات 
يركز  واخلدمات وجمالت احلياة، حيث 
التنمية  م�ساريع  على  برعايته  البنك 
والتعليم  ال�سحة  جمالت  فـي  امل�ستدامة 
وال�سباب والبيئة ومكافحة الفقر وغريها. 
اإىل  جراب  اللطيف  عبد  اكرم  وقال 
�سكلت  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جوانب  اأن 
لدفع  البنك  ر�سالة  من  اأ�سيا�سيًا  جزءًا 
الأمام،  اإىل  القت�سادية  التنمية  عجلة 
واجباته  من  وطنيًا  وواجبًا  �سامية  وقيمة 
التي يعتز بها، من خالل دعم اجلمعيات 
املواهب  وتنمية  اخلريية  واملوؤ�س�سات 
والبتكارات ومتكني املجتمع الفل�سطيني، 
للبنك  املجتمعية  امل�سوؤولية  ترتكز  حيث 
قطاعات  وهي؛  قطاعات،  عدة  فـي 
التنمية،  الريا�سة،  ال�سحة،  التعليم، 
الثقافة والفنون، واأخريا ذوي الحتياجات 

اخلا�سة. 



فـي  الدائم  وح�سوره  البنك  مب�ساركة 
تنظمها  التي  والندوات  املوؤمترات  رعاية 

اجلامعات املحلية وغريها".
وي�ستحوذ قطاع التعليم ب�سكل خا�س على 
البنك  عمل  اأجندة  �سمن  مميزة  مكانة 
هنا  من  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جمال  فـي 
من  العديد  مببادراته  ا�ستهدف  فقد 
اجلامعات، مثل جامعة بري زيت، جمعية 
القد�س  جامعة  بريزيت،  جامعة  اأ�سدقاء 
حلم  وبيت  غزة  من  كل  فـي  املفتوحة 

وجامعة النجاح الوطنية. 
م�سابقة  حفل  برعاية  البنك  قام  كما 
ال�سركة الطالبية لعام 2016 الذي هدف 
اإىل ا�ستنها�س قدرات طلبة املدار�س فـي 
ورعاية  ال�سركات،  واإدارة  تاأ�سي�س  فن 
فـي  والتكنولوجيا  للعلوم  معر�س فل�سطني 
للمهرجان  رعايته  على  عالوة  �سلفـيت، 

الثقافـي الأول للتوعية ب�سعوبات التعلم. 
التي  اديان عقل  الطالبة  بتكرمي  كما قام 
مب�سابقة  الأوىل  املرتبة  على  ح�سلت 
اأقيم  حفل  خالل  وذلك  العقلي  الذكاء 
مبكتب البنك فـي بديا. اإ�سافة اإىل رعايته 
املدار�س،  فـي  التكرمي  حفالت  من  لعدد 
و�سنط  حا�سوب  اأجهزة  �سراء  ومتويله 
مدر�سية لأكرث من مدر�سة و�سرح تعليمي.
قدم  فقد  والفني،  الثقافـي  اجلانب  وفـي 
ليايل  مهرجان  من  لكل  رعايته  البنك 
اخلام�س  البرية  ومهرجان  بريزيت 

من  والعديد  الثاين  ال�سيباط  ومهرجان 
بالإ�سافة  والفنية،  الثقافـية  املهرجانات 
الذي  البرية  جمعية  ملوؤمتر  رعايتة  اإىل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  فـي  اقيم 
والدراجات  ال�سيارات  معر�س  ورعاية 
رعايته  اإىل  اإ�سافة   ،Motorex النارية 
بعنوان  اأدبية  رواية  وا�سهار  اطالق  حلفل 
عبد  �سهد  للطالبة  �ستاء"  "خذلن 

الرحيم. 
"ار�س  الوثائقي  الفـيلم  برعاية  قام  كما 
وذكريات"، كما مول عددا من امل�سابقات 
من  عدد  فـي  جرت  التي  الثقافـية 

املحافظات. 
والإن�ساين،  الجتماعي  ال�سعيد  وعلى 
وا�سل البنك دعمه امل�ستمر للجمعيات التي 
تعنى بالأيتام، واملكفوفـني، وذوي الإعاقة، 
وغريهم، فقام بالتربع مب�ساحف ناطقة 
بنظام الربيل مللتقى الب�سرية للمكفوفـني 
وقام بتزويد بع�س اجلمعيات واملوؤ�س�سات 
اجهزة  من  باحتياجاتهم  اخلريية 

وم�ستلزمات خمتلفة.
يعد  الذي  التنموي،  ال�سعيد  على 
البنك  قدم  فقد  للبنك،  بالن�سبة  اأولوية 
لالأفكار  التا�سع  الريادي  للمخيم  رعايته 
ودعم  النا�سئة،  وامل�ساريع  الريادية 
ال�سيا�سات  لأبحاث  الفل�سطيني  املركز 
براجمه  فـي  الإ�سرتاتيجية  والدرا�سات 
دعمه  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  واأن�سطته 

متراز  ح�سن  روان  الطالبتان  مل�سروع 
ونادية ماهر الري�س فـي م�سروع "م�سعد 
عدا  احلركية".  العاقة  لذوي  كهربائي 
عن ذلك فقط قام بتقدمي الدعم جلمعية 
غرفة  لتجهيز  اخلريية  اأريحا  �سيدات 
الأر�ساد الإجتماعي للن�ساء �سحايا العنف 
عرفات  يا�سر  ال�سهيد  مركز  بدعم  وقام 

ال�سبابي. 
وفـي املجال الريا�سي، قدم البنك رعايته 
فـي  الثاين  املدر�سي  الأوملبي  لالأ�سبوع 
اإىل  بالإ�سافة  والبرية،  اهلل  رام  مدينة 
الفل�سطيني  الربيج  احتاد  لفريق  دعمه 
العاملية  الأوملبية  املباراة  فـي  للم�ساركة 
ملعب  �سيانة  فـي  وامل�ساهمة  بولندا،  فـي 
عالر، عالوة على تقدميه الدعم لعدد من 
النوادي الريا�سية النا�سئة فـي حمافطات 
البنك  قام  فقد  ذلك  عن  عدا  الوطن، 
الريا�سيني  احد  م�ساركة  تكاليف  بتغطية 
اجلوجبت�سو  بطولة  فـي  الفل�سطينني 

الربازيلية. 
ومل يغب اجلانب الإغاثي عن بال القائمني 
على البنك، من هنا فقد بادر فـي تقدمي 
�سالت وطرود غذائية للعائالت املحتاجة 
قطاع  فـي  الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل 
الأمل   " حملة  دعم  اإىل  اإ�سافة  غزة، 
واخلري" التي اطلقتها جمعية حياة للعمل 

التنموي والتطوعي. 
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يطا  فرعي  بافتتاح  �سعيدون  نحن 
من  وا�سعة  �سريحة  اإىل  للو�سول  وبدو 
امل�سرفـية  اخلدمة  وتقدمي  معتمدينا 
والتقنيات  الأنظمة  اأحدث  �سمن 
من  فريق  عليها  يقوم  التي  امل�سرفـية 
والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  موظفـينا 
وفق  اخلدمة  بجودة  الرتقاء  بهدف 

واملوا�سفات." املعايري  اأف�سل 
وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأّن فروع البنك 
بيئة  �سمن  ملعتمديها  تقدم  العربي 
اخلدمات  من  العديد  متطورة،  عمل 
مندوب  توفـري  مثل  املميزة  امل�سرفـية 

ح�سابات  معتمدي  خلدمة  متخ�س�س 
جمموعة  وتقّدم  كما  برمييوم،  عربي 
امل�سرفـّية  اخلدمات  من  متكاملة 
مبختلف  احل�سابات  فتح  مثل  املعتادة 
والودائع  النقدي  وال�سحب  اأنواعها 
الفواتري  ودفع  العمالت  و�سرف 
الئتمان  وبطاقات  التمويل  وخدمات 
امل�سرفـية  اخلدمات  اىل  بالإ�سافة 
اإمتام  للمعتمدين  تتيح  والتي  املبا�سرة 
ال�سهولة  امل�سرفـّية مبنتهى  معامالتهم 
مدار  على  احتياجاتهم  وتلبي  والي�سر 

ال�ساعة.

بافتتاح  موؤخرا  العربي  البنك  احتفل 
بلدة  من  كل  فـي  جديدين  فرعيني 
يطا  ومدينة  القد�س  حمافظة  فـي  بدو 
بذلك  لريتفع  اخلليل،  حمافظة  فـي 
فل�سطني  فـي  العاملة  فروعه  عدد 
خطة  اإطار  فـي  وذلك  فرعًا،   31 اإىل 
�سبكة  لتعزيز  ال�سرتاتيجية  البنك 
فروعه والو�سول اإىل اأكرب �سريحة من 

املعتمدين فـي خمتلف مواقعهم. 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  هناأ  بدوره، 
بافتتاح  العربي  البنك  كلمته  فـي 
اأداء  على  واأثنى  اجلديدة،  فروعه 
القت�سادية  بالتنمية  ودوره  البنك 
لتلبية  ينتهجها  التي  التفرع  و�سيا�سة 
من  املعتمدين  وتطلعات  احتياجات 
معايل  واأّكد  القطاعات.  خمتلف 
امل�سرفـي  التفرع  اأهمية  على  املحافظ 
احلركة  تن�سيط  فـي  تكمن  والتي 
القت�سادية فـي خمتلف املناطق، خلق 
فر�س عمل جديدة، بالإ�سافة اإىل اأنها 
م�سادر  اىل  الو�سول  بت�سهيل  ت�ساهم 
ا�سرتاتيجية  من  يعزز  مما  التمويل 

املايل. ال�ستمال 
مدير  حوراين  جمال  ال�سيد  وقال 
العربي  البنك  "اأن  فل�سطني:  منطقة 
متا�سيًا  جديدة  فروع  افتتاح  ب�سدد 
مع  بالتوا�سل  ا�سرتاتيجيته  مع 
و�سمن  مواقعهم  خمتلف  فـي  معتمديه 
احللول  اأف�سل  لتقدمي  امل�ستمر  �سعيه 
تلبي  التي  امل�سرفـية  واخلدمات 
واأ�ساف:  وتطلعاتهم  احتياجاتهم 



و�سمن  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة 
املدر�سية"  البيئة  "حت�سني  م�سروع 
العربي  البنك  من  بدعم  ينفذ  الذي 
فل�سطني  اإجناز  موؤ�س�سة  واإ�سراف 
والتعليم مت  الرتبية  وزارة  بالتعاون مع 
 5 وترميم  �سيانة  من  موؤخرا  النتهاء 
من:  كل  مناطق  فـي  حكومية  مدار�س 
 – �سوفة  �سلفـيت،  جنني،   – عجة 

واخلليل. قلقيلية  طولكرم، 
ال�سيانة  اأعمال  امل�سروع  �سمل  حيث 
الأ�سا�سية  �سوفة  ملدر�سة  والرتميم 
فـي حمافظة طولكرم، مدر�سة  للبنات 
قلقيلية،  حمافظة  فـي  ال�سالم  ذكور 
فـي  للذكور  الأ�سا�سية  �سلفـيت  مدر�سة 
خديجة  ومدر�سة  �سلفـيت  حمافظة 
عابدين فـي حمافظة اخلليل، ومدر�سة 
حمافظة  فـي  العليا  الأ�سا�سية  عجة 

جنني.
بدهان  الأعمال  هذه  متثلت  وقد 

وينتهي من صيانة وتجديد 5 مدارس حكومية ضمن مشروع »تحسين البيئة المدرسية«

وينفذ نشاط تطوعي فـي مدرسة عجة األساسية 

وا�ستبدالها  وال�سبابيك  الأبواب  بع�س 
لل�سفوف  دهان  اأملنيوم،  ب�سبابيك 
املظالت  وعمل  والبالط  واملمرات 
وامل�سارب  ال�سحية  الوحدات  وترميم 
حاجة  ح�سب  كل  ال�ساحات  وتزفـيت 

املدر�سة.
م�سروع  اأّن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
اأحد  هو  املدر�سية"  البيئة  "حت�سني 
البنك  يتباها  التي  الهامة  امل�ساريع 
اإطار  �سمن   2013 العام  منذ  العربي 

برناجمه للم�سوؤولية الجتماعية )معًا( 
التعليم احد  لي�ساهم بذلك دعم قطاع 
ت�سهم  التي  الهامة  احليوية  القطاعات 
املحلي  املجتمع  تنمية  فـي  كبري  ب�سكل 
نوعية  وحت�سني  امل�ستقبل  بناة  وتاأهيل 
جاذبة  بيئة  وتوفـري  والتعلم  التعليم 
امل�سروع  من  ا�ستفاد  حيث  للطلبة، 
 13 حوايل  �سنوات  الثالث  خالل 
طالبة  اآلف   5 عن  يزيد  وما  مدر�سة 

وطالبة.

بن�ساط  العربي  البنك  موظفو  �سارك 
الأ�سا�سية  عجة  مدر�سة  فـي  تطوعي 
برنامج  ن�ساطات  �سمن  للذكور  العليا 
يتبناه  الذي  املدر�سية"  البيئة  "حت�سني 
التوايل  على  الثالث  للعام  العربي  البنك 
لي�ساهم فـي �سيانة وترميم املدار�س من 
واأبواب  �سبابيك  وت�سليح  وبالط  دهان 

وغريها.
املدر�سية  البيئة  برنامج  يت�سمن  كما 
تطوعية  ن�ساطات  �سل�سلة  تنظيم 
بينها  من  ترميمها  يتم  التي  للمدار�س 

البنك  موظفو  قام  حيث  عجة  مدر�سة 
وال�سبابيك  الأبواب  لدهان  بالتطوع 

للمدر�سة  احل�ساري  املظهر  ليكتمل 
وظهرت بحلتها اجلديدة. 
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البنك اإلسالمي العربي يفتتح فرعًا جديدًا فـي الخليل
البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  افتتح 
عالونه  عاطف  د.  العربي  ال�سالمي 
العربي  ال�سالمي  البنك  عام  ومدير 
الثالث  الفرع  ال�سعيدي،  �سامي 
بح�سور  اخلليل،  حمافظة  فـي  للبنك 
دائرة  مبدير  ممثلة  النقد  �سلطة 
فرعون  علي  ال�سيد  ال�سوق  ان�سباط 
�سلطة  حمافظ  عطوفه  عن  ممثاًل 
رفـيق  د.  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد 
اخلليل،  حمافظ  م�ساعد  اجلعربي 
و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  وبح�سور 
حمافظة اخلليل املهند�س حممد غازي 

احلرباوي ورئي�س بلدية اخلليل د. داود 
الزعرتي، ونائب مفتي اخلليل ال�سرعي 

العمال  ولفـيف من رجال  ي�سري عيده 
واملهتمني.

ويقوم وفد من البنك بزيارة لقطاع غزه
للبنك  العامة  الدارة  من  وفد  قام 
بالأ�ستاذ  ممثال  العربي  ال�سالمي 
جمل�س  رئي�س  عالونة  عاطف  الدكتور 
املدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد  الدارة، 
بزيارة  البنك  من  وطاقم  العام، 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  جمموعة 

ورجال الأعمال فـي قطاع غزة. 
زياراته  بداية  فـي  الوفد  ا�ستهل  حيث 
بغزة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مقر 
ح�سني   / ال�سيد  مع  الجتماع  ومت 
اجلمهور  عالقات  دائرة  م�سوؤول  زقوت 
على  زقوت  اأثنى  وقد  ال�سوق  وان�سباط 
البنك ال�سالمي  اخلدمات املقدمة من 
العربي و ا�ساد بروح التعاون امل�سرتك مع 
البنك مبينا ان البنك ال�سالمي العربي 
والرائدة  املميزة  البنوك  من  يعترب 
جمموعة  الزيارة  �سملت  كما  باخلدمة. 
منها  والهلية  التعليمية  املوؤ�س�سات  من 
غزة،  فـي  وال�سالمية  الأزهر  جامعتي 

تعليم  برامج  على  الإطالع  مت  وقد 
العمل  و�سري  اجلامعتني  فـي  الطلبة 
الزيارات  و�سملت  كما  بهما.  والدرا�سة 
وموؤ�س�سات  ال�سركات  من  جمموعة 
حيث  الفل�سطيني.  اخلا�س  القطاع 
واإبداع  وريادية  دور  اىل  الإ�سارة  جتدر 
هذا القطاع فـي املجتمع و مدى اهميته 
واأبدى  القت�سادية،  العجلة  تطوير  فـي 

البنك اإعجابه و اعتزازه بهذه ال�سركات 
الفل�سطينية التي تعمل فـي ظل احل�سار 

ال�سعبة. والظروف 
الزيارة وغريها �سمن  تعترب هذه  حيث 
وبناء  للتو�سع  امل�ستقبلية  البنك  روؤية 
املزيد من ال�سا�سات القوية واملدعمات 
فـي  وا�سح  ب�سكل  تظهر  التي  املتينة 

تاريخ البنك واجنازاته.



البنك االسالمي العربي من أفضل البنوك اإلسالمية
»حسب تقييم مؤسسة جلوبال العالمية«

العربي  الإ�سالمي  البنك  حاز 
البنوك  �سمن  الأوىل  املرتبة  على 
ح�سب  فل�سطني  دولة  فـي  الإ�سالمية 
فاينن�س  جلوبال  موؤ�س�سة  اأعلنته  ما 
ال�سنوية،  مقارناتها  �سمن  العاملية 
واملقايي�س  املعايري  ت�سمل  حيث 
غلوبال  موؤ�س�سة  تعتمدها  التي 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اختيار  فـي 
النمو  الرائدة:  وامل�سرفـية  املالية 
التو�سع  الربحية،  الأ�سول،  فـي 
ال�سرتاتيجية،  العالقات  اجلغرافـي، 
البداع فـي تطوير املنتجات، ال�سمعة، 
املاليني  املحللني  واآراء  العميل،  ر�سا 
وغريهم من امل�ساركني فـي جمال هذه 

ال�سناعة.
موؤ�س�سة  اأن  بذكره  اجلدير  ومن 

موؤ�س�سة  هي  العاملية  فاينان�س  جلوبال 
التحليالت  تقدمي  على  وتقوم  تقييم 
املالية  للموؤ�س�سات  واجلوائز  واملقالت 
حيث  العامل  م�ستوى  على  وامل�سرفـية 
معرتف  معيارا  اجلوائز  هذه  تعترب 
املالية  ال�سواق  فـي  للتميز  به  وموثوق 

الدولية.
ال�سيد  للبنك  العام  املدير  واأو�سح 
ال�سالمي  البنك  اأن  �سعيدي  �سامي 
من  وم�ستمر  دائم  ب�سكل  يعمل  العربي 
جديدة  وخدمات  منتجات  تطوير  اأجل 
ورغبات  حاجات  مع  تتالئم  وحديثة 
الإلكرتونية  الثورة  مع  وتتناغم  العميل 
جمموعة  اأن  اىل  اأ�سار  و  نعي�سها،  التي 
البنك  من  املقدمة  املتميزة  اخلدمات 
الدفع  خدمة  املثال:  �سبيل  على 

الإلكرتوين PalPay، الإنرتنت البنكي، 
املوبايل   ،CVM الزيارات  اإدارة  نظام 

بانك، بطاقات الفـيزا كارد باأنواعها.

ويسلم الفائز العاشر شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر
العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
فـي  العمر  �سقة  على  العا�سر  ال�سحب 
يعترب  الذي  ومتلك"  "وفر  برنامج 
التوفـري  برامج  منظومة  من  واحد 
ال�سحب  جرى  حيث  للبنك،  املختلفة 
للبنك/فرع  العامة  الإدارة  مقر  فـي 
على  ال�سحب  جلنة  بح�سور  البرية 
جوائز التوفـري وعدد من مدراء دوائر 

الإدارة العامة ذوي العالقة.
عن  عبارة  هي  التي  اجلائزة   وكانت 
دولر  األف   100 بقيمة  �سكنية  �سقة 
ي�سرى  ال�سيدة  ن�سيب  من  اأمريكي 
لدى  املدخرة  زهران  احمد  حامد 

البنك فـي فرع قلقيلية، وقد مت ت�سليم 
عن  عربت  التي  للفائزة  اجلائزة 
اجلزيل  و�سكرها  البالغة  �سعادتها 

يقدمه  ملا  العربي  الإ�سالمي  للبنك 
من جوائز عديدة وخدمات م�سرفـية 

لكافة عمالئه. متميزة 
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ويعلن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016 
بنتائجه  ملحوظًا  منوًا  فل�سطني  بنك  حقق 
العام  من  الأول  �سهور  الت�سعة  فـي  املالية 
البنك  اأرباح  ارتفعت  حيث   ،2016

38,190,625 دولر  اىل  لت�سل  ال�سافـية 
33,305,409 دولر،  مع  مقارنة  اأمريكي، 
وعلى �سعيد   .%14.67 بلغت  وبن�سبة منو 
البنك  موجودات  �سجلت  فقد  املوجودات، 
منوًا ملحوظًا خالل الفرتة ذاتها من العام 
2016 بن�سبة 52.72% لت�سل اىل 4.253 

مليار دولر، بعد اأن كانت 2.785 مليار دولر 
املوؤ�سرات  وارتفعت   .2015 دي�سمرب  نهاية 
خالل  البنك  حققها  التي  الأخرى  املالية 
2016، حيث بينت  الربع الثالث من العام 
زيادة فـي ودائع العمالء، فقد ارتفعت بن�سبة 
مقارنة  دولر  اىل 3.2 مليار  لت�سل   %43

مع 2.2  مليار دولر نهاية دي�سمرب 2015. 
كما ارتفع حجم الت�سهيالت الئتمانية للربع 
الثالث من العام 2016 لتبلغ 2.141 مليار 
دولر  كانت 1.38 مليار  اأن  بعد  دولر، 
نهاية دي�سمرب 2015 اأي بن�سبة زيادة بلغت 
حقوق  اىل  وبالنظر  حوايل %54.22. 
امل�ساهمني، فقد بني ال�سوا، باأن بنك فل�سطني 
لت�ستمر  امل�ساهمني  حقوق  تعزيز  �سيوا�سل 
م�ساهمي  حقوق  بلغت  حيث  منوها،  فـي 
من  الثالث  الربع  نهاية  مع  فل�سطني  بنك 
العام 2016 ما جمموعه 385,978,790 
كان 305,756,304 دولر  اأن  بعد  دولر 
نهاية العام 2015. من ناحيته، عرب ال�سيد 
ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س الإدارة واملدير 
للنتائج  �سعادته  عن  فل�سطني  لبنك  العام 

الإيجابية التي حققها البنك مع نهاية الربع 
الثالث من العام 2016، م�سريًا اىل اأن جزءًا 
من هذه الزيادة حتققت بعد ا�ستكمال عملية 
اندماج البنك التجاري الفل�سطيني مع بنك 
فل�سطني، وبعد توحيد البيانات املالية للبنك 
الإ�سالمي العربي مع البيانات املالية لبنك 
الفرتة  خالل  البنك  قام  حيث  فل�سطني، 
البنك  فـي  اإ�سافـية  ح�سة  ب�سراء  املا�سية 
الإ�سالمي العربي، لت�سل اىل 52%. وقال 
ال�سوا باأن النتائج امل�سار اليها، و�سعت البنك 
على راأ�س هرم البنوك العاملة فـي فل�سطني 
بح�سة  متمتعًا  فل�سطني،  فـي  بنك  كاأكرب 
�سمن  الوطني  لالقت�ساد  رافدة  �سوقية 

منظومة امل�سارف العاملة فـي فل�سطني. 

بنك فلسطين يحتفل بافتتاح فرعه الجديد الـ 67 فـي مدينة البيرة 
بافتتاح فرعه اجلديد  احتفل بنك فل�سطني 
من  ح�سد  مب�ساركة  وذلك  البرية،  مبدينة 
من  وعدد  البنك،  وزبائن  الأعمال  رجال 
املدين  واملجتمع  الر�سمية  املوؤ�س�سات  ممثلي 
ها�سم  ال�سيد  وبح�سور  اخلا�س.  والقطاع 
فل�سطني،  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا، 
النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا،  عزام  وال�سيد 
الفل�سطينية، وعدد من امل�سوؤولني ال�سحفـيني 
فـي  اجلديد  فرعه  وبافتتاح  والإعالميني. 
على  فل�سطني  بنك  يحافظ  البرية،  مدينة 
مركزه كاأكرب املوؤ�س�سات املالية فـي فل�سطني 

والذي ميلك اأكرب �سبكة م�سرفـية تتكون من 
67 فرعًا ومكتبًا، بالإ�سافة اىل ما يزيد عن 

130 �سرافًا اآليًا منت�سرة جميعها فـي خمتلف 

املدن والقرى واملناطق الفل�سطينية. 

ويرعى فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي اكسبوتيك 2016 
قدم بنك فل�سطني رعايته الف�سية لفعاليات 
اك�سبوتيك  التكنولوجي  فل�سطني  اأ�سبوع 
2016، و�سملت فعاليات اك�سبوتيك موؤمترًا 

النهو�س  �سبل  ملناق�سة  جل�سات  ت�سمن 
والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 
وبحث التحديات وال�سعوبات التي تعرت�س 

اىل  بالإ�سافة  فل�سطني،  فـي  القطاع  هذا 
هذا  م�ستقبل  وا�سحة جتاه  بروؤيا  اخلروج 
القطاع الذي اأخذ بالتو�سع خالل ال�سنوات 
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ويختتم مشاركته فـي القمة السنوية الخامس عشر للتحالف العالمي للمرأة
ويفوز بجائزة أفضل برنامج لتمكين المرأة عن برنامج »فلسطينية«

GABV ويعلن انضمامه الى التحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم
ليكون البنك االول الذي يسجل انضمامه الى التحالف من منطقة الشرق األوسط 

عقد بنك فل�سطني موؤمترًا �سحفـيًا خا�سًا 
لالإعالن عن ان�سمامه اإىل التحالف العاملي 
تنظيم  وجرى  بالقيم.  امللتزمة  للبنوك 
لالإدارة  الرئي�سي  املركز  مقر  فـي  املوؤمتر 
رام اهلل  فـي مدينة  فل�سطني  لبنك  العامة 
"الفـيديو  املرئي  الت�سال  عرب  بالتوا�سل 
غزة،  مدينة  فـي  املدعوين  مع  كنفرن�س" 
ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  من  كل  بح�سور 
رئي�س جمل�س الإدارة، واملدير العام لـبنك 
حمافظ  ال�سوا،  عزام  وال�سيد  فل�سطني، 
والدكتور  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
التنفـيذي  الرئي�س  ايغوغورين،  ماركو�س 

بالقيم،  امللتزمة  للبنوك  العاملي  للتحالف 
فـيه  وامل�سوؤولني  البنك  �سركاء  من  وح�سد 
وعدد من ال�سحفـيني والعالميني. ويعترب 
هو  العاملي،  التحالف  اىل  الن�سمام  هذا 
فـي  البنوك  م�ستوى  على  نوعه  من  الأول 
حيث  الأو�سط،  ال�سرق  ومنطقة  فل�سطني 
البنوك  من  جمموعة  التحالف  هذا  ي�سم 
ي�سل  التي  امل�ستقلة  املالية  واملوؤ�س�سات 
عددها اىل 39 موؤ�س�سة تهدف اىل توفـري 
لتحقيق  التمويل  وا�ستخدام  اخلدمات 
الذين  املهم�سة  للفئات  امل�ستدامة  التنمية 
ل ت�سلهم اخلدمات وللمجتمعات وللبيئة. 

من  جمموعة  على  فـيه  الع�سوية  وتقبل 
ال�س�س واملبادئ التي تتبناها هذه املوؤ�س�سة 
لتكون ع�سوّا فـي هذا التحالف. من جانبه 
لأن  فخره  عن  ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  عرب 
وفاعاًل  فل�سطني ع�سوًا جديدًا  بنك  يكون 
امللتزمة  للبنوك  العاملي  التحالف  فـي 
يعك�س  الن�سمام  اأن  اىل  م�سريًا  بالقيم، 
اهتمام البنك بتبني ا�سرتاتيجية ا�ستدامة 
احلقيقي  التقدم  باأن  منه  اإميانا  �ساملة 
للمنطقة ل يتحقق اإل بالتنمية القت�سادية 
امل�ستدامة  الأعمال  واأن  والجتماعية، 

ت�ساهم فـي خلق جمتمعات م�ستقرة. 

ال�سنوية  القمة  فـي  فل�سطني  بنك  �سارك 
العاملي  امل�سرفـي  للتحالف  ع�سر  اخلام�سة 
الأمريكية  العا�سمة  فـي  التي عقدت  للمراأة 
 200 عن  يزيد  ما  مب�ساركة  وا�سنطن، 
م�سارك، ممثلني عن 80 موؤ�س�سة متثل 45 
دولة حول العامل. حيث قام بتنظيم هذه القمة 
 "GBA" التحالف امل�سرفـي العاملي للمراأة
وموؤ�س�سة التمويل الدولية. وتعترب القمة هي 
الأهم والأكرب على م�ستوى العامل وقد نظمت 
وحتفـيز  الأعمال،  "تو�سيع  عنوان  حتت 

 Boosting Business & القت�ساد 
ح�سل  حيث   ."Powering Growth

البنك خالل م�ساركته فـي القمة على جائزة 
اأف�سل برنامج لتمكني املراأة فـي فل�سطني عن 
برنامج "فل�سطينية" الذي اأطلقه البنك منذ 
عن  ممثلة  عمل  ورقة  البنك  وقدم  عامني. 
تطوير  فـي  عر�ست خاللها جتربته  البنك 
اخلدمات ال�ست�سارية غري املالية للن�ساء، كما 
�سردت م�سرية البنك منذ �سنوات فـي توعية 
م�ساركة  اأهمية  حول  الفل�سطينيات  الن�ساء 

وتوعيتها  القت�سادية،  الأعمال  فـي  املراأة 
باخلدمات البنكية التي من املمكن ال�ستفادة 
الو�سول اىل ما  البنك  ا�ستطاع  منها، حيث 
مقرات  فـي  �سنويًا  امراأة   1000 عن  يزيد 
عن  �سبيتاين  حتدثت  كما  البنك.  فروع 
جتربة البنك فـي اإطالق برنامج "فل�سطينية 
اأرن�ست  Mini MBA" بال�سراكة مع �سركة 

ويونغ وعدد من املوؤ�س�سات. ومن نتائج هذا 
الربنامج اأن الكثري من ال�سيدات دخلوا اىل 

عامل الأعمال بدعم من البنك. 

معر�سًا  الأ�سبوع  �سي�سمل  فـيما  املا�سية، 
املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  ل�سركات 
والت�سالت وغريها من ال�سركات لعر�س 
خدماتها ومنتجاتها فـي جمالت تكنولوجيا 
املعلومات. وتاأتي رعاية بنك فل�سطني لهذا 
اميانه مب�ستقبل هذا  انطالقًا من  املوؤمتر 
به  يحظى  اأن  ميكن  وما  الواعد،  القطاع 

من ا�ستثمارات كبرية، وتوفـري فر�س عمل 
لآلف اخلريجني، بالإ�سافة اىل اأنه قطاع 
اآخذ بالنمو الكبري فـي عامل يتطور ب�سرعة 
اأ�سبحت  التكنولوجيا  واأن  �سيما  كبرية، 
تدخل اىل الكثري من تفا�سيل احلياة وتوفر 
املواطنني.  احتياجات  كافة  تلبي  خدمات 
من  ال�ستفادة  بهدف  الرعاية  تاأتي  كما 

التجارب العاملية لتطوير منظومة للخدمات 
امل�سرفـية املتطورة، ومبا ين�سجم مع اأعلى 
على  حر�سه  على  عالوة  الدولية،  املعايري 
العمل  فـي  به  يقتدى  منوذجًا  ي�سكل  اأن 
وال�سرائح  الفئات  خمتلف  �سالح  فـيه  ملا 
خدماته  من  امل�ستفـيدة  القت�سادية 

ومنتجاته.



البنـوك فـي فل�ســــــطني34    

سلطة النقد الفلسطينية
مجلس إدارة سلطة النقد الجديد يؤدي اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس

النقد  �سلطة  اإدارة  جمل�س  اأدى 
معايل  برئا�سة  اجلديد  الفل�سطينية 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  املحافظ 
2016/11/02، اليمني القانونية اأمام 

عبا�س  حممود  الرئي�س  ال�سيد  فخامة 
"اأبو مازن" حفظه اهلل، حيث كان قد 
�سدر مر�سوم رئا�سي بتعيني الع�ساء 

اجلدد بتاريخ 2016/10/17.
وقد بارك فخامة الرئي�س ل�سلطة النقد 
جمل�سها اجلديد، واأ�ساد باأدائها واأكد 
على  احلفاظ  فـي  دورها  اأهمية  على 
وال�ستقرار  امل�سرفـي  اجلهاز  �سالمة 

املايل فـي فل�سطني.
وقال معايل املحافظ اإن الرعاية التي 
النقد،  ل�سلطة  الرئي�س  �سيادة  يقدمها 
فـي  الكبري  الإيجابي  الأثر  لها  كان 
وحتققها،  حققتها  التي  الإجنازات 
�سيادته  توجيهات  بف�سل  باتت  والتي 
نظرياتها  بني  مرموقة  مكانة  حتتل 

الإقليمي. امل�ستوى  على 
�سلطة  اأن  اإىل  املحافظ  معايل  واأ�سار 
قانون  اإجناز  من  قريبة  باتت  النقد 
�سيادة  من  وتوقيعه  املركزي  البنك 
اإىل  قريبًا  �ستنتقل  واأنها  الرئي�س، 

الفل�سطيني  املركزي  البنك  مبنى 
يفتتحه  باأن  نت�سرف  والذي  اجلديد، 

�سيادة الرئي�س اأبو مازن.
النقد  �سلطة  اإدارة  جمل�س  ويتكون 
معايل  برئا�سة  اأع�ساء  ت�سعة  من 
وع�سوية  ال�سوا  عزام  ال�سيد  املحافظ 
كل من نائب املحافظ الدكتور �سحادة 
املالية  وزارة  عن  وممثل  ح�سني، 
التالية  والع�ساء  غنام  فريد  ال�سيد 
ال�سريع،  طالب  الدكتور  ا�سماءهم، 
اياد  ال�سيد  برهم،  ابراهيم  ال�سيد 
طوطح  جربان  �سامية  ال�سيدة  جودة، 

والدكتور  ملحم،  فرا�س  والدكتور 
الري�س. ب�سري 

العليا  ال�سلطة  الإدارة  جمل�س  ويعترب 
النقد،  �سلطة  فـي  القرارات  لإ�سدار 
والإ�سراف  �سيا�ساتها،  باإقرار  واملكلف 
ا يخدم ال�سيا�سة  على اإدارة عملياتها مبمِ
الوطنية،  لل�سلطة  املقرة  القت�سادية 
لتحقيق  الكاملة  بال�سالحيات  ويتمتع 
القانون،  لأحكام  وفقًا  اأغرا�سها 
رئي�س  اأمام  م�سئوًل  املجل�س  ويكون 

الفل�سطينية. الوطنية  ال�سلطة 

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  نائب  افتتح 
الفل�سطينية الدكتور �سحادة ح�سني بتاريخ 
2016/10/26، فـي فندق اأوا�سيز باأريحا، 

ور�سة عمل نظمتها �سلطة النقد على مدار 
الهاتف  عرب  الدفع  خدمات  حول  يومني، 
رئي�س  دولة  برعاية  فل�سطني،  فـي  اخللوي 
الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل، ومب�ساركة 

وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة  وكيل 
الزهريي،  �سليمان  املهند�س  املعلومات 
فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
فل�سطني ال�سيد حممد الربغوثي، وبح�سور 
والأغوار  اأريحا  حمافظة  حمافظ  عطوفة 
اجلهاز  وممثلي  الفتياين  ماجد  املهند�س 
موؤ�س�سات  وممثلي  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي 

الهاتف  و�سركات  املتخ�س�سة،  الإقرا�س 
اخللوي، ومزودي الإنرتنت و�سركات الدفع 

اللكرتوين.
باحل�سور  ح�سني  �سحادة  الدكتور  ورحب 
�سلطة  حمافظ  معايل  حتيات  اإليهم  ونقل 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية  النقد 
الذي حال ظرف طارئ دون م�ساركته فـي 

وتنظم ورشة عمل حول خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي فـي فلسطين
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محافظ سلطة النقد وأعضاء مجلس اإلدارة
يعقدون لقاء عمل مع نائبة محافظ البنك المركزي السويدي

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  عقد 
ال�سوا، م�ساء  ال�سيد عزام  الفل�سطينية 
�سلطة  مبقر   ،2016/12/14 يوم 
النقد فـي رام اهلل، لقاء عمل مع نائبة 
ال�سويدي  املركزي  البنك  حمافظ 
مب�ساركة  �سنكجزيل،  �سي�سيليا  ال�سيدة 

اأع�ساء جمل�س اإدارة �سلطة النقد.
عر�سًا  �سنكجزيل  ال�سيدة  وقدمت 
فـي  ال�سويدي  املركزي  البنك  لتجربة 
وال�سيا�سات  املايل  ال�ستقرار  جمال 
وعمليات  املدفوعات  ونظم  النقدية 
ال�سوق، وذلك فـي اإطار اإطالع امل�ستوى 
على  النقد  �سلطة  فـي  الأول  الإداري 
ال�سقيقة  املركزية  البنوك  خربات 

وال�سديقة.
الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأن  يذكر 

فـي  وقعا  ال�سويدي  املركزي  والبنك 
وتعاون  تفاهم  مذكرة   ،2014 عام 
م�سرتك، من خالل الزيارات الدرا�سية 
وتنظيم  ال�ست�سارات  وتقدمي  املتبادلة 

التدريب  وبرامج  امل�سرتكة  العمل  ور�س 
اإىل تطوير  الهادفة  الفنية  وامل�ساعدات 
البنوك  فـي  بها  املعمول  العمل  مناهج 

املركزية.

ويشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي فـي بيروت
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سارك 
فـي  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
للموؤمتر  والع�سرين  احلادية  الدورة 
 2016 لعام  ال�سنوي  العربي  امل�سرفـي 
لتعاون   – الدويل  العربي  "اللوبي 
فـي  انعقد  الذي  اأف�سل"،  م�سرفـي 
وا�ستمر   ،2016/11/24 بتاريخ  بريوت 
العربية  امل�سارف  احتاد  ونظمه  ليومني، 
جمل�س  رئي�س  دولة  وح�سور  برعاية 
احلريري،  �سعد  ال�سيد  اللبناين  الوزراء 
وم�ساركة حمافظي بنوك مركزية عربية، 

و�سخ�سيات م�سرفـية عربية قيادية، اإىل 
جانب ح�سور ح�سد من كبار ال�سخ�سيات 
واأ�سحاب القرار الذين ميثلون املنظمات 
وموؤ�س�سات  املعنية  والعاملية  العربية 
وال�سلطات  والعام،  اخلا�س  القطاعني 
اإىل  بالإ�سافة  والرقابية،  الت�سريعية 
املاليني  واملحللني  اخلرباء  من  نخبة 

والقت�ساديني ورجال املال والأعمال.
ال�سوا  عزام  املحافظ  معايل  وا�ستعر�س 
التطورات  "انعكا�سات  بعنوان  كلمة  فـي 
العمل  على  – الدولية  العربية  ال�سيا�سية 

التي  الإجراءات  العربي"  امل�سرفـي 
النقد فـي جمال مكافحة  اتخذتها �سلطة 
اأبرزها  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل 
فل�سطني  وحتول  والت�سريعات،  القوانني 
العمل  جمموعة  فـي  مراقب  ع�سوية  من 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  املايل 
لت�سبح  الكاملة،  الع�سوية  اإىل  اأفريقيا 
املجموعة،  فـي   19 رقم  الع�سو  بذلك 
القطاع  على  الرقابية  الإجراءات  وتعزيز 

امل�سرفـي.

هذه  لنعقاد  �سعادته  عن  معربًا  املوؤمتر، 
كبرية  اأهمية  تكت�سب  التي  الهامة  الور�سة 

ال�سعب  فـيه  يوا�سل  الذي  الوقت  هذا  فـي 
الدولة  اأجل  من  ن�ساله  الفل�سطيني 

القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
ال�سريف.
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زاوية مصرفـية

قائمة الدخل الموحدة
البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة فـي فلسطين *

اإليرادات
8.3%211,161,078228,665,922الفوائد الدائنة 

19.3%30,260,40636,106,895الفوائد املدينة 

6.4%180,900,672192,559,027�صافـي اإيرادات الفوائد

6.9%43,759,06246,795,586�سافـي اإيرادات العمولت

6.5%224,659,734239,354,613�صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت

2.0%17,245,95716,898,592اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

87.1%3,405,3856,369,908ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

27.7%18,668,17823,843,387اأخرى

8.5%263,979,254286,466,500جمموع االإيرادات

المصاريف
7.7%86,344,57993,010,912نفقات املوظفـني

7.4%58,729,73363,054,083م�ساريف ت�سغيلية

7.4%11,756,26412,624,844ا�ستهالكات واإطفاءات

1.2%11,849,50211,986,500خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

21.5%2,066,2921,621,248 اأخرى

6.8%170,746,370182,297,588جمموع امل�صاريف

11.7%93,232,884104,168,912الربح قبل ال�صرائب

112.3%1,003,450123,398انتفاعات �سريبية موؤجلة

1.0%23,935,80623,702,111م�سروف ال�سرائب 

100%200,7390�سرائب �سنوات �سابقة

18.4%68,092,88980,590,199�صافـي ربح الفرتة

التغي 2015/6/302016/6/30  

* بيانات مالية مرحلية موحدة للبنوك العاملة فـي فل�سطني، مت ا�ستثناء بيانات البنك ال�سالمي العربي باعتباره احدى ال�سركات التابعة لبنك فل�سطني وفقًا لقوائمه املالية كما فـي 2016/06/30.
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الموجودات 
12.6%2,049,566,3312,308,268,664نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد

14.3%2,017,718,5471,729,758,507اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

31.9%862,110,1571,137,210,966اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

18.4%5,331,108,5146,309,559,228�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

21.8%120,554,620146,786,884موجودات مالية بالقيمة العادلة

2.2%939,726,407918,881,096موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

34.2%54,705,91135,976,582ا�ستثمارات

16.0%187,263,005217,174,901�سافـي موجودات ثابتة 

23.4%312,023,693385,147,435اأخرى

11.1%11,874,777,18613,188,764,263جمموع املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

690.5%33,142,414261,994,781ودائع �سلطة النقد

20.7%624,122,626753,582,325ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

41.0%10,299,81414,519,839ودائع املركز الرئي�سي

7.8%9,434,153,41710,173,037,556ودائع العمالء

10.2%100,097,158110,336,863خم�س�سات متنوعة

45.3%28,630,98041,593,149خم�س�سات ال�سرائب

60.8%245,276,380394,429,815اأخرى

12.2%10,475,722,79011,749,494,327جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
2.8%961,333,108934,074,222راأ�س املال املدفوع

100%0282,087راأ�س املال امل�ساند

100%7,164,0110اإ�سناد قر�س اإجبارية التحويل

0%9,599,1439,599,143عالوة اإ�سدار

10.3%218,874,611241,501,216احتياطي قانوين وتقلبات دورية

15.3%93,626,694107,981,248احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

106.2%1,820,0903,752,466التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

1.7%106,003,021104,199,276الأرباح املدورة

961.9%4,273,89745,385,209اأخرى

2.9%1,399,054,3961,439,269,936جمموع حقوق امللكية

11.1%11,874,777,18613,188,764,263جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة المركز المالي الموحدة
التغي 2015/6/302016/6/30



البنـوك فـي فل�ســــــطني38    

زاوية مصرفـية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفـية

الربحية
1.8%83.6%85.1%�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

6.6%0.61%0.57%العائد على املوجودات

15.0%5.6%4.9%العائد على حقوق امللكية

السيولة
2.9%77.1%79.4%ودائع العمالء / جمموع املوجودات

6.6%47.8%44.9%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / جمموع املوجودات

9.8%62.0%56.5%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / ودائع العمالء

هيكل رأس المال
1.0%89.1%88.2%املطلوبات / جمموع املوجودات 

15.0%438.4%381.1%�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / حقوق امللكية

4.4%7.2%7.6%الأرباح املدورة / حقوق امللكية

التغي 2015/6/302016/6/30 
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نفقات املوظفـني �سافـي اإيرادات العمولت

الإحتياطيات

جمموع حقوق امللكية

ودائع البنوك و�سلطة النقد

جمموع املطلوبات

�سافـي اإيرادات الفوائد

راأ�س املال املدفوع

األهمية النسبية لبنود المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من مجموع الموجودات  الحصة من مجموع الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2015/6/30 2016/6/30

�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

ودائع العمالء

املوجودات ال�سائلة

م�ساريف ت�سغيلية

%41.5 %44.9%39.2
%47.8

%11.8

%22.3

%88.2

%68.7

%6.4

%10.9

%24.3

%90.1

%89.1

%64.9

%8.8

%86.6

%34.4

%50.6

%16.6

%34.6

%68.5

%51.0

%16.3

%67.2
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زاوية مصرفـية
خل�سارة(

�سافـي الربح )ا

سطين
ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل

ص
مقارنة أهم البيانات المالية الن

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

بنك فل�سطني **
2,600,679,384

3,898,220,974
2,143,706,328

2,966,764,809
1,230,607,447

1,954,290,953
175,000,000

185,000,000
22,764,002

24,414,699

البنك العربي
3,111,365,399

3,256,546,553
2,750,050,743

2,758,629,320
1,413,794,726

1,472,452,436
100,000,000

100,000,000
23,898,265

27,651,986

البنك الوطني
773,693,695

949,747,883
499,569,256

629,587,419
377,626,708

508,838,703
75,000,000

75,000,000
2,681,328

4,652,406

بنك القاهرة عمان
872,903,638

895,240,632
653,299,346

639,513,206
319,829,150

326,755,016
50,000,000

50,000,000
3,551,560

3,385,887

بنك القد�س
732,344,950

843,213,317
585,843,987

686,348,181
382,973,206

530,200,076
55,000,000

61,050,000
4,010,911

4,149,446

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
621,644,638

757,646,293
493,541,730

619,402,628
376,266,738

505,474,055
50,000,000

50,000,000
5,083,151

6,019,521

البنك الإ�سالمي العربي
604,892,860

732,516,043
483,195,569

612,598,320
291,359,848

382,302,712
50,000,000

50,000,000
2,701,168

3,028,470

بنك الردن
570,434,489

592,282,018
485,440,661

502,836,409
138,272,161

210,259,035
50,000,000

50,000,000
2,003,166

1,707,615

بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
598,786,504

585,802,561
489,894,374

481,783,893
232,871,485

128,416,664
60,000,000

65,000,000
4,674,891

3,575,247

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
330,359,789

343,036,867
206,441,977

223,658,376
126,709,571

157,544,648
56,300,000

57,300,000
1,115,621

1,425,596

ين
البنك الهلي الرد

271,079,172
336,362,025

192,994,425
249,763,409

127,703,676
168,875,544

50,007,052
50,007,052

975,045
1,596,608

البنك التجاري الفل�سطيني
297,270,276

260,204,696
190,719,550

165,571,931
141,063,554

152,015,753
30,026,056

30,026,056
570,000

3,808,813

ين
البنك التجاري الرد

195,051,054
195,432,413

110,048,504
110,997,938

67,561,241
84,984,028

50,000,000
50,691,114

834,268
552,913

البنك العقاري امل�سري العربي
150,189,791

141,449,817
81,748,360

82,619,294
87,432,906

94,823,706
50,000,000

50,000,000
1,811,000

1,407,162

ين الكويتي
البنك الرد

122,060,801
123,578,213

54,603,828
55,560,743

11,937,577
14,628,611

50,000,000
50,000,000

188,288
359,048

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

22,020,746
10,000,000

13,054,780
0

5,098,520
0

10,000,000
10,000,000

764,867
584,327

__ ___ ______

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة
راأ�س املال املدفوع
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خل�سارة(
�سافـي الربح )ا

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

2015 / 6
2016 / 6

بنك فل�سطني **
%

21.90
%

29.56
%

22.72
%

29.16
%

23.08
%

30.97
%

18.20
%

19.81
%

33.43
%

30.29

البنك العربي
%

26.20
%

24.69
%

29.15
%

27.12
%

26.52
%

23.34
%

10.40
%

10.71
%

35.10
%

34.31

البنك الوطني
%

6.52
%

7.20
%

5.30
%

6.19
%

7.08
%

8.06
%

7.80
%

8.03
%

3.94
%

5.77

بنك القاهرة عمان
%

7.35
%

6.79
%

6.92
%

6.29
%

6.00
%

5.18
%

5.20
%

5.35
%

5.22
%

4.20

بنك القد�س
%

6.17
%

6.39
%

6.21
%

6.75
%

7.18
%

8.40
%

5.72
%

6.54
%

5.89
%

5.15

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

5.24
%

5.74
%

5.23
%

6.09
%

7.06
%

8.01
%

5.20
%

5.35
%

7.465
%

7.469

البنك الإ�سالمي العربي
%

5.09
%

5.55
%

5.12
%

6.02
%

5.47
%

6.06
%

5.20
%

5.35
%

3.97
%

3.76

بنك الردن
%

4.80
%

4.49
%

5.15
%

4.94
%

2.59
%

3.33
%

5.20
%

5.35
%

2.94
%

2.12

بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
%

5.04
%

4.44
%

5.19
%

4.74
%

4.37
%

2.04
%

6.24
%

6.96
%

6.87
%

4.44

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

2.78
%

2.60
%

2.19
%

2.20
%

2.38
%

2.50
%

5.86
%

6.13
%

1.64
%

1.77

ين
البنك الهلي الرد

%
2.28

%
2.55

%
2.05

%
2.46

%
2.40

%
2.68

%
5.20

%
5.35

%
1.43

%
1.98

البنك التجاري الفل�سطيني
%

2.50
%

1.97
%

2.02
%

1.63
%

2.65
%

2.41
%

3.12
%

3.21
%

0.84
%

4.73

ين
البنك التجاري الرد

%
1.64

%
1.48

%
1.17

%
1.09

%
1.27

%
1.35

%
5.20

%
5.43

%
1.23

%
0.69

البنك العقاري امل�سري العربي
%

1.26
%

1.07
%

0.87
%

0.81
%

1.64
%

1.50
%

5.20
%

5.35
%

2.66
%

1.75

ين الكويتي
البنك الرد

%
1.03

%
0.94

%
0.58

%
0.55

%
0.22

%
0.23

%
5.20

%
5.35

%
0.28

%
0.45

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

%
0.19

%
0.08

%
0.14

%
0

%
0.10

%
0

%
1.04

%
1.07

%
1.12

%
0.73

جمموع املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة
راأ�س املال املدفوع

سطين
ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل

ص
سوقية الن

ص ال
ص

مقارنة أهم الح

** ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره اإحدى �سركاته التابعة كما فـي 2016/06/30.
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لر
 دو

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثالث 2016(

�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى
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زاوية اقتصادية
لر

 دو
يون

مل

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

نق
طة

نق

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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ت�سعى جمعية البنوك فـي فل�سطني خللق روؤية جماعية للقطاع امل�سرفـي، تنبثق عنها الروؤى الفردية للبنوك، حيث تعمل على الرتقاء بال�سناعة 
امل�سرفـية فـي فل�سطني، اإذ تراعي فـي كل عام الرتكيز على حزمة من املجالت التي ت�سكل اهتمامًا م�سرتكًا للبنوك، حيث قامت باعتبارها ممثلة عن 
القطاع امل�سرفـي والناطقة بل�سانه، اإىل احل�سد والتاأثي فـي جمموعة من الق�سايا التي تهم ال�سناعة امل�سرفـية من خالل متابعة: اأربعة قوانني، 
ونظام واحد، وخم�سة تعليمات، وخم�س ع�سرة مو�سوعاً م�سرفيًا وذلك مع جهاٍت عدة: �سلطة النقد، هيئة �سوق را�س املال، رئا�سة جمل�س الوزراء، 
وزارة املالية والتخطيط، وزارة القت�ساد، وزارة احلكم املحلي، املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س، ال�سندوق الفل�سطيني للت�سغيل واحلماية 
الجتماعية للعمال، احتاد املقاولني الفل�سطيني، و�سندوق اقرا�س الطلبة فـي اجلامعات، وكان من اأهم املوا�سيع التي مت متابعتها: م�سودة م�سروع 
قانون ال�سركات ل�سنة 2014، قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2016 م ب�ساأن ال�سمان الجتماعي، قرار بقانون رقم )10( ل�سنة 2015م ب�ساأن اإيجار 
وبيع الأموال غري املنقولة من الأجانب، م�سودة قانون املناف�سة الفل�سطيني، وم�سروع نظام �سمان احلقوق فـي املال العام، ومت و�سع املالحظات على 
عدد من م�سودات التعليمات ال�سادرة عن �سلطة النقد منها: تعليمات تنظيم عمل �سركات وخدمات املدفوعات، تعليمات الإقرا�س امل�سوؤول، تعليمات 
الع�سوية فـي نظام املفتاح الوطني 194، تعليمات تطبيق متطلبات كفاية راأ�س املال وفق مقررات بازل II، تعليمات حمددات العالنات والدعايات 
وحمالت اجلوائز اخلا�سة باملنتجات واخلدمات املالية وامل�سرفـية، كما ناق�ست عدد من الق�سايا واملوا�سيع املتعلقة بالعمل امل�سرفـي منها: كفالء 
القرو�س، اذونات الدفع، متابعة بحث اآلية للت�سديد الآيل للمقرت�سني من �سندوق اقرا�س طلبة اجلامعات من خالل البنوك، بحث الق�سايا املتعلقة 
باملعامالت املالية وامل�سرفـية ل�سركات املقاولت، درا�سة الآليات والتعديالت املنا�سبة ملعاجلة املوا�سيع ال�سريبية، قانون اإيجار وبيع الأموال غري 
املنقولة من الأجانب، ر�سوم �سجل �سمان احلقوق فـي الأموال املنقولة، اجراءات دفع ر�سوم ت�سجيل الموال املنقولة، وال�ستعالم اللكرتوين عن 

ال�سركات من �سجل ال�سركات فـي وزارة القت�ساد.
وفـي جمال الدرا�سات و الأبحاث قامت اجلمعية بتنفـيذ ثالثة وع�سرون درا�سًة وتقريراً مالياً وم�سرفـياً وهي: درا�ستا حتليل مايل للبيانات 
واملوؤ�سرات املالية املجمعة للقطاع امل�سرفـي واملنفردة لكل بنك من البنوك العاملة فـي فل�سطني، واأربعة ت�سنيفات مالية وم�سرفية ت�سمنت نتائج 
اأعمال البنوك والتفرع امل�سرفـي واملوارد الب�سرية خالل عامني، واثنا ع�سرة درا�سة م�سرفـية تهم القطاع امل�سرفـي وهي حتليل اأداء واخرى حتليلية، 

كما اأعدت خم�سة تقارير متنوعة ما بني اجلهاز الوظيفـي، مميزات الرواتب، التوزيع اجلغرافـي، ومقارنة ما بني قطاعني ماليني.
ومن حيث الأن�سطة والفعاليات قامت اجلمعية بعقد وتنظيم وم�ساركة باأكرث من ت�سعني ن�ساطاً متنوعاً ما بني لقاءات وور�س عمل واجتماعات 
ت�ساوريه وموؤمترات، حيث مت عقد ما يزيد عن الأربعني اجتماعاً متنوعاً فـي مقر اجلمعية وامل�ساركة فـي تنفـيذ وتنظيم العديد من الن�ساطات كان 
اأبرزها: ور�سة عمل حول قرار بقانون رقم )6( ل�سنة 2016 ب�ساأن ال�سمان الجتماعي، ور�سة عمل حول اأذونات الدفع، وتكرمي املوظفـني املتميزين 
فـي القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، كما عقدت اجلمعية العديد من اللقاءات مع ممثلي املوؤ�س�سات الدولية واملحلية من القطاع العام واخلا�س منهم: 
بعثة جمموعة البنك الدويل، بعثة �سندوق النقد الدويل، بعثة الوكالة المريكية للتنمية الدولية، وزارة املالية والتخطيط، وزارة القت�ساد الوطني، 
وزارة احلكم املحلي، الهيئة العامة لل�سوؤون املدنية، هيئة �سوق راأ�س املال، واحتاد املقاولني الفل�سطينيني، وكان لها اكرث من ع�سرين م�ساركة فـي 
اأن�سطة حملية وعربية ودولية منها: املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني الدويل 2016 "الطاقة املتجددة وفر�س التمويل"، موؤمتر "بلورة ا�سرتاتيجية 
املرحلة القادمة لتمويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة"، موؤمتر ما�س القت�سادي 2016، ور�سة عمل حول "خدمات الدفع عرب الهاتف اخللوي"، 
وموؤمترات وندوات احتاد امل�سارف العربية، و�ساركت ب�سفتها ممثاًل عن القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني فـي اأكرث من ع�سرين اجتماعاً ملجال�س 
الإدارات واللجان والفرق الوطنية منها: ال�سندوق الثقافـي الفل�سطيني، اللجنة الفنية لبحث اآلية التعاون بني اجلهاز امل�سرفـي ووزارة القت�ساد 

الوطني، الفريق الوطني لإعداد ا�سرتاتيجية البيئة عرب القطاعية.
وفـي جمال العالقات العامة والإعالم ن�سرت اجلمعية ت�سعة اإ�سدارات م�سرفـية واعالمية وهي: اأربعة اأعداد من جملة "البنوك فـي فل�سطني"، 
كتيب "درا�سات  اإىل  بطاقة "حقائق م�سرفـية"، وكتيب "الداء املقارن للبنوك 2015"، بالإ�سافة  2015" يرافقه  للبنوك  وكتاب "الو�سع املايل 
للبنوك  الجتماعي  ون�سرة "الدور  ا�سافة اىل الن�سرة ال�سهرية من "املوؤ�سر امل�سرفـي" يرافقها بطاقة "بيانات م�سرفـية"،  م�سرفـية 2015"، 

2015"، بالإ�سافة اىل كتاب "التقرير ال�سنوي 2015".

اما فـي جمال التثقيف امل�سرفـي فقد �ساركت اجلمعية فـي احلمالت الإعالمية اخلا�سة بال�ستمال املايل،كفالء القرو�س، ال�سبوع امل�سرفـي 
لالأطفال وال�سباب، ونظام املفتاح الوطني 194.

كما زاد عدد الزيارات للموقع اللكرتوين للجمعية والتفاعل على مواقع التوا�سل الجتماعي حل�سابات اجلمعية.

عام 2016 على صفحة








