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رغم �لظروف �ل�سيا�سية �ال�ستثنائية �لتي تعي�سها �لدولة �لفل�سطينية بني مثيالتها، �إال 
�أعلنت  فم�ؤخرً�  �ملتميزة،  �الإجن��از�ت  ت�سجيل  ف�ي  �ملقاوم  �قت�سادها  جد�رة  تثبت  �أنها 
“�الآيبان” �لذي  باإطالق نظام  �إجناز م�سرف�ي متثل  �لفل�سطينية حتقيق  �لنقد  �سلطة 
دفع دولة فل�سطني لت�يل دورها �لريادي باأن تك�ن �ساد�س دولة عربية تطبق هذ� �لنظام.

�الإجناز حققته �سلطة �لنقد �لفل�سطينية، بينما �سّجل بال��قع كنجاح للنظام �مل�سرف�ي 
�لفل�سطيني ككل، حيث و�سع هذ� �لقطاع على خط �لتط�ر و�لرقي ليمّر مبحطات متقدمة 

ت�ساهي ما و�سلت �إليه �ل�سناعة �مل�سرف�ية ف�ي �لدول �ملتقدمة.

هذ�  �ل�زير،  جهاد  �لدكت�ر  �ملحافظ  مبعايل  ممثلة  �لفل�سطينية،  �لنقد  ل�سلطة  نبارك 
�الإجناز، ون�سيفه �إىل قائمة �الإجناز�ت �لتي حتققت، ونتطلع قدمًا �إىل حتقيق �ملزيد، 

فمعًا و�س�يًا نح� جناحات �أخرى نت�ج بها �لنظام �مل�سرف�ي �لفل�سطيني.
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حوار خاص

عزام الشوا - رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين
جمعية البنوك فـي فلسطين صرح مصرفـي أفتخر برئاسته

األرقام التي حققها بنك القدس تشهد على إنجازاتي فـي البنك

التقت »البنوك فـي فلسطين« بمعالي عزام الشوا، 
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك فـي فلسطين، 
للحديث معه حول الجمعية وحول تجربته فـي بنك 

القدس، فكان هذا الحوار.

ما هي أهمية جمعية البنوك للقطاع المصرفـي؟

لالقت�ساد  كع�سب  �مل�سرف�ي  �لقطاع  الأهمية  نظرً� 
�لفل�سطيني؛ فاإن جمعية �لبن�ك ف�ي فل�سطني ت�سعى لالإلتز�م 

بقيامها بدور ن�سط وفعال ف�ي متكني هذ� �لقطاع مبا ي�ساهم 
�لظروف  رغم  �القت�سادية  �لتنمية  حدوث  ف�ي  فعال  بدور 
�مل�سرف�ية  بال�سناعة  لالرتقاء  �جلمعية  فت�سعى  �لر�هنة، 
ف�ي فل�سطني من خالل خلق روؤية جماعية للقطاع �مل�سرف�ي 
تهتم  حيث  للبن�ك،  �لفردية  �لروؤى  عنها  تنبثق  �لفل�سطيني 

�جلمعية بعدة ق�سايا تتعلق بالبن�ك.
و�لدر��سات  �لبح�ث  باإجر�ء  �جلمعية  تق�م  ذلك،  على  بناء 
وعقد  �لن�سر�ت  �إ�سد�ر  �إىل  �إ�سافة  �مل�سرف�ية،  للق�سايا 
الأع�سائها،  �مل�سرتك  �الإهتمام  ذ�ت  �لعمل  وور�س  �لندو�ت 



5 البنـوك فـي فل�ســــــطني

 العدد  52، كانون اأول 2012

�لبن�ك �الأع�ساء ف�ي  �لتن�سيق و�لت���سل مع  حيث تعمل على 
فل�سطني لت�ثيق �لتعاون ف�يما بينهم، فتبحث �لق�سايا �مل�سرتكة 
و�ملتعلقة مبختلف �أوجه ن�ساطات �الأع�ساء، وتعمل على �إيجاد 
�حلل�ل �ملنا�سبة للم�ساكل �لتي ت��جههم، كما تعمل على تبادل 
�ملعل�مات و�خلرب�ت ف�ي كل ما من �ساأنه رفع م�ست�ى �لعمل 
�إىل  �إ�سافة  لالأع�ساء،  �مل�سرتكة  �الأهد�ف  �مل�سرف�ي وخدمة 
�مل�سرف�ية  �خلدمات  �أد�ء  �أ�ساليب  لتط�ير  �لد�ئم  �سعيها 
جمال  ف�ي  �لتقنية  �مل�ساعدة  بتقدمي  فتبادر  وحتديثها، 
�آخر  مل��كبة  �مل�سرف�ي  �لقطاع  م�ظف�ي  قدر�ت  وتنمية  بناء 
و�لتن�سيق مع  �لتعاون  �مل�سرف�ي من خالل  �لعمل  م�ستجد�ت 
�جلهات ذ�ت �ل�سلة، وت�ف�ري �ملعل�مات ورفد �ملعرفة �لتي من 
�ساأنها �أن ت�ساهم ف�ي تط�ير �ل�سناعة �مل�سرف�ية. كما تعمل 
�جلمعية على ت�س�ية �خلالفات بني �أع�ساءها �أو بني �الأع�ساء 

وغريهم عند تقدمي طلب خطي من قبل �ملتنازعني �إليها.
�إ�سافة �إىل ما �سبق، ت���سل �جلمعية تن�سيقها مع �سلطة �لنقد 
�مل�سرف�ي  للنظام  �مل�سرتكة  �الأهد�ف  لتحقيق  �لفل�سطينية 

�لفل�سطيني. 
تعمل  �ملتقدمة،  و�خلرب�ت  �لتجارب  من  �الإ�ستفادة  وبهدف 
ف�ي  �ملماثلة  �مل�ؤ�س�سات  مع  �لد�ئم  �لت���سل  على  �جلمعية 

�خلارج.

ماذا تقدم جمعية البنوك للقطاع المصرفـي؟

باحل�سد  ��ستطاعت  �أنها  �إال  للجمعية،  �ملحدودة  �مل��رد  رغم 
عملها،  جمال  ف�ي  �الإجناز�ت  من  عددً�  حتقق  �أن  و�لتاأييد 
كتخف�ي�س  عدة،  �إجناز�ت  بتحقيق  �جلمعية  جنحت  حيث 
ر�س�م م�ؤ�س�سات �سمان �ل�د�ئع من 6 باالألف �إىل 3 باالألف، 
خالل  من  �حل��ر  جلنة  ف�ي  �الأ�سا�سي  دورها  �إىل  �إ�سافة 
�حلك�مة،  مع  �خلا�س  �لقطاع  مل�ؤ�س�سات  �لتن�سيقي  �ملجل�س 
و�لذي نتج عنه تخف�ي�س ن�سب �سريبة �لدخل من 30 % �إىل 

.% 20

م�سرف�ية  در��سة   12 تنف�يذ  على  �أي�سًا  �جلمعية  وتعمل 
�لعمل  ك�ر�س  �لن�ساطات  من  عددً�  وتنظم  �سن�يًا، 
�أما على �سعيد �لعالقات �لعامة و�الإعالم  و�الجتماعات. 
فت�سدر �جلمعية 12  �إ�سد�رً� �سن�يًا، �إ�سافة �إىل قيامها 

م�ؤخرً� باإطالق م�قعها �الإلكرتوين.

العام  خالل  البنوك  جمعية  إنجازات  أهم  هي  ما 
2012؟

كان  �إجناز�ت  عدة  �جلمعية  حققت   ،2012 �لعام  خالل 
يلبي  وع�سري  متط�ر  �أ�سا�سي  نظام  عمل  ر�أ�سها  على 
�حتياجات �ملرحلة �لقادمة، و�لتن�سيق بني �لبن�ك �لعاملة 
وكذلك  م�سرف�ية،  خدمات  �سركة  لتاأ�سي�س  فل�سطني  ف�ي 
جلنة  وت�سكيل  غزة،  قطاع  ف�ي  تنم�ي  م�سروع  دعم  تبني 

ل�سر�ء مقر للجمعية.

ما هي خطة الجمعية للعام القادم؟

خل�ة  عقد  على  �لقادم  �لعام  خالل  �جلمعية  تعمل 
باالإعد�د  تق�م  حيث  جمعيتها،  الأع�ساء  ��سرت�تيجية 
لتنظيم زيارة جلمعية م�سارف لبنان و�حتاد بن�ك م�سر 
�أو��سر  لت�ثيق  �سعيها  باإطار  �الأردن  ف�ي  �لبن�ك  وجمعية 
�لتعاون بينها وبني �مل�سارف �لعربية، وذلك بهدف تبادل 
�لتجارب معهم، وللتباحث ف�ي عدة �أم�ر م�سرف�ية، كبحث 
�جلهات  مع  �لعالقة  وبحث  للجمعيات،  �الأ�سا�سي  �لنظام 
�لرقابية، و�لتن�سيق مع م�ؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س، وكذلك 
بحث ��سرت�تيجية هذه �مل�ؤ�س�سات وحماور �لعمل و�خلطط 
لها، �إ�سافة �إىل بحث م���سيع ذ�ت �سلة، بهدف �لتح�سري 
عنها  ينبثق  �س�ف  و�لتي  �ال�سرت�تيجية  �خلل�ة  تلك  لعقد 

��سرت�تيجية عمل �جلمعية لل�سن��ت �لثالث �لقادمة.
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عملك  تنهي  العام  هذا  نهاية  مع 
كمدير عام بنك القدس، بعد فترة 
ماذا  سنوات،  الخمس  عن  تزيد 

قدم عزام الشوا لبنك القدس؟

�لقد�س  لبنك  عام  كمدير  عملي  خالل 
قدمت للبنك و�أ�سرته �س��ء على م�ست�ى 
�لعاملني  �لزمالء  �أو  �الإد�رة  جمل�س 
خرب�تي  كامل  �لبنك،  عمالء  �أو  معي 
وو�سعت  و�الإد�رية،  و�ملهنية  �مل�سرف�ية 
ف�ي ت�سرف �لبنك و�أ�سرته كل ما �أملكه 
وبذلت  و�سخ�سية،  عامة  عالقات  من 
�لبنك  �ساأن  لرفع  �ملمكن  �جلهد  كل 
و�ل�سيا�سية  �القت�سادية  �الأو�ساط  ف�ي 
�ل�طن،  �أنحاء  كافة  ف�ي  و�الجتماعية 
خدماته،  ف�ي  ر�ئدً�  بنكًا  ليك�ن 
تط�ير  ف�ي  و�سريكًا  حقيقيًا  ومناف�سًا 
�لكلمة.  مبعنى  �لفل�سطيني  �القت�ساد 
ومل �أغفل عن �أهمية  �إعادة بناء عالقة 
�أو  �لنقد،  �سلطة  مع  للبنك  �إيجابية 
كم�ؤ�س�سة  �لقد�س  بنك  و�سع  عن  �أغفل 
�الأمامي  �ل�سف  ف�ي  وفاعلة  ناجحة 
فل�سطني،  د�خل  �ملحافل  كافة  ف�ي 
ريادة  حتقيق  عن  �أغفل  مل  �أنني  كما 
�لبن�ك  من  �أقر�نه  بني  �لقد�س  بنك 
ما  تغيري  و�أحقق  فل�سطني،  ف�ي  �لعاملة 
�لعمل  بد�ية  من  تغريه  �أحد  ي�ستطع  مل 
ثقة  عرب  وذلك  �ل�طنية،  �ل�سلطة  ف�ي 
�لقطاع �مل�سرف�ي بنا وت�سريفنا برت�أ�س 

جمل�س �إد�رة جمعية �لبن�ك ف�ي فل�سطني، �الأمر �لذي يحدث لبنك 
فل�سطيني الأول مرة منذ تاأ�سي�س �جلمعية.

�ختيار  ف�ي  نتميز  �أن  �أي�سًا  ��ستطعنا  بل  ذلك،  عند  نت�قف  ومل 
�لبنك  ف�ي  �سريك  كدخ�لنا  �لهامة،  �ال�ستثمارية  �لفر�س  �أف�سل 
�لدويل،  فل�سطني  بنك  على  و�ال�ستح��ذ  �لفل�سطيني،  �الإ�سالمي 

وم�ساركتنا كم�ؤ�س�س ف�ي �سركة ت�ليد كهرباء �ل�سمال.  

��ستمر�رية  على  مهني  وب�سكل  حفاظنا  ف�ي  و�لدعم  �لع�ن  وكنا 

حوار خاص
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�لتي �ساحبت  �مل�ساكل  �آثار  و�إبعاده عن  �لبنك،  عمل 
)جمم�عة  �ل�سركاء  بني  �ال�سرت�تيجي  �خلالف 
جل�بال( حلني �نتهاء �الأزمة، و�نتخاب جمل�س �إد�رة 
مل  و�أ�سدقاء  �إخ�ة  مع  وعملنا  حينها.  ف�ي  جديد 
ف�ي  جل�بال  �سركة  ملكية  ت�س�ية  ف�ي  فقط  ي�ساهم�� 
كم�ساهمني  ��ستقطبناهم  بل  متميز؛  ب�سعر  �لبنك 

معنا ف�ي �لبنك.

ف�ي  �لالزمة  �الأمان  �سبكة  ت�ف�ري  ��ستطعنا  لقد 
و�لبن�ك  دي�سك�نت  �ملر��سل  بنكنا  مع  معركتنا 
�الأجنبية، باالإ�سافة ل�ج�د حك�مة حما�س ف�ي غزة.

�سر�كات  نك�ن  �أن  �لق�سرية  �ملدة  ف�ي هذه  ��ستطعنا 
ك�سندوق  �قت�سادية  م�ؤ�س�سات  مع  ��سرت�تيجية 
�لدولية  �لتم�يل  وم�ؤ�س�سة  �لفل�سطيني،  �الإ�ستثمار 
 ،)LGF( �لقرو�س  �سمان  وم�ؤ�س�سة   ،)IFC(
نائب  نحن  و�لي�م  ومهمة،  عديدة  �أخرى  وم�ؤ�س�سات 

رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �لفنادق �لعربية.

�ملجتمع  �سر�ئح  مع  نت���سل  �أن  �أي�سًا  ��ستطعنا 
وباأقل  �ملجتمعية  �مل�س�ؤولية  خالل  من  �ملتن�عة 

�لتكاليف، مقارنة بالبن�ك �الأخرى �ملناف�سة.
لقد ��ستطعنا �أن جن�سد روح �ل�طن �ل��حد بفروعنا 
�لعزل  بعد  حتى  �ل�طن،  �أنحاء  بكافة  �ملنت�سرة 
�أع�ساء  وبع�س  رئي�س  �أن  و�أعتقد  لغزة،  �ل�سيا�سي 
�ملجل�س �لذين ر�فق�نا برحلة غزة �الأخرية قد عا�س�� 

هذه �لتجربة �لن�عية �لر�ئعة.

مب�ج�د�ت  �لبنك  كان  �ملن�سب  ��ستلمت  حني 
دوالر،   63,741,261 وود�ئع  دوالر،   148,190,194

وخم�س�سات  دوالر،   34,224,341 وت�سهيالت 
 4,237,922 و�إير�د�ت  دوالر   9,695,828

وخ�سائر  دوالر   6,436,063 وم�ساريف  دوالر 
-2,198,141 دوالر، وعدد ح�سابات 40500، وعدد 

وبالرتتيب   ،153 �لعاملني  وعدد  ومكتبني،   8 فروع 
�لعا�سر   و�لرتتيب  �لفل�سطينية،  للبن�ك  �ل�سابع 

للبن�ك �لعاملة ف�ي فل�سطني من حيث �مل�ج�د�ت.

من  كبريً�  �س�طا  وخ�سنا  �لطريق  ن�سف  قطعنا  لقد 
م�سرف�يًا  �سرحًا  م�سكلني  دوالر،  �لبلي�ن  م�سرية 
مبلغ   2011 عام  نهاية  ف�ي  و�سلت  مب�ج�د�ت 
 331,906,800 458,564,746 دوالر،       وود�ئع 

دوالر،   305,496,472 وت�سهيالت  دوالر، 
بلغت  و�إير�د�ت  دوالر،   11,908,183 وخم�س�سات 
 10,352,308 وم�ساريف  دوالر   25,216,512

ح�سابات  وعدد  دوالر،   2,632,587 و�أرباح  دوالر 
161300، وعدد فروع 17 و4 مكاتب، وعدد عاملني 

�لفل�سطينية،  للبن�ك  �لثاين  وبالرتتيب   ،450

من  بفل�سطني  �لعاملة  للبن�ك  �خلام�س  و�لرتتيب 
حيث �مل�ج�د�ت. 

و�أنا �أودع بنك �لقد�س، حيث ت�سهد هذه �الأرقام على 
للبنك  �أمتنى  فاإنني  للبنك،  حققتها  �لتي  �الإجناز�ت 
�أن  �لقادمة  �الإد�رة  من  وناأمل  و�زدهار،  تقدم  كل 

تتمكن من �إكمال �مل�سرية �لتي بد�أتها.
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الرئيس  مع  فلسطين  فـي  البنوك  لمجلة  خاص  لقاء  فـي 
سمير  د.  تحدث  القابضة  باديكو  لشركة  التنفـيذي 
سهمها  وقيمة  استثماراتها  حيث  من  شركته  حول  حليلة 
االقتصاد  فـي  مساهمتها  إلى  إضافة  المستقبلية،  وخطتها 
الفلسطيني، وقال أن استثمارات الشركة موزعة على كافة 
القطاعات، كما أنها موزعة جغرافـيًا على كافة المحافظات، 
بما فـي ذلك القدس وقطاع غزة، مضيفًا »إن هذا الحجم من 
االستثمارات، وتوزعه، جغرافـيًا وقطاعيًا، وحقيقة أن الكثير 
خارجيين،  مستثمرين  مع  بشراكة  نفذ  المشاريع  هذه  من 
مبادرات،  من  القابضة«  »باديكو  تطلقه  ما  إلى  إضافة 
سواء على صعيد األدوات المالية أم على صعيد المسؤولية 
مساهمة  حجم  للعيان  ظاهر  بشكل  يبرز  االجتماعية، 

»باديكو القابضة« فـي بناء االقتصاد الفلسطيني«. 

�إىل ن�س �للقاء:
2008 وأنت تشغل منصب الرئيس التنفـيذي  منذ عام 
د.  قدم  ماذا  فلسطين،  فـي  القابضة  باديكو  لشركة 

سمير حليلة للشركة حتى نهاية العام الحالي؟

�أن  ميكن  ال  لل�سركة  �إجناز  كل  �أن  على  �لتاأكيد  من  بد  ال  بد�ية 
�لذي  باأكمله،  �لتنف�يذي  للطاقم  جماعي  جهد  نتيجة  �إال  يك�ن 
قبل  من  �ملقرة  �ل�سيا�سات  لرتجمة  و�حد  فريق  بروح  يعمل 
جمل�س �الإد�رة وت�جيهاته، فالعمل �لفردي ف�ي �سركة ك� »باديك� 

�لقاب�سة«، مهما كان مبدعًا، ال يف�سي �إىل �لنتائج �ملرج�ة.
كان   ،2008 عام  لل�سركة  تنف�يذي  كرئي�س  ملهامي  ت�سلمي  عند 
»�ل�سكة«  �إىل  �ل�سركة  باإعادة  �الإد�رة  جمل�س  لدى  ت�جه  هناك 
�لتي �أ�س�ست من �أجلها، وهي �ال�ستثمار ف�ي م�ساريع ��سرت�تيجية 

د. سمير حليلة - الرئيس التنفـيذي لشركة باديكو القابضة
فـي ظل إعادة النظر بالوضع السياسي واالقتصادي بشكل سنوي

ليس من الحكمة الدخول فـي استثمارات جديدة خالل السنة القادمة

مقابلة العدد
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خمتلف  ف�ي  �لفل�سطيني،  �القت�ساد  على  �ملدى  بعيد  �أثر  ذ�ت 
�لقطاعات، وجذب ما �أمكن من �مل�ستثمرين �خلارجيني للدخ�ل 
�مل�ساريع،  هذه  ف�ي  �ملحليني  �مل�ستثمرين  من  غرينا  ومع  معنا، 
وذلك بعد �ل�سن��ت �لعجاف �لتي مر بها �القت�ساد �لفل�سطيني 

خالل �سن��ت �الإنتفا�سة �لثانية بعد �لعام 2000.
وقد �رتكزت هذه �لت�جهات �جلديدة على ثالثة عنا�سر: �الأول 
عدد  �إد�رة  حتت  ومركزتها  �ل�سركة  ��ستثمار�ت  هيكلة  �إعادة 
حمدود من �ل�سركات �لقاب�سة، و�لثاين �ال�ستثمار ف�ي قطاعات 
و�لثالث  و�لزر�عة،  �لتحتية  �لبنية  قطاعي  وخ�س��سًا  جديدة، 
�لكاف�ية  �ل�سي�لة  لل�سركة  ت�فر  جديدة  مالية  �أدو�ت  ��ستحد�ث 
م�ستقرة  �سيا�سة  على  �حلفاظ  �ل�قت  نف�س  وف�ي  ال�ستثمار�تها، 

ف�ي ت�زيع �الأرباح على �مل�ساهمني.
وبالفعل، فنحن �الآن على م�سارف �النتهاء من تنف�يذ هذه �خلطة، 

و�لبدء بخطة جديدة لل�سن��ت �خلم�س �لقادمة.
�إعادة  �إعادة �لهيكلة، فقد كان �ملطروح ف�ي �لبد�ية  على �سعيد 
هيكلة �ال�ستثمار�ت ف�ي قطاع �ل�سياحة، ومت ف�يها دمج �أو �سر�ء 
وو�سعت  �لقطاع،  هذ�  ف�ي  عاملة  �سركة   14 على  �الإ�ستح��ذ  �أو 
حتت �سركتني قاب�ستني كبريتني: �لقد�س لال�ستثمار�ت �ل�سياحية 
»جيدك�«، وهي ت�سرف �الآن على ��ستثمار�تنا ف�ي قطاع �لفنادق، 
�إ�سافة �إىل م�سروع نادي رجال �الأعمال بر�م �هلل وق�سر �حلمر�ء 
ف�ي �لقد�س، و�سركة فل�سطني لال�ستثمار �لعقاري »بريك�«، �لتي 
باتت ت�سرف على �سركة �ملناطق �ل�سناعية »بيدك�« ف�ي �ل�سفة 
ومثيلتها ف�ي قطاع غزة، و�مل�سرق �لعقارية، و�سركة بال عقار �لتي 

تدير �ملركز �لتجاري وم�قف �ل�سيار�ت بنابل�س.
��ستثمار�تنا  كل  تركيز  على  عملنا  فقد  �ل�سناعة،  قطاع  وف�ي 
�ل�سناعي،  لال�ستثمار  فل�سطني  �سركة  حتت  �لقطاع  هذ�  ف�ي 
وت�سمل هذه �ال�ستثمار�ت: فل�سطني ل�سناعات �للد�ئن، ودو�جن 
فل�سطني، وم�سانع �لزي�ت �لنباتية، و�سركة �مل�سروبات �ل�طنية.

�إعادة �لهيكلة �نتهت ف�ي �لقطاعات:  �أن عملية  عمليًا، ما حدث 
�ل�سياحي و�لعقاري و�ل�سناعي، وتخل�سنا من �الإ�سر�ف �ملبا�سر 
�لهيكلة  �إعادة  ن�ستكمل  �أن  وبقي  �ل�سركات،  من  كبري  عدد  على 
ف�ي  يرتكز  �لذي  �خلدمات  قطاع  هما  �آخرين:  قطاعني  ف�ي 
�سركة �الإت�ساالت �لفل�سطينية، و�لقطاع �ملايل، �لذي ي�سم �س�ق 
فل�سطني لالأور�ق �ملالية، وبنك �لرفاه لتم�يل �مل�ساريع �ل�سغرية 

)�ل�طني(، وبنك �لقاهرة عمان، و�سركة �الأردن �الأوىل.

وف�ي نف�س �ل�قت لدينا ��ستثمار ف�ي �سركة ت�ليد �لكهرباء بغزة، 
جنني،  ف�ي  �لطاقة  ت�ليد  �سركة  ف�ي  ��ستثمار  �أي�سًا  لنا  و�سيك�ن 
هذه  ز�لت  ما  وتدوير،  �أريحا،  ب��بة  و�سركة  نخيل،  و�سركة 
على  �الآن  ومطروح  حتكمها،  قاب�سة  �سركة  بدون  �ال�ستثمار�ت 
جمل�س �الإد�رة ��ستكمال عملية �إعادة �لهيكلة �لتي بد�أناها، وهي 

عملية حمدودة ميكن �أن تنتهي خالل �سنة.
ملي�ن   128 �ل�سركة  ��ستثمرت  فقد  �ال�ستثمار،  �سعيد  على  �أما 
ف�ي ثالث  ��ستثمار  �أكرب  يعترب  ف�ي م�ساريع جديدة، وهذ�  دوالر 
�ملنطقة  ثقة مب�ستقبل  يعك�س  �ل�سركة، وهذ� كان  بتاريخ  �سن��ت 

و�قت�ساد�تها، و�أي�سًا ثقة بامل�ساريع �لتي دخلنا ف�يها.
متثل  �ملا�سية  �لثالث  �ل�سن��ت  خالل  �الإجناز�ت  �أهم  وكان 
و  �هلل،  بر�م  م�فنبيك  كفندق  مت�قفة،  كانت  م�ساريع  بت�سغيل 
فندق  و�سغلنا  بالقد�س،  ج�رج«  »�سانت  وفندق  �حلمر�  ق�سر 

�مل�ستل بغزة.
و�إمنا  بالت�سغيل،  قر�ر  جمرد  يكن  مل  �ملر�فق  هذه  ت�سغيل  �إن 
��ستكمااًل لهذه �مل�ساريع، ما تطلب �سخ ماليني �لدوالر�ت، فق�سر 
�حلمر� دفع ف�يه �أكرث من 3 ماليني دوالر، و»�سانت ج�رج« �أكرث 
من 12 ملي�ن دوالر، وم�فنبيك ر�م �هلل ح��يل 13 ملي�ن دوالر، 
و�مل�ستل ح��يل 5,6 ملي�ن دوالر، هذ� فقط ف�ي م�ساريع �ل�سياحة.
معظم  بيع  ومت  �هلل،  بر�م  هاو�س«  »باديك�  مبنى  �أقمنا  كذلك 
�مل�ساحات ف�يه، كما �أقمنا خالل هذه �لفرتة م�سلخ �لدو�جن ف�ي 
�لتابع ل�سركة دو�جن فل�سطني، وكذلك مز�رع  منطقة ط�لكرم، 
�الأغ��ر،  ف�ي  خ�س��سًا  خمتلفة  مناطق  ف�ي  �لالحم  �لدجاج 
و�إن�ساء  �الإ�سكاين �سمال ر�م �هلل،  تنف�يذ م�سروع »غدير«  وبد�أنا 

م�سروعني الإعادة تدوير �لنفايات �ل�سلبة ف�ي نابل�س وجنني.
�أريحا  ف�ي  فل�سطني«  »نخيل  مب�سروع  �لفرتة  هذه  ف�ي  بد�أنا  كما 
�الأر��سي  �سر�ء  و��ستكملنا  دوالر،  ملي�ن   15 يبلغ  بر�أ�سمال 

�لالزمة مل�سروع ب��بة �أريحا �لعقاري �ل�سياحي.
ومن  �لكهرباء،  لت�ليد  �إن�ساء حمطة  م�سروع  هناك  وف�ي جنني، 
�ل�سهر  خالل  �مل�سروع  الإقامة  �لنهائية  �الإتفاقية  ت�قيع  �ملقرر 
�لقادم، و�لتي �ستفتح �لباب ال�ستثمار 120 ملي�ن دوالر، ح�ستنا 

منها 18 ملي�ن دوالر.
وف�ي �الأردن، �أجنزنا م�سروعني كبريين: مركز جتاري وم�قف�ني 

لل�سيار�ت ف�ي �ل�س�يف�ية، بكلفة ز�دت عن 13 ملي�ن دوالر.
هذ� كله �نعك�س ف�ي عملية ت�سغيل كبرية، فف�ي �لعام 2011 �سغلنا 
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ح��يل 600 م�ظف مبا�سر ف�ي هذه �مل�ساريع، وف�ي �لعام 2012 
��ست�عبت هذه �مل�ساريع �أعد�دً� �أكرب.

»باديك�  بادرت  فقد  �جلديدة،  �ملالية  �الأدو�ت  �سعيد  على  �أما 
�لقاب�سة« �إىل طرح �أول �سند�ت جتارية ف�ي �القت�ساد �لفل�سطيني، 
وقم مت �الإكتتاب بهذه �ل�سند�ت بنجاح فاق �لت�قعات، �إذ بلغ حجم 
�لطرح  عن  ملي�نًا   15 بزيادة  دوالر  ملي�ن   85 مببلغ  �الإكتتاب 

�الأ�سلي )70 ملي�نًا(.
تدريجيًا،  �ل�سركة  مدي�نية  خف�س  ه�  �خلط�ة  هذه  من  �لهدف 
لت�سل �إىل 25 % من �إجمايل �مل�ج�د�ت، وت�ف�ري �ل�سي�لة لتم�يل 
م�ستقرة  �سيا�سة  على  و�حلفاظ  لل�سركة،  �ال�ستثمارية  �خلطط 

لت�زيع �الأرباح على �مل�ساهمني.
2011، �تفاقًا مع »بنك  كذلك، فقد وقعت �ل�سركة، ف�ي حزير�ن 
عر�س  ف�ي  »باديك�«  �سركة  �سيمثل  �لذي  ميل�ن«،  ني�ي�رك  �أوف 
�سهاد�ت �إيد�ع دولية »GDR«، حيث �سيتم عر�س هذه �ل�سهاد�ت 
عر�سها  عن  �مل�س�ؤولية  �لبنك  و�سيت�ىل  �ل�س�ق،  �إطار  خارج 
و�لتعريف بها، و كل �سهادة تعادل خم�سة �أ�سهم، ويتم �سر�وؤها من 

�ل�س�ق عرب �سركات �ل��ساطة.
�أد�ء  ف�ي  ن�عية  نقلة  �ست�سكل  �ال�ستثمارية  �الأد�ة  هذه  �أن  �أعتقد 
�لدولية،  �ل�س�ق  �إىل  “باديك�” و�نتقالها  و�أ�سهم  ب�ر�سة فل�سطني 
و�آمل �أن تت�ج هذه �خلط�ة باالإدر�ج خالل �لفرتة �لقادمة، ما يعزز 

�لعالقة بني ب�ر�سة فل�سطني و�الأ�س��ق �خلارجية.
بالتاأكيد، فاإن ما حتقق من جناح ف�ي تنف�يذ هذه �خلطة بعنا�سرها 
�لثالثة، مل يكن لريى �لن�ر ل�ال �لدعم �لكبري و�لت�جيهات �لد�ئمة 
�لطاقم  �أظهره  �لذي  �لفريق  روح  وكذلك  �الإد�رة،  جمل�س  من 

�لتنف�يذي ف�ي �ل�سركة، وكذلك ف�ي �ل�سركات �لتابعة و�حلليفة.

االقتصاد  فـي  باديكو  شركة  مساهمة  مدى  ما    •
الفلسطيني؟

كافة  على  جغر�ف�يًا  وم�زعة  متعددة  �ل�سركة  ��ستثمار�ت 
عمل  �سهد  و�لتي  غزة،  وقطاع  �لقد�س  ذلك  ف�ي  �ملحافظات، مبا 

�ل�سركة ف�يهما ن�ساطًا متز�يدً� خالل �ل�سن��ت �لثالث �ملا�سية.
وقطاعيًا،  جغر�ف�يًا  وت�زعه،  �ال�ستثمار�ت،  من  �حلجم  هذ�  �إن 
م�ستثمرين  مع  ب�سر�كة  نفذ  �مل�ساريع  هذه  من  �لكثري  �أن  وحقيقة 
خارجيني، �إ�سافة �إىل ما تطلقه »باديك� �لقاب�سة« من مبادر�ت، 

�مل�س�ؤولية  �سعيد  على  �أم  �ملالية  �الأدو�ت  �سعيد  على  �س��ء 
»باديك�  م�ساهمة  حجم  للعيان  ظاهر  ب�سكل  يربز  �الجتماعية، 

�لقاب�سة« ف�ي بناء �القت�ساد �لفل�سطيني. 

قيمة سهم شركة باديكو منخفضة، وكذلك ربح     •
للشركة  تنفـيذي  للسهم(، كرئيس  سنتات   6( السهم 
بما  األرباح  وزيادة  السهم،  سعر  لرفع  ستفعل  ماذا 

يحفز المستثمرين على شراء أسهم الشركة؟

لي�س خاف�يًا �أن �سهم »باديك�« يختلف عن �الأ�سهم �الأخرى ببع�س 
�لق�سايا �ملهمة، فه� يعتمد ف�ي ح��يل 50 % من ق�ته على �سهم 
�ل�سن��ت  خالل  �ل�س�ق  مالحظة  ومن  �لفل�سطينية،  �الإت�ساالت 
�ل�سبع �الأخرية، كان �ل�سهمان يتحركان ف�ي �لغالب مع بع�سهما 

�لبع�س، �إما �رتفاعًا �أو �نخفا�سًا، مع فروقات قليلة.
باأ�سهم  تتعلق  لي�ست ب�سيطة من ق�ة �سهم »باديك�«  �أخرى  ن�سبة 
13 �سركة م�ساهمة عامة تابعة �أو حليفة ل�»باديك�« م�ج�دة ف�ي 

�لب�ر�سة، حيث �أن �نخفا�سها �أو �رتفاعها ي�ؤثر �أي�سًا على �سهم 
»باديك�«.

باأ�سهم   %  70 بن�سبة  مرتبط  »باديك�«  �سهم  �أن  يعني  هذ�  كل 
ف�ي  عمله  ميكن  �لذي  ما  �ل�س�ؤ�ل  فل�سطني،  ب�ر�سة  ف�ي  مدرجة 
و�الإد�رة  �لت�سغيلية،  باالأرباح  عالقة  له  هذ�  �ملتبقية،    % �ل�30 
�لتنف�يذية، وما يتم تناقله من �إ�ساعات عن عمليات بيع �أو �سر�ء، 
كما �أن له عالقة بال��سع �ل�سيا�سي، هذه هي �حلدود �لتي ميكننا 
هذ�  ف�ي  ��ستخد�مها  ميكن  و�سائل  عن  و�لبحث  �لعمل،  ف�يها 

�ملجال.
�ل�سركات،  من  كغرينا  �ملا�سية،  �ل�سن��ت  مدى  على  �سعينا  لقد 
�إىل  �إر�سال  ر�سائل تطمني للم�ساهمني، من منطلق �أن �لت���سل 
�أهم  �أحد  ه�  �سريحة،  �أ�س�س  على  و�ملبني  �ل���سح  �ملعل�ماتي 
وحت�يل  �الإ�ساعة  فعل  من  تخفف  �أن  ميكن  �لتي  �لعنا�سر 
�ل�سركة وعملياتها  �سهم  �ل�سحيحة عن  �ملعل�مات  �لرتكيز على 
�إىل هذه  ي�ستمع  ال  �أنه  �أثبت  �لفرد  �مل�ستثمر  لكن  و��ستثمار�تها، 
�أكرث  ويهتم  �سعيف،  وق�تها  �ل�سركة  ل�زن  وتقييمه  �جلهات، 

باالإ�ساعات.
منذ  �لفل�سطينية  �لب�ر�سة  ت��جهها  �لتي  �مل�ساكل  �أبرز  �إحدى 
�إىل  ت�جيهها  نتيجه  �أما  �ل�سي�لة،  ب�سعف  تتمثل  �سن��ت،   4-3

مقابلة العدد
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�ال�ستثمار�ت �ملبا�سرة �و الأ�س��ق خارجية، وكان هذ� �أحد �أ�سباب 
حتى  جميعها،  �لفل�سطينية  �الأ�سهم  له  تعر�ست  �لذي  �لنزيف 

و�سلت �إىل ما و�سلت �إليه من م�ست�يات متدنية.
ول�  �لب�ر�سة،  ف�ي  �ل�سي�لة  لدعم  بها  نفكر  �لتي  �ل��سائل  �إحدى 
�سر�ء  عرب  �ل�س�ق  رفع  مهمته  �سندوق  �إن�ساء  حمدود،  ب�سكل 
ف�ي  �النخفا�س  �أن  خ�س��سًا  �النخفا�س،  حلظات  ف�ي  �الأ�سهم 
�لفرتة �الأخرية لي�س نتيجة عمليات �سر�ء ج�هرية، و�إمنا نتيجة 
هكذ�  ووج�د  �سهم،  �ألف�ي  �أو  �ألف  بحدود  قليل  �سفقات حجمها 
�سندوق، يعرب عن جممل �ل�سركات ولي�س باديك� وحدها، مف�يد 

ومهم للحد من تاأثري �مل�ساربة.
ت�سغيلها  بد�أنا  �لتي  �مل�ساريع  �أن  بنظرنا،  �أهمية  �الأكرث  �الأمر 
�أرباح  بتحقيق  �ستبد�أ  و�لزر�عة،  و�لعقار  �ل�سياحة  قطاعات  ف�ي 
�أرباح  ف�ي  �لنم�  �أن  يعني  وهذ�   ،2014 �لعام  من  �عتبارً�  هامة 
و�ستبقى  �لقادمني،  �لعامني  خالل  حمدودً�  �سيبقى  »باديك�« 
�أرباحها �لت�سغيلية بني 20 و30 ملي�ن دوالر �سن�يًا، و�سيتم تخطي 
ذلك �إىل 40 ملي�ن و50 ملي�ن �إال ف�ي �لعامني 2014 – 2015، 
ف�يها  حتقق  و�لتي  �ل�سحية  �لنقطة  نعتربها  �لتي  �لنقطة  وهي 
�العتماد  �أبرزها:  �ملتغري�ت،  من  كبري  عدد  ف�ي  ت��زنًا  »باديك�« 
على م�سادر متعددة لالأرباح و�ل�سي�لة، ولي�س فقط �الت�ساالت 
�لفل�سطينية، و�أي�سًا �ستنخف�س ن�سبة �الأقر��س من 28 % حاليًا 
�إىل 18 - 19 % ما يعزز �ل�سي�لة و�جلاهزية لالنطالق مب�ساريع 
جديدة، هذ� بغ�س �لنظر عن �ل��سع �ل�سيا�سي �لقائم، وف�ي نف�س 

�ل�قت �سيعزز من ق�ة �سهم �ل�سركة ف�ي �لب�ر�سة.

•   ما هي خطة الشركة لألعوام القادمة؟ 

نعمل على �إعد�د خطة لل�سن��ت �خلم�س �لقادمة، وك�سركة كبرية 
كبري  ب�سكل  وتتاأثر  وت�ؤثر  �لقطاعات،  من  كبري  عدد  قي  تعمل 
لدينا  يك�ن  �أن  يهمنا  كان  و�ل�سيا�سية،  �القت�سادية  باالأو�ساع 
تقدير م�قف لالأو�ساع �ل�سيا�سية، لي�س مبنيًا على �لروؤية �ملحلية 
ت�سمل  �أي�سًا  و�إمنا  فقط،  حملي  طابع  ذ�ت  �سيا�سية  ومتغري�ت 
�لتغري�ت �الإقليمية و�لدولية ذ�ت �لعالقة باالقت�ساد �لفل�سطيني، 
كاأحد�ث �لربيع �لعربي و�إمكانيات �متد�ده �إىل دول �أخرى، و�أزمة 
�لدي�ن ف�ي �أوروبا، وو�سع �القت�ساد �الأمريكي، مبا ف�ي ذلك تاأثري 
هذه �ملتغري�ت على �أ�سعار �لعمالت، كل هذ� �إ�سافة �إىل �ل��سع 

�إىل  �ل�طنية، ما ��سطرها  �ل�سلطة  به  �لذي متر  �ل�سعب  �ملايل 
�تخاذ �إجر�ء�ت نعتقد �أنها قد تلجاأ �إىل �ملزيد منها خالل �لفرتة 

�لقادمة.
ف�ي  �إن�سائها  منذ  �ل�سركة  ال�سرت�تيجية  مر�جعة  �أجرينا  كذلك، 
�لعام 1994، وو�سعها �ملايل، وم�سرية �لنم� ف�ي م�ؤ�سر�تها �ملالية 
طيلة هذه �لفرتة، وم�سادره، وكذلك �ل�سركات �الأ�سا�سية �سمن 
�لتي  و�لتحديات  �ملخاطر  با�ست�سر�ف  قمنا  و�خريً�  �ملجم�عة، 
ت��جه �ل�سركة ف�ي �لعام 2012، �آخذين بعني �الإعتبار ��سرت�تيجية 
مدى  على  نفذناها  و�لتي  �ملا�سية،  �لثالثة  �الأع��م  ف�ي  �ل�سركة 
�ل�سن��ت �ملا�سية، وكان �أ�سا�سها �إعادة هيكلة ��ستثمار�ت �ل�سركة 
وذ�ت  ف�يها معطيات كثرية مهمة  وكان  �ل�سي�لة،  ن�سب  وحت�سني 
لالأع��م  �ل�سركة  خطة  ل��سع  �لبد�ية  نقطة  كانت  وهذه  تاأثري، 

�خلم�سة �لقادمة. 
نرى  و�لتحليالت،  و�لتقييمات  �ملر�جعات  هذه  لكل  وكنتيجة 
جديدة  �أو  كربى  ��ستثمار�ت  ف�ي  �لدخ�ل  �حلكمة  من  لي�س  �أنه 
خالل �ل�سنة �لقادمة ف�ي ظل �إعادة �لنظر ف�ي �ل��سع �ل�سيا�سي 
�لقر�ر �ال�ستثماري على  ف�ي  ب�سكل �سن�ي، وكذلك  و�القت�سادي 

�س�ء ذلك. 
لهذ� لن يك�ن هناك م�ساريع جديدة لل�سركة ف�ي �لعامني 2012 
بد�أنا  �لتي  �مل�ساريع  ��ستكمال  على  �لرتكيز  و�سيتم   ،2013 و 
ونقلها  �أد�ئها،  وحت�سني  �لقائمة  �مل�ساريع  وحت�سني  تنف�يذها، 
�إىل م�ست�ى معق�ل من �لربحية، خ�س��سًا مع ت�قعات با�ستمر�ر 
�الأو�ساع �ل�سعبة و�لرت�جع ف�ي �لنم� �القت�سادي. �الأمر �لثالث 
�لذي �سرنكز عليه ه� ت�ف�ري �سي�لة كبرية لل�سركة وتخف�ي�س ن�سبة 
م��جهة  الأن  �لقادمة،  �ل�سن��ت  خالل  حا�سم  ب�سكل  مدي�نيتها 
و�سي�لة  مالية  مالءة  �إىل  حتتاج  نت�قعها،  كالتي  �سعبة  فرت�ت 
�الإقر��س من  �ل�سابق، الأن خط�ط  ف�ي  قلق  كبرية مل تكن حمل 
�لبن�ك كانت مفت�حة و�سهلة، �أما حاليًا فقد بات مطل�بًا �ل�سغط 

ب�سكل �أكرب ف�ي م��س�ع �لنفقات، �لت�سغيلية و�الإد�رية.
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بــانــورامــابــانــورامــا

ت�ىل بنك »HSBC« �لرعاية �حل�سرية 
قام  �لتي   »Kids Read« ملبادرة 
�لربيطاين،  �لثقاف�ي  �ملجل�س  بتط�يرها 
لدى  �لقر�ءة  مهار�ت  تنمية  بهدف 
خالل  من  �حلك�مية  �ملد�ر�س  تالميذ 
برنامج »Kids Read« ف�ي 10 دول ف�ي 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، 
على  بح�س�له  �لبنك  جناح  بعد  وذلك 
دورً�  �لبنك  يلعب  حيث  دولية،  جائزة 
حي�يًا ف�ي جناح �لربنامج، فال يقت�سر 
يق�م م�ظف�ه  و�إمنا  �لتم�يل؛  على  دوره 
خالل  من  �مل�سروع  ف�ي  فاعل  بدور 
ف�ي  و�الأطفال  �لعائالت  لدعم  تط�عهم 

��ستك�ساف عامل �لقر�ءة.
مع  للبنك  �لثاين  �لتعاون  هذ�  ويعترب 
لدعم  �لربيطاين  �لثقاف�ي  �ملجل�س 
مع  �لعمل  خالل  من  تتم  �لتي  �ملبادرة، 
وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم لتنمية مهار�ت 
دولة   11 ف�ي  طفل  �ألف   25 من  �أكرث 
على  �آ�سيا  وجن�ب  �لعربية  باملنطقة 
وي�سمل  �حلايل،  �لدر��سي  �لعام  مدى 
�لربنامج مزيجًا من �الأن�سطة �ملدر�سية 
ت�ستهدف  و�لتي  �ملتن�عة،  و�الجتماعية 
�أولياء  جانب  �إىل  و�ملدر�سني  �لتالميذ 

�الأم�ر.
وتهدف �ملبادرة ملنح �لكثري من �الأطفال 

لتط�ير مهار�تهم  �ملمكنة  �لفر�س  كافة 
�لقر�ءة  على  وت�سجيعهم  �حلياتية 
ب�سكل  مبكر  �سن  ف�ي  �الإجنليزية  باللغة 
ت�ف�ري  خالل  من  وذلك  وممتع،  �سل�س 
لالأطفال  �جلاذبة  و�لق�س�س  �لكتب 
�إىل  �ملبادرة،  لهذه  خ�سي�سًا  و�ملعدة 
جانب ت�ف�ري �مل��د �لدر��سية للمدر�سني 
ال�ستخد�مها �أثناء �لف�س�ل �لدر��سية.  

�لربيطاين  �لثقاف�ي  �ملجل�س  �أطلق  وقد 
بالتعاون مع تربية بيت حلم وبدعم من 
�لبنك �حتفالية خا�سة باإطالق برنامج 
طلبة  ي�ستهدف  �لذي   »Kids Read«
عمر  من  �ملحافظة  ف�ي  مد�ر�س  �ست 

�سبعة �إىل ثالثة ع�سر عامًا.
ُنظمت  �لتي  �الإطالق  �حتفالية  ح�سر 
�لريا�سي  ح��سان  قرية  نادي  ف�ي 
�لدولية  �لعالقات  عام  مدير  من  كل 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ف�ي  و�لعامة 
حلم  بيت  تربية  ومدير  دريدي،  جهاد 
�سامي مرّوة، وعدد من روؤ�ساء �الأق�سام، 
�سباتني،  جمال  �لقروي  �ملجل�س  ورئي�س 
�لثقاف�ي  �ملجل�س  مدير  �إىل  باالإ�سافة 
و�أندر�س  �سمارت،  �الآن  �لربيطاين 
ف�ي فل�سطني،  �لبنك  فل�دين مدير فرع 
ومدر�ء  �الأم�ر،  �أولياء  من  وعدد 

�ملد�ر�س �مل�ساركة بالربنامج.

”Kids Read“ يتولى الرعاية الحصرية لمبادرة »HSBC«
التي أطلقها المجلس الثقافـي البريطاني

�لر�سمي  �لتد�سني  فعاليات  ت�سمنت 
�حلكايات،  رو�ية  ح�ل  جل�سة  لالأن�سطة 
رو�ية  ف�ي  �خلبري  د�يل  د�يفد  باإ�سر�ف 
من  �سل�سلة  �إىل  �إ�سافة  �لق�س�س، 
ور�س �لعمل لتدريب �ملعلمني على رو�ية 

�لق�س�س.
و�ألقى مرّوة كلمة ف�ي بد�ية �الحتفالية، 
�إجناح  على  �لعاملني  جه�د  ف�يها  حّيا 
�لثقاف�ي  �ملجل�س  ينفذه  �لذي  �لربنامج 
�لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �لربيطاين 
من  له  ملا  �لبنك  من  وبدعم  و�لتعليم، 
ف��ئد جمة تع�د على �لطلبة من ناحية 
�كت�ساب مهار�ت تعلم �للغة �الجنليزية، 
عامليًا،  �الأوىل  �ملعرفة  لغة  ك�نها 
�ملتعلقة  �الأخرى  �لف��ئد  �إىل  باالإ�سافة 
هذه  ملمار�سة  �لطالب  �سخ�سية  بتنمية 
�للغة ف�ي �أج��ء ترب�ية مليئة بالت�س�يق، 
كما دعا مرّوة مدر�ء �ملد�ر�س �مل�ساركة 
ف�ي �لربنامج �إىل ��ستثمار هذه �لفر�سة 
من �أجل �إك�ساب �لطلبة معارف جديدة 

باللغة �الجنليزية.
دعم  على  دريدي  �أكد  جهته،  من 
لهذ�  �لكامل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
ت�جهات  مع  ين�سجم  �لذي  �لربنامج 
�الأمثل  �ال�ستثمار  �إىل  �ل�ساعية  �ل�ز�رة 
لدى  �لقر�ءة  ثقافة  وتنمية  لالإن�سان، 
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�الأطفال، وت�سجيعهم بتنف�يذ �لن�ساطات 
�أبعاد  من  لها  ملا  و�لال�سف�ية،  �ل�سف�ية 
ثقاف�ية وترب�ية و�جتماعية، خا�سة ف�ي 
كبديل  �الإنرتنت  ��ستخد�م  �نت�سار  ظل 
�ملعرفة،  على  و�حل�س�ل  �لقر�ءة  عن 
عن  �لعزوف  �أن  �إىل  دريدي  �أ�سار  كما 
على  ت�ؤثر  �سلبية  تد�عيات  له  �لقر�ءة 
�لثقاف�ية  �لن��حي  كافة  ف�ي  �ساحبها 

و�ملعرف�ية وحتى �الجتماعية. 
�إىل  �لبنك،  من  فل�دين  �أندر�س  و�أ�سار 
�لربيطاين  �لثقاف�ي  �ملجل�س  تعاون  �أن 
تط�ير  لدعم  كبرية  من�سة  مبثابة  كان 
وتط�ير  �الأطفال  لدى  �لقر�ءة  مهار�ت 

�لتعليم ب�سكل عام.
برنامج  “يتما�سى  فل�دين  و�أ�ساف 
�لبنك  ��سرت�تيجية  مع   »Kids Read«
من  ن�سعى  و�لتي  �ل�سركات،  ال�ستد�مة 
للمجتمعات  �جلميل  رد  �إىل  خاللها 
�أف�سل  م�ستقبل  لتحقيق  بها  نعمل  �لتي 
�ملجتمع  و�أفر�د  وم�ظف�ينا  لعمالئنا 
ه�  �لتعليم  باأن  ن�ؤمن  ونحن  ككل، 

وف�ي  �أف�سل،  عاملي  مل�ستقبل  �ملفتاح 
�لفر�س  تفتح  �لقر�ءة  فاإن  �حلالة  هذه 
و�أ�ساليب  لثقافات  وتعر�سهم  لالأطفال 
من  متاأكدون  �أننا  كما  �أخرى،  �إيجابية 
�سيع�د  �الآن  �أطفالنا  ف�ي  �ال�ستثمار  �أن 

بالنفع على �الأجيال �لقادمة”.
مدير  �سمارت،  �الآن  �أعرب  جانبه  ومن 
حما�سه  عن  �لربيطاين،  �ملجل�س  من 
على  �لثانية  لل�سنة  �لربنامج  الإطالق 
�لكبري  �لنجاح  بعد  وذلك  �لت��يل، 
عامه  ف�ي  �لربنامج  حققه  �لذي 
لعدد  فائدة  من  �سيحققه  ما  �الأول، 
�سمارت  و�أ�ساف  �الأطفال.  من  �أكرب 
من  الأكرث  �لعام  هذ�  بال��س�ل  “ناأمل 
�لعربية،  �ملنطقة  ف�ي  طفل   25,000

�لبحرين  دول  ف�ي  �ملد�ر�س  خالل  من 
وم�سر و�الأردن و�لك�يت ولبنان وعمان 
و�ململكة  وقطر  وفل�سطني  وباك�ستان 
�الإمار�ت  وكذلك  �ل�سع�دية،  �لعربية 
 »Kids Read« لعربية �ملتحدة، ويعترب�
ف�ي  نقدمها  �لتي  �الأن�سطة  من  جانبًا 

برنامج  خالل  من  �لعربية  �ملنطقة 
.”)English for the Future(

تنبع  �لربنامج  �أهمية  �أن  �سمارت  و�أكد 
من �حلاجة �إىل �لعمل على تط�ير �للغة 
�الجنليزية للمتعلمني �ل�سغار و�ل�سباب، 
بحيث تعترب �الجنليزية لغة عاملية ميكن 
للفرد من خاللها �أن يت���سل مع �لعامل 
م�ستقبلية  جناحات  ويحقق  �خلارجي 
تعترب  كما  متامًا  �الأ�سعدة،  جميع  على 

�للغة �لعربية �أ�سا�سية ومهمة.
 »Kids Read« برنامج  �أن  �إىل  ي�سار 
�لف�سية  �مليد�لية  على  ح�سل  قد  كان 
�لعام  خالل  �لدولية   »Stevie« جلائزة 
م�س�ؤولية  م�سروع  كاأف�سل  وذلك  �الأول، 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  ف�ي  �جتماعية 
عالمة  يعد  ما   ،2012 لعام  و�أفريقيا 
��ستقبال  ح�سن  على  وم�ؤكدة  م�سجعة 

�لربنامج ف�ي �ملنطقة �لعربية.



بــانــورامــا

البنـوك فـي فل�ســــــطني14

ويرعى مهرجان »ليالي الطرب فـي قدس العرب«
و�لتم�يل  للتجارة  �الإ�سكان  بنك  قدم 
ف�ي  �لطرب  »ليايل  ملهرجان  رعايته 
قبل  من  نظم  و�لذي  �لعرب«،  قد�س 
معهد �إدو�رد �سعيد �ل�طني للم��سيقى. 
وقد �نطلق �ملهرجان من مدينة �لقد�س 
ف�ي  عرو�س  تقدمي  �إىل  �النتقال  قبل 
كاخلليل،  �أخرى  فل�سطينية  مدن 
وط�لكرم، ونابل�س، و�أريحا، وبيت حلم.
وتهدف �إد�رة �ملهرجان من �إقامته ف�ي 
الأكرب  �لفر�سة  الإتاحة  �لت�قيت،  هذ� 
عدد من حمبي �لطرب �لعربي �الأ�سيل 
�زدحام  عن  بعيدً�  به،  لال�ستمتاع 
ف�سل  خالل  تقام  �لتي  �ملهرجانات 
�ل�سيف، �إ�سافة �إىل �أهميته ف�ي �إنعا�س 
�لقد�س،  مدينة  ف�ي  �لثقاف�ية  �حلياة 

للن�ساطات  مهمًا  مركزً�  كانت  و�لتي 
كما  �ملنطقة،  �سعيد  على  �لثقاف�ية 
كبرية  فر�سة  �ملهرجان  هذ�  ي�سكل 
بها،  �جلمه�ر  لتعريف  �ملحلية  للفرق 

وتقدمي كل ما ه� جديد لديها. 
هذ� وقد �سكرت �إد�رة �ملهرجان �لبنك 

تاأتي  و�لتي  �لكرمية،  م�ساهمته  على 
ف�ي  للثقافة  �لد�ئمة  رعايته  �إطار  ف�ي 
فل�سطني، و�جلدير بالذكر �أن �لبنك قد 
و�لرعايات  �لتربعات  من  �لعديد  قدم 

للمعهد على مد�ر �الأع��م �ل�سابقة.

قدم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل رعايته ليوم ترفـيهي 
تقيمه مديرية الشؤون االجتماعية للمسنين بنابلس

ي�مًا  و�لتم�يل  للتجارة  �الإ�سكان   بنك  رعى 
»�لباذ�ن«  و�حة  ف�ي  للم�سنني  ترف�يهيًا 
�الأن�سطة  �سمن  وذلك  نابل�س،  مبحافظة 
�الجتماعية  �ل�س�ؤون  مديرية  تقيمها  �لتي 
للم�سنني.                            �لعاملي  �لي�م   مبنا�سبة 
ح�سر �لي�م �لرتف�يهي �أمني عنابي، مدير عام 
�ملديرية، ورغدة عر�سان، م�س�ؤولة �مل�سنني، 
وعدد من �ملر�سدين و�مل�ظف�ني، وممثل عن 
 100 من  �أكرث  مب�ساركة  نابل�س،  ف�ي  �لبنك 
�الجتماعية. �لق�سايا  من  وم�سن   م�سنة 
�الجتماعية  �ل�س�ؤون  وز�رة  �إن  عنابي  وقال 
من  �مل�سنني  لقطاع  كبريً�  �هتمامًا  ت�يل 
�ال�سرت�تيجية  وخططها  بر�جمها  خالل 

لدعم �لفئات �ملهم�سة و�ل�سعيفة، بالتن�سيق 
�ملدين  �ملجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  و�لت�سبيك 
تقديره  عن  معربًا  �الخت�سا�س،  وجهات 

للمبادرة و�لدعم �لذي قدمه �لبنك .
�الإد�رة  �أن  �لبنك،  ممثل  قال  جهته  من 
�أول�يات  وخططها  بر�جمها  ف�ي  ت�سع 
للم�سنني،  �لرتف�يهية  �لن�ساطات  لدعم 
�الجتماعية،  �مل�س�ؤولية  من  �نطالقًا 
�أخرى  لفئات  �سن�يًا  دعمًا  تقدم  وهي 
�ملحلية. �مل�ؤ�س�سات  من  عدد  مع   بالتن�سيق 
هذ� وعرب �مل�سن�ن عن فرحتهم و�رتياحهم 
قبل  �هتمام من  ر�أوه من  ملا  �لن�ساط،  بهذ� 
مت  كما  �ملديرية،  ف�ي  و�مل�سرف�ني  �ملر�سدين 

تقدمي عدة وجبات غذ�ئية لهم، وف�ي نهاية 
 �لي�م قدم عنابي عددً� من �لهد�يا للم�سنني.
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و�لتم�يل  للتجارة  �الإ�سكان  بنك  لبى 
من  قبها  حممد  رو�ن  �لطالبة  منا�سدة 
�أطلقتها عرب �سحيفة  و�لتي  �سكان جنني، 
حيث   ،2012/08/28 بتاريخ  �لقد�س 
م���سلة  على  �لقدرة  عدم  ف�يها  �أو�سحت 
م�سريتها �لتعليمية ب�سبب �لظروف �ملادية 
�ل�سعبة، رغم ح�س�لها على معدل 96 %.
�لعامة  �لعالقات  د�ئرة  مع  وبالتعاون 
قدم  �ل�طني؛  �الأمن  قيادة  ف�ي  و�الإعالم 

للف�سل  �جلامعي  �لق�سط  قيمة  �لبنك 
ت�سجيلها  مت  �أن  بعد  رو�ن،  للطالبة  �الأول 

ف�ي �جلامعة �الأمريكية ف�ي جنني.
وقد قام ج�ين غنامي، من د�ئرة �لعالقات 
حممد  عن  نيابة  و�لت�س�يق،  �لعامة 
�لربغ�ثي، �ملدير �الإقليمي للبنك؛ بت�سليم 
�لل��ء  وبح�س�ر  رو�ن،  للطالبة  �ل�سيك 
ن�سال �أب� دخان قائد ق��ت �الأمن �ل�طني 
د�ئرة  مدير  عليان،  حافظ  طيار  و�ملقدم 

�لعالقات �لعامة و�الإعالم ف�ي قيادة �الأمن 
�ل�طني.

هذ� وقد قدمت �لطالبة رو�ن جزيل �ل�سكر 
م�سريتها  م���سلة  ف�ي  مل�ساعدتها  للبنك 
�لنقيب عادل حامد  �أثنى  �لتعليمية، ف�يما 
�مل�س�ؤولية  بتحمل  �لفعال  �لبنك  دور  على 
للنه��س  �لطلبة  ودعمه  �الجتماعية 

بال�طن.

ويتبرع للسنة الثالثة على التوالي لنادي الظاهرية
و�لتم�يل  للتجارة  �الإ�سكان  بنك  تربع 
نادي  لفريق  �لت��يل  على  �لثالثة  لل�سنة 
�لظاهرية، وذلك �سمن روؤية �إد�رة  �لبنك 
نادي  �أ�سرة  مع  �لتعاون  ف�ي  لال�ستمر�ر 
قطاع  خدمة  بهدف  �لظاهرية،  �سباب 
�مل�ؤ�س�سات  وحتديدً�  �لريا�سي  �ل�سباب 
�خلا�س  �لقطاع  دور  وتفعيل  �لريا�سية، 
و�لدور  و�ل�سبابي  �لريا�سي  �لقطاع  جتاه 

�ملن�ط بهذه �مل�ؤ�س�سات. 
هذ� وقد عرب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، 
با�سم �أب� عالن، عن �سكره الأ�سرة �لبنك، 
�لتط�ر  مل��كبة  �خلا�س  �لقطاع  ودعا 

منذ  �ل�طن  ي�سهده  �لذي  �لريا�سي 
م�سرية  �لرج�ب  جربيل  �لل��ء  بد�أ  �أن 

على  وو�سعها  �لريا�سة �لفل�سطينية، 
خارطة �لريا�سة �الإقليمية و�لدولية .

وتبرع البنك بـ 200 حقيبة مدرسية للطلبة المحتاجين
و�لتم�يل  للتجارة  �الإ�سكان  بنك  تربع 
على  �ست�زع  مدر�سية  حقيبة   200 ب� 
�لعام  خالل  �ملحتاجني  �لطلبة 
ت�زيع  �سيتم  حيث  �حلايل،  �لدر��سي 
مع  بالتعاون  �ملدر�سية  �حلقائب 
حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، �لتي �أطلقت 
�لطالب  على  �حلقائب  لت�زيع  حملة 
وف�ي  �حلايل،  �لدر��سي  �لعام  بد�ية 

جميع مد�ر�س �ملحافظة.
�إميانًا  للطلبة  �لبنك  تربع  وياأتي  هذ� 
�مل�س�ؤولية  دور  تفعيل  ب�سرورة  منه 
�الأ�سعدة  كافة  على  �الجتماعية 
�ملجتمع  بني  �لرو�بط  لت�طيد 
�لفل�سطيني، وتقدمي �لدعم �ملت���سل 
بامل�سرية  �لنه��س  بهدف  للطلبة 

�لتعليمية.

ومن �جلدير بالذكر �أن بنك �الإ�سكان 
من  �لعديد  ف�ي  بامل�ساركة  قام 
�حلمالت �لد�عمة للم�سرية �لتعليمية 
على مد�ر �الأع��م �ل�سابقة، منها رفد 
و�الحتفاء  �الأطفال،  بكتب  �ملكتبات 
�الأق�ساط  ودفع  �لطلبة،  باأو�ئل 
�لدعم  �أ�سكال  من  وغريه  �جلامعية 

وعلى �متد�د �ل�طن.
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من  وفد  مع  �جتماعًا  �لقد�س  بنك  عقد 
�الإد�رة  مبنى  ف�ي    Commerze Bank

�أجل  من  وذلك  �هلل،  بر�م  �لعامة 
ي�سمل  مبا  �لبنكني،  بني  �لعالقة  ت�طيد 
�الأجنبي  و�ل�سرف  �خلزينة  عمليات 
�سبل  وبحث  و�حل��الت،  و�العتماد�ت 
�لتعاون  وتعزيز  وت��سيعها،  تط�يرها 
�إىل  �سي�ؤدي  بدوره  و�لذي  �مل�سرتك، 
و�ملنتجات  �خلدمات  من  �لعديد  تط�ير 

�الأفر�د  �حتياجات  وتالئم  تلبي  �لتي 
و�ل�سركات �ملت��سطة و�ل�سغرية، وزيادة 
وبالتايل  حاليًا،  �مل�ج�دة  تلك  كفاءة 

عك�س ذلك �إيجابًا على عمالء �لبنك.
وقد �أقام �لبنك ماأدبة ع�ساء على �سرف 
مدر�ء  من  عدد  ح�سره  �ل�سيف،  �ل�فد 
�الإد�رة �لتنف�يذية و�لدو�ئر ذ�ت �لعالقة.
 Commerze �أن  ذكره  �جلدير  ومن 
Bank ه� �أحد �لبن�ك �ملر��سلة �ملميزة 

لبنك  �لعاملية   �ملر��سلني  �سبكة  ف�ي 
�الآونة  ف�ي  �لبنك  يعمل  و�لتي  �لقد�س، 
وتط�يرها  ت��سيعها  على  �الأخرية 

وتنظيمها.
خدماته   Commerze Bank ويقدم 
51 دولة  �لتجارية و�خلا�سة من خالل 
ما  خالل  ومن  جغر�ف�ية،  ومنطقة 

ي��زي �ألف�ي فرع ومكتب متثيلي.

ويفتتح فرعًا جديدًا فـي قلقيلية
�فتتح بنك �لقد�س فرعًا له ف�ي حمافظة 
�لدكت�ر  من  كل  �لفرع  و�فتتح  قلقيلية، 
�لنقد،  �سلطة  حمافظ  �ل�زير  جهاد 
ونائب حمافظ حمافظة قلقيلية �ملهند�س 
عبد �حلميد �لديك، و�أكرم عبد �للطيف 
جر�ب رئي�س جمل�س �إد�رة بنك �لقد�س، 
و�إبر�هيم  �لبلدية،  رئي�س  د�وود  وعثمان 
وقائد  �لتجارية،  �لغرفة  رئي�س  نز�ل 
هيفا،  �أب�  حممد  �لركن  �لعقيد  �ملنطقة 

ووفد من �لبنك.
�أع�ساء  �الفتتاح  حفل  ف�ي  و�سارك 
�ملجل�س �لت�سريعي د. عبد �لرحيم برهم، 
و�أحمد هز�ع �سرمي،  �إ�سافة �إىل مدر�ء 
�الأجهزة �الأمنية،  ومعروف زهر�ن وكيل 
وز�رة �ل�س�ؤون �ملدنية، وروؤ�ساء �لبلديات 
و�ملجال�س �ملحلية ف�ي �ملحافظة، ومدر�ء 
وجتار  و�ل�سعبية،  �لر�سمية  �مل�ؤ�س�سات 
من  وعدد  �ملحافظة،  من  �أعمال  ورجال 

�مل��طنني.

�لبنك  �ل�زير  جهاد  د.  هناأ  كلمته  وف�ي 
�جلديد،  �لفرع  هذ�  بافتتاح  و�ملحافظة 
تاأتي  �أن هذه �خلط�ة  �إىل  �ل�زير  و�أ�سار 
تعزيز  نح�  �لبنك  ��سرت�تيجية  �سمن 
�أرجاء  كافة  ف�ي  �مل�سرف�ي  �لت��جد 
�ل�طن، ومبا ين�سجم مع ت�جهات �سلطة 
�ملتز�يد من جمه�ر  �لطلب  لتلبية  �لنقد 
�مل�سرف�ية،  �خلدمات  على  �ملتعاملني 
�مل�سرف�ية  �خلدمة  ت�ف�ري  ف�ي  وي�ساهم 

للم��طنني ف�ي كافة �أنحاء �ل�طن .

و�أ�ساد �ل�زير بالدور �لفاعل �لذي يق�م 
به �لبنك ف�ي �ل�س�ق �لفل�سطيني، م�سيفًا 
�لفرت�ت  خالل  �مل�سرف  م�ؤ�سر�ت  �أن  
�مل��زنة  عن  وب��س�ح  تعرب  �ل�سابقة 
�جلغر�ف�ي،  و�النت�سار  �ملايل  �لنم�  بني 
و�لذي ر�فقه من� وتط�ر على �ل�سعيدين 
�سهد  حيث  و�لتكن�ل�جي،  �الإد�ري 
تط�رً�  �ملا�سية  �الأع��م  خالل  �مل�سرف 

ملح�ظًا ف�ي معظم م�ؤ�سر�ته �ملالية.
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قام وفد من بنك �لقد�س برئا�سة �أكرم عبد 
�لبنك  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �للطيف جر�ب، 
و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  من  وعدد 
زيارة  بتنظيم  للبنك  �لعليا  �لتنف�يذية 
�سملت  �أيام،  ثالثة  ��ستمرت  غزة  لقطاع 
زيارة لفروع �لبنك �لثالثة، فرع غزة، وفرع 

�لرمال، ومكتب بيت الهيا.
�أقامه  كبري  ع�ساء  بحفل  �جل�لة  وبد�أت 
رئي�س  �سرف  »�الركميد« على  بفندق  �لبنك 
ح�سره  �ملجل�س،  و�أع�ساء  �الإد�رة  جمل�س 
عدد كبري من رجال �الأعمال وعمالء �لبنك 
ف�يه  قدم  و�عتبارية،  هامة  و�سخ�سيات 
وت��سع  تط�ر  ج��نب  خمتلف  عن  عر�س 
�لبنك ف�ي منتجاته وخدماته.  كما مت ت�سليم 
ح�سابات  ج��ئز  بحملة  �لعا�سرة  �لفائزة 
وهي  جائزتها،  و�ك�سبها«  »وفر  �لت�ف�ري 
عبارة عن 100 �ألف �سيقل، و�ساحبتها هبة 

دل�ل، �ملدخرة لدى فرع غزة.
لقاء  بينها  من  لقاء�ت  �سل�سلة  �ل�فد  وعقد 
مع جمعية رجال �الأعمال ف�ي مقر �جلمعية، 
30 رجاًل من خمتلف  بح�س�ر ما يزيد عن 
م��س�ع  نقا�س  ف�يه  مت  �الأعمال،  قطاعات 
�لبنك  من  �ملطل�ب  و�ملنتجات  �خلدمات 
وتنمية  تط�ير  �سبل  وبحث  لهم،  ت�ف�ريها 
ودعم �لقطاع �خلا�س و�لتعرف على م�ساكله 

و�سبل تذليلها.
زيارة  ت�سمنت  ج�الت  بعدة  �ل�فد  وقام 
ل�سركة كهرباء غزة، �إ�سافة �إىل زيارة عدد 
بع�س  زيارة  وكذلك  �حلي�ية،  �مل�ساريع  من 

عمالء �لبنك.
قطاع غزة  منطقة جن�ب  �أي�سا  �ل�فد  وز�ر 
)رفح، خاني�ن�س، ودير �لبلح( لتفقد �أماكن 
�لعمالء  من  لعدد  �إ�سافة  م�ستقبلية،  لفروع 

وزار وفد من بنك القدس قطاع غزة

هناك،  �ملهمة  �حلي�ية  �لتجارية  و�ملناطق 
حيث ي�سكل قطاع غزة حم�ر �هتمام �لبنك 
و�خلدمات  �لفروع،  �سبكة  ت��سيع  حيث  من 
��سرت�تيجي  كت�جه  لعمالئنا هناك  �ملقدمة 

ثابت حاليًا وم�ستقباًل.
�سميح  ي�سم  �أي�سًا  �لبنك  من  وفد  قام  كما 
�لعام، وغ�سان  باأعمال �ملدير  �لقائم  �سبيح 
قعد�ن م�ساعد �ملدير �لعام ل�س�ؤون �لفروع ، 
بزيارة �إىل قطاع غزة ��ستمرت �أربعة �أيام، 
�سملت زيارة فرع غزة وفرع �لرمال ومكتب 

بيت الهيا.
وبد�أت �جل�لة بزيارة ملقر�ت �لفروع، وتاله 
وحتدث  هناك.  �مل�ظف�ني  كافة  مع  �جتماع 
�لعام  �ملدير  باأعمال  �لقائم  �سبيح  �سميح 
ف�ي �الجتماع عن روؤية �الإد�رة لتط�ير �لعمل 
لالأهمية  وذلك  غزة،  قطاع  ف�ي  وحت�سينه 
و�إمكانيات  لعمله هناك،  �لبنك  ي�ليها  �لتي 
ودر��سة  �لعمل  وت��سيع  �ل��عدة،  �لقطاع 
وكذلك  �مل�سرف�ي،  �لقطاع  �حتياجات 
�آخر  على  و�ل�ق�ف  م�ظف�يه،  �حتياجات 

�مل�ستجد�ت هناك.
الإد�رة  �لد�ئم  �ل�سعي  عن  �سبيح  وحتدث   
وخدمات  منتجات  وحت�سني  لتط�ير  �لبنك 

�لفئات  تطلعات  لتلبي  �ملقدمة  �لبنك 
�مل�ستهدفة، و�أكد على �أن �لبنك يفخر بدوره 
�إىل  دومًا  و�سي�سعى  �لقطاع،  ف�ي  ومكانته 

خدمة �أبنائه �أينما كان��. 
وحتدث غ�سان قعد�ن، م�ساعد �ملدير �لعام 
ل�س�ؤون �لفروع، عن روؤيته ف�ي تط�ير �لفروع، 
�سرورة  على  و�أكد  �حتياجاتها،  على  و�طلع 
م�ساركة جميع فريق �لعمل ف�ي منطقة غزة 
�ملرحلة  ف�ي  وبخا�سة  �لفروع،  تط�ير  ف�ي 
وتعزيزً�  �أنه  �إىل  قعد�ن  ون�ه  �لقادمة، 
لتط�ير �لن�ساط  �لت�س�يقي ف�ي �لقطاع فقد 
مت �فتتاح د�ئرة مبيعات متخ�س�سة ملنطقة 
غزة تتبع للد�ئرة �لرئي�سية لالإد�رة �لعامة، 
�لبنك  منتجات  كافة  بيع  �أجل  من  وذلك 

وزيادة ح�سته �ل�س�قية.
وز�ر �ل�فد �سركة كهرباء غزة وعدة م�ساريع 
�الإد�رة  زيارة   �إىل  باالإ�سافة  �أخرى،  حي�ية 
�لالجئني  لت�سغيل  �لغ�ث  ل�كالة  �لعامة 
�لتقى  �لفل�سطينيني ف�ي منطقة غزة، حيث 
هناك مبديرها �ملايل بانكاج ج�بتا، وتطرق 
�إمكانية و�سبل تط�ير �لعالقة  �إىل  �لطرفان 

مبا يحقق م�سلحة �جلميع.
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SOS البنك العربي يدعم قرية األطفال
وينظم يومًا ترفـيهيًا ألطفال القرية بمناسبة عيد األضحى المبارك

قرية  بدعم  م�ؤخرً�  �لعربي  �لبنك  قام 
وذلك  حلم،  بيت  ف�ي   SOS �الأطفال 
عام  ملدة  �جلارية  �مل�ساريف  بتغطية 
الأطفال �لقرية، و�لبالغ عددهم 120 طفل 
ظروف  بت�ف�ري  �مل�ساهمة  �أجل  من  يتيم 

معي�سية �أف�سل لالأطفال.
الأطفال  ترف�يهيًا  ي�مًا  �لبنك  نظم  كما 
�لقرية مل�ساركتهم �الحتفال بعيد �الأ�سحى 
�ملدير  نائب  من  كل  ح�سره  �ملبارك، 
جمال  فل�سطني،  ف�ي  للبنك  �الإقليمي 
�الأطفال  لقرية  �ل�طني  و�ملدير  ح�ر�ين، 
ومب�ساركة  �ساللدة،  حممد  فل�سطني،  ف�ي 
�أطفال �لقرية و�أمهاتهم وم�ظف�ي �لقرية، 

وعدد من م�ظف�ي �لبنك �لعربي.
�لعديد  على  �الحتفايل  �لي�م  ��ستمل  وقد 
و�مل�سابقات  �لرتف�يهية  �لفقر�ت  من 

�ملتن�عة ورو�ية �لق�سة �لق�سرية بطريقة 
كما  �لغ�ل،  فادي  �لفنان  �ألقاها  مبتكرة 
ومت ت�زيع هدية خا�سة لكل طفل مبنا�سبة 

�لعيد.
�سامل  قال  �ملبادرة،  هذه  على  وتعليقًا 
برقان، �ملدير �الإقليمي للبنك �لعربي ف�ي 
للقرية  �لعربي  �لبنك  دعم  �أن  فل�سطني 

ياأتي �سمن �إطار برنامج �لبنك للم�س�ؤولية 
تاأ�سي�سه  مت  و�لذي  »معًا«،  �الجتماعية 

بهدف خدمة وتنمية �ملجتمع �ملحلي.
كما علق جمال ح�ر�ين باأن م�ساركة �لبنك 
�لتط�عي  �لي�م  بهذ�  وم�ظف�يه  �لعربي 
تاأتي تاأكيدً� لدور �لبنك �لفاعل ف�ي تعزيز 

�لتنمية �مل�ستد�مة ف�ي �ملجتمع �ملحلي.

وساهم البنك بتغطية تكاليف إجراء فحوصات مجانية وورش توعية
لنساء المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي ألورام النساء

نظم �لبنك �لعربي بالتعاون مع مركز دنيا 
ت�عية  ور�س  �لن�ساء  الأور�م  �لتخ�س�سي 
وفح��سات جمانية لن�ساء �ملجتمع �ملحلي، 
مل�ظفات  ت�عية  حما�سرة  �إىل  باالإ�سافة 
�ملبكر  �لفح�س  �أهمية  على  للحث  �لبنك 
هذ�  من  �ل�قاية  وطرق  �لثدي  ل�سرطان 

�ملر�س وطرق �لعالج. 
وف�ي تعليقه على هذه �ملبادرة، �أ�سار �سامل 
هذه  �أن  للبنك،  �الإقليمي  �ملدير  برقان، 
�حلملة تاأتي �سمن برنامج �لبنك �لعربي 
للم�س�ؤولية �الجتماعية »معًا«، و�لذي يعترب 

�أهم  من  �ملحلي  و�ملجتمع  م�ظف�يه  �سحة 
�لرتكيز  يجب  �لتي  �الأ�سا�سية  �ملجاالت 
�لبنك  قام  �ملنطلق  هذ�  ومن  عليها. 
وتغطية  بدعم  دنيا   مركز  مع  بالتعاون 
وور�س  حما�سر�ت  من  عدد  تكاليف 
ت�ستهدف  �لتي  و�لفح��سات  �لت�عية 
�لرتكيز  مع  خمتلفة،  مناطق  ف�ي  �لن�ساء 
و�ست�سمل  حظًا.  �الأقل  �ملناطق  على 
�لفح��سات ح��يل 300 �سيدة، �أما ور�س 
 500 �لت�عية و�ملحا�سر�ت ف�ست�سمل نح� 
خمتلف  من  �مل�ستهدفة  �لفئات  من  �سيدة 

و�ل��سط  بال�سمال  م�زعني  �ملحافظات، 
و�جلن�ب، باالإ�سافة �إىل م�ظفات �لبنك. 
�ملديرة  م�سلماين،  نف�ز  د.  قالت  بدورها 
�لتنف�يذية ملركز دنيا، �أن هذه �حلملة تاأتي 
��ستكمااًل للحمالت �لت�ع�ية �لتي ينظمها 
�لعاملية  �حلملة  مع  بالتز�من  �ملركز 
للفح�س �ملبكر ل�سرطان �لثدي، وقد كان 
�مل�ؤ�س�سات  كاأحد  �لعربي  �لبنك  الهتمام 
�الأثر  �لكبرية بدعم هذه �حلملة  �ل�طنية 
�لكبري ف�ي جتنب عدد كبري من �ملخاطر 

�ملرتتبة على هذ� �ملر�س.
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 - القدم  لكرة  البنك  فريق  وتوج 
فلسطين بلقب “بطولة المؤسسات 
أسبوع  فعاليات  ضمن  الوطنية” 
نظمه  الذي  الفلسطيني،  الشباب 
الشباب  لوزارة  األعلى  المجلس 
والرياضة وبمشاركة 26 مؤسسة 

وطنية.

وكرمّ البنك موظفـيه الذين أكملوا 15 عامًا
نظم �لبنك �لعربي حفاًل خا�سًا لتكرمي 
ف�ي  عامًا   15 �أم�س��  �لذين  م�ظف�يه 
 .2012 عام  خالل  �لبنك  خدمة 
من  تقديرً�  �لن�ساط  هذ�  ياأتي  حيث 
على  وتاأكيدً�  مل�ظف�يه،  �لعربي  �لبنك 

�لبنك ومنائه  �لكبري ف�ي تط�ر  دورهم 
جناحه،  م�سرية  خالل  له  وم�ساركتهم 
ومت تكرمي 41 م�ظفًا وم�ظفة من قبل 
لفروع  �الإقليمي  �ملدير  برقان،  �سامل 
فل�سطني، وجمال ح�ر�ين، نائب �ملدير 

�خلدمات  د�ئرة  ومدير  �الإقليمي، 
�لعقاد،  و�سالم  لالأفر�د،  �مل�سرف�ية 
مديرة د�ئرة �مل��رد �لب�سرية، وبح�س�ر 
مت  كما  �لبنك،  وفروع  دو�ئر  مدر�ء 

تقدمي هد�يا تقديرية لهم.

ونفذ البنك برنامجًا تدريبيًا مكثفًا خاص بمسؤولي عالقات المعتمدين الرئيسيين
تدريبيًا  برناجمًا  �لعربي  �لبنك  نفذ 
على  ن�عه  من  �الأول  ه�  �ساماًل 
 Certified  « بعن��ن  فل�سطني،  م�ست�ى 
 Senior Customer Relationship

وتاأهيل  بتدريب  �خلا�س   ،”Officer

ف�ي  رئي�سي  معتمد  عالقة  م�س�ؤويل 
وذلك  �ل�سفة،  ف�ي  �لبنك  فروع  جميع 
مكثفة،  تدريبية  دور�ت  برنامج  �سمن 
مكثف  تدريبي  وبرنامج  دورة   26 نح� 
بهدف  وذلك  �لعمل،  ر�أ�س  على 

و�إبقاء  �أف�سل  خدمة  مب�ست�ى  �الرتقاء 
باآخر  د�ئم  �إطالع  �لبنك على  م�ظف�ي 
م�ستجد�ت �ل�سناعة �لبنكية �حلديثة.

وقدم رعايته الحصرية لفعاليات يوم النجاح التوظيفـي
الذي تقيمه جامعة النجاح الوطنية

فعاليات  ف�ي  �لعربي  �لبنك  �سارك 
نظم  �لذي  �لت�ظيف�ي  �لنجاح  ي�م 
�ل�طنية،  �لنجاح  جامعة  حرم  ف�ي 
من  كبري  عدد  وم�ساركة  بح�س�ر 
وذلك  �ل�طنية،  و�ل�سركات  �مل�ؤ�س�سات 
�الأن�سطة  كافة  برعاية  �هتمامه  �سمن 
و�لفعاليات �خلا�سة بطلبة �جلامعات. 

�حل�سري  �لر�عي  �لبنك  كلمة  وف�ي 
عنبتاوي،  �أحمد  �أكد  �لت�ظيف،  لي�م 

مدير فروع منطقة �ل�سمال، على رعاية 
�خلا�سة  و�لرب�مج  لالأن�سطة  �لبنك 

بطلبة �جلامعات.
�خلدمات  �إىل  عنبتاوي  تطرق  كما 
�مل�سرف�ية �لريادية �لتي يطلقها �لبنك، 
�إىل  �ل�سباب  لفئة  و�مل�سممة خ�سي�سًا 
برنامج  ومنها  �سباب،  ح�ساب  جانب 
»رو�د �لعربي« �لربنامج �الأول من ن�عه 
�لعام  منذ  يقدم  �لذي  فل�سطني،  ف�ي 

2004، و�خلا�س بتدريب وت�ظيف طلبة 

�جلامعات �ملتميزين من خالل برنامج 
 9 مدته  ومكثف  متكامل  ونظري  عملي 
م��قع  �إىل  رفدهم  يتم  وبعدها  �أ�سهر، 
برنامج  �إىل  �إ�سافة  �لبنك.  ف�ي  �إد�رية 
�لبنكية  بالرب�مج  �لغني  »�أ�س�ل« 
مهار�ت  بتنمية  يهتم  و�لذي  و�الإد�رية، 
و�لكليات  �جلامعات  طالب  وخرب�ت 

ويغني معرفتهم ب�س�ق �لعمل �ملحلي.



البنـوك فـي فل�ســــــطني20

بــانــورامــا

اإلسالمي الفلسطيني يقدم أجهزة حاسوب محمولة لصندوق إقراض الطلبة
�سبع  �لفل�سطيني  �الإ�سالمي  �لبنك  قدم 
�سندوق  ل�سالح  حمم�لة  حا�س�ب  �أجهزة 
�لتعليم  م�ؤ�س�سات  ف�ي  �لطلبة  �إقر��س 
�لعايل، وذلك ف�ي �إطار دعم �لبنك للطلبة 

و�لعملية �لتعليمية ف�ي فل�سطني.
�لتعليم  وزير  �لتقى  �الإطار  هذ�  وف�ي 
�لعايل، د. علي �جلرباوي، ب�فد من �لبنك 
ي�سم رئي�س جمل�س �إد�رته، �لدكت�ر حممد 
�الأ�ستاذ  �الإد�رة،  جمل�س  وع�س�  زكارنه، 
جمال فار�س، و�ملدير �لعام للبنك، �الأ�ستاذ 
ن�سال �لربغ�ثي، و�ملدير �الإقليمي، �الأ�ستاذ 

ت�سليم  �للقاء  خالل  ومت  �ل�سعدي،  عماد 
�أجهزة �حلا�س�ب.

�الإ�سالمي  للبنك  �سكره  �ل�زير  قدم  بدوره 
معربًا  ف�يه،  �لعاملني  وجميع  �لفل�سطيني 
�لتي  �لقيمة  �مل�ساهمات  لهذه  تقديره  عن 
ف�ي  �لتعليمية  �لعملية  تدعم  �أن  �ساأنها  من 

فل�سطني وترفع من م�ست��ها.
دعم  ف�ي  �لبنك  دور  �جلرباوي  د.  وثمن 
�لتعليمية  و�مل�ؤ�س�سات  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لتعليم  قطاع  وتنمية  تط�ير  �سبيل  ف�ي 

�لعايل ف�ي فل�سطني. 

ومن جانبه، �أكد رئي�س جمل�س �إد�رة �لبنك 
وم�ؤ�س�ساتها  �ل�ز�رة  بدعم  �الإ�ستمر�ر  على 
قطاع  على  ت�سرف  بدورها  و�لتي  �ملختلفة، 
�أن  �إىل  م�سريً�  وترعاه،  �لعايل  �لتعليم 
ف�ي  تاأتي  قدمت  �لتي  �حلا�س�ب  �أجهزة 

�إطار هذ� �لدعم.
�مل�سرية  جتاه  ملتزم�ن  »�إننا  زكارنة  وقال 
�لتعليم  باأهمية  �لعميق  الإمياننا  �لتعليمية 

ودوره ف�ي بناء �الن�سان و�ل�طن«. 

وزار مدير عام البنك فروع غزة
�سمن جه�د �الإد�رة �لعليا للبنك �الإ�سالمي 
�ال�سرت�تيجية  روؤيتها  لتحقيق  �لفل�سطيني 
عام  مدير  �لربغ�ثي،  ن�سال  قام  للبنك؛ 
�لبنك، بزيارة فروع �لبنك ف�ي قطاع غزة، 
برفقة ع�ين �أب� ي��سف، ع�س� جمل�س �إد�رة 

�لبنك، و�سائب �سم�ر، نائب �ملدير �لعام.
تهدف  �لزيارة  هذه  �أن  �لربغ�ثي  وقال 
ف�ي  �لبنك  فروع  �أو�ساع  على  �الطالع  �إىل 
�هتمام  على  م�ؤكدً�  مبا�سر،  ب�سكل  غزة 
غزة  بقطاع  �لعليا  و�الإد�رة  �الإد�رة  جمل�س 

و�ال�ستثمار ف�يه.
وك�سف �ملدير �لعام خالل لقائه مع مدر�ء 
وم�ظف�ي �لبنك عن وج�د خطط تط�يرية 
�لقطاع،  ف�ي  وللفروع  �الإقليمية  لالإد�رة 
�أجل  من  �جله�د  كافة  ت�سافر  �إىل  د�عيًا 

�إجناح عمل �لبنك.
باأد�ء  زيارته  خالل  �لربغ�ثي  ورحب 
�لتميز  �إىل  ودعاهم  وجه�دهم،  �مل�ظف�ني 
و�لتفاين ف�ي عملهم، م�سددً� على �أن زيارته 

�الأخرية  تك�ن  لن  غزة  ف�ي  �لبنك  لفروع 
»و�سيتبعها زيار�ت عديدة باإذن �هلل خالل 
�لعام �حلايل وبد�ية �لعام �جلديد، بهدف 

تط�ير دور �لبنك ف�ي �لقطاع«.
�لبنك،  �إد�رة  جمل�س  ع�س�  قال  جهته  من 
ع�ين �أب� ي��سف، �أن جمل�س �الإد�رة ي�سعى 
ب�سكل حثيث لتط�ير عمل �لبنك، ويحر�س 
ج�دة  من  �لتاأكد  على  م�ستمر  ب�سكل 
للعمالء  تقدم  �لتي  �مل�سرف�ية  �خلدمات 

وفتح فروع �أخرى.
لقاء�ت  عدة  �لربغ�ثي  زيارة  و�سملت 

من  عدد  مع  و�ملثمرة«  »باملهمة  و�سفها 
غزة،  قطاع  ف�ي  و�مل�ؤ�س�سات  �جلمعيات 
وكان  �الأعمال،  رجال  جمعية  ز�ر  حيث 
ف�ي ��ستقباله رئي�س �جلمعية علي �حلايك 
�لزيارة  �الأعمال، وهدفت  وعدد من رجال 
�إىل بحث �سبل تط�ير �لعالقات �مل�سرتكة، 
من  عدد  مع  �آخر  لقاء  عقد  مت  كما 
�سخ�سيات �لقطاع �القت�سادية ومع مدر�ء 

�لفروع �لعاملة هناك.
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وزار البنك جامعة الخليل
�الإ�سالمي  �لبنك  من  وفد  قام 
�خلليل،  جامعة  �إىل  بزيارة  �لفل�سطيني 
فرعي  مدر�ء  ��ستقبال  ف�ي  كان  حيث 
 - �لتفاح  وو�د  �جل�رة  ر�أ�س   - �خلليل 
بركات،  ر�س��ن  �أ.د  �جلامعة  رئي�س 
ومت  �لد�ع�ر،  �أ.نعيم  مكتبه  ومدير 
�لطرف�ني،  تهم  �أم�ر  عدة  ف�ي  �لتباحث 
فرع  مدير  بايل،  نز�ر  �أعرب  وقد 
وفخر  �عتز�ز  عن  �جل�ره،  ر�أ�س 
�لتعليمي  ودورها  باجلامعة  �لبنك 

�أهم  �أحد  ك�نها  بال�طن،  �لريادي 
عن  و�أعرب  �جل�ره،  ر�أ�س  فرع  عمالء 
�خلدمات  كافة  لتقدمي  �لبنك  ��ستعد�د 

وم�ظف�يها. للجامعة  و�لت�سهيالت 
مدير  ر�س��ن،  �إ�سماعيل  قدم  كما 
�مل�سرف�ية  عن  نبذة  �لتفاح،  و�د  فرع 
�ستمنح  �لتي  و�مليز�ت  �الإ�سالمية 
للبنك،  رو�تبهم  �ملح�لني  للم�ظف�ني 
كل  بتقدمي  �لتفاح  و�د  فرع  وقيام  
�ل�سريعة  �سمن  �مل�سرف�ية  �خلدمات 

�الإ�سالمية، وبالتعاون �لتام بني �لفرعني 
باخلليل.

من ناحيته �أبدى رئي�س �جلامعة ترحيبه 
بالبنك وبرغبة �جلامعة لتط�ير �لعالقة 

معه ملا ف�يه م�سلحة �لطرف�ني.
�لبنك  تهنئة  بايل  نقل  �خلتام  وف�ي 
�ل�سعدي،  �أ.عماد  له  �الإقليمي  و�ملدير 
لرئي�س �جلامعة مبنا�سبة تقلده �ملن�سب 
حديثًا، ومت ت�سليمه درعًا بهذه �ملنا�سبة.

وعقدت هيئة الرقابة الشرعية للبنك ندوة لموظفـي شركة رويال بالخليل
�لبنك  ف�ي  �ل�سرعية  �لرقابة  هيئة  عقد 
خا�سة  عمل  ور�سة  �لفل�سطيني  �الإ�سالمي 
�ملتعلقة  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  »�أحكام  ح�ل 
رويال  �سركة  �إد�رة  مع  بالتعاون  بالبنك«، 
�ل�سركة  مقر  ف�ي  �لتجارية  �ل�سناعية 

باخلليل.
جمل�س  رئي�س  بح�س�ر  �ل�ر�سة  وعقدت 
�لزغري، وجميع  نبيل  �ل�سركة �حلاج  �إد�رة 
و�أع�ساء  �ل�سركة،  �إد�رة  جمل�س  �أع�ساء 
بكلمة  �لندوة  بد�أت  وقد  �لبنك،  �إد�رة  من 
عبد�لفتاح  �الإعالم  م�س�ؤول  من  ترحيبية 
باحل�س�ر  ف�يها  رحب  و�لتي  �لعي�سة، 
�لكرمي، ثم �ألقى نز�ر بايل مدير فرع ر�أ�س 
�جل�رة بالبنك كلمة �سكر ف�يها �إد�رة رويال 
�لندوة  هذه  الإقامة  �لفر�سة  �إتاحتهم  على 
�لدين  »ح�سام  �لدكت�ر  �ألقى  ثم  �ملهمة، 
�ل�سرعية  �لرقابة  هيئة  رئي�س  عفانه«، 
و�أحكام  �أم�ر  ح�ل  حما�سرة  �لبنك،  ف�ي 
من  بالبنك  �ملتعلقة  �الإ�سالمية  �ل�سريعة 
كافة ج��نبه، كما وحتدث �الأ�ستاذ �ملحامي 
عن  �ملقيم  �ل�سرعي  �ملر�قب  بدر،  با�سم 
�الأم�ر �لقان�نية للبنك، هذ� ومت ف�ي نهاية 

�ل�ر�سة �الإجابة على �أ�سئلة �حلا�سرين.
�لبنك،  عام  مدير  ز�ر  �أخرى،  جهة  من 
�الإقليمي  �ملدير  ير�فقه  �لربغ�ثي،  ن�سال 
بالبنك، عماد �ل�سعدي، و�ملدير �ملايل �حمد 
�سامر  �حل�سابات،  تدقيق  ومدير  �سحاده، 
�مل�سرف�ية،  �لعمليات  ومدير  مفارجة، 
ر�أ�س  �خلليل-  فرع  ومدير  عفانة،  جهاد 
وكان  بايل،  نز�ر  رويال،  ل�سركة  �جل�رة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�فد  ��ستقبال  ف�ي 
وم�س�ؤول  �لزغري،  نبيل  �حلاج  �ل�سركة، 

و�س�ل  وف�ر  �لعي�سة،  عبد�لفتاح  �الإعالم، 
ج�لة  ف�ي  ��سطحابه  مت  �ل�سيف  �ل�فد 
ثم  ومن  �ل�سركة،  منتجات  معر�س  د�خل 
و�لفن�ن،  �لثقافة  قاعه  �إىل  �جلميع  ت�جه 
عمل  �جتماع  لعقد  �ل�فد  ت�جه  ذلك  وبعد 
ملناق�سة  �الجتماعات  قاعة  ف�ي  م�سغر 
عدة  ف�ي  و�ل�سركة  �لبنك  بني  �لتعاون  �آلية 

ج��نب مالية.
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�لفل�سطيني،  �لتجاري  �لبنك  عقد 
ور�سة عمل تدريبية ح�ل نظام �الأخطار 
�الئتمانية،  �لناحية  من  �مل�سرف�ية 
ف�ي  بارك  �جلر�ند  فندق  ف�ي  وذلك 
د�ئرة  مع  بالتن�سيق  �هلل،  ر�م  مدينة 
مدر�ء  �ل�ر�سة  و��ستهدفت  �الئتمان، 
�الإد�رة  ف�ي  �الئتمان  وم�ظف�ي  �لفروع 
�لعامة و�لفروع، و�أد�ر �ل�ر�سة �لتدريبية 
د�ئرة تكن�ل�جيا �ملعل�مات ف�ي �لبنك. 

لنظام  �لعامة  �ملز�يا  �ل�ر�سة  وناق�ست 
ف�ي  �ملطبق  �مل�سرف�ية  �الأخطار 
�لبنك، وطريقة ربطه مع بر�مج مكتب 
قبل  من  �ملطبق  �الئتمانية  �ملعل�مات 
مت  حيث  �لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة 
ف�ي  �لعاملة  �ل�ظائف  كافة  ��ستعر��س 
يتم  �لتي  و�لبيانات  وميز�تها  �لنظام 

التجاري الفلسطيني يعقد ورشة عمل لموظفـيه حول نظام األخطار المصرفـية

معاجلتها من خالل كل وظيفة، وكيف�ية 
�لنظام،  قبل  من  �لبيانات  هذه  قر�ءة 
�خلا�سة  و�لبيانات  �مللفات  و�إر�سال 
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  بذلك  �إىل 

ليتم معاجلتها لديهم ح�سب �الأ�س�ل. 
كما مت �لرتكيز على معاجلة مالحظات 
و�سرورة  �لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة 
�ملتطلبات  هذه  لكافة  �المتثال 
�لتعامل معها  �أهمية  و�ملالحظات، ومع 
�لطرق،  باأف�سل  �مل�ظف�ني  قبل  من 
من  عالية  درجة  �إىل  �ل��س�ل  ل�سمان 
�لنقد  ل�سلطة  �ملقدمة  �لبيانات  دقة 
�لفل�سطينية، ملا له من �أثر �إيجابي على 

عمالء �لبنك.
�لعمل  �آليات  مناق�سة  �إعادة  مت  كما 
ت�ؤكد  و�لتي  �لبنك،  ف�ي  بها  �ملعم�ل 

�سالمة  �أهمية  على  و��سح  ب�سكل 
درجة  �إىل  لل��س�ل  �ملتبعة  �الإجر�ء�ت 
وحر�س  و�اللتز�م،  �لدقة  من  عالية 
من  عمالئه  جتاه  �لتز�مه  على  �لبنك 
�لعالية  �جل�دة  على  �حلفاظ  خالل 

للخدمات �لتي تقدم لهم.
حر�سًا  �لتدريبية  �ل�ر�سة  هذه  تاأتي  و 
بتعليمات  �اللتز�م  على  �لبنك  من 
و�هتمام  �لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة 
�لرب�مج  �أحدث  وت�ف�ري  باإعد�د  �لبنك 
للتاأكد  مل�ظف�يه  و�لتط�يرية  �لتدريبية 
و�لتغري�ت  بالتط�ر�ت  �إملامهم  من 

�حلا�سلة ف�ي �لقطاع �مل�سرف�ي.
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توقيع االتفاقية النهائية لالندماج بين بنك الرفاه والبنك العربي الفلسطيني لالستثمار 
�مل�ساريع  لتم�يل  �لرفاه  بنك  �أعلن 
�لفل�سطيني  �لعربي  و�لبنك  �ل�سغرية 
�التفاقية  وقعا  قد  �أنهما  لال�ستثمار 
بعد  �لبنكني،  بني  لالندماج  �لنهائية 
على  �لنهائية  �مل��فقة  على  ح�سال  �أن 
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  �الندماج من 

ووز�رة �القت�ساد �ل�طني. 
للبنكني  �الإد�رة  جمل�سي  رئي�سا  وكان 
منيب  وعمر  �لدين  نا�سر  طالل 
كافة  تنظم  �تفاقية  وقعا  قد  �مل�سري 
وتفا�سيلها،  �جلديدة  �ل�سر�كة  �سروط 
وكان ل�سلطة �لنقد �لفل�سطينية -ممثلة 
و�إد�رة  �ل�زير  �لدكت�ر جهاد  باملحافظ 
وم�ظف�ي د�ئرة �لرقابة و�لتفتي�س على 
�لت��سل  ف�ي  مميزً�  دورً�  �مل�سارف- 
مع  بالتن�سيق  وذلك  �التفاق،  لهذ� 
هيئة �س�ق ر�أ�س �ملال ووز�رة �القت�ساد 
دور  جميعًا  لهم  كان  حيث  �ل�طني، 
كبري وهام ف�ي �إجناح �تفاق �الندماج. 
�أنه كان من �ملقرر  وجتدر �الإ�سارة �إىل 
�أن يجري �حتفال خا�س لت�قيع �الإتفاق 
20 ت�سرين  و�إعالن �الإ�سم �جلديد ف�ي 
تاأجيل  على  �التفاق  مت  �أنه  �إال  �لثاين، 
�لعدو�ن  لظروف  نظرً�  �الحتفال 

�الإ�سر�ئيلي على �لقطاع.
�لبنكني عرب  وتق�سي �التفاقية باندماج 
��ستح��ذ �لبنك �ل�طني )�لرفاه �سابقًا( 
على م�ج�د�ت ومطل�بات �لبنك �لعربي 
قيمة  ومقابل  لال�ستثمار،  �لفل�سطيني 

م�ساهم�  يح�سل  م�ج�د�ته،  �ساف�ي 
لال�ستثمار  �لفل�سطيني  �لعربي  �لبنك 

على �أ�سهم ف�ي �لبنك �ل�طني.
تفاهم  مذكرة  وقعا  قد  �لبنكان  وكان 
بهدف  �حلايل  �لعام  من  �آذ�ر  ف�ي 
تك�ين  �إىل  يف�سي  �تفاق  �إىل  �لت��سل 
كيان م�سرف�ي وطني ميتلك �ملتطلبات 
تغطية  على  و�لقدرة  �الأ�سا�سية، 
ملختلف  �ملحلي  �ل�س�ق  �حتياجات 
�سر�ئح  ولكافة  �ملالية  �خلدمات  �أن��ع 
�ملجتمع وقطاعاته �القت�سادية، وقادر 
على م��جهة �لتحديات و�ل�سم�د �أمام 
�لبنك  �أن  ويذكر  و�ملناف�سة.  �الأزمات 
�الندماج  هذ�  عن  �لنا�سئ  �ل�طني 
خم�سني  �ملدف�ع  ر�أ�سماله  �سي�سبح 
�أن  وعلى  �أوىل،  كمرحلة  دوالر  ملي�ن 
 75 �إىل  �ملدف�ع  �ملال  ر�أ�س  رفع  يتم 

ملي�ن دوالر خالل عام 2013 �لقادم.

رئي�س  �لدين،  نا�سر  طالل  و�سرح 
جمل�س �إد�رة �لبنك �ل�طني، �أن �لبنك 
�لنا�سئ عن �الندماج قد تقرر له �إ�سم 
�لبنك  ت�جهات  ليلخ�س  “�ل�طني” 
�لقادمة،  �ملرحلة  خالل  و�سيا�سته 
قاعدة  �أو�سع  له  �لذي  �لبنك  فه� 
فل�سطني  ف�ي  بنك  الأي  م�ساهمني 
باأكرث من 13 �ألف م�ساهم فل�سطيني، 
�مل�ؤ�س�سات  �أكرب  من  جمم�عة  منهم 
ت�سمل  فل�سطني،  ف�ي  �الإقت�سادية 
�لفل�سطينية  �الت�ساالت  جمم�عة 
تر�ست  و�سركة  �لقاب�سة  وباديك� 
للتاأمني  �ل�طنية  و�ل�سركة  للتاأمني 
باالإ�سافة  لالأدوية،  بريزيت  و�سركة 
لالإ�ستثمار،  �لعاملية  م�سار  �سركة  �إىل 
��سرت�تيجي  ك�سريك  �ن�سمت  و�لتي 

ف�ي �لبنك خالل �لعام �حلايل.
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ف�ي  �ملا�سي�ن  فرع  بافتتاح  �لبنك  قام 
دروي�س،  حمم�د  دو�ر  بجانب  �هلل  ر�م 

وافتتح البنك الفرع السادس له فـي الماصيون- رام اهلل

البنك الوطني الراعي الذهبي للملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني 

�آلية  �سر�فات  �ل�طني  �لبنك  د�ّسن 
جديدة ف�ي حمافظة ر�م �هلل و�لبرية 
تد�سني  مت  فقد  نابل�س،  وحمافظة 
�ل�س�ي�س  حمطة  ف�ي  �آيل  �سر�ف 
ف�ي  �آيل  و�سر�ف  �لقد�س،  �سارع  ف�ي 
�سارع  ف�ي  وعطاري  عليان  حمطة 
مبنى  ف�ي  �آخرين  و�سر�ف�ني  بيت�نيا، 

�ملا�سي�ن،  ف�ي  �لكائن  �ل�طني  �لبنك 
مت  فقد  نابل�س  حمافظة  ف�ي  �أما 
معر�س  ف�ي  �آيل  �سر�ف  تد�سني 
�سارع  ف�ي  �ل��قع  ه�يند�ي  �سركة 
�الإت�ساالت  �سركة  بجانب  رف�يديا 
�لفل�سطينية، حيث تعد جميع �الأماكن 
�جلديدة من �ملناطق �حلي�ية، وتتميز 

من  لقربها  �إليها  �ل��س�ل  ب�سه�لة 
جتمعات �سكنية وجتارية هامة.

ل�سيا�سة  ترجمة  �لتد�سني  هذ�  وياأتي 
�ل�سر�ف  ب�سبكة  �لت��سع  ف�ي  �لبنك 
�الآيل لتقدمي �خلدمة �الأف�سل لعمالء 

�لبنك �حلاليني و�مل�ستقبليني. 

�مل�ؤ�س�سية  ه�يته  �إطالق  مع  بالتز�من 
رعايته  �ل�طني  �لبنك  قدم  �جلديدة، 
�ل�ساد�س  �ل�سن�ي  للملتقى  �لذهبية 
�لذي  �لفل�سطيني  �ملال  ر�أ�س  ل�س�ق 
عن��ن  حتت  فل�سطني  ب�ر�سة  تنظمه 
�لتحديات  �ملالية-  �ل��ساطة  »�سناعة 

و�لذي  �مل�ستقبل«،  و�آفاق  �لر�هنة 
من  وم�ساركة  ر�سمية  برعاية  �سيك�ن 

دولة رئي�س �ل�زر�ء.
�أهمية  تاأكيدً� على  �لرعاية  وتاأتي هذه 
تهتم  م���سيع  من  يحمله  ملا  �مللتقى 
فل�سطني،  ف�ي  �ملالية  �الأور�ق  بقطاع 

�مل�ساركة  على  �لبنك  من  وحر�سًا 
�اللتقاء  خالل  من  �مللتقى  ف�ي  �لفعالة 
�ملختلفة  �الأفكار  وتبادل  باخلرب�ء 
�لقطاع  هذ�  تهم  حم�رية  لق�سايا 

�حلي�ي. 

مبنى �الإد�رة �لعامة، وه� �أول فرع يفتتح 
باله�ية �مل�ؤ�س�سية �جلديدة للبنك، وياأتي 

�فتتاح �لفرع �سمن خطة �لبنك للت��سع 
و�النت�سار ف�ي جميع حمافظات �ل�طن.

ّودشن البنك صرافات آلية جديدة فـي محافظة رام اهلل والبيرة ومحافظة نابلس
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ضمن خطة لتطوير الخدمات اإللكترونية فـي البنك التجاري األردني .

بــانــورامــا

�أطلق �لبنك �لتجاري �الأردين، خدمة 
�لتجاري ك�نكت، وهي خدمة متط�رة 
�إد�رة  �لبنك من  لدى  �لعمالء  متكن 
ح�ساباتهم، وتنف�يذ �حل��الت �ملالية، 
بطاقات  و�أر�سدة  �لف��تري  و�سد�د 
مد�ر  على  �لكرتونيًا  �الأئتمان 
�ل�ساعة، من خالل �خلدمات �لعامة، 
و�لتي تت�سمن  خدمة �ال�ستعالم عن 
�لتجاري  للبنك  �لفروع  معل�مات 
و�سد�د  �لعمالت  و�أ�سعار  �الأردين 
من  �لعمالء  ميكن  كما  �لف��تري، 
ح�سابتهم  �أر�سدة  عن  �ال�ستعالم 
�يقاف  �أو  �سيكات  دفاتر  وطلب 
�خلدمات  وجميع  �ل�سيكات  �سرف 
�ملالية   �خلدمات  وكذلك  �سلة،  ذ�ت 

من حت�يل �الأم��ل بني ح�سابات نف�س 
�لعميل �أو �إىل عمالء �آخرين.

كما فّعل خدمة �إ�س �إم �إ�س �لتي متكن 
لدى  ح�ساباتهم  �إد�رة  من  �لعمالء 
�لن�سية،  �لر�سائل  ب���سطة  �لبنك 
�لبنك،  مر�جعة  �إىل  �حلاجة  دون 
من  وذلك  و�جلهد،  لل�قت  ت�ف�ريً� 
�لق�سرية  �لر�سائل  خدمات  خالل  
PUSH، وخدمات �لر�سائل �لق�سرية 

.PULL عند �لطلب
خدمة  ت�ف�ري  على  حاليًا  نعمل  كما 
�لعمالء  و�لتي متكن   ف�ن،  �لتجاري 
�لبنك  لدى  ح�ساباتهم  �إد�رة  من 
�خلط  ب���سطة  �الأردين  �لتجاري 
خدمة  خالل  من  �خلل�ي  �أو  �لثابت 

�حل��الت   �أو  �لعمالء،  ح�سابات 
�أخرى  خدمات  �أي  �أو  �لد�خلية 
خا�سة بالتجاري ك�نكت، وتاأتي هذه 
خدمات   جمم�عة  �سمن  �خلدمات 
�الأردين   �لتجاري  �لبنك  ي�فرها 
�لبنكية  �خلدمات  لتط�ير  منه  �سعيًا 
فل�سطني  ف�ي  بفروعه  �خلا�سة 
متطلبات  جميع  لتغطية  و�الأردن، 
و�ل�سرعة  �لر�سى  وحتقيق  �لعمالء 
للعمالء  �خلدمات  كافة  �إجر�ء  ف�ي 
وذلك  و�لعناء،  للجهد  �حلاجة  دون 
�نطالقًا من �سيا�سة �لبنك ف�ي جعل 
كافة  �إىل  �أقرب  �خلدمات  جميع 

�مل��طنني و�لعمالء.





بــانــورامــا

بنك القاهرة عمان 
يقدم رعايته الحصرية لفريق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لكرة القدم

لدى  �لريا�سي  للن�ساط  ت�سجيعًا 
عمان  �لقاهرة  بنك  قام  �مل�ؤ�س�سات، 
�ملركزي  �جلهاز  فريق  برعاية 
�لقدم،  لكرة  �لفل�سطيني  لالإح�ساء 

م�ظف�ي  من  �سخ�سًا   20 من  و�ملك�ن 
�لفريق  بتجهيز  وذلك  �جلهاز، 
�لريا�سية،  �ملالب�س  من  باحتياجاته 
حيث حمل �لزي �لر�سمي للفريق �سعار 

كبري  بعدد  �لفريق  �سارك  وقد  �لبنك، 
من �ملباريات مع م�ؤ�س�سات �أخرى.

وقدم جوائز لمسابقة مكتبتي العربية

ورعى البطولة األولى لنادي ترمسعيا للفروسية

�أقامت مديرية �لرتبية و�لتعليم ف�ي 
ملكتبتي  م�سابقة  حلم  بيت  حمافظة 
�حلك�مية،  �ملد�ر�س  ف�ي  �لعربية 
كتب  جمم�عة  عن  عبارة  و�ملكتبة 

�ملرحلة  ل�سف�ف  عاملية  علمية 
للجميع،  �لقر�ءة  لت�سجيع  �البتد�ئية 
مدر�سة   12 �مل�سابقة  ف�ي  فازت  وقد 
ح�ل  و�إبد�عات  �أفكار  لديهم 

بتقدمي  �لبنك  قام  وقد  �لقر�ءة، 
�جل��ئز للمد�ر�س �لفائزة.

برعاية  عمان  �لقاهرة  بنك  قام 
ترم�سعيا  لنادي  �الأوىل  �لبط�لة 
نح�  ف�يها  �سارك  حيث  للفرو�سية، 
30 فار�س وفار�سة من جميع �أنحاء 

من  �لريا�سة  هذه  وتعد  �ل�طن، 
�الأن�سطة �لتي تلقى �إقبااًل وت�سجيعًا 
كبريً� من قبل �لكثري من قطاعات 

�ل�سباب. 
ويرعى المخيم الصيفـي ألبناء أساتذة وموظفـي جامعة بيرزيت

وبرعاية  بريزيت،  جامعة  عقدت 
بنك �لقاهرة عمان، خميمًا �سيف�يًا 
�ملمتدة  و�ل�ساحة  �لتجارة  كلية  ف�ي 
حيث  لها،  �ملجاورة  و�حلديقة 

100 طفل وطفلة  �سارك ف�ي �ملخيم 
و�مل�ظف�ني  �الأ�ساتذة  �أبناء  من 
ومب�ساركة 12 �سخ�سًا من �ملنظمني، 
�إطار  ف�ي  �لرعاية  هذه  جاءت  وقد 

�مل�ؤ�س�سات  مع  �لبنك  ت�طيد عالقة 
�لتعليمية �لر�ئدة ف�ي فل�سطني.
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وسّلم ثالثة فائزين جدد الجائزة الشهرية الكبرى
وهي كيلوغرام من الذهب الخالص ضمن برنامج جوائز حسابات التوفـير

بت�سليم  عمان  �لقاهرة  بنك  �حتفل 
ثالثة من عمالئه �لفائزين باجلائزة 
غر�م  كيل�  وهي  �لكربى،  �ل�سهرية 
لت�سليم  باالإ�سافة  هذ�  �لذهب،  من 
وهي  �لي�مية،  باجل��ئز  �لفائزين 
فائزين  لع�سرة  ذهب  لري�ت  ع�سرة 
ي�ميًا، وذلك �سمن برنامج �جل��ئز 

حل�سابات �لت�ف�ري للعام 2012.  
 وقد فازت باجلائزة �ل�سهرية ل�سهر 

فاطمة  �أريحا  فرع  لدى  �لعميلة  �آب 
نباأ  تلقت  حيث  �لفتياين،  �إبر�هيم 
�لف�ز ب�سعادة غامرة، وعند �س�ؤ�لها 
قالت"�إن  �لف�ز  بعد  خططها  ح�ل 
�سر�ء  من  �ستمكنني  �جلائزة  هذه 
باجلائزة  فازت  وقد  �لعمر"،  بيت 
لدى  �لعميلة  �أيل�ل  ل�سهر  �ل�سهرية 
فرع جنني منال عي�سى �سليبا خليل 
هذه  �أن  �عتربت  �لتي  �إبر�هيم، 

�جلائزة �ستمكنها من تتمة بناء بيت 
كبري لها والأوالدها، كما فاز �لعميل 
ن�سال حممد علي �حمد �ب��لتني من 
�لثالث،  �لذهب  بكيل�  ط�لكرم  فرع 
�لذين  �لعمالء  هذ� باالإ�سافة ملئات 
لرية  وهي  �لي�مية،  باجلائزة  فازو� 

ذهب.
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي يطلق خدمة االنترنت المصرفـي
�أطلق �لبنك �الإ�سالمي �لعربي م�ؤخرً� 
 Internet( خدمة �النرتنت �مل�سرف�ي
�مل�ستمرة  جه�ده  �سمن   ،)Banking

و�لتحديثات  �لتعديالت  �إدخال  ف�ي 
لعمالئه،  يقدمها  �لتي  �لرب�مج  على 
خدمات  تقدمي  �ساأنها  من  و�لتي 
خدماته  وتط�ير  جديدة  �إ�ساف�ية 
�الإ�سالمي  �لبنك  ويعترب  �حلالية، 
�لعربي من �لبن�ك �ل�سباقة �لتي ت�فر 
�ل�قت و�جلهد على �ملعتمدين، حيث 
�خلدمة  هذه  ��ستخد�م  باإمكانهم 

مر�حل  من  �لثانية  �ملرحلة  �إطار  ف�ي 
�الإد�رة  مهار�ت  وتاأهيل  تط�ير 
�الإ�سالمي  �لبنك  لك��در  �ل��سطى 
�لعربي، مت �ختتام برنامج »�لتف�ي�س 
�سغط  »�إد�رة  وبرنامج  و�لتحف�يز« 
�لتفاو�س«  »مهار�ت  وبرنامج  �لعمل« 
بالتعاون مع �سركة جرنل لال�ست�سار�ت 
م�ظف�ي  من   25 مب�ساركة  و�لتدريب، 
ف�ي  �لبنك  وفروع  �لعامة  �الإد�رة 
�ل�سفة �لغربية، وقام بتنف�يذ �لرب�مج 

خرب�ء من خمتلف �لدول �لعربية .
د�ئرة  مدير  �لعطياين،  ر�تب  وقال 
�مل��رد �لب�سرية، باأن �لبنك يخ��س هذه 
نهاية  حتى  �لفائت  �لعام  منذ  �لتجربة 
جتربة  تك�ن  �أن  �آماًل  �حلايل،  �لعام 
فريدة من ن�عها على م�ست�ى فل�سطني 

عامة، و�لقطاع �مل�سرف�ي خا�سة.

ب�سه�لة  مكان،  �أي  ومن  وقت  �أي  ف�ي 
وباأمان تام.

�أ�سبح  �خلدمة  هذه  تطبيق  وبعد 
على  �حل�س�ل  �لعمالء  باإمكان 
ومتميزة  متكاملة  م�سرف�ية  خدمات 
�أر�سدة  على  �الإطالع  خالل  من 
على  �حل�س�ل  �حل�سابات،  وتفا�سيل 
طلب  ف�ري،  تف�سيلي  ح�ساب  ك�سف 
دفرت �سيكات، وغريها من �خلدمات. 
�لعام  �ملدير  �سعيدي  �سامي  و�أكد 
�خلدمة  بهذه  �ال�سرت�ك  �أن  للبنك 

�أ�سبح  كما  �لعمالء،  لكافة  جمانًا 
ف�ري  ب�سكل  �ال�سرت�ك  باإمكانهم 
�لبنك  م�قع  خالل  من  وتلقائي 
و�سهلة  مط�رة  بطريقة  �الإلكرتوين 
مت�فرة  �خلدمة  هذه  �أن  كما  جدً�، 
و�الإجنليزية،  �لعربية  باللغتني 
من  �لعمالء  لتمكني  وم�سممة 
وقام  عالية،  مبرونة  ��ستخد�مها 
هذه  ��ستخد�م  دليل  بت�ف�ري  �لبنك 
ب�سكل  منها  �ال�ستفادة  ليتم  �خلدمة 

عملي و�سهل. 

وينهي المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لموظفـي اإلدارة الوسطى

�لعام  �ملدير  �سعيدي،  �سامي  و�أ�سار 
للبنك، �أن عملية تاأهيل وتط�ير �الإد�رة 
�لعليا،  لالإد�رة  لالنتقال  �ل��سطى 
و�أن  وتدريب،  جهد  �إىل  حتتاج  عملية 
هذه �ملجم�عة �أ�سبحت م�ؤهلة �إن �ساء 
�هلل لتك�ن ف�ي �ملر�كز �لقيادية. وقال 
خط�ة  �لرب�مج  هذه  يتابع  �أنه  �أي�سًا 

مرحلة  من  �النتقال  �أجل  من  بخط�ة 
�لتاأهيل و�لتط�ير �إىل مرحلة �لتنف�يذ، 
�مل�ظف�ني  �أد�ء  على  يعتمد  كله  وهذ� 
كل  من  �ملحقق  �لعمل  حجم  وم�ست�ى 

فرد ف�ي هذه �ملجم�عة.
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�لعربي  �الإ�سالمي  �لبنك  �أجرى 
ف�ي  �لعمر  �سقة  على  �لثاين  �ل�سحب 
برنامج وفر ومتلك �لذي �أطلقه �سمن 
حيث  �ل�سخمة،  �لت�ف�ري  بر�مج  حملة 
�لعامة  �الإد�رة  مقر  ف�ي  �ل�سحب  جرى 
كل  بح�س�ر  �لبرية  مدينة  ف�ي  للبنك 
من تغريد عمرية م�ساعد �ملدير �لعام 
لل�س�ؤون �ملالية، �أجمد �جلعربي �ملدير 
�لتنف�يذي للعمليات و�الأنظمة، �إبر�هيم 
�أب� عبده مدير د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي، 
حمم�د حفظي �ملر�قب �ل�سرعي، بالل 
�أب� ر��سي مدير د�ئرة تنمية �ملطل�بات 
د�ئرة  مدير  �سرطاوي  �أحمد  و�لفروع، 
�سائد مقد�دي  و�لدر��سات،  �لتخطيط 
ف�ريوز  �ملخاطر،  �إد�رة  د�ئرة  مدير 

فتحي مر�قب �المتثال.
عن  عبارة  هي  �لتي  �جلائزة  وكانت 
دوالر  �ألف   100 بقيمة  �سكنية  �سقة 
�أب�  نافذ  �مل��طن  ن�سيب  من  �أمريكي 
ف�ي  �لبنك  فرع  لدى  �ملدخر  غ��س 
للفائز  ت�سليم �جلائزة  وقد مت  �لبرية، 
و�سكره  �لبالغة  �سعادته  �لذي عرب عن 
ملا  �لعربي  �الإ�سالمي  للبنك  �جلزيل 
وخدمات  عديدة،  ج��ئز  من  يقدمه 

بتد�سني  �لعربي  �الإ�سالمي  �لبنك  قام 
ط�لكرم  مدينة  ف�ي  جديد  �آيل  �سر�ف 
�سر�فاته  عدد  لي�سل   - �لزغل  جممع   -
 28 �إىل  فل�سطني  ف�ي  �ملنت�سرة  �الآلية 
و�لت��سع  �النت�سار  لتعزيز  �آليًا  �سر�فًا 
مهام  لت�سهيل  �ل�طن  مناطق  كافة  ف�ي 

�مل��طنني باأكرب قدر ممكن.
وقد مت �ختيار هذ� �مل�قع �حلي�ي و�لهام 

البنك اإلسالمي العربي يسلم الفائز الثاني مفتاح شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر

م�سرف�ية متميزة لكافة عمالئه.
وتعترب هذه �جلائزة �لثانية ف�ي برنامج 
مينح  �لذي  ومتلك«  »وفر  �لت�ف�ري 
�ألف   100 بقيمة  �سن�ية  ن�سف  جائزة 
�لبنك  لدى  للمدخرين  �أمريكي  دوالر 
�الإ�سالمي �لعربي، حيث تدخل �ل�سحب 
 1,000 عن  تقل  ال  �لتي  �حل�سابات 
بالعمالت  يعادلها  �أو ما  �أمريكي  دوالر 
بال�سحب  فاز  قد  وكان  �الأخرى، 
فرع  لدى  �ملدخر  �سبحة  ه�سام  �الأول 

ط�لكرم.
�لربنامج  ومتلك  وفر  برنامج  ويعترب 
�الأحدث �سمن بر�مج �لت�ف�ري �ملتعددة 
ت�ف�ري  برنامج  جانب  �إىل  �لبنك،  لدى 
�لعمرة، �لذي مينح جائزة عمرة ي�مية 
ت�ف�ري  وبرنامج  دوالر،   500 بقيمة 

�لزو�ج، �لذي مينح جائزة زو�ج �سهرية 
وبرنامج  �أمريكي،  دوالر   3,000 بقيمة 
ت�ف�ري �حلج، �لذي مينح 10 ج��ئز حج 
�سن�ية بقيمة 1,000 دوالر لكل و�حدة.

�لعام  �ملدير  �سعيدي،  �سامي  و�أكد 
�لتن�ع  �أن  �لعربي،  �الإ�سالمي  للبنك 
ف�ي ج��ئز �لت�ف�ري �ملقدمة ياأتي �سمن 
��سرت�تيجية �لبنك �لهادفة �إىل ت�سجيع 
عدد  باأكرب  �لعمالء  ومكافاأة  �لت�ف�ري 
و�لقيمة  �ملتن�عة  �جل��ئز  من  ممكن 
يتز�من  و�لذي  �لعام،  مد�ر  على 
�أف�سل  لتقدمي  �ملت���سل  �ل�سعي  مع 
�مل�ست�يات  باأعلى  �مل�سرف�ية  �خلدمات 
�إىل  �الأح��ل  بكافة  تهدف  �لتي 
بالبنك  ثقتهم  وك�سب  �لعمالء  ر�سى 

�الإ�سالمي �الأول ف�ي فل�سطني.

البنك اإلسالمي العربي يدشن صرافًا آليًا جديدًا فـي مدينة طولكرم
يح�ي  و�لذي  ط�لكرم،  منطقة  ف�ي 
�إىل  �إ�سافة  عديدة،  جتارية  جممعات 
حيث  �ملحلية،  �مل�ؤ�س�سات  من  عدد  وج�د 
لتعزيز خدمة  جاء تركيب هذ� �ل�سر�ف 
�ل�سر�ف �الآيل ف�ي �ملدينة، وبحيث يرتفع 
ف�ي  �ملنت�سرة  �الآلية  �ل�سر�فات  عدد 

حمافظة ط�لكرم �إىل 4 �سر�فات �آلية.
�لعام  �ملدير  �سعيدي،  �سامي  �أو�سح  وقد 

�خلدمة  بتقدمي  ملتزم  �لبنك  �أن  للبنك، 
�مل�سرف�ية �الأمثل، وي�سعى جاهدً� لت�ف�ريها 
و�أي  وقت  �أي  ف�ي  �أيديهم  مبتناول  لتك�ن 
�أن �لبنك ب�سدد تد�سني  �أو�سح  مكان، كما 
م��قعها  �ختيار  مت  جديدة  �آلية  �سر�فات 
بدر��سات دقيقة لت�ف�ري �خلدمة �مل�سرف�ية 
ل�ج�دها،  بحاجة  هي  �لتي  �الأماكن  ف�ي 

و�لتي تخدم �أكرب عدد ممكن من �لعمالء.
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بــانــورامــا

بتعزيز  �الردن  بنك  لنهج  ��ستمر�رً� 
�لبنك،  لعمالء  �الدخاري  �حل�س 
�ل�سحب  باإجر�ء  �الأردن  بنك  قام 
�خلام�س  ل�سحب  �لت�ف�ري  بح�سابات 
من �ل�سهر �حلايل و�الإعالن عن ��سم 
ف�ي  �جلمه�ر  �أمام  مبا�سرة  �لفائز 

فرع �لبرية/ ر�م �هلل. 
وقد عربت �لفائزة منال �أحمد حممد 
فرحتها  عن   �سياء  ملنفعة  ع�ي�سي 
�لغامرة للف�ز بهذه �جلائزة �لكبرية، 
و�لتي تبلغ قيمتها 50,000 دينار، ومت 
ت�سليم �جلائزة للفائزة، و�لتي عربت 
بدورها عن �سكرها و�متنانها للبنك 
بهيج، ومب�ساركة  �حتفايل  �سمن ج� 
و�مل�ظف�ني  �ملدر�ء  من  كبري  عدد 
�لذين عربو� عن جتربتهم  و�لعمالء 

�مل�سرف�ية �ملميزة مع �لبنك.
�أو�ئل  من  كان  �الأردن  بنك  �أن  يذكر 
�الأردن  ف�ي  تاأ�س�ست  �لتي  �لبن�ك 
�لبن�ك  �أو�ئل  ومن   ،1960 �لعام 

بنك األردن يحتفل بالفائز بـ 50 ألف دينار بسحوبات التوفـير  لشهر تشرين الثاني 

حيث  فل�سطني،  ف�ي  تاأ�س�ست  �لتي 
و�لتح�سني  �لتط�ير  نهج  �لبنك  تبنى 
�مل�ستمر لكافة �أن�سطته وجماالت عمله 
خدمات  لتقدمي  و�مل�سرف�ية  �ملالية 
و�حتياجات  متطلبات  تلبي  �ساملة 
خمتلف  من  و�ملتعاملني  �لعمالء 

و�ل�سركات  �الأفر�د  و�سر�ئح  فئات 
ف�ي  بفعالية  و�ساهم  و�مل�ؤ�س�سات، 
وم�ساريع  �ل�طنية  �لتنم�ية  �مل�ساريع 

�لقطاع �خلا�س.
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بــانــورامــا

بنك فلسطين و INVESTBANK يوقعان اتفاقية تعاون
لتعزيز الخدمات المصرفـية بفلسطين واألردن

البنـوك فـي فل�ســــــطني34

�ال�ستثماري  و�لبنك  فل�سطني  بنك  وقع 
�لعا�سمة  ف�ي   )INVESTBANK(
�الأردنية عمان �تفاقية تعاون هي �الأوىل 
من ن�عها، بهدف دعم وتعزيز وت��سيع 
�لتي  �مل�سرف�ية  �خلدمات  م�ست�ى 
يقدمها �لطرف�ني ف�ي فل�سطني و�الأردن 

وعلى جميع �مل�ست�يات. 

�لطرفان  �سيعمل  �التفاقية  ومب�جب 
تط�ير  ف�ي  �مل�ستمر  �لتعاون  على 
�ملالية  �خلدمات  من  حزمة  وت��سيع 
و�مل�سرف�ية، و�لتي تقدمها عادًة �لبن�ك 
فل�سطني  ف�ي  مقيمني  ل�سالح  �ملر��سلة 
تد�ول  خدمات  ي�سمل  مبا  �الأردن،  �أو 
�مل��رد  �ملالية من خالل �سركة  �الأور�ق 

�سركة  �أو   INVESTBANK ل�  �لتابعة 
�ل��ساطة �ملالية �لتابعة لبنك فل�سطني. 
كل من  و�سع  �إىل  �التفاقية  تهدف  كما 
�لفريقني حتت ت�سرف �الآخر بخدماته 
و�خلدمات  �الأعمال  لكافة  �ال�ستثمارية 

�مل�سرف�ية مبختلف �أن��عها.

واحتفل البنك بافتتاح فرعه الـ 48 فـي مدينة بيتونيا بمحافظة رام اهلل والبيرة 
فرعه  بافتتاح  فل�سطني  بنك  �حتفل 
�ل�جديد قرب مفرق عني عريك مبدينة 
و�لبرية،  �هلل  ر�م  ف�ي حمافظة  بيت�نيا 
�أقيمت  خا�سة  �حتفالية  ف�ي  وذلك 
جمل�س  رئي�س  �ل�س��  ها�سم  بح�س�ر 
�الإد�رة و�ملدير �لعام للبنك، ومب�ساركة 
و�لفعاليات  �الأعمال  رجال  من  ح�سد 

�لر�سمية وم�ؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س.
بيت�نيا،  مدينة  ف�ي  فرعه  وبافتتاح 
ف�ي  فل�سطني  بنك  فروع  عدد  يرتفع 
مزودًة  ومكتبًا  فرعًا   48 �إىل  �ل�طن 

بكامل �خلدمات �ملالية و�مل�سرف�ية.

وأطلق البنك حملة إغاثة إنسانية عاجلة من أجل غزة
بتبرعات قد تصل إلى مليون دوالر 

جمل�س  رئي�س  �ل�س��،  ها�سم  �أعلن 
فل�سطني،  بنك  ل�  �لعام  و�ملدير  �الإد�رة 
ف�ي  الأهلنا  �إن�سانية  �إغاثة  �إطالق حملة 
�لبنك  من  تربعات  ت�سمل  غزة،  قطاع 
و�مل�ساهمني  �لعمالء  من  تربع  و�أنظمة 
مع  �ملتعاملني  و�ملغرتبني  و�مل�ستثمرين 
دوالر  ملي�ن  لنح�  ت�سل  و�لتي  �لبنك، 
عاجل  ب�سكل  �ساهم  حيث  �مريكي، 

ل�سر�ء  وذلك  دوالر،   100,000 مببلغ 
و�حتياجات طبية  �أدوية وم�ستح�سر�ت 
قطاع  ف�ي  �ل�سفاء  مل�ست�سفى  لتقدميها 
من  كبريً�  عددً�  ��ستقبل  �لذي  غزة 
�الأخري  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن  �سحايا 

على �أهلنا ف�ي �لقطاع. 
�ل�س��  بح�سب  �مل�ساهمات  هذه  وتاأتي 
�الجتماعية  �مل�س�ؤولية  من  �نطالقًا 

�أبناء  جتاه  فل�سطني  لبنك  و�الإن�سانية 
�لعدو�ن  بعد  غزة  قطاع  ف�ي  �سعبنا 
مبا  منه  و�إدر�كًا  له،  تعر�س��  �لذي 
ف�ي  �حتياجات  من  �لقطاع  يعانيه 
�لتحتية،  �لبنية  جماالت  من  عدد 
�إ�سافة  و�الإغاثة،  �لطبية  و�خلدمات 

�إىل �الحتياجات �الأ�سا�سية و�لغذ�ئية. 



ووقع البنك اتفاقية تعاون مع شركة ريتش
إلطالق وتشغيل مركز استعالمات خاص بعمالء البنك 

مركز  مقر  ف�ي  فل�سطني  بنك  وقع 
�هلل  ر�م  مبدينة  �لعامة  �الإد�رة 
�سركة  مع  م�سرتك  تعاون  �تفاقية 
وذلك  �الت�ساالت،  خلدمات  ريت�س 
�خلا�س  لال�ستعالمات  مركز  الإطالق 
م�ست�ى  تط�ير  بهدف  �لبنك،  بعمالء 
يقدمها  �لتي  �مل�سرف�ية  �خلدمات 
وف�ي  عمالئه.  مع  و�لت���سل  �لبنك 
حفل نظم ف�ي �لبنك؛ وقع �التفاقية كل 
من ها�سم �ل�س�� رئي�س جمل�س �الإد�رة 
و�ملدير �لعام للبنك، وغ�سان عنبتاوي، 
ومب�ساركة  ريت�س،  �سركة  عام  مدير 
و�مل�سرف�يني  �الأعمال  رجال  من  ح�سد 

و�القت�ساديني. 
�سركة  �ستق�م  �التفاقية  ومب�جب 
بالدعم  خدماتها  بتقدمي  ريت�س 
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وينظم مع الوطنية موبايل حفاًل لتسليم جوائز الساعات المعتمدة
للطلبة الناجحين فـي الثانوية العامة 

م�بايل  و�ل�طنية  فل�سطني  بنك  نظم 
حفاًل كبريً� لت�سليم �لطلبة �لناجحني ف�ي 
�لثان�ية �لعامة ج��ئز �ل�ساعات �ملعتمدة 

�لبنك  �أطلقها  �لتي  �حلملة  �سمن 
م�بايل  �ل�طنية  �سركة  مع  بال�سر�كة 
ف�ي حزير�ن 2012 �ملا�سي، لدعم طلبة 

بتاريخ  وذلك  �ملتف�قني،  �لعامة  �لثان�ية 
�لهالل  جمعية  قاعة  ف�ي   ،18/10/2012

�الأحمر �لفل�سطيني مبدينة �لبرية.

باالإ�سافة  �ال�ستعالمات،  ملركز  �لفني 
و�ملط�رة  �خلا�سة  �لربجميات  �إىل 
جتديدها  يتم  كامل  عام  ملدة  لعمله 
ت�ف�ري  عن   ف�ساًل  �لطرف�ني.  مب��فقة 
�ملعل�مات  على  و�الأمان  �لرقابة  �أدو�ت 

مركز  �سيك�ن  حيث  �مل�ستخدمة، 
فل�سطني  لبنك  تابعًا  �ال�ستعالمات 

مبكانه وم�ظف�يه.

ف�ي   22/10/2012 بتاريخ  �نطلقت 
��ستاد ملعب ماجد ��سعد مبدينة �لبرية 
للرب�عم،  فل�سطني  بنك  دوري  فعاليات 
من  وطني  بفريق  �خلروج  بهدف  وذلك 
�لرب�عم و�الأ�سبال ومن كال �جلن�سني من 
قدر�تهم  لتنمية  �لعالية،  �ملهار�ت  ذوي 
كرة  ف�ي  �لريا�سية  �إمكانياتهم  وتعزيز 
�ملحافل  ف�ي  فل�سطني  لتمثيل  �لقدم 
من  ورئي�سية  ح�سرية  برعاية  �لدولية 
حفل  مر��سم  وجرت  فل�سطني.  بنك 

ويطلق البنك بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزارة التربية والتعليم
فعاليات دوري بنك فلسطين للبراعم

رئي�س  �ل�س��،  ها�سم  بح�س�ر  �النطالق 
للبنك،  �لعام  و�ملدير  �الإد�رة  جمل�س 
�الحتاد  رئي�س  �لرج�ب،  جربيل  و�لل��ء 
�للجنة  �لقدم، ورئي�س  �لفل�سطيني لكرة 
ح�سد  ومب�ساركة  �لفل�سطينية،  �الوملبية 
كبري من �الأ�سبال ومن كافة �ملحافظات 
�لفل�سطينية برفقة �مل�سرف�ني �لريا�سيني 
وز�رة  ف�ي  �لطالبية  �الأن�سطة  وم�س�ؤويل 
على  �لبنك  وح�سل  و�لتعليم.  �لرتبية 
�لفل�سطينية  �ل�سركات  �أف�سل  جائزة 

كما  �مل�ستثمرين”  “عالقات  جمال  ف�ي 
�سركة  �أف�سل  جائزة  على  �لبنك  حاز 
مدرجة ف�ي فل�سطني ف�ي جمال »عالقات 
�مل�ستثمرين«، وذلك ف�ي �مل�ؤمتر �ل�سن�ي 
�مل�ستثمرين  عالقات  جلمعية  �لر�بع 
�أكرب  من  يعّد  و�لذي  �الأو�سط،  بال�سرق 
�مل�ؤمتر�ت �ملخت�سة بعالقات �مل�ستثمرين 
�مل�ؤمتر  �أقيم  وقد  �الأو�سط،  �ل�سرق  ف�ي 
ظبي،  �أب�  ف�ي  حياة  بارك  فندق  ف�ي 

بتاريخ 29/11/2012.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريا غير عادي للهيئة العامة
فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  عقدت 
�لهيئة  الأع�ساء  عادي  غري  �جتماع 
�الجتماع  هام�س  على  وذلك  �لعامة 
عقد  �لذي  �لبن�ك  ملدر�ء  �لت�ساوري 
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  مقر  ف�ي 

بتاريخ 19 ت�سرين �لثاين 2012، وقد مت 
مذكرة  ت�قيع  مناق�سة  �الجتماع  خالل 
و�ختيار  �لعم�الت،  بخ�س��س  تفاهم 
�مل�ؤ�س�سات  من  �ملقدمة  �لعرو�س  �أحد 
�لدولية بخ�س��س �مل�سروع �لتنم�ي ف�ي 

قطاع غزة، حيث مت ت�زيع ن�سخ من هذه 
ملعرفة  �الأع�ساء  �لبن�ك  على  �لعرو�س 
هذه  ف�ي  بامل�ساركة  ترغب  �لتي  �لبن�ك 

�مل�ساريع.

تأجيل موعد عقد المؤتمر المصرفي الرابع 2013
�لر�بع،  �مل�سرف�ي  �مل�ؤمتر  م�عد عقد  تاأجل 
�سهر  خالل  عقده  �ملقرر  من  كان  �لذي 
وحتدد   ،2012 �لعام  من  �لثاين  ت�سرين 
جديدً�،  م�عدً�   ،2013 �سباط   04 تاريخ 

�إعادة تنظيم فعاليات �مل�ؤمتر  وذلك بهدف 
حيث  �ملنا�سبة.  و�لظروف  �ملنا�سب  بال�سكل 
�سلطة  تنظمة  �لتي  �مل�ؤمتر  م��س�ع  يدور 
جمعية  مع  بامل�ساركة  �لفل�سطينية  �لنقد 

�لبن�ك ح�ل تعزيز وتط�ير قدر�ت �مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملت��سطة ف�ي فل�سطني.

مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين
يعقد اجتماعه الدوري العادي الرابع خالل العام 2012

ف�ي  �لبن�ك  جمعية  �إد�رة  جمل�س  عقد 
بتاريخ  �لر�بع  �لدوري  �جتماعه  فل�سطني 
وقد  �جلمعية؛  مقر  ف�ي   2012 �أيل�ل   30

حم�سر  على  �مل�سادقة  �الجتماع  خالل  مت 
�جتماع  قر�ر�ت  ومتابعة  �ل�سابق،  �الجتماع 
2012، وكذلك  �أيل�ل   17 �لهيئة �لعامة ف�ي 

الأع�ساء  ��سرت�تيجية  خل�ة  مناق�سةعقد  مت 
�جلمعية، �إ�سافة �إىل نقا�س م��س�ع �مل�ساركة 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  »تط�ير  م�ؤمتر  ف�ي 
و�ملت��سطة« و�لذي �س�ف تنظمه �سلطة �لنقد 
�إ�سافة  �جلمعية،  مع  بالتعاون  �لفل�سطينية 
�إىل �لتباحث ح�ل م��س�ع �مللتقى �مل�سرف�ي 

�لثالث للم�س�ؤولية �الجتماعية، وقد مت �أي�سًا 
�ل�سيكل  بعملة  �لنقد  مناق�سة م�سكلة فائ�س 
�لبن�ك  تناف�س  نتج عن  و�لذي  �لبن�ك  لدى 
وباالإ�سافة  �لعم�الت،  من  �العفاء  على 
�سركة  تاأ�سي�س  تط�ر�ت  م��س�ع  بحث  �إىل 

�خلدمات �مل�سرف�ية.

�لبن�ك  جمعية  �إد�رة  جمل�س  لقر�ر  تنف�يذ� 
ف�ي جل�سته �ملنعقدة بتاريخ 30 �يل�ل 2012، 
بخ�س��س  تفاهم  مذكرة  �جلمعية  عممت 

عم�الت  تخف�ي�س  �أو  �إعفاء  بعدم  �اللتز�م 
ف�ي  عليها  �ملن�س��س  �لنقدية  �الإيد�عات 
رقم  �لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  تعليمات 

�الأع�ساء  بع�س  حتفظ  حيث   .)2011/8(
�جلمعية  قامت  بالتايل  �ملذكرة،  هذه  على 
بالتعميم على �لبن�ك باعتبار �ملذكرة الغية.

جمعية البنوك تعمم مذكرة تفاهم على البنوك العاملة في فلسطين بخصوص العموالت
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء التسويق في البنوك
بهدف التخطيط إلطالق فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب للعام 2013

فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  عقدت 
�لبن�ك  ف�ي  �لت�س�يق  ملدر�ء  �جتماعًا 
�لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  من  وممثلني 
الإطالق  عمل  خطة  بتح�سري  للبدء 
لالأطفال  �مل�سرف�ي  �الأ�سب�ع  فعاليات 
ت�سرين   6 بتاريخ   ،2013 للعام  و�ل�سباب 

حيث  �جلمعية،  مقر  ف�ي   ،2012 �لثاين 
الإجناح  �لالزمة  �لتح�سري�ت  بحث  مت 
�خلطط  ب��سع  �مل�سرف�ي  �الأ�سب�ع 
�لن�سرة  باإعد�د  تتعلق  �لتى  و�ملقرتحات 
من  وغريه  و�سعاره  لالأ�سب�ع  �لتعريف�ية 
�الأم�ر �لفنية و�الإعالنية، ومت ت�سكيل جلنة 

�لبن�ك  من  عدد  عن  ممثلني  من  مك�نة 
ملتابعة تنف�يذ �ملقرتحات، و�جلدير بالذكر 
و�ل�سباب  لالأطفال  �مل�سرف�ي  �الأ�سب�ع  �أن 
و�لتثقيف  �لتعليم  م�ست�ى  لتعزيز  يهدف 
�مل�سرف�ي و�ملايل لدى فئات �ملجتمع كافة 

وخا�سة �الأطفال و�ل�سباب. 

�الجتماع  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  �ساركت 
�لنقد  �سلطة  �إليه  دعت  �لذي  �لت�ساوري 
�لثاين  ت�سرين   19 بتاريخ  �لفل�سطينية، 

.2012

�لقطاع  تخ�س  م���سيع  عدة  نقا�س  مت  وقد 
�لتز�م  وهي م��س�ع  �لفل�سطيني،  �مل�سرف�ي 
مبتطلبات  فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف 
ع�س�ية  وم��س�ع  �ملالية،  �ملتابعة  وحدة 

كذلك   ،  MENA FATE �ل�  ف�ي  فل�سطني 
على  �ل�سريبي  �المتثال  قان�ن  مناق�سة  مت 
 ،FATCA �خلارجية  �الأمريكيني  ح�سابات 

�إ�سافة �إىل م���سيع م�سرف�ية �أخرى.

جمعية البنوك تشارك في االجتماع التشاوري الذي دعت إليه سلطة النقد الفلسطينية

جمعية البنوك تؤكد أن سلطة النقد الفلسطينية هي الوسيط لتغطية مراكز البنوك
رغبة من �لبن�ك �لعاملة ف�ي فل�سطني ف�ي 
�لنقدية  �ل�سي�لة  �آلية حلل م�سكلة  �قرت�ح 
�الإ�سر�ئيلي؛  �ل�سيقل  لديها وخا�سة بعملة 
فل�سطني خالل  ف�ي  �لبن�ك  �أكدت جمعية 
�لبن�ك  مدر�ء  �سم  ت�ساوري  �جتماع 
�لنقد  �سلطة  مع  فل�سطني  ف�ي  �لعاملة 
�لثاين  ت�سرين   19 بتاريخ  �لفل�سطينية 
�لفل�سطينية  �لنقد  �أن �سلطة  2012، على 

�لبن�ك  مر�كز  لتغطية  �ل��سيط  �ستك�ن 
)Interbank( �س��ء بالفائ�س �أو بالعجز، 
على  فائدة  ��ستيفاء  منح/  يتم  �أن  على 
�الأ�سعار  بح�سب  لديها  �لبن�ك  �أر�سدة 
مبالغ  ربط  يتم  و�أن  �ل�س�ق،  ف�ي  �ل�سائدة 
�لتغطية من قبل �سلطة �لنقد �لفل�سطينية 
للبن�ك بن�سبة معينة من �حتياطي �لبن�ك 

�مل�دعة لديهم.

�سلطة  قب�ل  �أن  �لبن�ك  جمعية  ور�أت 
�لبن�ك  القرت�ح  �لفل�سطينية  �لنقد 
�لعاملة ف�ي فل�سطني �سيحفزها ف�ي �حلد 
�الإ�سر�ئيلية  �لبن�ك  من  �القرت��س  من 
كما  بينها،  ف�يما  �أف�سل  عائد  وحتقيق 
م�ست�ى  على  �ل�سي�لة  �إد�رة  ف�ي  �سي�ساعد 
�مل�سرف�ي  �لقطاع  م�ست�ى  وعلى  �لبنك 

ب�سكل عام.
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بيت البنوك
جمعية البنوك وصندوق النقد الدولي يناقشان عدد من القضايا المصرفية

�جتمع مدير عام �جلمعية ب�فد من �سندوق 
�لنقد �لدويل، وذلك ي�م �الثنني �مل��فق 5 
�جلمعية.  مقر  ف�ي   ،2012 �لثاين  ت�سرين 
وقد ناق�س �ملجتمع�ن عدة ق�سايا م�سرف�ية 
�أد�ء �لقطاع  تتعلق بالتط�ر�ت �الأخرية ف�ي 
�مل�سرف�ي �لفل�سطيني ونقاط �ل�سعف ف�يه، 
ومت بحث م�ست�ى �أد�ء �خلدمات �مل�سرف�ية 

�إىل  �إ�سافة  �لفل�سطينية،  �مل�سارف  ف�ي 
�حلك�مية  �مل�ستحقات  م��س�ع  بحث 
للم�سارف و�ملدي�نية، وكذلك بحث ق�سايا 
يت�سمنه  وما  �لبن�ك،  ف�ي  �ملخاطر  �إد�رة 
و�الإ�سر�ف  و�ملالية  �حليطة  ق��عد  من 
بني  �لعمل  م��س�ع  بحث  مت  كما  �لبنكي، 
�الأجنبية  �لعمالت  و�أ�س��ق  �ملحلية  �لبن�ك 

م��س�ع  نقا�س  �إىل  �إ�سافة  �ل�س�ق،  وعمق 
حل�ل للق�سايا �لبنكية و�لثغر�ت ف�ي �الإطار 
�ملجال،  هذ�  ف�ي  �لبن�ك  وجتربة  �لقان�ين 
وكذلك ن�ق�ست ق�سية �لبنية �لتحتية �ملالية 
من تاأمني على ود�ئع و�إنفاذ حق�ق �لد�ئن 

وغريها من �لق�سايا �مل�سرف�ية.

جمعية البنوك ترشح ممثلها في عضوية اتحاد المصارف العربية
 �عتمدت جمعية �لبن�ك يف فل�سطني رئي�س 
ممثل  ليك�ن  �ل�س��  عز�م  �إد�رتها  جمل�س 
�مل�سارف  �حتاد  ع�س�ية  يف  فل�سطني 
�لعربية. يذكر �أن �إحتاد �مل�سارف �لعربية 

قد تاأ�س�س يف �لثالث ع�سر من �سهر �آذ�ر/ 
�إثر �جتماع نخبة   ،1974 مار�س من �لعام 
�لعرب،  و�الإد�رة  �مل�سارف  قياد�ت  من 
للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  مظلة  وحتت 

هيئة/منظمة  �إن�ساء  �أجل  من  �الإد�رية، 
�الحتاد�ت  نطاق  يف  تعمل  �إقليمية  عربية 

�ملنبثقة عن جامعة �لدول �لعربية.

جمعية البنوك تدعو المصارف العاملة في فلسطين للمشاركة في برامج تدريبية
على  �لبن�ك  تركيز  �أهمية  من  �نطالقا 
�لكادر  لتنمية  �لعمل  ��ستمر�رية  م��س�ع 
�لبن�ك  جمعية  عممت  لديها؛  �ل�ظيف�ي 
فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف  كافة  على 
�لك��در  »�إعد�د  برنامج  ف�ي  للم�ساركة 
قبل  من  �ملقدم  �لفروع«،  الإد�رة  �مل�سرف�ية 
�لفرتة  خالل  �مل�سري  �مل�سرف�ي  �ملعهد 
من 17-27 ت�سرين �لثاين 2012. و تنف�يذً� 

لت�جهات حمافظ �سلطة �لنقد �لفل�سطينية 
ف�ي �الجتماع �لت�ساوري �لذي عقدته �سلطة 
 2012/11/19 بتاريخ  �لفل�سطينية  �لنقد 
�الع�ساء  �لبن�ك  على  �جلمعية  عممت 
�حتاد  ينظمه  �لذي  �لتدريبي  �لربنامج 
ف�ي  �لبن�ك  وجمعية  �لعربية  �مل�سارف 
�لتنف�يذية  �الجر�ء�ت  م��س�ع  ح�ل  �الردن 
لتطبيق قان�ن �ل FATCA و�مل�ستجد�ت ف�ي 

�ملعايري �لدولية ملكافحة غ�سل �الم��ل �لتى 
على  �جلمعية  عممت  ،كما   FATF �قرتها 
“�لتخطيط  دورة  ف�ي  للم�ساركة  �مل�سارف 
�ال�سرت�تيجي للحد من خماطر �لك��رث”، 
و�لتي عقدتها �لهيئة �ل�طنية للتخف�يف من 
�آثار �لك��رث، وذلك خالل �لفرتة من 21-

30 ت�سرين �أول 2012، ف�ي ر�م �هلل.
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جمعية البنوك فـي فلسطين تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2012

فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  �ساركت 
عز�م  �إد�رتها  جمل�س  برئي�س  ممثلة 
دياب،  �أب�  نبيل  �لعام  ومديرها  �ل�س��، 
فل�سطني  بنك  عن  ممثلني  �إىل  �إ�سافة 
ف�ي  �لفل�سطيني  �الإ�سالمي  و�لبنك 
�لعربي  �مل�سرف�ي  �مل�ؤمتر  فعاليات 
 17-16 ف�ي  �ملنعقد   ،2012 لعام  �ل�سن�ي 
عن��ن  حتت  بريوت،  ف�ي   2012 ن�فمرب 
»�ال�ستقر�ر �القت�سادي ف�ي مرحلة �نعد�م 
�مل�سارف  �حتاد  ينظمه  �لذي  �ليقني«، 
لبنان  م�سرف  مع  �لعربية بالتعاون 
�لدويل  و�الحتاد  لبنان  وجمعية م�سارف 
م�سارف  وجمعية  �لعرب  للم�سرف�يني 
�القت�سادية  �ل�حدة  وجمل�س  لبنان، 
�لعربية و�ملجل�س �لعام للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات 
لغرف  �لعام  و�الإحتاد  �الإ�سالمية  �ملالية 
للبالد  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 
 Child  & youth وم�ؤ�س�سة  �لعربية 
وبح�س�ر   ،Financial International

�قت�سادية  �سخ�سية   600 من  �أكرث 

وم�سرف�ية ومالية عربية و�أجنبية و�سفر�ء 
دولة   28 من  و�قت�ساد عرب  مال  ووزر�ء 

عربية و�أجنبية. 
عدة  على  �مل�ؤمتر  عمل  جل�سات  وت�زعت 
حماور تناولت دور �ال�ستقر�ر �ل�سيادي ف�ي 
و�لتنمية،  �القت�سادي  �ال�ستقر�ر  حتقيق 
وحم�ر ع��مل �الإ�سالح ف�ي �لعامل �لعربي 
و�أول�يات  �ملرحلة،  لتحديات  و�ال�ستجابة 
ف�ي  �ملالية  و�الأ�س��ق  �مل�سرف�ي  �لقطاع 
مرحلة �لتح�ل و�لتغيري، �إ�سافة �إىل حم�ر  
�حلكم �لر�سيد و�مل�س�ؤولية �الجتماعية ف�ي 

�لقطاعات �ملالية و�مل�سرف�ية �لعربية.
حلث  دعت  بت��سيات  �مل�ؤمترون  وخرج 
�ال�ستقر�ر  حتقيق  على  �حلك�مات 
على  �نعكا�سات  من  له  ملا  �ل�سيا�سي، 
ومناخات  �القت�سادي  �ال�ستقر�ر 
تت�سمن  �آليات  وباعتماد  �ال�ستثمار، 
�القت�سادي  �لتعاون  تط�ير  �إىل  �لدع�ة 
خالل  من  �لعربية  �لدول  بني  و�لتنم�ي 
�أ�س�س  على  مبنية  تعاون  منظ�مة 

م�ؤ�س�ساتية جديدة، و�إعادة �لنظر ف�ي دور 
�لعربية  �لتنم�ية  و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سناديق 
�الآليات  وت�ف�ري  عملها،  تفعيل  جلهة 
من  �لعربية  �لدول  متكن  �لتي  �لتم�يلية 
حتقيق �مل�ساريع �لتنم�ية وتط�ير �مل�ساريع 
�أكرب  �لتح�ل نح� دور  �مل�سرتكة، وكذلك  
فتح  ف�ي  ي�ساهم  مما  �ل��سطى،  للطبقة 
تط�ير  مت  حال  ف�ي  للنم�  جديدة  �آفاق 
�لتي  �ل��عدة  �القت�سادية  �لقطاعات 
�لكاف�ية  �لعمل  فر�س  ت�ف�ري  �ساأنها  من 
يدخل�ن  �لذين  �ل�سباب  من  للماليني 
�إن�ساء  على  و�لعمل  �سن�يًا،  �لعمل  �س�ق 
وحدة ��سرت�تيجية للتاأثري ف�ي �لت�سريعات 
�القت�سادية  �لتنمية  يخدم  مبا  �لعربية، 
�إي�سال  من  �لعربية  �مل�سارف  وميكن 
�س�تها ولعب دور هام ف�ي �لتغيري�ت �لتي 
تتم ف�ي �ل�طن �لعربي على �سعيد �لتنمية 
و�أن  خ�س��سًا  و�الجتماعية،  �القت�سادية 
�أهم  من  هي  �لد�ساتري  �إعد�د  مرحلة 

�ملر�حل ف�ي حياة �ل�سع�ب.
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الدور االجتماعي للبنـوك
2011

بيت البنوك
جمعية البنوك تصدر كتيب »الدور االجتماعي للبنوك عام 2011«

البنوك العاملة في فلسطين تنفق أكثر من 3 مليون دوالر 
كمساهمة لها فـي الدور االجتماعي

خالل عام 2011

كتيبًا  فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  �أ�سدرت 
 ،2011 عام  للبن�ك  �الجتماعي  �لدور  ي�سف 
�لبن�ك  �أنفقته  ما  جمم�ع  �أن  ف�يه  ورد  و�لذي 
ي�ساوي  �ملجال  بهذ�  فل�سطني  ف�ي  �لعاملة 
 339 لدعم  وجهت  دوالر  ملي�ن   3,209,705

م�ؤ�س�سة خالل عام 2011.
ف�ي  دوالر  مليون   1.1 مبلغ  �لبن�ك  �أنفقت  وقد 
79 م�ؤ�س�سة، حيث غطت  جمال �لتنمية لدعم 
�أيام  رعاية  بني  تر�وحت  تنم�ية  ن�ساطات 
عدد  ورعاية  �الجتماعية  و�حلفالت  �لت�ظيف 
ودعم  و�ملهرجانات  و�ملعار�س  �مل�ؤمتر�ت  من 

�جلمعيات و�مل�ؤ�س�سات �لتنم�ية.
دوالر  �ألف   575 مبلغ  �لبن�ك  �أنفقت  بينما 
وذلك  م�ؤ�س�سة،   28 لدعم  �ل�سحة  جمال  ف�ي 
ف�ي  و�مل�ساهمة  �لطبية  للم�ؤمتر�ت  برعايتها 
من  عدد  وعالج  طبية،  م�ست�سف�يات  �إن�ساء 

�لفقر�ء وتقدمي تاأمني �سحي و�أدوية لهم.
م�ساهمات  �إجمايل  بلغ  �لتعليم  جمال  وف�ي 
م�ؤ�س�سة،   78 لدعم  دوالر  �ألف   515 �لبن�ك 
من  عدد  تعليم  ف�ي  �لبن�ك  تناف�ست  حيث 
�آخر،  لعدد  �جلامعية  �ملنح  وتقدمي  �لطالب 
و�مل�ساهمة  �ملد�ر�س،  من  عدد  �سيانة  وكذلك 
مل�ساعدة  عبا�س  حمم�د  �لرئي�س  �سندوق  ف�ي 
�لطلبة �لفل�سطينيني ف�ي لبنان، ودعم �سندوق 
تدريبية  بر�مج  وتقدمي  �ملحتاج،  �لطالب 

للطالب، ورعاية �أيام ت�ظيف للخريجني.
�أما ف�ي جمال �لثقافة؛ فبلغ �إجمايل �مل�ساهمات 
للبن�ك 333 �ألف دوالر لدعم 42 م�ؤ�س�سة تهتم 
باجلانب �لثقاف�ي، حيث قدمت �لبن�ك دعمها 
�مل�ه�بني،  ولل�سباب  �ل�سعبية،  �لفن�ن  لفرق 
�الإبد�ع  لن�سر  �لر�عية  �مل�ؤمتر�ت  ودعمت 

و�سرف  �ل�سبابية،  و�الأن�سطة  و�حلفالت  و�ملهرجانات  لل�سباب 
�جل��ئز للفائزين ف�ي م�سابقات ثقاف�ية من�عة.

�ملجال،  بهذ�  �الجتماعي  �لبن�ك  ودور  �لريا�سة  جانب  وف�ي 
م�ؤ�س�سة،   51 لدعم  دوالر  �ألف   277 �لبن�ك مببلغ  �ساهمت  فقد 
�لن��دي  �ملتن�عة ودعم  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لدعم ما بني  وتن�ع 
و�الحتاد�ت �لريا�سية وتقدمي �للبا�س �لريا�سي لعدد من �الأندية 
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قيمة   عدد

2,297,655,627 1,102,004 �صيكات املقا�صة

157,747,424 127,175 ال�صيكات املرجتعة

-107,333,823 215,153 ال�صيكات امل�صحوبة مع اإ�صرائيل
251,679,992 126,414 ل�سالح البنوك الفل�سطينية

359,013,815 88,739 ل�سالح البنوك الإ�سرائيلية

1,301,839,804 37,739 احلواالت الداخلية

-208,553,330 55,973  احلواالت اخلارجية بدون اإ�صرائيل
573,113,015 30,748 احلوالت الواردة

781,666,345 25,225 احلوالت ال�سادرة

337,980,391 73,546 احلواالت املتبادلة مع اإ�صرائيل
1,410,492,751 39,764 احلوالت الواردة

1,072,512,360 33,782 احلوالت ال�سادرة

 بيانات الربع الثالث 

�صيكات وحواالت *

2012

 بيانات اإح�سائية بال�سافـي

**

**

**

**
*

�لف�سلية  ن�سرتها  �لبن�ك  �أ�سدرت جمعية 
“�مل�ؤ�سر �مل�سرف�ي 2012/9” و�لتي تهدف 
�لقطاع  و�قع  عن  �ملعرفة  ت�ف�ري  �إىل 
حتليل  خالل  من  �لفل�سطيني،  �مل�سرف�ي 
�ملجمعة،  �لعم�مية  �مليز�نية  بن�د  الأهم 
حلركة  �لربعية  �لبيانات  �إىل  �إ�سافة 
مرجعًا  ي�سكل  ما  �حل��الت،  و  �ل�سيكات 

للباحثني و�ملهتمني و�سناع �لقر�ر.
“بيانات  بطاقة  �الإ�سد�ر  هذ�  وير�فق 
ت�سكل ملخ�سًا  م�سرف�ية 2012/9” و�لتي 
ن�سرة  ف�ي  ورد  ما  الأهم  �ال�ستخد�م  �سهل 

�مل�ؤ�سر �مل�سرف�ي.
 2012 للعام  �لثالث  �لربع  نتائج  وتظهر 
�مل�ج�د�ت  �ساف�ي  م�ؤ�سر�ت  �رتفاع 
 ،)%8( ب�  �ل�سائلة  �مل�ج�د�ت   ،)%3( ب� 
ود�ئع   ،)%0.4( ب�  �لبن�ك  ��ستثمار�ت 
�لعمالء ب� )4%(، حق�ق �مللكية ب� )%2(، 
كما   ،)%27( ب�  �لربعية   �الأرباح  و�رتفاع 
�ساف�ي  م�ؤ�سر�ت  ف�ي  �نخفا�سًا  �سهد 
ود�ئع   ،)%1( ب�  �الئتمانية  �لت�سهيالت 

جمعية البنوك تصدر نشرة »المؤشر المصرفـي 2012/9«
وبطاقة »بيانات مصرفـية«

�لبن�ك و�سلطة �لنقد ب� )14%(، �سيكات �ملقا�سة ب� )3%(، �ل�سيكات 
�ملرجتعة ب� )2%(، و�حل��الت �خلارجية �ل��ردة ب� )14%(، �حل��الت 

�خلارجية �ل�سادرة ب� )9%(، و�حل��الت �لد�خلية ب� )%14(.

من  عدد  ورعاية  �لريا�سية،  و�ملر�كز 
�لبط�الت و�ملهرجانات �لريا�سية.

�الإغاثية  �مل�ساهمات  �إجمايل  بلغ  بينما 
عن  م�ؤ�س�سة،   22 لدعم  دوالر  �آالف   207

�ملبا�سر،  بالدعم  �أو  �غاثية  هيئات  طريق 
ويتن�ع �لدعم ما بني �إغاثة �الأطفال ومنح 
�مل�ساعد�ت  وتقدمي  �حل�سنة  �لقرو�س 
ترميم  وكذلك  للمحتاجني،  �الإن�سانية 
و�مل�سنني  �الأيتام  ودعم  �إغاثية  مر�كز 

و�سر�ء  حمتاجة  �أ�سر  بر�مج  ورعاية  �جلماعية  �الفطار�ت  وتقدمي 
تعنى  مل�ؤ�س�سات  �ملالية  �مل�ساعد�ت  وتقدمي  للفقر�ء  �ل�ستاء  ك�س�ة 

بامل�سنني و�ملكف�ف�ني.
 109 �لبن�ك  قدمته  ما  �إجمايل  كان  �لطف�لة  دعم  جمال  وف�ي 
لذوي  �مل�ساهمات  �إجمايل  بلغ  بينما  م�ؤ�س�سة،   20 لدعم  دوالر  �آالف 
�الحتياجات �خلا�سة من �لبن�ك 70 �ألف دوالر لدعم 17 م�ؤ�س�سة، �أما 
�إجمايل م�ساهمة �لبن�ك ف�ي جمال �لبيئة فبلغ ح��يل 5 �آالف دوالر 
ومهرجان  �لبيئية  �الأن�سطة  مبجال  �لدعم  ويرتكز  م�ؤ�س�ستني،  لدعم 

�لزيت�نة بر�م �هلل.
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الدور االجتماعي للبنوك فـي فلسطين

بيت البنوك

و�إميانا  فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  دور  من  �نطالقا 
ف�ي  �سكلت �جلمعية  �ملجتمعي،  �لعمل  باأهمية  منها 
بهدف  �الجتماعية  للم�س�ؤولية  جلنة   2010 �لعام 
�عتبار  �إىل  م�ستندة  �ملفه�م  هذ�  ح�ل  �ل�عي  ن�سر 
و�أ�سدرت  �إلز�م.  ولي�س  �لتز�م  �ملجتمعي  �لعمل 
�جلمعية على مد�ر ثالثة �أع��م متتالية كتيب �لدور 
�لريادي  �لدور  ي�ثق  �لذي  للبن�ك،  �الجتماعي 
 ، �ملجال  هذ�  ف�ي  �لفل�سطيني  �مل�سرف�ي  للقطاع 
جمال  ف�ي  �لبن�ك  م�ساهمات  �إجمايل  بلغ  حيث 
�ملا�سية  �أع��م  �لثالثة  �مل�س�ؤولية �الجتماعية خالل 
بها  �مل�ساهمة  مت  �أمريكي  دوالر  7.5ملي�ن  مبلغ 
ل�سالح 760 �سريك من م�ؤ�س�سات �ملجتمع �الأهلي.
�مللتقى  عقد  مع  بالتز�من  �الإ�سد�ر�ت  هذه  وتاأتي 
عقدت  حيث  �الجتماعية،  للم�س�ؤولية  �مل�سرف�ي 
لعقد  �لتح�سري  ب�سدد  وهي  ملتقيني  �جلمعية 
�لثالث وذلك من �جل تعزيز دور �لبن�ك ف�ي جمال 
على  �جلمعية  وتعمل  كما   . �الجتماعية  �مل�س�ؤولية 
فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �لبن�ك  بني  تناف�سي  خلق ج� 
�لبنك  فتكرم  �ملجتمعي  للعمل  حتف�يزها  بهدف 

�ملتميز من حيث قيمة م�ساهماته �ملجتمعية. 
مير  وما  �لفل�سطيني  �ل��سع  خل�س��سية  ونظر� 
وك�ن  �سعبة  و�قت�سادية  �سيا�سية  ظرف  من  به 
�لقطاع �مل�سرف�ي �لفل�سطيني ميثل �لعم�د �لفقري 
حجما  �الأكرب  �لقطاع  ي�سكل  �أنه  ومبا  لالقت�ساد، 
�خلا�س،  �لفل�سطيني  �لقطاع  ف�ي  تنظيما  و�الأكرث 
للعمل  وحمفزة  منظمة  جهة  وج�د  �أهمية  تزد�د 
،حيث  �لبن�ك  جمعية  دور  يكمن  وهنا  �ملجتمعي 
ف�ي  �الجتماعية  �مل�س�ؤولية  ثقافة  ن�سر  �إىل  ت�سعى 
له  يك�ن  �لفل�سطيني حتى  �مل�سرف�ي  �لقطاع  و�سط 

دور بارز ف�ي دعم �ملجاالت �الجتماعية �ملختلفة .
بامل�س�ؤولية  �خلا�سة  �للجنة  تق�م  ذلك  على  وبناًء 
�الجتماعية و�ملك�نة من �أربعة مدر�ء من �لبن�ك �لعاملة 
ف�ي فل�سطني �إ�سافة �إىل ع�س�ية �جلمعية و�سلطة �لنقد 

الدور االجتماعي للبنـوك
2009

الدور االجتماعي للبنـوك
2010

الدور االجتماعي للبنـوك
2011
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ى المصرفي األول للمسؤولية االجتماعية 
الملتق

فنبيك - رام اهلل
فندق مو

ن ،  29 / 11 / 2010
إلثني

ا

ي للمسؤولية االجتماعية 
 الثان

ى المصرفي
الملتق

فنبيك - رام اهلل
فندق مو

ن ،  12 / 12 / 2011
إلثني

ا

من  �الجتماعية  �مل�س�ؤولية  مفه�م  ح�ل  �لبن�ك  بت�عية 
خالل �إ�سد�ر �لن�سر�ت وعقد �مللتقيات وحتف�يز �لبن�ك 
ت�ثيق  خالل  من  �ملختلفة،  �ملجتمعية  �الأن�سطة  لتبني 
�ساحب  �لبنك  وتكرمي  �ملجتمعية  �لبن�ك  م�ساهمات 

�ل�سد�رة ف�ي �لعمل �ملجتمعي.
�ل�طن  ف�ي  �سعبنا  دعم  ف�ي  �جلمعية  لدور  و��ستكمااًل 
و�ل�ستات و�إميانا ب�سرورة �لتعليم الأبناء �سعبنا ، ن�سقت 
�جلمعية م�ساهمات �لبن�ك ف�ي �سندوق �لرئي�س لدعم 
�لطلبة �لفل�سطينيني ف�ي لبنان ، حيث جتاوزت تربعات 
�لبن�ك ل�سندوق �لرئي�س حمم�د عبا�س لدعم �لطلبة 
دوالر  ملي�ن  ن�سف  من  �أكرث  لبنان  ف�ي  �لفل�سطينني 
خالل ثالث �سن��ت و�لتى بد�أت ف�ي �لعام 2010 مببلغ 
دوالر  �لف   120 مبلغ   2011 وعام  دوالر  �ألف   270

وخالل �لعام 2012 مبلغ 115 �لف دوالر.
�مللتقى  �جلمعية  نظمت  متتاليني  عامني  وخالل 
مفه�م  ن�سر  بهدف  �الجتماعية،  للم�س�ؤولية  �مل�سرف�ي 
هذ�  ف�ي  �لبن�ك  دور  وتعزيز  �الجتماعية  �مل�س�ؤولية 
ف�ي  �لبن�ك  م�ساهمات  الأهم  عر�س  خالل  من  �ملجال 
�ملتن�عة ور�سد �سركائها من  �ملجتمعي  �لعمل  جماالت 
م�ؤ�س�سات �ملجتمع �الأهلي، حيث �ساهمت �لبن�ك مببلغ 
عام  �سريك   120 خالل  من  �أمريكي  دوالر  �ألف   750

 2010 �لعام  خالل  دوالر  ملي�ن   3.5 مقابل   ،2009

خالل  دوالر  ملي�ن  و3.2  �سريك،    301 خالل  من 
هذه  و�ندرجت   ، �سريك   339 خالل  2011من  عام 
من  ت�سهم  متن�عة  جماالت  ت�سعة  �سمن  �مل�ساهمات 
�لتنمية،  وهي:  �ملجتمع  خدمة  ف�ي  �لبن�ك  خاللها 
�لبيئة،  �الإغاثة،  �لطف�لة،  �لتعليم،  �لثقافة،  �ل�سحة، 
�لريا�سة وذوي �الحتياجات �خلا�سة. ومن هنا �أ�سدرت 
جمعية �لبن�ك كتيب �لدور �الجتماعي للبن�ك  2009، 
�لبن�ك  م�ساهمات  بها  وثقت  و�لتي  و2011   ،2010

ف�ي جمال �مل�س�ؤولية �الجتماعية ، وتعمل �جلمعية على 
للم�س�ؤولية  �لثالث  �مل�سرف�ي  �مللتقى  لعقد  �لتح�سري 

�الجتماعية خالل �لربع �الأول من �لعام 2013.

» مبادرة رائدة على صعيد القطاع المصرفـي العربي «

ث للمسؤولية االجتماعية 
الثال

ى المصرفي 
الملتق

فنبيك - رام اهلل
فندق مو

ن العام 2013
الربع األول م
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بيت البنوك
لبحث تداعيات االعتداء على أحد الفروع فـي غزة 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا طارئًا ألعضاء الهيئة العامة 

فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  عقدت 
�لعامة  �لهيئة  الأع�ساء  طارئًا  �جتماعًا 
فروع  �أحد  على  �العتد�ء  تد�عيات  لبحث 
 20 �لبن�ك ف�ي قطاع غزة، وذلك بتاريخ 

ت�سرين �لثاين، ف�ي مقر �جلمعية.
�سحف�ي  بيان  �إ�سد�ر  �الجتماع  عن  نتج 
وحدة  �سرورة  على  �جلمعية  ف�يه  �أكدت 
�لهجمة  م��جهة  ف�ي  �لفل�سطيني  �ل�سف 
�ل�سر�سة �لتي ي�سنها �الحتالل �الإ�سر�ئيلي 

على �لقطاع.

تنظر  �أنها  �لبيان  ف�ي  �جلمعية  �أكدت  كما 
�لفروع  به  تق�م  �لذي  للدور  �الأهمية  ببالغ 
�لعاملة ف�ي قطاع غزة، وت�ؤكد على �تخاذها 
وتن�سيق  بت�جيهات  �إجر�ء�ت  من  يلزم  ما 
�لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة  مع  مبا�سر 
مبا  للم��طنني  �خلدمات  تقدمي  ال�ستمر�ر 
�لعدو�ن  وتبعات  �آثار  تخف�يف  ف�ي  ي�ساهم 

على �مل��طنني و�مل�ؤ�س�سات �لفل�سطينية.
وقد دعت �جلمعية كافة �مل�سارف �لعاملة 
�أهلنا ف�ي قطاع غزة،  ف�ي فل�سطني الإغاثة 

وذلك بالتربع بالدم ل�سالح �جلرحى ف�ي 
�لقطاع.

على  �جلمعية  عممت  ذلك  �إىل  �إ�سافة 
م�ظف�يها  من  �لطلب  �الأع�ساء  �مل�سارف 
�لتربع بقيمة ر�تب ي�م عمل، على �أن يق�م 
تربعات  قيمة  يعادل  مبا  بالتربع  �لبنك 
باأي  �لتربعات  هذه  و�إر�سال  م�ظف�يه، 
جمعية  ح�ساب  �إىل  �لثالث  �لعمالت  من 
رقم  غزة  �إغاثة  �لنقد/  �سلطة  �لبن�ك/ 

301035 لدى بنك �لقد�س.

رئي�س  �ل�س��  عز�م  منزل  تعر�س  �ثر 
ف�ي  �لبن�ك  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
خالل  و�لتدمري  للق�سف  فل�سطني 

فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  ر�سحت 
مديرها �لعام، نبيل �أب� دياب، ف�ي ع�س�ية 
�ملجل�س  �ال�ست�ساري �القت�سادي ممثاًل عن 
تعكف  و�لذي  فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية 

غزة؛  قطاع  على  �الإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن 
ملنزل  ت�سامنية  زيارة  �جلمعية  نظمت 
�ل�س�� �لكائن ف�ي ر�م �هلل، حيث �سارك  

ت�سكيله،  على  �ل�طني  �القت�ساد  وز�رة 
�مل�س�رة  على  �حل�س�ل  ف�ي  ي�ساعدها  مبا 
�القت�سادية،  �لق�سايا  كافة  ف�ي  و�لن�سح 
�ل�سيا�سات  ر�سم  مبجال  وخا�سة 

هذه  ف�ي  �مل�سارف  مدر�ء  من  �لعديد 
�ىل  تهدف  �لتي  �لت�سامنية،  �لزيارة 

م�ؤ�زرة �ل�س�� و�لت�سامن معه.

و�لرب�مج،  �خلطط  وو�سع  �القت�سادية 
�إىل  �إ�سافة  �لتنم�ية،  �مل�ساريع  �إعد�د  وف�ي 
بالعالقات �القت�سادية  تعنى  �لتي  �لق�سايا 

مع �ملحيط �الإقليمي و�لعربي و�لدويل.

جمعية البنوك تنظم زيارة تضامنية لرئيس مجلس إدارتها اثر تعرض منزله للقصف بغزة 

جمعية البنوك تشارك في عضوية المجلس االستشاري االقتصادي
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جمعية البنوك تنظم ورشة عمل للبنوك العاملة في فلسطين وصندوق النفقة الفلسطيني
مأسسة العالقة بين صندوق النفقة الفلسطيني والبنوك الفلسطينية

ور�سة  فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية  نظمت 
�لعاملة ف�ي فل�سطني و�سندوق  للبن�ك  عمل 
»ماأ�س�سة  عن��ن  حتت  �لفل�سطيني،  �لنفقة 
�لفل�سطيني  �لنفقة  �سندوق  بني  �لعالقة 
 26 بتاريخ  وذلك  �لفل�سطينية«  و�لبن�ك 

�أيل�ل 2012، ف�ي فندق �النكرز �س�يت.

تتعلق  عدة  حماور  �ل�ر�سة  وتناولت 
�لنفقة  �سندوق  بقان�ن  بالتعريف 
�ل�سندوق  حلل�ل  �لقان�نية  و�ملتطلبات 
حمل �ملحك�م لهم، و�لتعريف باآليات عمل 
�سندوق  عالقة  بحث  وكذلك  �ل�سندوق، 
فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �لبن�ك  مع  �لنفقة 

�ل�سندوق،  عمل  ت��جه  �لتي  و�ملعيقات 
�إىل بحث وو�سع مقرتحات بخ�س��س  �إ�سافة 
�تخاذها  �ملمكن  من  �لتي  �لعملية  �الإجر�ء�ت 
م�س�دة  على  و�التفاق  �ملعيقات،  من  للحد 
و�لبن�ك  �ل�سندوق  بني  ما  تفاهم  مذكرة 

و�لعنا�سر �لتي يجب �أن تت�سمنها �ملذكرة.

جمعية البنوك تعقد ورشة عمل بعنوان
»حول وجهة نظر البنوك العاملة فـي فلسطين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي فلسطين«

عقدت جمعية �لبن�ك ف�ي فل�سطني ور�سة 
عمل حتت عن��ن »ح�ل وجهة نظر �لبن�ك 
�مل�ساريع  بقطاع  فل�سطني  ف�ي  �لعاملة 
فل�سطني«،  ف�ي  و�ملت��سطة  �ل�سغرية 

وذلك بتاريخ 25 �أيل�ل 2012، ف�ي مقر 
�جلمعية.

حمت�ى  مثلت  �ل�ر�سة  هذه  خمرجات 
تقدمها   �س�ف  �لتي  �حل��ر  جل�سة 

بامل�ؤمتر  فل�سطني  ف�ي  �لبن�ك  جمعية 
وتط�ير  »تعزيز  وعن��نه  �لر�بع  �مل�سرف�ي 

قدر�ت �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملت��سطة«.  
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سلطة النقد الفلسطينية

سلطة النقد تطلق رقم الحساب المصرفـي الدولي )اآليبان(

والذي يساهم فـي خفض عدد الحواالت المعادة محليًا ودوليًا

عن  �لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  �أعلنت 
�إطالق رقم �حل�ساب �مل�سرف�ي �لدويل 
 International Bank Account

للت��فق  وذلك    Number, IBAN

�أرقام  لتنميط  �لدولية  �ملعايري  مع 
فل�سطني،  ف�ي  �مل�سرف�ية  �حل�سابات 
�مل�سرف�ية  �حل��الت  معاجلة  ولت�سهيل 
من  مرورها  عرب  و�خلارجية  �لد�خلية 
وخف�س  �الإلكرتونية،  �الأنظمة  خالل 
�أو  تباين  ب�سبب  �ملعادة  �حل��الت  عدد 
ومب�جب  �حل�سابات.  �أرقام  �ختالف 
�الإلكرتوين  �لتح�يل  يتم  �لنظام  هذ� 
عالية  وم�ث�قية  ودقة  ب�سه�لة  لالأم��ل 
فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف  بني 
ونظر�ئها ف�ي خمتلف دول �لعامل �لتي 
تعتمد على هذ� �لنظام �لذي يعمل على 
�مل�سرف�ية  �حل��الت  معاجلة  ت�سهيل 
�مل�سرف  على  ي�سّهل  �لذي  بال�سكل 
�سحة  من  �لتاأكد  �حل��لة  مر�سل 
لعملية  جتنبًا  وذلك  �مل�ستف�يد،  ح�ساب 
�حل�سابات  �أرقام  ذ�ت  �لدفعات  �إعادة 
�لنظام  هذ�  يتميز  كما  �خلاطئة، 

�حل��الت  عدد  خف�س  على  بقدرته 
�أرقام  �ختالف  �أو  تباين  ب�سبب  �ملعادة 
�حل�سابات، �الأمر �لذي ي�سهل ��ستقبال 
�إلكرتونيا  �ملالية  �لتح�يالت  وتنف�يذ 
�ملالية  �ملعل�مات  �أمن  حتقيق  مع 
و�لتقليل من �لتدخل �ليدوي �لتقليدي. 
و�إ�سد�ر  باإن�ساء  �مل�سارف  و�ستق�م 
لكل  �لدويل  �مل�سرف�ي  �حل�ساب  رقم 
عميل من عمالئها ب�سكل جماين  ودون 
�حلاجة لتغيري رقم �حل�ساب �الأ�سا�سي 

للعميل. 
حمافظ  �ل�زير،  جهاد  �لدكت�ر  وقال 
�إطالق  �ن  �لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة 
�لدويل  �مل�سرف�ي  �حل�ساب  رقم 
�ملبادر�ت  من  يعترب  )�الآيبان( 
�إحد�ث  �إىل  تهدف  �لتي  �ال�سرت�تيجية 
ف�ي  �مل�سرف�ي  �لنظام  ف�ي  �لت��فق 
ف�ي  �ملعتمدة  �ملعايري  مع  فل�سطني 
حيث  �أخرى،  عاملية  م�سرف�ية  �أنظمة 
�مل�سرف�ي  �حل�ساب  رقم  �عتماد  يعترب 
�الجتاه  ف�ي  خط�ة  )�الآيبان(  �لدويل 
وفعالية  �أد�ء  تط�ير  نح�  �ل�سحيح 

�أنظمة �لدفع �الإلكرتوين، و�أ�سار �ل�زير 
�ىل �عتماد هذ� �لنظام على ��ستخد�م 
 )STP(ملبا�سر� �الآيل  �لتنف�يذ  تقنيات 
كفاءة  تعزيز  على  �سي�ساعد حتمًا  مما 
للعمالء،  �ملقدمة  �مل�سرف�ية  �خلدمات 
�لفرتة  ويخت�سر  �أد�ءها  ويح�سن 
لكل  �لتنف�يذية  لالإجر�ء�ت  �لزمنية 
تعترب  �الجناز  وبهذ�  حت�يل.  عملية 
هذ�  تعتمد  دولة  �ساد�س  فل�سطني 

�لنظام ف�ي �ل�طن �لعربي. 
�لعاملة  �أن �مل�سارف  �ل�زير  و�أكد  هذ� 
لتطبيق هذ�  ��ستعدت  ف�ي فل�سطني قد 
�لنقد،  �سلطة  لتعليمات  وفقا  �لنظام 
مما �سيعمل على  حت�سني فعالية و�أد�ء 
�أنظمة �لدفع، ويزيد من دقة �لدفعات 
�لدفع  �أنظمة  خالل  متر  �لتي  �ملالية 

�حلديثة �لتي تديرها �سلطة �لنقد. 
على  �سيت�جب  �لنظام  هذ�  ومب�جب 
�الأفر�د �أو �ل�سركات خارج فل�سطني �أن 
حتدد ف�ي تعليمات �لدفع رقم )�الآيبان( 
للم�ستف�يد، و�ستك�ن �مل�سارف م�س�ؤولة 
عن ت�ف�ري �ل��سائل �لتي ت�سهل ��ستالم 
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عمالئها لهذه �ملعل�مات وفهمها الأهمية 
بح�ساباتهم.  �ملرتبط  )�الآيبان(  رقم 
و�سيتم تزويد كافة �أ�سحاب �حل�سابات 
ح�ساب  برقم  فل�سطني  ف�ي  �مل�سرف�ية 
يتم تغيري  �أن  29 خانة دون  يتك�ن من 
لدى  للعميل  �الأ�سلي  �حل�ساب  رقم 

�مل�سرف. 
نظم  م�ست�سار  ن�فل،  طاهر  و�عترب 
رقم  �لنقد،  �سلطة  ف�ي  �ملدف�عات 
)�الآيبان(  �لدويل  �مل�سرف�ي  �حل�ساب 
نظامًا مت��فقًا مع �ملعايري �لتي و�سعتها 
“�اليزو”  للمعايري  �لدولية  �ملنظمة 
و�لهادفة �إىل تعزيز �لفعالية و�إجر�ء�ت 
�حلماية الأنظمة �لدفع �الإلكرتونية ف�ي 
حت�يل �الأم��ل حمليًا ودوليًا. وقد قامت 
)�الآيبان(  رقم  بت�سجيل  �لنقد  �سلطة 
�خلا�س بفل�سطني لدى جمعية �س�يفت 

�لعاملية. و�أ�ساف ن�فل �أن �سلطة �لنقد 
�لفل�سطينية قد عقدت عدة لقاء�ت مع 
فل�سطني  ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف  ممثلي 
من �أجل �لت��سل لالآلية �الأف�سل لتنف�يذ 
�لدويل  �مل�سرف�ي  �حل�ساب  رقم  نظام 
ف�ي فل�سطني، كما وقامت �سلطة �لنقد 
بدر��سة �ملز�يا و�لتحديات لتطبيق هذ� 
�لنظام، وذلك من خالل �الطالع على 
�ملجاورة،  �لبلد�ن  من  عدد  جتارب 
�ل�ساملة  �لدر��سة  هذه  �ساعدت  حيث 
للتح�ل  �ال�ستعد�د�ت  ��ستكمال  على 
للنظام �جلديد بنجاح ودون �إحد�ث �أي 
�أو تاأثري�ت �سلبية على جمرى  مع�قات 

�ملعامالت �مل�سرف�ية �ملقدمة.
�سلطة  ت�سعى  �لنظام،  هذ�  وباإطالق 
�خلدمات  كفاءة  تعزيز  �إىل  �لنقد 
وحت�سني  للعمالء  �ملقدمة  �مل�سرف�ية 

�لزمنية  �لفرتة  و�خت�سار  �أد�ئها 
وزيادة  �لتح�يل  عمليات  الإجر�ء 
�لتح�يالت  �إجر�ء�ت  وكفاءة  م�ث�قية 
�لعمالء، مما  تتم من قبل  �لتي  �ملالية 
��ستخد�م  �نت�سار  على  وي�ساعد  يعزز 
�الإلكرتونية.  �مل�سرف�ية  �خلدمات 
حملة  بتنظيم  �لنقد  �سلطة  و�ستق�م 
�إعالمية م��سعة  للت�عية بهذ� �لنظام، 
�أو�ساط �جلمه�ر  وما له من مز�يا ف�ي 
�مل�سرف�ي  �جلهاز  ف�ي  و�لعاملني 
من  �أكرث  �أن  يذكر  �ملالية.  و�مل�ؤ�س�سات 
نظام  معايري  ت�ستخدم  دولة  خم�سني 
مبا  �لدويل  �مل�سرف�ي  �حل�ساب  رقم 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دول  ف�يها 
وت�ن�س  ولبنان  و�ل�سع�دية  و�لك�يت 

وغريها.
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المعهد المصرفـي

معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفـية
ينظم ورشة عمل حول » الحوكمة وأهميتها فـي تطوير أداء الجهاز المصرفـي «

�ملالية  للدر��سات  فل�سطني  معهد  عقد 
�لنقد  �سلطة  مع  وبالتعاون  و�مل�سرف�ية، 
)�حل�كمة  بعن��ن  ندوة  �لفل�سطينية، 
و�أهميتها ف�ي تط�ير �أد�ء �جلهاز �مل�سرف�ي( 
�ىل  هدفت  و�لتي   ،2012/10/21 بتاريخ 
و�أع�ساء جمال�س  روؤ�ساء  �لت���سل مع  تعزيز 

�الإد�رة ف�ي �مل�سارف.
طه،  با�سل  حتدث  باحل�س�ر  �لرتحيب  بعد 
�ملالية  للدر��سات  فل�سطني  معهد  مدير 
و�مل�سرف�ية، عن �ملمار�سة �ل�سليمة للح�كمة 
ودورها ف�ي دعم و�سالمة و��ستقر�ر �جلهاز 
�مل�سرف�ي، وذلك من خالل �اللتز�م بتعليمات 
وت�جيهات �سلطة �لنقد �لفل�سطينية، وكذلك 
�لتي  باملعايري  �اللتز�م  خالل  من  �الأمر 
�مل�سارف  على  للرقابة  بازل  جلنة  و�سعتها 

ومر�قبة �ل�سناعة �مل�سرف�ية. 
�ل�زير،  خليل  جهاد  �لدكت�ر  �لندوة  �فتتح 
فل�سطني  معهد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
وحمافظ  و�مل�سرف�ية  �ملالية  للدر��سات 
�سلطة �لنقد، و�أعرب ف�ي كلمته عن �العتز�ز 
�مل�سرف�ي،  �جلهاز  مع  �حلقيقية  بال�سر�كة 
جمال�س  مع  دورية  لقاء�ت  من  يتبعها  وما 
ف�ي  و�الإقليميني  �لعامني  و�ملدر�ء  �الإد�رة 
الإطالعهم  فل�سطني،  ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف 

على ت�جهات �سلطة �لنقد، كما قدم �ل�زير 
و�لنقدي  و�ملايل  �القت�سادي  لل��سع  حتلياًل 
�لفل�سطيني، متطرقًا لالأزمة �ملالية �لعاملية، 
�إبعاد  ولفت �النتباه �إىل �أهمية �حل�كمة ف�ي 
ف�ي  �لعاملة  �مل�سارف  عن  �الأزمة  هذه  �آثار 

فل�سطني. 
وقدم ريا�س �أب� �سحادة، مدير د�ئرة �لرقابة 
�لفل�سطينية،  �لنقد  �سلطة  ف�ي  و�لتفتي�س 
عن   ف�يه  حتدث  مف�ساًل  تقدمييًا  عر�سًا 

بازل  وجلنة  �حل�سيف  و�حلكم  �مل�سارف 
ف�ي  �حل�كمة  و�أهمية  �مل�سرف�ية  للرقابة 
�جلهاز �مل�سرف�ي ومبادئ ح�كمة �مل�سارف 

ف�ي فل�سطني.
من  �سل�سلة  �سمن  �لندوة  هذه  تنظيم  ياأتي 
�للقاء�ت و�لندو�ت و�ل�ر�س، يق�م بتنظيمها 
�ملعهد بالتعاون مع �سلطة �لنقد �لفل�سطينية 
�أد�ء  وتط�ير  �مل�سرف�ية  �لثقافة  لتعزيز 

�جلهاز �مل�سرف�ي ف�ي فل�سطني وحمايته. 

ويشارك فـي الملتقى األول لمعاهد التدريب المصرفـية العربية فـي القاهرة
�ملالية  للدر��سات  فل�سطني  معهد  �سارك 
ملعاهد  �الأول  �مللتقى  ف�ي  و�مل�سرف�ية 

�لتدريب �مل�سرف�ية �لعربية، �لذي �نعقد 
جر�ند  فندق  ف�ي   2012/11/7 بتاريخ 

معهد  من  بدع�ة  �لقاهرة،  تاور-  نايل 
�لتدريب �مل�سرف�ي �مل�سري �لتابع للبنك 
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وينظم دورة ثقافة مصرفـية أساسية« لضباط األمن الوطني
�ملالية  للدر��سات  فل�سطني  معهد  نظم 
�لنقد،  �سلطة  مع  وبالتعاون  و�مل�سرف�ية 
دورة م�سرف�ية تدريبية ملجم�عة من �سباط 
وقدر�تهم  خرب�تهم  لتعزيز  �ل�طني  �الأمن 
�مل�سرف�ية، وتاأهيلهم لن�سر �لت�عية و�لثقافة 

�مل�سرف�ية لدى ق��ت �الأمن �ل�طني.
�ملعهد،  عام  مدير  طه  با�سل  �لدورة  �فتتح 
�أن تنظيم هذه �لدورة ياأتي  �أ�سار �إىل  �لذي 
ف�ي �إطار �مل�س�ؤولية �الإجتماعية ل�سلطة �لنقد 
�إىل  �لهادف  ودورهما  فل�سطني؛  ومعهد 
فئات  كافة  لدى  �مل�سرف�ية  �لثقافة  تعزيز 

�ملجتمع.
عالقات  د�ئرة  مدير  فرع�ن،  علي  و�أ�سار 

�سلطة  ف�ي  �ل�س�ق  و�ن�سباط  �جلمه�ر 
�إيجاد  ف�ي  �لدورة  �أهمية  �إىل  �لنقد، 
قادر  �ل�طني  �الأمن  جهاز  لدى  كادر 

ق��ت  بني  �مل�سرف�ية  �لت�عية  ن�سر  على 
بحق�قهم  و�ملتعلقة  �ل�طني،  �الأمن 
�مل�سرف�ية. تعامالتهم  �أثناء   وو�جباتهم 

CHF وينجز 44 % من اتفاقيته مع ال
كما يعقد برنامجًا فـي التدريب والتطوير الوظيفـي المبني على الجدارات

للدر��سات  فل�سطني  معهد  ��ستطاع 
حلقة   )29( عقد  من  و�مل�سرف�ية  �ملالية 
 CHF ت�ع�ية �سمن �تفاقيته مع م�ؤ�س�سة 
تعليم  برنامج  لتنف�يذ   International

و�لذي  فل�سطني"،  ف�ي  �مل�ساكن  "م�سرتي 
�سي�ستمر حتى نهاية �مل�سروع �ملت�قعة ف�ي 

.2013

�الأ�سر  قدر�ت  لتح�سني  �مل�سروع  يهدف 
�لفل�سطينية على �متالك منازلها بطريقة 
ناجحة، من خالل زيادة وعي �مل�ستهلكني 
�مل�ساكن،  مبلكية  �ملتعلقة  �لق�سايا  ح�ل 
وحت�سني معرفة �مل�ستهلكني بعملية �ل�سر�ء 

طالب  و�إعد�د  �لتم�يل،  وطرق  وخيار�ت 
�جلامعات و�لعاملني ف�ي �لقطاع �لعقاري 

ب�س�ق �الإ�سكان �ملتنامي ف�ي فل�سطني.
»�لتدريب  برنامج  �ملعهد  عقد  كما 
و�لتط�ير �ل�ظيف�ي �ملبني على �جلد�ر�ت« 
�لبن�ك  14 متدربًا من خمتلف  مب�ساركة 
�ملعهد،  عام  مدير  و�فتتحه  و�ل�سركات، 
تط�ير  �أهمية  على  �أكد  �لذي  طه،  با�سل 

ر�أ�س �ملال �لب�سري ف�ي �مل�ؤ�س�سات.
من  �مل�س��اركني  لتمكني  �لربنامج  يهدف 
�الأ�سا�سية  �خلط��ت  وتطبيق  حتديد 
هذ�  وتقييم  وتنف�يذ  وتط�ير  لت�سميم 

�عتماد  طريق  عن  وذلك  �لتدريب، 
هذه  كل  ف�ي  �لفعالة  �مل�س�اركة  �أ�س��ل�ب 
�جل��نب، حيث مت طرح مفه�م �جلد�ر�ت 

وعنا�سرها وهيكلياتها، وما يتعلق بها.
�لعا�سي،  فريد  �لدكت�ر  �لربنامج  قدم 
م�ست�سار منظمة �الأمم �ملتحدة ف�ي تدريب 
ميلك  و�لذي  �لب�سرية،  �مل��رد  وتط�ير 
�لعامة،  �الإد�رة  جمال  ف�ي  ط�يلة  خربة 
و�الإد�رة �لرتب�ية، و�إد�رة �مل��رد �لب�سرية 

و�لتدريب وتط�ير �لعاملني.

�ملركزي �مل�سري.
من  ترحيبية  بكلمة  �جلل�سة  �فتتحت 
�ملدير  �لرب�دعي  �لدكت�رة/منى 
�مل�سري،  �مل�سرف�ي  للمعهد  �لتنف�يذي 
�الإ�سرت�تيجية  لالأهد�ف  تطرقت  و�لتي 

لالجتماع.
�مل�ستجد�ت  �آخر  �مل�سارك�ن  و��ستعر�س 

�أكد  بينما  �مل�سرف�ي،  �لتدريب  ف�ي 
فل�سطني  معهد  عام  مدير  طه،  با�سل 
على  و�مل�سرف�ية،  �ملالية  للدر��سات 
�أهمية ت�سافر �جله�د و�لتعاون بني كافة 
�ملعاهد �لعربية �ملعنية لالرتقاء مب�ست�ى 

�لتدريب ف�ي �ل�طن �لعربي.
�سبكة  تاأ�سي�س  على  �مل�سارك�ن  �تفق 

�لتدريب �مل�سرف�ية �لعربية، ومت  معاهد 
�لن�سر�ت  تبادل  على  �ملبدئي  �التفاق 
و�الجتماع  �لتدريبية،  و�لرب�مج 
ف�يما  �لتعاون  وتر�سيخ  لتعميق  �سن�يًا 
�لتدريب  جماالت  ف�ي  �الأع�ساء  بني 

و�ال�ست�سار�ت و�لبح�ث �مل�سرف�ية.
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قائمة الدخل المجمعة

اإليرادات
13.9 %169,044,295 148,412,875 �لف��ئد �لد�ئنة  

25.8 %19,780,633 15,726,436 �لف��ئد �ملدينة 

12.5 %149,263,661 132,686,440 �سافـي اإيرادات الفوائد

9.4 %35,362,747 32,314,106 �ساف�ي �إير�د�ت �لعم�الت

11.9 %184,626,408 165,000,546 �سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت

15.5 %10,956,430 12,965,713 �إير�د�ت �لتعامل بالعمالت �الأجنبية

16.5 %4,136,298 3,549,778 ��سرتد�د خم�س�س تدين ت�سهيالت �ئتمانية

35.6 %11,017,750 17,110,910 �أخرى

6.1 %210,736,887 198,626,947 اإجمايل الإيرادات

المصاريف
7.3 %66,495,452 61,975,969 نفقات �مل�ظف�ني

9.0 %36,584,631 33,557,614 م�ساريف �إد�رية وعم�مية

12.1 %10,129,620 9,038,590 ��ستهالكات و�إطفاء�ت

41.3 %14,322,480 10,137,167 خم�س�س تدين ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة

22.9 %2,650,255 3,439,540  �أخرى

10.2 %130,182,437 118,148,879 اإجمايل امل�صاريف

0.1 %80,554,449 80,478,068 الربح قبل ال�صرائب

21.5 %20,726,930 17,058,270 م�سروف �ل�سر�ئب 

5.7 %59,827,520 63,419,797 �صافـي ربح الفرتة

التغي 2011/6/302012/6/30 
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الموجودات 
0.1 %1,478,873,3561,477,679,761نقد و�أر�سدة لدى �سلطة �لنقد �لفل�سطينية

14.0 %1,763,029,5981,516,391,039نقد و�أر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرف�ية

3.6 %797,561,273768,597,500�أر�سدة لدى �ملركز �لرئي�سي

10.2 %3,430,555,2203,779,543,643�ساف�ي ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة 

5.5 %303,574,841286,882,022م�ج�د�ت مالية بالقيمة �لعادلة

22.5 %469,867,702575,756,734م�ج�د�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة

12.3 %124,396,348109,157,540��ستثمار�ت

15.1 %134,720,155155,056,322�ساف�ي م�ج�د�ت ثابتة 

20.1 %287,366,277229,552,917�أخرى

1.2 %8,789,944,7718,898,617,478�سافـي املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

67.8 %120,034,57038,690,696ود�ئع �سلطة �لنقد �لفل�سطينية

31.1 %315,505,762413,514,854ود�ئع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرف�ية

187.8 %7,755,52222,321,218ود�ئع �ملركز �لرئي�سي

0.6 %6,927,446,7086,885,234,243ود�ئع �لعمالء

17.1 %61,867,28072,455,911خم�س�سات متن�عة

12.6 %99,732,634112,327,853خم�س�سات �ل�سر�ئب

8.1 %131,090,978141,677,976�أخرى

0.3 %7,663,433,4557,686,222,751جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
4.4 %861,598,881899,753,441ر�أ�س �ملال �ملدف�ع

32.0 %1,030,018700,172ر�أ�س �ملال �مل�ساند

0.0 %12,034,69212,034,692عالوة �إ�سد�ر

30.9 %104,787,723137,170,004�حتياطي قان�ين وتقلبات دورية

5.0 %62,752,70865,860,035�حتياطي خماطر م�سرف�ية عامة و�ختياري

39.1 %12,605,0137,681,751�لتغري �ملرت�كم ف�ى �لقيمة �لعادلة

27.7 %66,599,16685,044,533�الأرباح �ملدورة

18.7 %5,103,1144,150,098�أخرى

7.6 %1,126,511,3161,212,394,727جمموع حقوق امللكية

1.2 %8,789,944,7718,898,617,478جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

الميزانية العمومية المجمعة
التغي 2011/6/302012/6/30
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زاوية مصرفـية

مؤشرات الصناعة المصرفـية

مؤشرات الربحية
87.6 %83.1 %�ساف�ي �إير�د�ت �لف��ئد و�لعم�الت / �إجمايل �الإير�د�ت

0.7 %0.7 %�لعائد على �مل�ج�د�ت

4.9 %5.6 %�لعائد على حق�ق �مللكية

مؤشرات هيكل رأس المال
86.4 %87.2 %�إجمايل �ملطل�بات / �ساف�ي �مل�ج�د�ت 

311.7 %304.5 %�ساف�ي ت�سهيالت �ئتمانية / �إجمايل حق�ق �مللكية

7.0 %5.9 %�الأرباح �ملدورة / �إجمايل حق�ق �مللكية

مؤشرات السيولة
77.4 %78.8 %ود�ئع �لعمالء / �ساف�ى �مل�ج�د�ت

42.5 %39.0 %�ساف�ي ت�سهيالت �ئتمانية / �ساف�ي �مل�ج�د�ت
54.9 %49.5 %�ساف�ي ت�سهيالت �ئتمانية / ود�ئع �لعمالء

2011/6/302012/6/30
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قراءة تحليلية لنتائج الصناعة المصرفـية
مقارنة 2011/6 مع 2012/6

الميزانية العمومية المجمعة
 

ارتفاع صافـي الموجودات بمقدار 109 مليون دوالر )%1(
�رتفع �ساف�ي م�ج�د�ت �لقطاع �مل�سرف�ي �لفل�سطيني ب� 109 ملي�ن دوالر )1 %(، حيث �أرتفعت �الهمية �لن�سبية ل�ساف�ي �لت�سهيالت 
�ملبا�سرة من �ساف�ي �مل�ج�د�ت �ىل )42 %( نهاية حزير�ن 2012 حيث �رتفعت قيمتها ب� 349 ملي�ن دوالر )10 %(، ف�ي حني �نخف�ست 
�الأر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �مل�سرف�ية ب� 247 ملي�ن دوالر )14 %( لت�سكل )17 %( من �الإجمايل، و�نخف�س �لنقد و�الأر�سدة 
للم�ج�د�ت  �لن�سبية  �الهمية  ولتنخف�س  �الإجمايل،  من   )% 17( لت�سكل   )% 0.1( دوالر  ملي�ن   1 ب�  �لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  لدى 
�ل�سائلة من �ساف�ي �مل�ج�د�ت �ىل )42 %( نهاية حزير�ن 2012، وقد �رتفع �ساف�ي �مل�ج�د�ت لدى11 بنك و�نخف�س لدى 7 بن�ك. 

ارتفاع المطلوبات بمقدار 23 مليون دوالر )0.3 %(
�رتفعت مطل�بات �لقطاع �مل�سرف�ي �لفل�سطيني ب� 23 ملي�ن دوالر )0.3 %(، حيث �رتفعت ود�ئع �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �مل�سرف�ية ب� 98 
ملي�ن دوالر )31 %( لت�سكل )5 %( من �إجمايل �ملطل�بات، ف�ي حني �نخف�ست ود�ئع �سلطة �لنقد ب� 81 ملي�ن دوالر )68 %( لت�سكل 
)1 %( من �الإجمايل، و�نخف�س �إجمايل ود�ئع �لعمالء )ت�سمل ود�ئع �لعمالء �إ�سافة �إىل �لتاأمينات �لنقدية وحق�ق �أ�سحاب ح�سابات 
�ال�ستثمار �ملطلقة( ب� 42 ملي�ن دوالر )1 %( لت�سكل )90 %( من �ملطل�بات، وقد �رتفعت �ملطل�بات لدى 10بن�ك و�نخف�ست لدى 8 

بن�ك.

ارتفاع حقوق الملكية بمقدار 86 مليون دوالر )8 %( 
�رتفعت حق�ق �مللكية لدى �لقطاع �مل�سرف�ي �لفل�سطيني ب� 86 ملي�ن دوالر )8 %(، حيث �رتفع ر�أ�س �ملال �ملدف�ع ب� 38 ملي�ن دوالر 
)4 %( لي�سكل )74 %( من �إجمايل حق�ق �مللكية، لي�سل عدد �لبن�ك �لتي بلغ ر�أ�سمالها 50 ملي�ن دوالر على �الأقل �إىل 11 بنكًا، كما 
�رتفع �إجمايل �الحتياطي �لقان�ين و�لتقلبات �لدورية ب� 32 ملي�ن دوالر )31 %( لي�سكل )11 %( من �الإجمايل. وقد �رتفعت حق�ق 

�مللكية لدى 14 بنكًا و�نخف�ست لدى 4 بن�ك �أخرى.

انخفاض صافـي األرباح بـ 4 مليون دوالر )6 %(
�نخف�ست �ساف�ي �أرباح �لقطاع �مل�سرف�ي �لفل�سطيني ب� 4 ملي�ن دوالر )6 %(، نتيجة الرتفاع �إجمايل �الإير�د�ت ب� 12 ملي�ن دوالر 
)6 %( مقابل �رتفاع �مل�ساريف ب� 12 ملي�ن دوالر )10 %(، حيث �رتفع �ساف�ي �إير�د�ت �لف��ئد و�لعم�الت ب� 20 ملي�ن دوالر )12 %( 
لي�سكل )88 %( من �إجمايل �الإيرد�ت كما �رتفعت نفقات �مل�ظف�ني ب� 5 ملي�ن دوالر )7 %( لت�سكل )51 %( من �إجمايل �مل�ساريف. 

وقد حقق 13 بنكًا �أرباحًا �ساف�ية من �أ�سل 18 بنكًا.
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زاوية مصرفـية
سطين

مقارنة البيانات المالية للبنوك العاملة فـي فل

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

�لبنك �لعربي
 2,927,241,611

 2,826,001,676
 2,562,526,047

 2,410,597,011
 1,133,402,178

 1,213,249,285
 29,750,250

 24,217,276
 90,000,000

 100,000,000

بنك فل�سطني م.ع.م
 1,559,110,802

 1,676,243,017
 1,200,359,528

 1,358,751,131
 739,214,262

 839,343,710
 16,797,705

 16,835,128
 120,000,000

 134,000,000

بنك �لقاهرة عمان
 782,968,546

 752,155,669
 620,249,199

 576,002,972
 282,633,116

 266,343,173
 5,288,790

 3,967,257
 50,000,000

 50,000,000

بنك �الأردن
 604,778,671

 555,263,880
 527,425,793

 470,447,265
 153,153,252

 132,830,756
 2,343,429

 4,600,316
 50,000,000

 50,000,000

بنك �لقد�س
 456,287,459

 458,564,746
 327,975,557

 331,906,800
 267,070,931

 305,496,472
 2,356,461

 1,632,587
 50,000,000

 50,000,000

بنك �الإ�سكان للتجارة و�لتم�يل
 439,026,179

 449,836,928
 348,726,107

 361,759,805
 131,993,616

 158,654,745
 1,758,023

 2,530,446
 50,000,000

 50,000,000

�لبنك �الإ�سالمي �لفل�سطيني
 368,425,047

 399,879,267
 299,160,674

 300,487,328
 190,759,350

 202,475,008
641,956

 2,757,616
 46,021,665

 47,172,207

�لبنك �الإ�سالمي �لعربي
 298,854,831

 339,444,301
 234,929,628

 261,899,963
 129,845,094

 148,518,353
 1,348,562

 633,335
 47,672,484

 47,672,484

بنك �لرفاه لتم�يل �مل�ساريع �ل�سغرية
 169,244,335

 291,160,716
 97,459,344

 154,543,589
 61,267,165

 116,580,420
 40,000

 1,004,414
 29,871,624

 39,875,642

بنك �ال�ستثمار �لفل�سطيني
 263,488,539

 226,078,106
 153,101,227

 133,058,421
 90,165,625

 77,357,835
 530,541

 533,395
 50,000,000

 53,000,000

ين
�لبنك �الأهلي �الأرد

 236,737,889
 218,183,939

 168,820,992
 150,894,701

 59,603,474
 92,747,085

 1,408,158
 1,384,663

 50,007,052
 50,007,052

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
 173,546,788

 179,900,485
 122,034,370

 122,495,796
 51,111,698

 69,921,129
 238,134

4,824
 30,026,056

 30,026,056

ين
�لبنك �لتجاري �الأرد

 135,317,882
 150,140,542

 59,265,903
 61,103,367

 37,808,693
 41,936,845

 3,235,563
74,900

 50,000,000
 50,000,000

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
 140,068,671

 140,525,015
 77,564,694

 72,735,841
 83,832,359

 86,400,531
950,266

118,547
 50,000,000

 50,000,000

ين �لك�يتي
�لبنك �الأرد

 102,473,422
 114,009,941

 50,043,419
 51,534,017

 3,308,972
 13,436,685

149,296
 242,728

 50,000,000
 50,000,000

حتاد
بنك �ال

 66,604,378
 61,455,128

 38,380,123
 33,476,245

 6,660,073
 8,469,027

 78,941
46,763

 23,000,000
 23,000,000

H �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

 49,669,337
 43,376,530

 39,282,770
 33,398,691

 8,683,362
 5,747,784

98,426
377,553

 10,000,000
 10,000,000

�لبنك �لعربي �لفل�سطيني لال�ستثمار
 16,100,385

 16,397,592
 141,335

 141,299
 42,000

 34,800
 85,186

 110,946
 15,000,000

 15,000,000

___ ___ ___ ___ _

�ساف�ي �مل�ج�د�ت
ود�ئع �لعمالء

�ساف�ي �لت�سهيالت �الئتمانية
خل�سارة

�ساف�ي �لربح / �
ر�أ�س �ملال �ملدف�ع
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�ساف�ي �لت�سهيالت �الئتمانية
خل�سارة

�ساف�ي �لربح / �

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

2011 / 6
2012 / 6

�لبنك �لعربي
%

 33.30
%

 31.76
%

 36.99
%

 35.01
%

 33.04
%

 32.10
%

 46.91
%

 40.48
%

 10.45
%

 11.11

بنك فل�سطني م.ع.م
%

 17.74
%

 18.84
%

 17.33
%

 19.73
%

 21.55
%

 22.21
%

 26.49
%

 28.14
%

 13.93
%

 14.89

بنك �لقاهرة عمان
%

 8.91
%

 8.45
%

 8.95
%

 8.37
%

 8.24
%

 7.05
%

 8.34
%

 6.63
%

 5.80
%

 5.56

بنك �الأردن
%

 6.88
%

 6.24
%

 7.61
%

 6.83
%

 4.46
%

 3.51
%

 3.70
%

 7.69
%

 5.80
%

 5.56

بنك �لقد�س
%

 5.19
%

 5.15
%

 4.73
%

 4.82
%

 7.79
%

 8.08
%

 3.72
%

 2.73
%

 5.80
%

 5.56

بنك �الإ�سكان للتجارة و�لتم�يل
%

 4.99
%

 5.06
%

 5.03
%

 5.25
%

 3.85
%

 4.20
%

 2.77
%

 4.23
%

 5.80
%

 5.56

�لبنك �الإ�سالمي �لفل�سطيني
%

 4.19
%

 4.49
%

 4.32
%

 4.36
%

 5.56
%

 5.36
%

 1.01
%

 4.61
%

 5.34
%

 5.24

�لبنك �الإ�سالمي �لعربي
%

 3.40
%

 3.81
%

 3.39
%

 3.80
%

 3.78
%

 3.93
%

 2.13
%

 1.06
%

 5.53
%

 5.30

بنك �لرفاه لتم�يل �مل�ساريع �ل�سغرية
%

 1.93
%

 3.27
%

 1.41
%

 2.24
%

 1.79
%

 3.08
%

 0.06
%

 1.68
%

 3.47
%

 4.43

بنك �ال�ستثمار �لفل�سطيني
%

 3.00
%

 2.54
%

 2.21
%

 1.93
%

 2.63
%

 2.05
%

 0.84
%

 0.89
%

 5.80
%

 5.89

ين
�لبنك �الهلي �الرد

%
 2.69

%
 2.45

%
 2.44

%
 2.19

%
 1.74

%
 2.45

%
 2.22

%
 2.31

%
 5.80

%
 5.56

�لبنك �لتجاري �لفل�سطيني
%

 1.97
%

 2.02
%

 1.76
%

 1.78
%

 1.49
%

 1.85
%

 0.38
%

 0.01
%

 3.48
%

 3.34

ين
�لبنك �لتجاري �الأرد

%
 1.54

%
 1.69

%
 0.86

%
 0.89

%
 1.10

%
 1.11

%
 5.10

%
 0.13

%
 5.80

%
 5.56

�لبنك �لعقاري �مل�سري �لعربي
%

 1.59
%

 1.58
%

 1.12
%

 1.06
%

 2.44
%

 2.29
%

 1.50
%

 0.20
%

 5.80
%

 5.56

ين �لك�يتي
�لبنك �الأرد

%
 1.17

%
 1.28

%
 0.72

%
 0.75

%
 0.10

%
 0.36

%
 0.24

%
 0.41

%
 5.80

%
 5.56

حتاد
بنك �ال

%
 0.76

%
 0.69

%
 0.55

%
 0.49

%
 0.19

%
 0.22

%
 0.12

%
 0.08

%
 2.67

%
 2.56

H �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود
S

B
C بنك

%
 0.57

%
 0.49

%
 0.57

%
 0.49

%
 0.25

%
 0.15

%
 0.16

%
 0.63

%
 1.16

%
 1.11

�لبنك �لعربي �لفل�سطيني لال�ستثمار
%

 0.183
%

 0.184
%

 0.0020
%

 0.0021
%

 0.0012
%

 0.0009
%

 0.13
%

 0.19
%

 1.74
%

 1.67

سطين
سوقية  للبنوك العاملة فـى فل

ص ال
ص

مقارنة الح
�ساف�ي �مل�ج�د�ت

ود�ئع �لعمالء
ر�أ�س �ملال �ملدف�ع
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زاوية اقتصادية

�الأر��سي �لفل�سطينية
�ل�سفة �لغربية

قطاع غزة

�ال�ستهالك �حلك�مي

�لناجت �ملحلي �الإجمايل

�ال�ستثمار

�ال�ستهالك �خلا�س

�لتجارة �خلارجية

مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

�ية
 مئ

سبة
ن�

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
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الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس االلتزام( - مليون دوالر

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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زاوية اقتصادية

Q3 Q3Q2Q1Q4Q3 Q2Q4 Q1
2010 2011 2012
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زاوية اقتصادية

مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

�ية
 مئ
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ن�

االتجاه العام لمعدالت التضخم
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�مل�سادر و�ملر�جع:�جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، وز�رة �ملالية، ب�ر�سة فل�سطني، م�سادر ومر�جع عاملية.
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علوم مصرفـية

مؤخرًا  تحقق  الذي  االنجاز  بمناسبة 
الفلسطيني،  المصرفـي  للقطاع 
والمتمثل بإطالق نظام )آيبان(، ارتأينا 
فلسطين«  فـي  »البنوك  مجلة  فـي 
من  متخذين  النظام،  بهذا  نعرّف  أن 

)آيبان( السعودي مثااًل على ذلك:

IBAN ه� �خت�سار ملفه�م �لرقم  )�آيب��ان( 
 International �لبنكي  للح�ساب  �لدويل 
على  و�ملبني   ،Bank Account Number

�مل���سفات �لدولية �خلا�سة برقم �حل�ساب 
.ISO  Standard 13616  �لبنكي 
ويحقق هذ� �لتنظيم ت�حيدً� دوليًا متعارف 
�حل�ساب  رقم  خانات  وعدد  لط�ل  عليه 
�لبنكي، مما يجعل �الأنظمة �لتقنية �لبنكية 
تتمكن من قر�ءة هذه �الأرقام بي�سر و�سه�لة، 
ومن ثم تتم معاجلة �لتح�يالت �ملالية دون 
�أخطاء مع �سرعة ف�ي �لتنف�يذ خالل مر�حل 
تنف�يذ �لتح�يل �ملايل حمليًا ودولي�ًا، وت�ساعد 
��ستخد�م  على   )IBAN( وتنظيم  تقنية 
  Straight �ملبا�سر  �الآيل  �لتنف�يذ  تقنيات 
Through Processing ، وه� ما يعزز من 

للعمالء،  �ملقدمة  �لبنكية  �خلدمات  كفاءة 
ويح�سن من �أد�ئها، ويخت�سر �لفرتة �لزمنية 
حت�يل. عملية  لكل  �لتنف�يذية   لالإجر�ء�ت 
ويعترب )�آيبان( تقنية و�آلية حديثة للتخل�س 
�أرقام  خانات  عدد  تفاوت  �سلبيات  من 
�حل�سابات ف�ي �لقطاع �مل�سرف�ي �ل�سع�دي، 
خانة. و18(   7( بني  �لي�م  تر�وح   حيث 
ح�سابات  �أرقام  تقدمي  )�آيبان(  وي�ؤمن 
دون  �ل�سع�دي  �مل�سرف�ي  للقطاع  م�حدة 
�أرقام  على  بتغري�ت  للقيام  �لبن�ك  حاجة 
�أنظمتها  �أو  �الأ�سا�سية  عمالئها  ح�سابات 
�لتنظيم  هذ�  يت�سمن  حيث  �ملحا�سبية، 
رقم  قبل  �إ�ساف�ية  خانات  �إدر�ج  �إمكانية 

نظام اآليبـان

ميكن  �لذي  للعميل  �الأ�سا�سي  �حل�ساب 
�لتحقق  من  و�لعمالء  �الأخرى  �لبن�ك 
بد�خل  �مل�ج�دة  �حل�سابات  �أرقام  من 
دولية. �أو  حملية  كانت  �س��ء   �لدفعات، 

تنظيم  يتبع  �لذي  �حل�ساب  رقم  يتك�ن 
مك�ن  ثابت  ط�ل  ذي  رقم  من  )�آيب�ان( 
على  حتت�ي  �خلانات  هذه  خانة،   24 من 
كالتايل: مق�سمة  وهي  وحروف،   �أرقام 
)م�سب�قًا  �الأ�سا�سي  �حل�ساب  رقم 
رمز   + �حلاجة(  عند  باأ�سفار 
�لبلد.  رمز   + �لتدقيق  حقل   +  �لبنك 
ويظهر رقم �حل�ساب بتنظيم )�آيبان( على 
خانات  �أربع  من  مك�ن  منها  كل  جمم�عات 
�سه�لة  لزيادة  وذلك  بفر�غ،  مف�س�لة 
قر�ءته، �أما عندما ت�ستعمل �إلكرتونيًا ف�يجب 
 �أن تدخل ف�ي خاناته مت�سلة بدون فر�غات.
�سالمة  على  "للمحافظة  �مل�ؤ�س�سة:  وقالت 
�أو �إ�سد�ر  �إن�ساء  خانات حقل �لتدقيق، فاإن 
م�س�ؤولية  حتت  يك�ن  �أن  يجب  رقم)�آيبان( 
�أن  كما  �لعميل.  ح�ساب  له  �لتابع  �لبنك 
لرقم  �مل�سدرة  �ملالية  و�مل�ؤ�س�سات  �لبن�ك 
�ملخ�ل  فقط  �ل�حيدة  �جلهة  هي  �حل�ساب 
لعمالئها". )�آيبان(  رقم  �إ�سد�ر   لها 

�لفائدة �لرئي�سية �لتي ي�ستف�يد منها �لعمالء 
هي �إمكانية �لتحقق م�سبقًا وبعدة طرق من 
�حل��لة،  من  �مل�ستف�يد  ح�ساب  رقم  �سحة 
هذ�  رقم  له  �لتابع  �لبنك  عن  �لنظر  بغ�س 
�حل�ساب  رقم  ��ستخد�م  فاإن  لذ�  �حل�ساب، 
�سي�سهم  )�آيبان(  تنظيم  على  �ملبني 
�لتح�يل  عمليات  �إنهاء  ف�ي  وباإيجابية 
لها  �لتابع  �لبنك  من  �ملرجعة  �أو  �ملرف��سة 

 هيكلية آيبان  

 فوائد آيبان  للعميل

�حل�ساب، و�لتي كانت حتدث �سابقًا، وكذلك 
�سيعزز من كفاءة �إجر�ء�ت �لتح�يالت �ملالية 
�لعمالء. قبل  من  �الإنرتنت  عرب  تتم   �لتي 
�لف��ئد  هذه  �أن  �لنقد  م�ؤ�س�سة  و�أو�سحت 
رقم  تغيري  �إىل  �حلاجة  دون  �ستتحقق 
�لبن�ك  �أن  كما  للعميل،  �الأ�سا�سي  �حل�ساب 
�ستق�م بت�ف�ري رقم ح�ساب مبني على تنظيم 
وبالتدريج،  �حلاليني  لعمالئها  )�آيبان( 
بذلك  ف�سيزودون  �جلّدد  �لعمالء  �أما 
جديد. بنكي  ح�ساب  بفتح  يق�م�ن   حينما 
عميل  كل  يق�م  �أن  �ملهم  من  �أنه  و�أظهرت 
يحمل رقم ح�ساب مبني على تنظيم )�آيبان( 
ممن  �الأفر�د  �أو  �ل�سركات  خمتلف  بتزويد 
يت�قع �أن ي�ستقبل منهم ح��الت مالية، �س��ء 
به. )�آيبان( �خلا�س  برقم  دولية  �أو   حملية 

ف�ي  �لعمالء  حل�سابات  �لرقمي  �لتنظيم  ه� 
 International �ملحلي  �مل�سرف�ي  �لقطاع 
هذ�  ويطابق   ،account Number  Bank

 – �لدولية  �لتنظيمية  �مل���سفات  �لتنظيم 
ISO 13616 -  الأرقام ح�سابات �لعمالء. و 

)�آيب�ان( يعمل على ت�سهيل معاجلة �لعمليات 
�ملالية للعمالء، وذلك لتماثل ط�ل عدد خانات 
�أرقام �حل�سابات مع بع�سها �لبع�س، وكذلك 
�آيل. ب�سكل  معه  و�لتعامل  قر�ءته   ل�سه�لة 
�إن عدد خانات رقم �حل�ساب ب�سيغة )�آيبان( 
يتك�ن  حيث  م�حدً�،  �سيك�ن  �ل�سع�دية  ف�ي 
ثابتة  وهي  �لدولة،  لرمز  خانتني  من  �أواًل 
للتاأكد  رقمني  يتبعها   ،)SA( �لرمز  وتاأخذ 
رقمني  ثم  �ملعطى،  )�آيبان(  رقم  �سحة  من 
�حل�ساب،  لرقم  �مل�سدر  �لبنك  لتعريف 
و�أخريً� رقم �حل�ساب �الأ�سا�سي BBAN وه� 
 18 ويتك�ن من  لعدد خاناته،  ثابت  تعدد  ذو 

خانة.

ما هو )آيبان( ؟
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�الأ�سا�سي  �لعميل  ح�ساب  رقم  وه� 
�لبن�ك  و�مل�ستخدم حاليًا من قبل عمالء 
قبل �أن ي�سبح على تنظيم )�آيبان(، وه� 
بنكه. قبل  من  للعميل  �إ�سد�رة  مت   �لذي 

لت�سهيل  ج�هرية  �أهمية  ذ�  )�آيبان(  يعد 
عرب  ومتريرها  �لبنكية  �حل��الت  معاجلة 
نح�  تط�يرها  وكذلك  �الإلكرتونية،  �الأنظمة 
للتح�يالت  �ل�سريعة  �الآلية  �ملعاجلة  تقنية 
   Straight - Through و�إيد�عاتها 
ومعرفة  حتديد  يتم  حيث   ،  Processing-
رقم ح�ساب �مل�ستف�يد ب�سكل دقيق و�ال�ستدالل 
على  ي�سهل  �أنه  كما  فائقة.  ب�سرعة  عليه 
�لبنك �ملر�سل �لتاأكد من �سحة رقم ح�ساب 
�مل�ستف�يد، وذلك جتنبًا لعملية �إعادة �لدفعات 
ذ�ت �أرقام �حل�سابات �خلاطئة، و�لتي تاأخذ 
لت�سحيحها. و�ل�قت  �جلهد  من   �لكثري 

للح��الت  �لتقنية  �الإجر�ء�ت  تنف�يذ  ت�سريع 
وج�د  �لعمالء-  خدمة  كفاءة  وزيادة  �ملالية، 
�ململكة-  ف�ي  �حل�سابات  الأرقام  حملي  معيار 
�حلديثة  �لتقنيات  تط�يع  على  �سي�ساعد 
وخدماتها،  �لبنكية  �الأنظمة  جمال  ف�ي 
 Through  Straight �ل�سريع  �الآيل  كاالإيد�ع 
�مل���سفات  �أحدث  �إتباع    –  Processing

هذ�  ف�ي  �ملتقدمة  �لدولية  �لتقنية  و�الأنظمة 
للقطاع  �لت�سغيلية  �لكفاءة  من  للرفع  �ملجال، 
عدد  ت�حيد   - وعمالئه  �ملحلي  �مل�سرف�ي 
عمالء  جلميع  �حل�سابات  �أرقام  خانات 
طريقة  للبن�ك  )�آيبان(  يقدم   - �مل�سارف 
ح�ساباتها  الأرقام  حملي  معيار  الإن�ساء  فعالة 
�الأ�سا�سية  عمالئها  ح�سابات  �أرقام  على  بناًء 

ودون تغيري.

�أرقام  يغري  ال  ف�)�آيبان(  ال،  بالطبع 
رقم  لي�س  الأنه  �الأ�سا�سية  �حل�سابات 
�لقدمي  رقم �حل�ساب  ولكنه  ح�ساب جديد، 
�سحة  معرفة  على  ت�ساعد  باإ�سافة  نف�سه، 
ح�سابية  تقنية  ب���سطة  �حل�ساب  رقم 
 )ل�غاريتم(، �لتي تعتمد على �أنظمة تقنية.

عمليات  ف�ي  )�آيبان(  ��ستخد�م  ميكن 
تتم  و�لتي  �لبن�ك،  بني  �لعمالء  حت�يالت 
للتح�يالت  �ل�سع�دي  �لنظام  طريق  عن 
وي�ستخدم  )�سريع(،  �ل�سريعة  �ملالية 
و�ملنفذة  �لدولية  �لتح�يالت  ف�ي  �أي�سا 
.SWIFT �س�يفت  �سبكة  خالل   من 

فـي  )آيبان(  استخدام  يمكن  هل 
أنه  أم  الدولية،  المالية  العمليات 
المحلية؟ العمليات  على  فقط   يقتصر 

ف�ي  )�آيبان(  ��ستخد�م  ميكن  نعم، 
على  حيث  �لدولية،  �لبنكية  �لعمليات 
�أرقام  كتابة  على  عمالئه  ت�سجيع  �لبنك 
جميع  ف�ي  )�آيبان(  �سيغة  على  ح�ساباتهم 
و�لدولية. �ملحلية  �لبنكية   عملياتهم 
�ل�سع�دي  �لعربي  �لنقد  م�ؤ�س�سة  قامت  وقد 
�مل�ستخدمة  �لدول  �ل�سع�دية �سمن  بت�سجيل 
ف�ي  بها  �خلا�سة  و�ل�سياغة  ل�)�آيبان( 
بدورها  و�جلمعية   ،SWIFTس�يفت� جمعية 
جميع  على  �ل�سع�دي  )�آيبان(  تنظيم  ت�زع 
عملياتها  ف�ي  ال�ستخد�مها  �مل�ساركة  �لدول 

�لبنكية �لتي تتم مع �ل�سع�دية.

ه�  �لعميل  ح�ساب  لرقم  �مل�سدر  �لبنك 

)�آيبان(. و�إ�سد�ر  باإن�ساء  �ملخ�لة   �جلهة 

على  مالية  رسوم  هناك  سيكون  هل 
 العميل أو البنك جراء استخدام )آيبان( ؟

�ل�سيا�سة  ف�ي  �ختالف  هناك  ي�جد  ال 
نتيجة  )�سريع(  ب�  �خلا�سة  �لت�سعريية 
تكلفة  �أن  كما  )�آيبان(،  ال�ستخد�م 
خالل  من  �لدولية  و�لعمليات  �لر�سائل 
�س��ء  تختلف،  ال    -SWIFT  - �س�يفت 
تفر�س  ولن  بدونه،  �أو  )�آيبان(  با�ستخد�م 
نتيجة  عمالئها  على  ر�س�م  �أي  �لبن�ك 
��ستخد�مه. �أو  ت�س�يقه  �أو  )�آيبان(   الإ�سد�ر 

ف�ي  )�آيبان(  ��ستقبال  ميكن  نعم، 
�إن  حيث  �لدولية،  �لبنكية  �لعمليات 
ف�ي  )�آيبان(  ت�ستخدم  �ملحلية  �لبن�ك 
وخ�س��سًا  �لدولية،  �لبنكية  تعامالتها 
�حلايل. �ل�قت  ف�ي  �الأوروبية  �لدول   مع 
�إر�سال  �ل�سع�دية  للبن�ك  ميكن  هل 
)�آيبان(؟ با�ستخد�م  �لدولية   �لعمليات 
وخ�س��سًا  معاجلتها  �سرعة  ول�سمان  نعم، 
يجب  �الأوروبية  �لدول  بن�ك  معظم  ف�ي 
 BIC �لبنك  تعريف  ورمز  )�آيبان(  كتابة 
ف�ي �حل��لة �ملالية عن طريق �س�يفت، رمز 
بعن��ن  �أي�سًا  معروف   BIC �لبنك  تعريف 
�مل�ستخدمني  �لعمالء  على  لذ�  )�س�يفت(.  
رمز  معرفة  على  يحر�س��  �أن  ل�)�آيبان( 
)�آيبان(  ح�ساب  ورقم  �لبنك  تعريف 
بدقة،  �لدولية  �لبنكية  بتعامالتهم  �خلا�س 
حاليًا  ت�ستخدم  �ملحلية  �لبن�ك  باأن  علما 
)�آيبان( ورمز تعريف �لبنك ف�ي تعامالتها 

�لبنكية �لدولية.
�مل�سدر: م�قع تاجر

ما هو BBAN ؟

أهداف )اآليبان(

فـي  )آيبان(  تقنية  تبني  تم  لماذا 
السعودية؟ فـي  المصرفـي   القطاع 

هل)آيبان( يغير أرقام حسابات العمالء 
 األساسية؟

من هو المسؤول عن إصدار )آيبان( 
للعمالء؟

هل يمكن للبنوك السعودية استقبال 
الدفعات المالية الدولية المستخدمة 

 لـ)آيبان( ؟

 أين يمكن استخدام )آيبان(؟
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متفرقات

حّذر �أحدث تقرير للبنك �لدويل عن �القت�ساد �لفل�سطيني 
�لفل�سطينية،  �الأر��سي  ف�ي  �لعامة  �ملالية  �الأزمة  تفاقم  من 
�الأو�ساع.  مل��جهة هذه  �لتحرك  �سرعة  �إىل  �ملانحني  د�عيًا 
��ستثمار�ت  �أن  على  �لتقرير  ي�ؤكد  ذلك،  مع  وبالت��زي 
�لنم�  �ستدفع  �لتي  هي  وحدها  �لق�ية  �خلا�س  �لقطاع 
�ملادية  �لقي�د  كرثة  �أن  مبينًا  �الأمام،  �إىل  �مل�ستد�م 
�خلا�س  �لقطاع  �أمام  عائقا  ت�سكل  و�الأمنية  و�الإد�رية 
�لفل�سطينيني  و�س�ل  تي�سري  وُيعترب  �لر�هن.  �ل�قت  ف�ي 
الإطالق  رئي�سيًا  عاماًل  �لغربية  بال�سفة  )ج(  �ملنطقة  �إىل 

�خلا�س. �لقطاع  يتيحها  �لتي  �لفر�س  لبع�س  �لعنان 
�القت�سادية”،  �ملر�قبة  “تقرير  �لدويل  �لبنك  ن�سر  وقد 
�إطالع  �أجل  من  عام  كل  مرتني  �إعد�دها  يتم  وثيقة  وه� 
�ملع�نات  ملانحي  منتدى  وهي  �خلا�سة،  �الرتباط  جلنة 

�الأم�ر.  جمريات  على  �لفل�سطينية،  لل�سلطة 
وحتت عن��ن �أزمة �ملالية �لعامة، �الآفاق �القت�ساديٌة :�حلاجُة 
�لفل�سطينية،  �ملناطق  بني  �القت�سادي  �لرّت�بط  �إىل  �مللحة 
بال�سفة  �مل�ستغلة  غري  �مل��رد  على  �ل�س�ء  �لتقرير  ُي�سلِّط 
�خلا�س،  �لقطاع  لنم�  حمتماًل  م�سدرً�  ب��سفها  �لغربية 
تباط�ؤ  �س�ء  ف�ي  خا�س  ب�جه  �إليه  �حلاجة  مت�س  �لذي 
�مل�ؤ�سر�ت  وقلة  �ملانحني،  مع�نات  وتناق�س  �القت�ساد، 

�الأو�سع. �ل�سيا�سية  �لبيئة  ف�ي  �الإيجابية 
�لنا�سئة  �ملدمرة  �القت�سادية  �الآثار  �إىل  �لتقرير  وي�سري 
على  �ل�سدد  هذ�  ف�ي  م�ؤكدً�  �جلغر�ف�ية،  �لتجزئة  عن 
�ل�حيدة  �الأر��سي  ُتعترب  �لتي  )ج(  �ملنطقة  �أهمية 
تربط  و�لتي  �لغربية  �ل�سفة  ف�ي  �ملتقطعة  وغري  �ملتال�سقة 
كثافة  وذ�ت  جغر�ف�يا  منف�سلة  �أ�سغر  منطقة   227 بني 
من   % 60 ت�سكل  �لتي  �ملنطقة  هذه  وت�سم  عالية.  �سكانية 
لل�سيطرة  خا�سعة  تز�ل  ال  �لتي  �لغربية،  �ل�سفة  م�ساحة 
وم��ردها  �لزر�عية  �أر��سيها  معظم  �لكاملة،  �الإ�سر�ئيلية 

�الأر��سي.  من  و�حتياطيها  �لطبيعية، 
�أ�سا�سًا  يتيح  قد  �مل��رد  هذه  ��ستغالل  �إن  �لتقرير  ويق�ل 
لالقت�ساد  �لرئي�سية  �لقطاعات  ف�ي  للنم�  �قت�ساديًا 
)ج(  �ملنطقة  �إىل  �ل��س�ل  تي�سري  �ساأن  ومن  �لفل�سطيني. 
ف�ي  �لعاملة  �الأعمال  م�ؤ�س�سات  تنمية  ف�ي  رئي�سي  دور  لعب 
و�لال�سلكية  �ل�سلكية  و�الت�ساالت  �الإن�ساء�ت  مثل  قطاعات 

و�ل�سياحة. و�لزر�عة 
و�ملمثلة  �ملديرة  �سرمان  مرمي  قالت  ذلك،  على  وتعليقا 
غزة:«  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  ف�ي  �لدويل  للبنك  �ملقيمة 
ينبغي للمانحني �أن يتحرك�� على وجه �ل�سرعة ف�ي م��جهة 
ف�ي  خطرية  �أزمة  من  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  له  تتعر�س  ما 
هذ�  مع  حتى  لكن  �لق�سري.  �الأجل  ف�ي  �لعامة  ماليتها 
�قت�سادي  من�  يتحقق  �أن  ميكن  ال  فاإنه  �ملايل،  �لدعم 
م�ستد�م دون �إز�لة �حل��جز �لتي حت�ل دون تنمية �لقطاع 
�الأهم  �لر�سالة  )ج(...�إن  �ملنطقة  ف�ي  وال�سيما  �خلا�س، 
�القت�سادي  �لتما�سك  �أن  هي  �لتقرير  هذ�  ي�جهها  �لتي 
ف�يها  يتعني  �لتي  �ملناطق  د�مت  ما  يتحقق  �أن  ميكن  ال 
�ملع�قات  متزقها  �س�ؤونهم  ويتدبرو�  يعمل��  �أن  �لنا�س  على 

و�حل��جز«.

البنك الدولي يحذر من أزمة مالية فلسطينية متفاقمة
ويدعو إلى تحرُّك فوري من جانب المانحين

يقترن باإلفراج عن الموارد غير المستغلة للضفة الغربية
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