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خدمة صناديق األمانات 
ممتلكـاتـك الثـمينة اآلن في آمــان 

إن الممتلـــكات الثمينـــة كالمجوهـــرات وغيرهـــا والمســـتندات الهامـــة يتطلـــب حفظها في 
بيئـــة ومكان آمـــن، لذلـــك وفرنـــا للمتعاملين معنـــا خدمة صناديـــق األمانـــات الحديدية.

ومـــن أجل تقديم خدمـــة أفضل تلبـــي إحتياجاتك قدمنا لـــك صناديق بثالثة أحجـــام، الصغيرة 
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وسنقوم باالتصال بك خالل 24 ساعة



جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويلحممد الربغوثي 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بنك القاهرة عمانجوزيف ن�سنا�س
اأمني ال�سر

بنك القد�س�سالح هدمـي
اأمني ال�سندوق

البنك الأهلي الأردينعي�سى با�سا
الأع�ساء

البنك الأردين الكويتيابراهيم احلن�س
البنك الإ�سالمي العربي�سامي ال�سعيدي
البنك الإ�سالمي الفل�سطينيبيان قا�سم
البنك التجاري الردينمنت�سر ال�س�سرتي
البنك العربيجمال حوراين
بنك ال�ستثمار الفل�سطينيعي�سى ق�سي�س
بنك فل�سطنيها�سم ال�سوا

مراقب
�سلطة النقد الفل�سطينيةد. ريا�س اأبو �سحادة 

املدير العام
نبيل اأبو دياب

الفهرس
بيت البنوك:

باقة من اأخبار ون�ساطات جمعية البنوك فـي فل�سطني 

بانوراما:
باقة من اأخبار ون�ساطات القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

�سلطة النقد:
باقة من اأخبار ون�ساطات �سلطة النقد

 زاوية م�سرفـية:
الكادر الوظيفي و مميزات الرواتب فـي القطاع امل�سرفـي للعام 2016

التوزيع اجلغرافـي امل�سرفـي للعام 2016

زاوية اقت�سادية:
اأهم املوؤ�سرات القت�سادية واملالية املحلية والعاملية 

2

9

34

36

40

42

املواد املن�سورة ل متثل بال�سرورة املجلة
واإمنا تعرب عن اآراء اأ�سحابها

املواد التي تن�سر اأول تن�سر ل تعاد اإىل اأ�سحابها
حمتوى املادة الإعالنية على م�سوؤولية املعلن

جملة دورية متخ�س�سة ت�سدر عن جمعية البنوك فـي فل�سطني - العدد 69، اآذار 2017

اأ�س�سها فـي العام 1995
فوؤاد جرب و د.تي�سري التميمي

�س.ب: 4117 رام اللـه – فل�سطني، هاتف: 2414555 2 970+، فاك�س: 2414559 2 970+
www.abp.ps :موقع اإلكرتوين ،magazine@abp.ps :بريد اإلكرتوين 



بيت البنوك
جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات مؤتمر

»واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني: الفرص والتحديات«

�ساركت جمعية البنوك فـي موؤمتر "واقع القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني: الفر�س 
و�سلطة  العربية،  امل�سارف  احتاد  من  مببادرة  عقده  مت  والذي  والتحديات" 
القت�سادية  الوحدة  وجمل�س  الأردين  املركزي  البنك  مع  وبالتعاون  النقد، 
العربية، التابع جلامعة الدول العربية، وجمعية البنوك فـي فل�سطني، و الأردن 
 ،2017/01/31-30 بتاريخ  الأردن  فـي  امليت  بالبحر  كمبن�سكي  فندق  فـي 
ال�سيخ حممد  العربية  اإدارة احتاد امل�سارف  بح�سور وم�ساركة رئي�س جمل�س 
حممد  العربية  القت�سادية  الوحدة  ملجل�س  العام  والأمني  ال�سباح،  جراح 
الربيع، ومعايل حمافظ �سلطة النقد ال�سيد عزام ال�سوا ورئي�س جمل�س اإدارة 
عبري  الفل�سطيني  الوطني  القت�ساد  وزيرة  ومعايل  اإ�ستيه،  د.حممد  بكدار 
وممثلي  الربغوثي  حممد  ال�سيد  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  عودة، 
القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني و الأردن، ولفـيف من ال�سخ�سيات الر�سمية من 
القطاع امل�سرفـي املايل ورجال الأعمال، حيث اأكد معايل حمافظ �سلطة النقد 
ياأتي فـي وقت ل  اأن تنظيم هذا املوؤمتر،  خالل كلمته فـي افتتاح املوؤمتر على 
ا�ستمرار  ب�سبب  �سعبة  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروفًا  تعي�س  فل�سطني  فـيه  تزال 
اأهلنا  يواجهها  التي  املعيقات  كل  من  الرغم  على  واأنه  الإ�سرائيلي،  الحتالل 
فـي فل�سطني، اإّل اأن حركة التطوير والتنمية والتعليم وبناء اقت�ساد وموؤ�س�سات 
دولة  عا�سمة  القد�س  فـيها  مبا  ومهنية  بعزم  مت�سي  الفل�سطينية  الدولة 
فل�سطني، واأ�ساف "اإن عقد هذا املوؤمتر هو دعوة لرجال الأعمال واملوؤ�س�سات 
املالية العربية للتعامل مع الفر�س ال�ستثمارية املتاحة فـي فل�سطني، �سيما فـي 
القد�س التي نوجه ر�سالة لأ�سقائنا العرب اأن ي�ستثمروا فـيها، وفر�سة للتعريف 
فل�سطني  فـي  ال�ستثمارية  بالبيئة  والتعريف  فـيها،  القت�سادية  بالقطاعات 
واملزايا التي توفرها، اإىل جانب تعريف امل�ستثمرين الفل�سطينيني بال�سراكات 
فـي  العربية  الوحدة  جمل�س  ودور  معها،  التعاون  وفر�س  العربية  والحتادات 

دعم ومتكني القت�ساد الفل�سطيني، وت�سجيع التجارة مع الدول العربية".
وخالل كلمته فـي افتتاح جل�سات املوؤمتر حتدث الربغوثي عن اأهم التحديات 
التي تواجه القطاع امل�سرفـي وان البنوك ا�ستطاعت حتول هذه التحديات اىل 
فر�س، المر الذي انعك�َس ب�سكل وا�سح فـي القفزات املت�سارعة التي حققتها: 

اما على �سعيد ات�ساع قاعدة العمالء وتطور الودائع والت�سهيالت، او على �سعيد 
حتقيق ن�سب الربحية امل�ستهدفة والعائد املجدي على ال�ستثمار، او من خالل 
�ساعد  الذي  المر  املحلي،  ال�ستهالك  وحتفـيز  ال�ستثمارية  امل�ساريع  متويل 
كما  الفرد.  رفاهية  من  معقولة  درجة  وحتقيق  القت�ساد  بواقع  الرتقاء  على 
العربية  البنوك  م�ساهمات  يقدر  امل�سرفـي  القطاع  ان  اىل  الربغوثي  ا�سار 
املوؤمتر  تنظيم  اأن  وبني  �سعيد،  من  اكرث  فـي  ودعمتنا  بتجاربها  اغنتنا  التي 
امل�سرفـي  اجلهاز  م�ساهمات  اىل  لفتا  فل�سطني  فـي  العربي  الهتمام  ميثل 
اكرث  م�سرفـية  عالقات  ايجاد  اىل  تطلعه  عن  واعرب  ال�سعد،  خمتلف  على 
تكامال مع البنوك العربية، ودعا اىل ان�ساء املوؤ�س�سات املجتمعية داخل القد�س 
املحتلة ملا لذلك من اهمية فـي تر�سيخ احلق امل�سلوب واحلفاظ على مقد�ساتنا 
امل�سيحية والإ�سالمية، ومبا يعك�س طموحات وامال وتطلعات �سعوبنا العربية، 

وهو ما �سينظر اليه على امل�ستوى الإقليمي والوطني نظرة افتخاٍر واكبار.
مع  املتابعة  اجلمعية  توجه  عن  الربغوثي  اأعلن  املوؤمتر  اأعمال  اختتام  بعد 
باإن�ساء �سندوق ا�ستثماري  اأهم تو�سيات املوؤمتر  اجلهات ذات العالقة تنفـيذ 
القت�ساد  دعم  على  ال�سندوق  هذا  �سيعمل  حيث  فل�سطيني،  عربي- 
ان  �ساأنه  الذي من  وانتاجية  ا�ستثمارية  م�ساريع  الفل�سطيني من خالل متويل 
امل�ساركون  وقد خرج  الفراد،  معي�سة  م�ستوى  ورفع  فر�س عمل جديدة،  يولد 
والفل�سطينية  العربية  الر�ساميل  دعوة  منها:  اأخرى،  تو�سيات  بعدة  باملوؤمتر 
كما  الفل�سطيني،  ال�ستثمار  مرافق  خمتلف  فـي  ال�ستثمار  من  مزيد  اىل 
ا�ستثماراتها  زيادة  اإىل  والقليمية  العربية  ال�سالمية  البنوك  امل�ساركون  دعا 
ن�سيب  زيادة  اىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني،  القت�ساد  قطاعات  خمتلف  فـي 
امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية العربية فـي تنمية القت�ساد الفل�سطيني، ودعوة 
الدول العربية لت�سهيل افتتاح مزيد من الفروع للم�سارف الفل�سطينية لديها، 
املراأة  ومتكني  الأعمال  وريادة  املايل  ال�سمول  ا�سرتاتيجيات  تعزيز  و�سرورة 
فـي الداخل الفل�سطيني وخ�سو�سًا فـي مدينة القد�س عا�سمة دولة فل�سطني، 
وتوفـري املزيد من التمويل للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر 

نظرًا لأهميتها بالنهو�س بالقت�ساد الفل�سطيني. 
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فـي اجتماعه الدوري األول لعام 2017
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش عدد من المواضيع التنظيمية للجمعية

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم 2017/01 بتاريخ 
2017/01/10 فـي مقر اجلمعية، ومت خالل الجتماع الطالع على 

تو�سية جلنة التخطيط ال�سرتاتيجي واعتمادها، وناق�س احل�سور 
فـي  ال�ستثمار  موؤمتر  لعقد  التح�سري  بخ�سو�س  امل�ستجدات  اآخر 
ل�سنة  الإداري  التقرير  ملخ�س  من:  كل  اعتماد  مت  كما  فل�سطني، 
العمل  2016، وخطة  ل�سنة  املدققة  املالية غري  والبيانات   ،2016

ل�سنة 2017، واملوازنة التقديرية ل�سنة 2017. 
فـي اجتماعه الدوري الثاني لعام 2017

يعتمد البيانات المالية المدققة لعام 2016
بتاريخ   2017/02 البنوك اجتماعه رقم  اإدارة جمعية  عقد جمل�س 
اعتماد  الجتماع  خالل  ومت  اجلمعية،  مقر  فـي   2017/03/01

للبنك  احلايل  املمثل  واعتماد   2016 ل�سنة  املدققة  املالية  البيانات 
اجتماع  موعد  حتديد  مت  كما  ال�سندوق،  امني  من�سب  يحتل  الذي 
احتاد  مع  التعاون  على  واملوافقة  ال�سنوي،  العادي  العامة  الهيئة 
لعام  العربي  املوؤمتر امل�سرفـي  اأعمال  فـي تنظيم  العربية  امل�سارف 

2017 املنوي عقده بتاريخ 02-2017/04/03 فـي الأردن.

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي 
بتاريخ  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  البنوك  العامة جلمعية  الهيئة  عقدت 
2017/03/26 بح�سور اغلبية الع�ساء، ومت خالل الجتماع م�سادقة 

الهيئة العامة بالإجماع على التقرير الإداري عن اأعمال اجلمعية ون�ساطاتها 
للعام 2016، والبيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات عن نف�س العام، 
بالإ�سافة اىل اإقرار خطة العمل للعام 2017، واملوازنة التقديرية للجمعية 
لنف�س العام، كما مت انتخاب مدقق ح�سابات قانوين للعام 2017، هذا 
وقد مت تكليف امل�ست�سار القانوين للجمعية مهند ع�ساف مبتابعة الإجراءات 

الالزمة لدى اجلهات املخت�سة لتثبيت القرارات املتخذة ح�سب الأ�سول.

جمعية البنوك تنسق اجتماعًا ألعضاء مجلس اإلدارة
مع معالي محافظ سلطة النقد لبحث موضوع تراكم الشيكل لدى البنوك 

مع  اإدارة اجلمعية  لأع�ساء جمل�س  اجتماعًا  البنوك  ن�سقت جمعية 
معايل ال�سيد عزام ال�سوا حمافظ �سلطة النقد لبحث مو�سوع تراكم 

بالعمل  املتعلقة  والق�سايا  املوا�سيع  وعدد من  البنوك  لدى  ال�سيكل 
امل�سرفـي وذلك بتاريخ 2017/03/15 فـي مقر �سلطة النقد. 
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سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعًا لمدراء العمليات والمستشارين القانونيين 
لمناقشة موضوع الخدمات المصرفـية لذوي االحتياجات الخاصة

جمعية البنوك تضع و تناقش المالحظات على
تعليمات »نقل االموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة«

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا ملدراء العمليات وامل�ست�سارين القانونيني 
بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى 
2017/01/11 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة مو�سوع اخلدمات امل�سرفـية 

للح�سور  النقد  �سلطة  ممثلي  بني  حيث  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي 
الهدف من عقد هذا اللقاء وتو�سيح بع�س المور والق�سايا املتعلقة به 
واأن �سلطة النقد تقوم بالتح�سري لعقد ور�سة عمل حول مواءمة اخلدمات 
الجتماع  خالل  ومت  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  لحتياجات  امل�سرفـية 
ال�ستماع اىل اراء احل�سور حول العوائق والق�سايا والتحديات امل�سرفـية 
التي تواجه تقدمي اخلدمات امل�سرفـية لذوي الإعاقة والتي يجب العمل 

و�سلطة  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
2016 ب�ساأن  النقد بو�سع مالحظاتهم على تعليمات رقم )09( ل�سنة 
القيمة" ال�سادرة عن  ذات  وامل�ستندات  الثمينة  واملعادن  الموال  "نقل 
بتاريخ  البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  اجلمعية  عقدت  حيث  النقد،  �سلطة 
2017/01/08 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة املالحظات الواردة منهم على 

التعليمات والعمل على توحيدها ليتم خماطبة �سلطة النقد بها متهيدَا 
ملناق�ستها فـي اجتماع يتم حتديده بالتن�سيق مع البنوك و�سلطة النقد. ومت 
 2017/01/26 بتاريخ  النقد  البنوك و�سلطة  عقد اجتماعًا اخر ملمثلي 
فـي مقر اجلمعية، ملناق�سة املالحظات املوحدة على التعليمات ومت خالل 
الجتماع الطالع على مالحظات البنوك على بنود التعليمات والتي مت 

على توفـريها لإتاحة الفر�سة لهذه ال�سريحة الهامة من اأبناء �سعبنا. 

تزويد �سلطة النقد بها م�سبقًا ومت التفاق على الأخذ بهذه املالحظات 
واعتمادها ان امكن ومبا ل يتعار�س مع القوانني والنظمة والتعليمات. 

بالتعاون مع �سلطة النقد واملوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان القرو�س 
وموؤ�س�سة التمويل الدولية نظمت جمعية البنوك ور�سة عمل بعنوان 
 Practical Finance Models for Renewable Energy

وقدم  اجلمعية،  مقر  فـي   2017/02/13 بتاريخ   Projects

مناذج  عن  حتدث  حيث  ارفـني،  دايفد  الجنبي  اخلبري  الور�سة 
مالية  عرو�س  وتقدمي  املتجددة  الطاقة  مل�ساريع  العملي  التمويل 
وكفاءة  املتجددة  الطاقة  اعتماد  فـي  ت�سرع  اأن  �ساأنها  مبتكرة من 

الطاقة وغريها من التكنولوجيات النظيفة.

جمعية البنوك تنظم ورشة عمل بعنوان
Practical Finance Models for Renewable Energy Projects
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سلطة النقد وجمعية البنوك تنظمان اجتماعاًً لمدراء المخاطر
لحضور العرض التوضيحي حول »الرقابة المبنية على المخاطر« 

العاملة  البنوك  لدى  املخاطر  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فـي   2017/01/17 بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 
على  املبنية  "الرقابة  حول  التو�سيحي  العر�س  حل�سور  اجلمعية  مقر 
املخاطر"، ومت خالل الجتماع قيام ممثلي �سلطة ب�سرح مف�سل للدليل 
الذي مت اعداده حول الرقابة ب�سقيه املكتبي وامليداين وتو�سيح مفهومه 
الالزمة  والرتكيز على الجراءات  ال�ستفادة منه  والهدف منه وطرق 

ملعاجلة املخاطر الكبرية التي ت�سكل خطرًا على �سالمة ومتانة البنك.

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك يشارك فـي عدد من ورش العمل 
عمل  ور�سة  فـي  الربغوثي  حممد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سارك 
وزارة  نظمتها  املنقولة" التي  الأموال  فـي  حول" �سجل �سمان احلقوق 
 2017/03/05 بتاريخ  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون  الوطني  القت�ساد 
حقوق  "�سجل  ا�ستخدام  فـي  البنوك  دور  ملناق�سة  الوزارة  مقر  فـي 
ال�سمان فـي الموال املنقولة" حماية حلقوقهم وذلك بح�سور وم�ساركة 
معايل وزيرة القت�ساد وممثلي �سلطة النقد وعدد من املدراء العامني 
ملوؤ�س�سة  املقيم  واملمثل  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  عام  ومدير  والقليميني 
لالإقرا�س،  الفل�سطينية  ال�سبكة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الدولية  التمويل 
امل�سرفـية  اخلدمات  "مواءمة  عمل  ور�سة  فعاليات  فـي  �سارك  كما 

لحتياجات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها �سلطة النقد بتاريخ 
ال�سيد عزام  رعاية معايل  املوفنبيك، حتت  فندق  فـي   2017/01/29

ومدراء  القانونيني  امل�ست�سارين  وبح�سور  النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا 
واجلمعيات  الحتادات  ممثلي  من  وجمموعة  البنوك  فـي  العمليات 
للنهو�س  تن�سيق اجلهود  اإىل  الور�سة  وهدفت  الإعاقة،  بذوي  املخت�سة 
ذوي  الأ�سخا�س  متطلبات  مع  ومواءمتها  امل�سرفـية  اخلدمات  بواقع 
اخلا�س  التقدميي  العر�س  فـي  اجلمعية  �ساركت  وقد  هذا  الإعاقة، 
عقدته  الذي  العاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  امل�سرفـية  اخلدمات  مبوائمة 

�سلطة النقد بتاريخ 2017/02/21 فـي مقر �سلطة النقد. 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها
على عدد من المسودات ومشروع قرار بقانون 

ن�سقت جمعية البنوك ما بني البنوك العاملة فـي فل�سطني و�سلطة النقد 
بو�سع مالحظاتهم على عدد من امل�سودات ال�سادرة عن �سلطة النقد 
الفنية  "املوا�سفات  تعليمات  م�سودة  على  املالحظات  و�سع  مت  حيث 
والمنية لأوراق ال�سيكات" وم�سودة تعميم "رموز الغايات من احلوالت 
دائرة  تزويد  والواردة" حيث مت  ال�سادرة  والداخلية  املالية اخلارجية 
الرقابة والتفتي�س بهذه املالحظات ليتم مراجعتها ودرا�ستها والأخذ بها 

وتعديل امل�سودات اإن اأمكن وذلك مبا ل يتعار�س مع القوانني والنظمة 
املعمول بها قبل ا�سدارها ب�سكلها النهائي.

ب�ساأن  بقانون  قرار  م�سروع  على  املالحظات  بو�سع  التن�سيق  مت  كما 
جمل�س  رئا�سة  عن  ال�سادر   "2017 ل�سنة  وامل�ستاأجرين  "املالكني 
الوزراء ليتم خماطبة اجلهات ذات العالقة بهذه املالحظات ومراجعتها 

ودرا�ستها والأخذ بها ان امكن قبل ا�سدار م�سروع القرار بقانون.

جمعية البنوك تلتقي عددًا من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية
املوؤ�س�سات  اأبو دياب عددًا من ممثلي  نبيل  التقى مدير عام اجلمعية 
املحلية والدولية فـي مقر اجلمعية، حيث التقى مبمثلي وزارة ال�سوؤون 
لتعزيز  التعاون  �سبل  لبحث   2017/02/27 بتاريخ  الجتماعية 
امل�سوؤولية املجتمعية واجناح م�سروع ان�ساء البوابة املوحدة للم�ساعدات 
حيث   2017/02/27 بتاريخ  اليطايل  الوفد  التقى  كما  الجتماعية، 

واأخر  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  واقع  على  الوفد  اطالع  مت 
امل�ستجدات فـي هذا املجال، والتقى مع ممثلي موؤ�س�سة جايكا بتاريخ 
الوطني  القت�ساد  وزارة  و  جايكا  م�سروع  لالطالع   2017/03/21

فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الأعمال  تطوير  خدمات  لتعزيز 
فل�سطني وبحث �سبل التعاون مع جمعية البنوك فـي هذا املجال. 
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بيت البنوك

البنوك  لدى  الت�سهيالت  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بدرا�سة  اخلا�سة  اللجنة  اع�ساء  وبح�سور  فل�سطني  فـي  العاملة 
وزارة  مع  ال�سريبية  امللفات  حول  املنا�سبة  والتعديالت  الليات 
2017/01/23 فـي مقر اجلمعية، وذلك ملناق�سة  املالية بتاريخ 
مو�سوع قرار بقانون رقم )4( ل�سنة 2014 ب�ساأن �سريبة الدخل 
على   )10%( بن�سبة  ال�سريبة  )ت�ستوفى  على:  ين�س  والذي 
الفوائد الناجمة عن برامج التمويل املخ�س�سة لتحفـيز ال�سركات 
ال�سغرية( ومناق�سة مقرتح املعايري اخلا�سة بالقرار، ومت خالل 
والتوافق  املعايري  وو�سع املالحظات على هذه  الجتماع مناق�سة 

عليها متهيدًا لعر�سها على وزارة املالية.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء التسهيالت لمناقشة قرار بقانون رقم )4( لسنة 2014 
بشأن ضريبة الدخل ومقترح المعايير الخاصة به 

سلطة النقد وجمعية البنوك  تنظمان عدة اجتماعات لمدراء التسويق
لمناقشة التحضيرات لفعاليات يوم الشمول المالي العربي

الت�سويق  ملدراء  الجتماعات  من  عدد  البنوك  جمعية  نظمت 
لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني مع ممثلي �سلطة النقد بتاريخ 
اجلمعية  مقر  فـي   2017/03/22 وبتاريخ   2017/02/22

ملناق�سة مو�سوع التح�سريات والرتتيبات لفعاليات يوم ال�سمول 
2017/04/28 ومت خالل  بتاريخ  والذي �سيعقد  العربي  املايل 
والتي  املقرتحة  والن�سطة  الفعاليات  مناق�سة  الجتماعات 
�سيتم تنفـيذها خالل الفعالية والربو�سور اخلا�س بها واحلملة 

العالمية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

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

امل�سرفـي  القطاع  عن  ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
خالل  واللجان  املجال�س  من  عدد  اجتماعات  فـي  فل�سطني  فـي 
الربع الأول من هذا العام، حيث �ساركت فـي كل من: اجتماعات 
 ،2017/01/11 بتاريخ  املخاطر  درء  �سندوق  اإدارة  جمل�س 
الوطني  الفريقني  اجتماع   ،2017/03/07  ،2017/02/15

بتاريخ  العاملية  التجارة  ملنظمة  لالن�سمام  ال�ست�ساري  والفني 
املجل�س  اجتماعات  القت�ساد،  وزارة  مقر  فـي   2017/01/16

 2017/02/05 الإداري لل�سندوق الثقافـي الفل�سطيني بتاريخ 
املجل�س  اجتماع  الثقافة،  وزارة  مقر  فـي   2017/03/07 و 
بربنامج  املتعلق  اخلا�س  القطاع  مع  لل�سراكة  ال�ست�ساري 

مقر  فـي   2017/03/16 بتاريخ  التوظيف  اجل  من  التمويل 
اإدارة  جمل�س  اجتماع  وال�سرائب،  للمالية  الفل�سطيني  املعهد 
فـي   2017/02/13 بتاريخ  والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 
املالية  وزارة  مع  امل�سرتكة  اللجنة  اجتماعات  املجل�س،  مقر 
و�سلطة النقد اخلا�سة بتخفـي�س ال�سريبة على متويل املن�ساآت 
مع  امل�سرتكة  الفنية  اللجنة  واجتماعات  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
وزارة القت�ساد الوطني و�سلطة النقد لبحث اليات التعاون ما 
بني القطاع امل�سرفـي ووزارة القت�ساد، والعديد من اجتماعات 
الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر  تو�سيات  متابعة  جلنة 

.2016
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فـي  واملخت�سني  الت�سهيالت  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
لدى  الأموال"  فـي  ال�سمان  حقوق  "�سجل  على  الإ�سعارات  ت�سجيل 
الوطني  القت�ساد  وزارة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
ما هو  ملناق�سة كل  فـي مقر اجلمعية، وذلك   2017/02/15 بتاريخ 
املنقول، ومت خالل الجتماع  املال  فـي  ب�سجل �سمان احلقوق  متعلق 
قيام ممثلي وزارة القت�ساد بتقدمي ملحة تعريفـية حول قانون ونظام 
واطالعهم  واأهميته  املنقول  املال  فـي  احلقوق  �سمان  وتعليمات 
اللكرتوين  ال�سجل  على  الت�سجيل  فـي  تواجههم  التي  املعيقات  على 
وتوجيههم، وحثهم على ت�سجيل الإ�سعارات فـي ال�سجل �سمانا حلقوق 
التفاق  كما مت  للمو�سوع،  تف�سيلي  وذلك من خالل عر�س  البنوك 

بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لمدراء التسهيالت
لمناقشة موضوع »سجل ضمان الحقوق فـي المال المنقول«

�سجل  عن  عامة  ملحة  اجلمعية  بتزويد  القت�ساد  وزارة  قيام  على 
حقوق ال�سمان فـي املال املنقول لتعميمه على البنوك.

جمعية البنوك وهيئة سوق راس المال تنظمان اجتماعًا لمدراء العمليات
لمناقشة خدمة تسديد قيمة وثائق التامين االلزامي الخاصة بالمركبات من خالل البنوك

العاملة  البنوك  لدى  العمليات  ملدراء  اجتماعًاً  البنوك  جمعية  نظمت 
بتاريخ  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 
2017/01/25 فـي مقر اجلمعية، وذلك للتعرف على املتطلبات الفنية 

والت�سغيلية الالزمة لتقدمي خدمة ت�سديد قيمة وثائق التامني اللزامي 
اخلا�سة باملركبات من خالل البنوك، ومت خالل الجتماع تو�سيح ممثلي 
وثائق  قيمة  لت�سديد  التوجه  درا�سة  ب�سدد  الهيئة  بان  للح�سور  الهيئة 
التامني اللزامي اخلا�سة باملركبات من خالل البنوك والهدف من هذا 
الجتماع هو ال�ستماع اىل اراء البنوك واخذ مالحظاتهم حول املو�سوع 

ومعرفة املتطلبات الفنية والت�سغيلية الالزمة لتقدمي هذه اخلدمة.

�ساركت جمعية البنوك ممثلة برئي�س جمل�س الإدارة حممد الربغوثي فـي 
عدد من الجتماعات واللقاءات �سمن املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س حيث �سارك فـي ح�سور: الجتماع الذي عقده معايل وزير املالية 
اداء  لتقييم  بارك  جراند  فندق  فـي   2017/01/18 بتاريخ  والتخطيط 
موازنة العام 2016 وعر�س م�سروع موازنة العام 2017، والجتماع مع 
معايل وزير اخلارجية بتاريخ 2017/02/20 فـي مقر وزارة اخلارجية، 
بتاريخ   2022-2017 الوطنية  ال�سيا�سات  اجندة  اطالق  واجتماع 
والتن�سيقي  الت�ساوري  واللقاء  بارك،  جراند  فندق  فـي   2017/02/22

للموؤمتر الوطني الول للتنمية القت�سادية املحلية بتاريخ 2017/03/01، 
كما �سارك فـي جل�سة "م�سادر التمويل للتنمية القت�سادية املحلية" خالل 
املوؤمتر الوطني الأول للتنمية القت�سادية املحلية بتاريخ 2017/03/15 
فـي فندق املوفنبيك، والجتماع مع وزير املالية ملتابعة مناق�سة الق�سايا 
فـي   2017/03/22 بتاريخ  املالية  وزارة  مع  اخلا�س  بالقطاع  اخلا�سة 
مكتب الوزير، هذا وقد �ساركت اجلمعية بح�سور اجتماع املجل�س التن�سيقي 
احتاد  مقر  فـي   2017/03/13 بتاريخ  الدولية  العمل  منظمة  مع 

الغرف التجارية ال�سناعية الزراعية. 

ضمن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص 
جمعية البنوك تشارك فـي عدد من االجتماعات واللقاءات
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جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني

نظمت جمعية البنوك فـي فل�سطني الحتفال ال�سنوي التكرميي 
بتاريخ  الفل�سطيني  القطاع امل�سرفـي  فـي  املتميزين  للموظفـني 
اإىل  احلفل  وح�سر  بارك،  جراند  فندق  فـي   2017/03/20

فـي  الب�سرية  املوارد  دوائر  مدراء  املتميزين  املوظفـني  جانب 
البنوك. 

وهنا  باحل�سور  اجلمعية  عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  رحب 
هذه  واعترب  واملجتهد  العايل  اأدائهم  على  املتميزين  املوظفـني 
املنا�سبة ن�ساطًا متميزًا يخ�س املوظف املتميز و�سّدد على اأهمية 
هذه التجربة للبنوك وللموظفـني على حٍد �سواء، كما ونّوه اإىل 
اأن هذا احلدث ياأتي ا�ستكماًل للمبادرة التي اأطلقتها اجلمعية 
فـي الأعوام ال�سابقة واأكد خالل كلمته على مبداأ عمل اجلمعية 
يتحقق  والذي  امل�سرفـية"  بال�سناعة  "الرتقاء  و�سعارها 
و�سرورة  وتطوره،  امل�سرفـي  العمل  فـي  الب�سري  بالعن�سر 
املوارد  مو�سوع  ويعترب  للبنوك،  الذكي  املال  براأ�س  الهتمام 
الب�سرية اأحد اأهم جمالت عمل اجلمعية، لفتًا اإىل قيام اجلمعية 
مثل  املجال  بهذا  العالقة  ذات  الدرا�سات  من  العديد  باإجراء 
امل�سرفـي  للقطاع  الرواتب  الوظيفـي ومميزات  درا�سة اجلهاز 
الفل�سطيني، كما يتم عقد العدد من ور�س العمل املتعلقة باملوارد 
الب�سرية، هذا كما حث البنوك على �سرورة ال�ستثمار باملوارد 

لتحفـيزهم  المتيازات  ومنحهم  التدريب  خالل  من  الب�سرية 
على العمل، كما نوه اىل �سرورة املتابعة بخ�سو�س ان�ساء ملتقى 

املوارد الب�سرية خا�س بالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني.
مت  الذين   2016 للعام  املتميزين  املوظفـني  قائمة  و�سملت 
حمدان  حال  وال�سادة:  ال�سيدات/  اإداراتهم  قبل  من  ت�سميتهم 
الإ�سالمي  البنك  مهند م�سلح-  العربي،  الإ�سالمي  البنك   –
ابو  خليل  الأردين،  الأهلي  البنك  امعيد-  ماية  الفل�سطيني، 
البنك  عابد–  ن�سرين  الأردين،  التجاري  البنك  العراي�س- 
العربي،  امل�سري  العقاري  البنك  بدوان–  ابراهيم  العربي، 
حممد عبد الرحيم - البنك الوطني، احمد ابو رم�سان– بنك 
حممد  الفل�سطيني،  ال�ستثمار  بنك  �سوفان-  مالك  الأردن، 
 - زيادة  ا�سراء  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  – بنك  الربغوثي 
�سحادة  عمان،  القاهرة  بنك  قدادحه-  حممود  ال�سفا،  بنك 

الغول- بنك القد�س. 
الرمزية،  الهدايا  املتميزين  املوظفـني  ت�سلم  احلفل  نهاية  وفـي 
و�سكروا اإدارة اجلمعية على هذه املبادرة التي هي مبثابة تقدير 
جلهودهم، و�سكروا اأي�سًا اإداراتهم على تر�سيحهم لهذا اللقب، 
موؤكدين اأن مثل هذه املبادرات ت�سعر املوظف باهتمام املوؤ�س�سة 

به، وحتفزه على العمل.

بيت البنوك
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الأ�سبوع  فعاليات  باإحياء  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 
امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب والذي اأطلق باإ�سراف وتنظيم �سلطة 
وبرنامج  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  الفل�سطينية  النقد 
وكالة الغوث بهدف زيادة الوعي امل�سرفـي لدى �سريحة الطالب، 
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  عن  ممثلون  �سارك  وقد  هذا 
العقاري  البنك  واإ�ستقبل  كما  الفعاليات  من  الأول  اليوم  باإفتتاح 
امل�سري العربي عدد من طالب املدار�س فـي فروعه وتعريفهم على 
اأق�سام الفروع ومهام كل ق�سم واإطالعهم على اآلية وطريقة العمل 

للمدار�س فـي حمافظات  البنك، وقام كذلك بزيارات عديدة  فـي 
بالتن�سيق  وخانيون�س  وغزه  واأريحا  حلم  وبيت  ونابل�س  اهلل  رام 
مت  حيث  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
فـي  املوجودة  النظرية  املعلومات  تو�سيح  امليدانية  الزيارات  خالل 

الن�سرات التثقيفـية ب�سكل عملي.
اإدخار  يوم  ليكون  الأ�سبوع  من  الأخري  اليوم  تخ�سي�س  ومت  كما 
وطني تعزيزًا لفكرة الإدخار لدى اأطفالنا و�سبابنا جت�سيدًا ملقولة 

)خبي قر�سك الأبي�س ليومك الأ�سود(.

البنك العقاري المصري العربي 
يحيي فعاليات األسبوع المصرفي للشباب واألطفال
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تجاوزت 12 مليون دوالر
المصري: االسالمي الفلسطيني ثاني المصارف الفلسطينية تحقيقًا لألرباح

جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر  اأكد 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اإدارة 
خالل  ممتازة  نتائج  حقق  البنك  باأن 
ثاين  بذلك  2016  ليكون  العام 
امل�سارف الفل�سطينية من حيث حتقيق 
الإ�سالمية؛  امل�سارف  واأول  الأرباح 
ال�سريبة  بعد  البنك  اأرباح  بلغت  حيث 
تاريخ  حتى  دولر   12,603,598

ن�سبته  بلغت  بارتفاع   2016/12/31

لذلك  وتبعًا  املا�سي.  العام  عن   %25

بتوزيع  الإدارة  جمل�س  اأو�سى  فقد 
اأ�سهمًا   %5.6 و  نقدية  اأرباحًا   %8.5

جمانية للم�ساهمني.
 وفـي ت�سريح خا�س اأثنى امل�سري على 
جمل�س  بني  بالعمل  الكبري  الن�سجام 
ويعود  التنفـيذية،  والإدارة  الإدارة 
فـي  الف�سلى  املمار�سات  لتطبيق  ذلك 
الإدارة  وفاعلية جلان جمل�س  احلوكمة 
املختلفة، حيث يالحظ التطور الوا�سح 
فـي البيانات املالية للبنك؛ فقد جتاوزت 
التمويالت 539 مليون دولر حتى نهاية 
العام 2016 بارتفاع بلغت ن�سبته %21 
�سعيد  على  اأما  املا�سي،  العام  عن 
الودائع فقد ارتفعت اىل اأكرث من 651 
مليون دولر بارتفاع بلغت ن�سبته %21 
اإجمايل  وارتفع   ،2015 بالعام  مقارنة 
بعد  دولر  مليون   809 اىل  املوجودات 
مليون   675 ال�سابق  العام  فـي  كان  اأن 

دولر وبن�سبة %20.  
البنك  اأن  حديثه  فـي  امل�سري  وتناول 
2016 على عدة  العام  رّكز منذ بداية 

وتدريب  وتثقيف  تاأهيل  اأهمها  اأمور 
كقادة  عليهم  والعتماد  العاملني 
امل�ستقبل من خالل اإ�سراكهم فـي برامج 
الإ�سالمية،  وال�سريفة  للتمويل  دولية 
حيث اجتاز اأكرث من 60 كادر المتحان 
 Islamic �سهادة  على  الدويل وح�سلوا 
 Finance Qualification IFQ

 Chartered من  ت�سدر  �سهادة  وهي 
 Institute For Securities and

من  لندن، وكذلك  فـي   Investment

خالل ا�سرتاكهم بربامج داخلية مرّكزة 
للقيادة امل�ستقبلية مت من خاللها تاأهيل 

اأكرث من 100 كادر من ال�سف الثاين.
للتو�سع  اأوىل  البنك  اأن  امل�سري  واأ�سار 
خا�سًا:  اهتمامًا  اجلغرافـي  والنت�سار 
"بلغ عدد فروعنا ومكاتبنا مع نهاية العام 
بالإ�سافة اىل  29 فرعًا ومكتبًا  املا�سي 
58 �سرافًا اآليًا جزء منها مزود بخدمة 

طموحة  خطة  ولدينا  النقدي،  اليداع 

التام  وبالتن�سيق   2020 العام  حتى 
الهادفة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع 
لتحقيق ال�سمول املايل، حيث نهدف اإىل 
رفح  من  �سكاين  كل جتمع  اإىل  الو�سول 
جنوبًا وحتى جنني �سماًل للتخفـيف من 
خدمات  على  ح�سولهم  وت�سهيل  معاناة 
م�سرفـية متميزة ومتوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية الغراء وخ�سو�سًا فـي الريف 

الفل�سطيني."
اإىل  ي�سعى  البنك  اأن  امل�سري  ونوه 
القيام بدوره التنموي بالعمل على تقليل 
معدلت البطالة من خالل تعيني ال�سباب 
خدمة  فـي  بدورهم  ليقوموا  وتاأهيلهم 
موظفـي  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار  �سعبهم. 
وموظفة  موظف   600 نحو  بلغ  البنك 
النت�سار  اأن  كما  الإناث،  من  وثلثهم 
البنك  تقدمي  فـي  ي�ساهم  اجلغرافـي 
الإ�سالمي،  التمويل  �سيغ  من  للعديد 
وقد بلغت ن�سبة التمويل للودائع اأكرث من 

البنـوك فـي فل�ســــــطني10 



11 البنـوك فـي فل�ســــــطني

قيمة جوائزها تفوق المليون شيكل 
اإلسالمي الفلسطيني يطلق حملة التوفـير »توفـير كريم«

اأطلق البنك الإ�سالمي الفل�سطيني حملة 
التوفـري "توفـري كرمي" لت�سجيع اجلمهور 
اآلف  تقدمي  خالل  من  الدخار،  على 
اليومية  وال�سحوبات  العينية  الهدايا 
اإىل  ت�سل  نقدية  مبالغ  على  وال�سهرية 

مائة الف �سيكل �سهريا.
وت�ستمر احلملة حتى نهاية عام 2017، 
بقيمة  ا�سبوعية  جوائز   5 ت�سهد  بحيث 
اإىل  بالإ�سافة  جائزة،  لكل  �سيكل  األف 
جائزة بقيمة 100 األف �سيكل كل �سهر، 
بحيث تكون قيمة اجلوائز ال�سهرية 1.2 
اجلوائز  قيمة  واجمايل  �سيكل  مليون 
اأما  �سيكل.  األف   220 اأكرث من  اليومية 
اإجمايل عدد الرابحني ف�سيكون اأكرث من 
230 رابح، ناهيك عن الهدايا الفورية 

القيمة التي �سيح�سل عليها العميل لدى 
فتحه ح�ساب توفـري جديد اأو عند تغذية 

ح�سابه القائم.

البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وقال 
احلملة  هذه  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
تاأتي ان�سجاما مع ر�سالة البنك الهادفة 
م�سرفـية  ومنتجات  خدمات  لتقدمي 
ال�سالمية  ال�سريعة  مع  متوافقة  راقية 
ت�ساعدهم على ا�ستثمار اموالهم وحفظ 
ومربحة،  اآمنة  بطريقة  مدخراتهم 
مع  املتعاملني  جلمهور  �سكره  مقدمًا 
برامج  مع  وتفاعلهم  ثقتهم  على  البنك 

البنك وحمالته املختلفة. 
و �سرح قا�سم اأن "توفـري كرمي" هو اأحد 
احل�سابات الدخارية الذي يتم ا�ستثماره 
وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وميكن 
مع  نقدًا  وال�سحب  الإيداع  خالله  من 
متو�سط  على  يح�سب  بعائد  التمتع 
ال�ستفادة  ميكن  كما  اليومي،  الر�سيد 
من اجلوائز املميزة التي يقدمها البنك 

من خالل ال�سحوبات املختلفة.

وا�سار اإىل اأنه من املقرر اأن يتم ال�سحب 
�سيكل   100,000 بقيمة  جائزة  على 
�سهريا حتى نهاية العام، اإ�سافة لل�سحب 
 1,000 بقيمة  اأ�سبوعيا  جوائز   5 على 
اأن  اإىل  �سيكل لكل جائزة، ولفت البنك 
كل عملية ايداع نقدي قيمته 300 دولر 
هدية  على  �ساحبها  �سيح�سل  فاأكرث 

عينية مميزة ملرة واحدة.
العمالء  كافة  باإمكان  اأن  اإىل  ونوه 
احلاليني واجلدد ال�ستفادة من احلملة 
من خالل فتح ح�ساب توفـري بقيمة 300 
املتداولة  بالعمالت  يعادلها  ما  اأو  دولر 
الأخرى اأو تغذية احل�ساب احلايل لي�سل 
اىل 300 دولر او اكرث، كما اأن كل اإيداع 
اإ�سافـي بقيمة 200 دولر اأو ما يعادلها 
بالعمالت املتداولة الخرى مينح العميل 

فر�سة ا�سافـية للفوز بجوائز احلملة.

80% مما ي�سري اإىل اأن ودائع العمالء 

ت�ستثمر فـي الوطن.
بالقوانني  باللتزام  يتعلق  وفـيما 
املخاطر  فـي  الدولية  واملتطلبات 
جمل�س  باأن  امل�سري  اأكد  والمتثال، 
مبنح  قاموا  التنفـيذية  والإدارة  الإدارة 
املخاطر  ثقافة  لتكري�س  خا�س  اهتمام 
بازل  متطلبات  مع  ومتا�سيًا  العمل  فـي 
وتعليمات �سلطة النقد، حيث قام البنك 
باعتماد برامج متطورة لإدارة املخاطر 
والمتثال  عليها  املبني  والتدقيق 

ومكافحة غ�سل الأموال.
واأكد امل�سري باأن جمل�س الإدارة والإدارة 

ا�سرتاتيجية  خطة  اأقروا  التنفـيذية 
اأول  تعتمد   2020 العام  حتى  طموحة 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  تطوير  على 
املعلومات مما ي�ساهم فـي ال�سعي للتميز 
فـي الأ�سواق امل�ستهدفة من خالل تقدمي 
والع�سرية  النوعية  امل�سرفـية  احللول 
الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وفقًا 
ال�سرعية  الرقابة  هيئة  من  وبتوجيه 
للبنك، وتلبية الحتياجات املالية لكافة 
ملبداأ  حتقيقًا  املحلي  املجتمع  �سرائح 

امل�ساركة فـي املكا�سب.
اإل من خالل  يتحقق  اأن هذا لن  واأ�سار 
امل�سرفـية  اخلدمات  ون�سر  تقدمي 

كوادر  وتوفـري  املتميزة،  الإ�سالمية 
ورفع  اأدائهم  وتنمية  موؤهلة  ب�سرية 
كفاءتهم، اإ�سافة اإىل توفـري بيئة خالية 
اكت�ساب  فـي  ي�ساهم  مما  املخاطر  من 
العائد  تعظيم  وبالتايل  العمالء  ثقة 

وحتقيق الأرباح.
واختتم امل�سري ت�سريحه بالإ�سارة اإىل 
اأهمية تعزيز مبداأ امل�ساركة وامل�ساهمات 
وخلق  البنك،  يقدمها  التي  الجتماعية 
من  املحلي  املجتمع  مع  متينة  �سالت 
املادية  وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  خالل 
ذات  م�ساهمات  تكون  بحيث  واملعنوية 

اأثر اإيجابي وم�ستدام.
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نظمه اتحاد المصارف العربية فـي البحر الميت
بنك اإلسكان يختتم رعايته الذهبية لمؤتمر »اإلستثمار فـي فلسطين«

"الإ�ستثمار  موؤمتر  الإ�سكان  بنك  رعى 
"واقع  عنوان  حتت  فل�سطني"  فـي 
الفر�س  الفل�سطيني:  امل�سرفـي  القطاع 
اإحتاد  نظمه  والذي  والتحديات"، 
ما  الفرتة  خالل  العربية  امل�سارف 
فندق  فـي  الثاين  كانون   31  –  30 بني 
مع  بالتعاون  امليت،  كمبن�سكي/البحر 
وجمعية  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية 
رعاية  وحتت  الأردن،  فـي  البنوك 
وح�سور حمافظ البنك املركزي الأردين 
وبح�سور  فريز  زياد  الدكتور  معايل 
حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية ال�سيد 
عزام ال�سوا، وتاأتي رعاية البنك الذهبية 
اأ�سحاب  لكبار  للموؤمتر من كونه ملتقى 
ومن�سة  وامل�ستثمرين،  الأموال  روؤو�س 
تنمية  اأهمية  ال�سوء على  لت�سليط  مهمة 
الإقت�ساد الفل�سطيني من خالل الرتويج 
وحتفـيز  فل�سطني  فـي  لالإ�ستثمارات 
رجال الأعمال واملوؤ�س�سات املالية العربية 
ال�ستثمارية  الفر�س  اإ�ستك�ساف  على 
املتاحة بالقطاعات القت�سادية املختلفة 
�سمن  التعاون  وفر�س  فل�سطني،  فـي 

القت�ساد  عجلة  لتحريك  مبادرات 
دور  املوؤمتر  بحث  كما  الفل�سطيني، 
العربية فـي  الوحدة القت�سادية  جمل�س 

دعم القت�ساد الفل�سطيني.
املدير  الربغوثي  حممد  اكد  جهته  من 
القليمي لبنك ال�سكان فـي فل�سطني / رئي�س 
امل�سداقية  ان  فل�سطني،  فـي  البنوك  جمعية 
التي تتمتع بها امل�سارف العاملة فـي فل�سطني 
امليزانية  بنود  اهم  ارتفاع  على  �ساعدت 
ان  اي�سا  وا�ستطاعت  التجميعية  العمومية 
ارباحها حيث و�سل جمموع موجودات  تنمي 
بودائع  دولر  مليار   14 اىل  العاملة  البنوك 
و�سلت قيمتها حوايل 10 مليار دولر  منح 
منها على �سكل قرو�س وت�سهيالت ائتمانية 

للقطاعات القت�سادية املختلفة ما يقارب 
ن�سف  نتائج  �سجلت  كما  دولر  مليار   7
ارتفاعا   2016 العام  عن  الوىل  ال�سنة 
ال�سافـية  الرباح  فـي   %18.4 بن�سبة 
واعرب  دولر،  مليون   80 وبقيمة جتاوزت 
الربغوثي عن تطلعه، اىل ايجاد عالقات 
م�سرفـية اكرث تكامال مع البنوك العربية، 
املجتمعية  املوؤ�س�سات  ان�ساء  اىل  ودعا 
القد�س املحتلة ملا لذلك من اهمية  داخل 

فـي تر�سيخ احلق امل�سلوب.
كبار  من  العديد  املوؤمتر  فـي  �سارك  وقد 
القطاعات  خمتلف  من  العمال  رجال 
املالية والإقت�سادية وال�سناعية والتجارية 

من الأردن وفل�سطني.

و يطلق حملة جوائز حسابات التوفـير الخاصة بالعام 2017
تحت شعار »ما فـي شي بعيد... حلمك صار باإليد«

عــــن  فل�سطني  فروع  الإ�سكان  بنك  اأعلــن 
التوفـري  ح�سابات  جلوائز  حملــــة  اإطالق 
اخلا�سة بالعام 2017 حتت �سعار "ما فـي 
وتاأتي  بالإيد"،  �سار  بعيد...حلمك  �سي 
لت�سجيع الدخار لدى عمالء  هذه احلملة 
جميع  ومنح  واملحتملني  القائمني  البنك 
هوؤلء من اأ�سحاب الرواتب ورّبات البيوت 

واأ�سحاب الأعمال والتعليم العايل واملهني 
واحلرفـيني والأطفال، فر�س جديدة للفوز 

بجوائز جمزية.
ولتو�سيح اأبعاد احلملة و�سح ال�سيد حممد 
اأّن  البنك  فـي  القليمي  املدير  الربغوثي 
احلملة متنح العمالء من املّدخرين، فر�س 
الفـــوز بجائزة كربى بقيمة 80 الف دينار 

متنح مرتني �سنويا ولفائزين اثنني فـي كل 
اإىل  هذا  اأول،  وكانون  حزيران  �سهر  من 
متنح  دينار  الف   50 بقيمة  جائزة  جانب 
�سهريا لفائز واحد )عدا �سهري حزيران 
وكانون اأول(، بالإ�سافة اىل جوائز �سهرية 
بقيمة 5,000 دينار موزعة على 5 فائزين 

بواقع 1,000 دينار لكل فائز.
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و يطلق فعاليات األسبوع المصرفـي فـي فروعه بالضفة والقطاع
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  �سمن 
بنك  فروع  افتتحت  وال�سباب،  لالأطفال 
اأمام  اأبوابها  فل�سطني  فـي  الإ�سكان 
مدار  وعلى  يوميًا  وذويهم  الأطفال 
الفرتة  فـي  بالفعاليات  اخلا�س  الأ�سبوع 
وذلك   ،2017/03/16-12 بني  الواقعة 
بهدف ن�سر التوعية امل�سرفـية وتعريفهم 
باخلدمات البنكية وطبيعة عمل البنوك. 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 
الزيارات  من  جمموعة  تنظيم  اأي�سًا 
للمدار�س لعر�س اأفالم توعوية عن طبيعة 
املفاهيم  و�سرح  امل�سرفـية  اخلدمات 
كافة  فـي  الثامن  ال�سف  لطلبة  البنكية 

حمافظات الوطن.
لفروع  الإقليمي  املدير  �سرح  ناحيته  من 
حممد  ال�سيد  فل�سطني  فـي  الإ�سكان  بنك 

تاأتي من واقع  اأن هذه امل�ساركة  الربغوثي 
ن�سر  فـي  امل�ساهمة  على  البنك  حر�س 
كافة،  املجتمع  لفئات  امل�سرفـية  التوعية 
اإذ ي�سعى البنك اإىل امل�ساهمة فـي تاأ�سي�س 
واأبرز  امل�سرفـي  القطاع  حول  الفهم 
الأطفال  فئة  لدى  يوفرها  التي  اخلدمات 
حتديدًا، كما عرب عن مدى �سعادته وفخره 
لالأ�سبوع  العاملية  التجربة  فـي  بامل�ساركة 

متيز  على  واأكد  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي 
مدار  على  فـيها  الفل�سطينية  امل�سارف 

الأعوام املا�سية.
وُيذكر اأن بنك الإ�سكان يركز على الإبداع 
فـي خدماته ومنتجاته حيث يعد اأول بنك 
فرعًا  يوؤ�س�س  العربي  والعامل  الأردن  فـي 
متخ�س�سًا لالأطفال، واأي�سًا اأول بنك فـي 

الأردن يطبق مفهوم الفرع.

و يتبرع بمقاعد انتظار لمدرسة تل الثانوية للبنات 
وذلك استكمااًل لمشروع المظلة المدرسية

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 
على  الـبـنـك  حر�س  من  اإنطالقًا 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمــات  حت�سني 
واإميانه ب�سرورة تكاتف اجلهود لتقدمي 
فـي  الفئات  جلميع  الأف�سل  اخلدمة 

خمتلف املجالت.

املدر�سة  مديرة  �سكرت  وبدورها 
ال�سكان  بنك  اخلليلي  كفاح  الفا�سلة 
على هذه املبادرة الطيبة ومتنت التقدم 
دائما  ي�سعى  والذي  للبنك  والزدهار 
وتوفـري  الفل�سطينية  املدار�س  لدعم 

احتياجاتها.
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جديدًا  مفهومًا  الإ�سكان  بنك  اأ�س�س 
هيئاته  مع  والتفاعل  املجتمع  خلدمة 
م�ساهمات  خالل  من  وموؤ�س�ساته، 
اجلهات،  من  للعديد  البنك  وتربعات 
�سيا�سة  و�سمن  ال�سكان  بنك  قام  حيث 
وموؤ�س�سات  البنك  بني  امل�سرتك  التعاون 
انتظار  مقاعد  بتقدمي  املحلي،  املجتمع 
اأكرث  لتخدم  للبنات  الثانوية  تل  ملدر�سة 
من 350 طالبة من املرحلتني العدادية 
املظلة  مل�سروع  ا�ستكمال  وذلك  والثانوية 

املدر�سية الذي �ساهم فـيه البنك.
حالوب  حافظ  ال�سيد  اأكد  جانبه  ومن 
مدينة  فـي  ال�سكان  بنك  فرع  مدير 
لتعزيز  الرامية  اجلهود  على  نابل�س 
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امل�سارف  احدث  ال�سفا،  م�سرف  وقع 
ال�سالمية فـي فل�سطني، مذكرات تفاهم 
مع اأربع مراكز طبية، فـي كل من رام اهلل 
ونابل�س، �سمن برنامج "تاج" الذي اطلقه 
موؤخرا لتمويل اخلدمات الطبية املتوافقة 

مع احكام ال�سريعة ال�سالمية.
امل�ست�سفى  التفاهم:  مذكرات  و�سملت 
العربي  وامل�ست�سفى  العربي،  ال�ست�ساري 
جلراحة  النور  ومركز  التخ�س�سي، 
العيون، ومركز "رزان" لأطفال النابيب.

م�سرف  يقوم  املذكرات،  هذة  ومبوجب 
ال�سفا بتمويل خدمات طبية متنوعة فـي 
حتويل  يتم  بحيث  الأربعة،  املراكز  هذه 
املر�سى من هذه املراكز للم�سرف لغر�س 
للخدمات  تغطية  على  للح�سول  متويلهم 
التي يحتاجونها، على اأن يقوموا ب�سدادها 
على اأق�ساط �سهرية مقابل حتويل الراتب 
وبفرتات  الأخرى،  ال�سمانات  بع�س  اأو 

�سداد مي�سرة.
كانون  فـي  اطلق  ال�سفا  م�سرف  وكان 
لتمويل  "تاج"  برنامج  املا�سي  الثاين 
اأحكام  مع  املتوافق  الطبية  اخلدمات 
ال�سريعة ال�سالمية، وهو الول من نوعه 
التمويل  توفـري  بهدف  فل�سطني،  فـي 
ل  طبية  خدمات  اإىل  يحتاج  ملن  الالزم 
ميلك كلفتها اأو التاأمني الالزم لتغطيتها، 
فـي  الالزم  العالج  تلقي  من  ومتكينه 
اتفاقياته  اوىل  وكانت  املنا�سب،  الوقت 

الهبة"  "مركز  مع  اخل�سو�س  بهذا 
لأطفال النابيب.

وقال املدير العام ال�سيد ن�سال الربغوثي 
تاأتي  الأربعة  املراكز  مع  املذكرات  ان 
طرحه  "الذي  "تاج"  برنامج  اطار  فـي 
م�سرف ال�سفا حديثا، و�سمم لي�ستهدف 
املواطنني الذين يحتاجون عالجات غري 
مغطاة بالتاأمني اأو غري قادرين على دفع 
و�سمانات  مي�سرة  باأق�ساط  تكاليفها، 
ال�ستهالكي  التمويل  عن  بعيدا  معقولة، 

التقليدي".
تقليدية  متويالت  "هناك  واأ�ساف 
مبا  فل�سطني،  فـي  امل�سارف  تقدمها 
او  ال�سيارات  كتمويل  ال�سالمية،  فـيها 
ال�ستهالكية،  امل�سرتيات  او  العقارات 
لتمويل خدمات  ما�سة  لكن هناك حاجة 

�سرورية".
وقال "�سممنا منتجات لتمويل اخلدمات 

خدمات  �سي�سمل  متويلنا  لكن  الطبية، 
اخرى، كالتعليم، �سيعلن عنها فـي حينه، 
ور�سالتنا  روؤيتنا  التقت  فقد  هذا  وفـي 
�سلطة  توجهات  مع  ا�سالمي،  كم�سرف 
منتجات  بطرح  الفل�سطينية  النقد 
فـي  متوفرة  غري  ا�سالمية  م�سرفـية 

ال�سوق الفل�سطينية من قبل".
متويل  عملية  "تاج" على  برنامج  ويقوم 
فـي  املو�سوفة  الجارة  لعقد  ا�ستنادا 
املنفعة  امل�سرف  ي�ستاأجر  حيث  الذمة، 
املخت�س،  الطبي  املركز  من  املطلوبة 
ويوؤجر خدمة مطابقة ملوا�سفات اخلدمة 
املطلوبة للمواطن الذي يحتاجها، دون اية 
كلفة ا�سافـية، مو�سحا ان هذه املنتجات 
ال�سريفة  ح�سة  تو�سيع  �سانها  من 

ال�سالمية فـي ال�سوق الفل�سطينية.
وقال الربغوثي اإن هذا النوع من التمويل 
يحظى بطلب عال ن�سبيا، �سواء من قبل 

شملت أربعة مستشفـيات ومراكز طبية فـي رام اهلل ونابلس
مصرف الصفا يوقع رزمة مذكرات تفاهم

ضمن برنامج »تاج« لتمويل الخدمات الطبية المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية
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و يستقبل المدير التنفـيذي لشركة تيمينوس العالمية على رأس وفد رفـيع من الشركة
البرغوثي: نحرص على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية فـي مجال الصيرفة االسالمية

زار وفد من �سركة "تيمينو�س" العاملية 
امل�سارف،  برجميات  فـي  املتخ�س�سة 
م�سرف  موؤخرا،  �سوي�سرا،  ومقرها 
ال�سالمية  امل�سارف  احدث  ال�سفا، 
فـي فل�سطني، واتفق اجلانبان على بناء 
للتوا�سل  واآليات  ا�سرتاتيجية  عالقة 
امل�سرف  مواكبة  ي�سمن  مبا  امل�ستمر، 

لأحدث التطورات فـي هذا املجال.
املدير  "تيمينو�س"  وفد  وتراأ�س 
اربعة  و�سم  مي�سيل،  جون  التنفـيذي 
ال�سركة،  موظفـي  وكبار  خرباء  من 
ن�سال  امل�سرف  عام  مدير  والتقى 
الربغوثي، ومدير تكنولوجيا املعلومات 
با�سم  املايل  واملدير  دراغمة،  �سالح 
ال�سركة  "تيمينو�س"  اأن  علمًا  بواطنة، 
معها  تعاقد  التي  ال�سركات  اوائل  من 
التاأ�سي�س،  مرحلة  فـي  امل�سرف 
النظام  من  الإ�سالمية  الن�سخة  ل�سراء 
عامليا  الحدث  املركزي،  امل�سرفـي 

على هذا ال�سعيد.
وقال الربغوثي ان هدف الزيارة، وهي 
لتيمينو�س  التنفـيذي  للمدير  الوىل 
�سري  على  الطالع  هو  فل�سطني،  اىل 

ال�سركة،  به  زودتنا  الذي  النظام  عمل 
يواكب  مبا  القادمة  املرحلة  ومتطلبات 
وخ�سو�سا  امل�سرف،  اعمال  تطور 
جلهة طرح منتجات وخدمات جديدة.

بروؤية  البداية  منذ  "التزمنا  وا�ساف: 
منتجات  طرح  على  تقوم  وا�سحة، 
من  متوفرة  تكن  مل  جديدة  وخدمات 
قبل فـي ال�سوق الفل�سطينية، وقد بداأنا 
عن  عبارة  جديد  منتج  بطرح  فعال 
هو  الطبية،  اخلدمات  لتمويل  برنامج 
ونعكف  فل�سطني،  فـي  نوعه  من  الول 
وخدمات  منتجات  ت�سميم  على  حاليًا 
�سنطرحها  جديدة،  اخرى  م�سرفـية 

حال النتهاء منها.
حثيثة  مواكبة  اىل  يحتاج  كله  هذا 
�سعيد  على  العاملية  التطورات  لآخر 
اثبتت  وقد  امل�سارف،  تكنولوجيا 
هذا  فـي  الف�سل  انها  تيمينو�س  �سركة 

املجال".
واو�سح الربغوثي انه اطلع وفد ال�سركة 
امل�سرف  ر�سالة  على  ال�سوي�سرية 
واآراوؤه وتوجهاته، وخطة عمله للمرحلة 
يعكف  التي  اجلديدة  والربامج  املقبلة، 
حتديثات  ادخال  بغية  ت�سميمها،  على 
جديدة على النظام قادرة على التعامل 

معها بكفاءة عالية.

املواطنني او من قبل املراكز ال�سحية.
ابو  �سامل  الدكتور  قال  جهته،  من 
مل�سرف  "تاج"  برنامج  ان  خيزران 
من  للعديد  متويال  يوفر  ال�سفا 
يغطيها  ل  التي  الطبية  اخلدمات 
التامني احلكومي او اخلا�س، فـي وقت 

يحتاجها  الذي  املواطن  ي�ستطيع  ل 
اطفال  زراعة  كعمليات  تكاليفها،  دفع 
او  بالليزر،  النظر  وت�سحيح  النابيب، 
املواطن  قدرة  تفوق  اخرى  اية خدمات 

على تغطية تكاليفها.
التي  اخلدمات  ان  خيزران  ابو  و�سدد 

املراكز  من  للمواطنني  تقدميها  يتم 
ال�سفا  م�سرف  وامل�ست�سفـيات  وبتمويل 
"لن حتمل اية زيادة فـي الكلفة، فالهدف 
هو خدمة املواطن، وتوفـري العالج الالزم 
له اول واخريا، اذ ل يجوز حرمان مواطن 

من العالج لعدم قدرته املالية".
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لتعزيز  الأردين  الأهلي  البنك  ي�سعى 
 ،2017 العام  خالل  جناحه  م�سرية 
التي  اخلدمات  مب�ستوى  الأرتقاء  بهدف 
م�ساف  اىل  لت�سل  للجمهور،  يقدمها 
تقدمي  جلهة جودة  العاملية  امل�سارف 

خدماتها واحرتام عمالئه.
خالل  الأردنــي  الأهلي  البنك  �سهد  وقد 
الأقليمي  مديره  مب�ساركة  احلايل،  العام 
توىل  الــذي  البا�سا،  عي�سى  اجلديد 
من  الأول  الربع  منت�سف  خـالل  ادارتـــه 
العام احلايل، انطالقة جديدة، من �سمن 
مكوناتها خطة طموحة، تهدف اىل تعزيز 
دور البنك، وم�ساهمته فـي بناء وحت�سني 
الرتكيز  عرب  الوطني،  القت�ساد  ركائز 
على اأهمية دوره املوؤ�س�سي فـي خدمة كافة 
القطاعات القت�سادية، ل �سيما قطاعات 

الأعمال فـي فل�سطني.
�سعاًرا  والأنت�سار  التو�سع  من  البنك  واتخذ 
خالل  �سيقوم  حيث  القادمة،  للمرحة  له 
العام احلايل، بافتتاح جمموعة من الفروع 
افتتاح  اىل  اإ�سافة  هنا،  الرئي�سة  املدن  فـي 
فـي  للبنك  اجلديد  الأقليمية  الأدارة  مقر 
حي "امل�سيون" فـي مدينة رام اهلل، متهيًدا 
لبناء �سبكة وا�سعة من الفروع املمتدة ب�سكل 
مدرو�س على م�ستوى حمافظات ومدن وقرى 
خدمة  اأف�سل  تقدمي  يتيح  مبا  فل�سطني، 
ومدرب،  موؤهل  كادر  طريق  عن  للجمهور، 
وتلبية  ال�ست�سارة،  تقدمي  على  وقادر 

احتياجات عمالئه بال�سكل الذي يليق بهم.
وحر�س البنك على ان يبداأ العام 2017، 
بتقدمي  ادارتـــه،  بتوجه  م�سرت�سًدا 

البنك األهلي االردني »يدشن مرحلة جديدة فـي مسيرته خالل العام 2017«

امل�سرفـية  اخلدمات  من  متكاملة  رزمـة 
عمالئه  خدمة  له  تكفل  التي  اجلديدة، 
واملالية  امل�سرفـية  احتياجاتهم  وتلبية 
قام  فقد  هنا  من  الو�سائل،  باأحدث 
القرو�س  منتجات  حملة  باإطالق  البنك 
مبزايا،  اجلديدة  وال�سكنية  ال�سخ�سية 
وموا�سفات مناف�سة ومميزة، م�ستهدفا من 
خاللها كافة فئات املجتمع من القطاعني 
العام واخلا�س، ا�سافة اىل قطاع املهنيني 

واأ�سحاب الأعمال واحلرف.
وي�ستهدف منتج القر�س ال�سخ�سي اجلديد 
البنك  اىل  رواتبهم  املحولة  املوظفـني  كافة 
الأهلي، و يوفر فر�سة احل�سول على متويل 
يعادله  ما  و/اأو  دينار،  الف   70 اىل  ي�سل 
الأ�سرائيلي،  ال�سيكل  الأخرى من  بالعمالت 
و/اأو الـدولر المريكي بفوائد مناف�سه جًدا، 
وفرتة �سداد ت�سل اىل �سبع �سنوات، وذلك 
ب�سمان حتويل الراتب فقط، ودون احلاجة 

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

والقطاعات  ال�سرائح  كافة  من  العمالء 
العام  القطاع  موظفـي  من  ابتداء  العاملة، 
واأ�سـحـاب  املهنني  بقطاع  مروًرا  واخلا�س، 

الـحـرف، واأ�سحاب الأعمال احلرة.
قر�س  منتج  فاإن  تقدم،  ما  على  وعالوة 
ال�سكن "بيت اأهلي"، يوفر فر�سة للتمويل 
 25 وملدة  دولر،  الف   300 اىل  ت�سل 
جـًدا،  مناف�سة  وامتيازات  بفوائد  عاما 
املحولة  غري  للموظفـني  املنح  امكانية  مع 
بكوادره  البنك  اأن  البا�سا  واأكد  رواتبهم. 
وقف على العديد من التفا�سيل، املرتبطة 
الفرتة  خالل  البنك  عمل  مبنظومة 
موا�سلة  على  حر�سه  اىل  لفتًا  القادمة، 
مبختلف  يتعلق  فـيما  النجاحات،  �سجل 

موؤ�سرات الأداء املرتبطة بالبنك. 
تتحمالن  واإدارته  البنك  كادر  اأن  وبني 
مقبل  البنك  واأن  م�سوؤولية كبرية خا�سة، 
على تطورات بالغة الأهمية، م�سدًدا على 
�ستتوا�سل  والإجناز  العطاء  م�سرية  اأن 

وب�سكل م�ستمر.
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و يسلم الفائزين الجوائز الكبرى لحسابات التوفـير
700 ألف دوالر قيمة جوائز حسابات التوفـير خالل 2016

باإقامة  الردين  الأهلي  البنك  قام 
الإدارة  مبنى  امام  �سخم  حفل 
اهلل  رام  مدينة  فـي  للبنك  القليمية 
الكربى  باجلوائز  الفائزين  لت�سليم 
هي   ،2016 للعام  التوفـري  حل�سابات 
عن  روابي  مدينة  فـي  �سقة  عن  عبارة 
للفائز  العمر  قو�سان  توفـري  ح�ساب 
و�سيارة  حلم،  بيت  فرع  طقاطقة  علي 
جممركة   2016 موديل   500X فـيات 
جامعتي  توفـري  ح�ساب  عن  ومرخ�سة 
بيت  فرع  الناطور  جمدولني  للفائزة 
لأربعة  تركيا  اىل  �سياحية  ورحلة  حلم، 
 10,000 بقيمة  العائلة  افراد  من 
�سليمان  عمر  القا�سر/  للفائز  دولر 

نابل�س. فرع 
واأفاد ال�سيد/ ابراهيم احل�سري مدير 
دائرة اخلدمات امل�سرفـية لالفراد فـي 
اأن قيمة اجلوائز  البنك الهلي الردين 
 2016 العام  البنك  خالل  وزعها  التي 
بحيث  دولر،  األف   700 نحو  بلغت 
ربع  وجوائز  �سهرية،  جوائز  للبنك  كان 
�سنوية، وجوائز ن�سف �سنوية، واجلوائز 
باأن حملة توفـري  ال�سنوية الكربى، علما 
باإ�سم فرحة م�ستمرة و التي انطلقت منذ 
بداية العام 2016، حققت جناح بن�سبة 
و�سعها  التي  الأهداف  بح�سب   %90

لدى  واأ�سبح  العام،  بداية  مع  البنك 
ب�سكل  الودائع  حمفظة  فـي  منو  البنك 
حمفظة  فـي  ومنو   ،%27 بحدود  عام 
الت�سهيالت بحدود 40%، واأ�سار اىل اأن 

البنك الأهلي الأردين لديه خطة طموحة 
فل�سطني  مدن  جميع  فـي  التو�سع  فـي 
خالل العوام القادمة، علما باأن البنك 
الهلي الردين متواجد فـي فل�سطني منذ 
العام 1955، وكان لديه فـي ذلك الوقت 
فروع فـي القد�س ونابل�س واخلليل، ولكن 
ومن  البنك،  اأغلق   1967 حرب  بعد 

فـي  فروعه  وافتتح  جديد،  من  عاد  ثم 
فل�سطني فـي العام 1994.

الأردين  الأهلي  البنك  اأن  اخريا  واأفاد 
اأول   2016 العام  نهاية  فـي  اأقام 
اجلوائز  على  النوع  هذا  من  مهرجان 
الكربى، و�سوف يكون ب�سكل �سنوي دائم.
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البنك الوطني يطبق أحد النظم البنكية األكثر تطورا على المستوى العالمي
من مجموعة Temenos ليبدأ حقبة رقمية جديدة فـي السوق المصرفـي الفلسطيني

و يحتفل بافتتاح فرعي عرابة ورفـيديا

اأعلن البنك الوطني عن تطبيقه واحد 
من اأكرث النظم البنكية تطورا على امل�ستوى 
�سركة Temenos الدولية،  من  العاملي 
اأحمد  الوطني  البنك  عام  مدير  واأكد 
اأثرا  �سيحمل  التغيري  اأن  ح�سن  احلاج 
جودة  حت�سني  على  وا�سحا  وملمو�سا 
لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات 
و�سيكون مبثابة من�سة لتطوير خدمات 
تقدما  اأكرث  م�سرفـية  ومنتجات 
باأن  البنك  روؤية  مع  متا�سيا  وحداثة 
يكون ال�سباق فـي طرح وتقدمي كل ما هو 
امل�سرفـي  القطاع  فـي  ومتطور  جديد 
طرح  طريق  عن  واملناف�سة  الفل�سطيني 
التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اأف�سل 
مما  امل�سارف  عامل  فـي  احلديثة 
عمالء  راحة  زيادة  على  �سينعك�س 
البنك وتوفـري الوقت واجلهد بالإ�سافة 

حتت رعاية معايل حمافظ �سلطة النقد 
البنك  احتفل  ال�سوا،  الفل�سطينية عزام 
فـي  اجلديدين  فرعيه  بافتتاح  الوطني 
جنني  حمافظة  فـي  عرابة  بلدة  من  كل 
على  نابل�س  مدينة  فـي  رفـيديا  وحي 
عدد  بح�سور  جريا  والذين  التوايل، 
والعتبارية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
ورئي�س  املعروفـني  الأعمال  ورجال 
واأع�ساء من جمل�س اإدارة البنك والإدارة 
ال�سحفـيني. من  ولفـيف   التنفـيذية 
البنك  الدين عن اعتزاز  نا�سر  واأعرب 
العامل  الوحيد  امل�سرف  بكونه  الوطني 

اخلدمات  لتقدمي  عرابة  بلدة  فـي 
والقرى  وللبلدات  لأهلها  امل�سرفـية 
البنك  توجهات  مع  متا�سيا  املجاورة، 
بامل�ساهمة  التو�سعية   و�سيا�سته  الوطني 
اىل  بالو�سول  املايل  ال�ستمال  بتعزيز 
الفل�سطينية  والقرى  البلدات  اهل 
وامل�ساهمة  م�سرفـيا  املخدومة  غري 
الإقت�سادية  التنموية  العملية  بتحريك 
بلدة  فـي  �سواء  حد  على  والإجتماعية 
اي�سا  وامل�ساهمة  وحميطها  عرابة 
لل�سباب  جديدة  عمل  فر�س  خلق  فـي 
�سرورة  اىل  وكذلك  الفل�سطيني، 

فـي  اجلغرافـي  والتو�سع  النت�سار 
التي  لالأهمية  وقراها  نابل�س  مدينة 
املحافظات  اكرث  من  وكونها  بها  تتمتع 
ولتغطية  وحيوية  ديناميكية  الفل�سطينية 
ل�سكانها. امللحة  امل�سرفـية   احلاجات 
هو   2017 العام  ان  الدين  نا�سر  واأعلن 
عام التو�سع والنت�سار اجلغرافـي للبنك 
الوطني، م�سريا اىل ح�سول البنك على 
ومكاتب  فروع  خم�سة  لن�ساء  تراخي�س 
العام  خالل  افتتاحها  �سيتم  جديدة 
 23 اىل  ومكاتبه  فروعه  �سبكة  لت�سل 
اجلاري. العام  نهاية  مع  ومكتبا   فرعا 

للبنك. الت�سغيلية  التكاليف   اإىل خف�س 
قال  الآن،  التغيري  اإىل  احلاجة  وحول 
اجلديد  النظام  اإن  ح�سن  احلاج 
�سيدعم اإطالق خدمات رقمية متطورة 
البنك  توجهات  مع  تتما�سى  وجديدة 
وان  التكنولوجيا  طريق  عن  باملناف�سة 

اخلدمات  طرح  فـي  ال�سباق  يكون 
التي  توازي اخلدمات  التي  اللكرتونية 
وتطبيقه  كبرية  عاملية  بنوك  تقدمها 
البنكي اجلديد يالحق وي�ساند  النظام 

منوه وتطوره.
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و أرباحه تتعدى 10 مليون دوالر قبل احتساب الضريبة للعام 2016
وموجوداته تقارب المليار دوالر

و يعلن اسم الفائزة بالجائزة الكبرى ضمن البرنامج االول للمرأة الفلسطينية »حياتي«

اأعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته املالية 
اأرباحا  بتحقيقه   ،2016 املنتهية  لل�سنة 
احت�ساب  قبل  دولر  مليون   10 جتاوزت 
اذا   %36.3 ن�سبته  بلغت  بنمو  ال�سريبة 
بلغت  حيث  املا�سي  العام  بنتائج  قورنت  ما 
 .2015 العام  نهاية  دولر  مليون   7.4

البنك  حتقيق  اىل  املالية  النتائج  وت�سري 
حمققا  املالية  موؤ�سراته  كافة  فـي  منوا 
لتقرتب  موجوداته  فـي  كن�سبة منو   %16.7

بلغت  حيث  دولر،  املليار  ت�سجيل  من 
 ،2016 العام  نهاية  دولر  مليون   957.08

نهاية  دولر  مليون   820.26 كانت  اأن  بعد 
عمالء  ودائع  و�سجلت  كما   .2015 العام 
ال�سنة  نهاية  دولر  مليون   655.96 البنك 
املن�سرمة بنمو بلغت ن�سبته 21.8% مقارنة 
 مع 538.60 مليون دولر نهاية العام 2015.
للبنك  العام  املدير  قال  ذلك،  على  وتعليقا 
الوطني اأحمد احلاج ح�سن، اإن العام 2016 
�سهد اجنازات ومنو ملحوظ فـي الأداء املايل 
�ستكون  ا�سرتاتيجية  للبنك وحتقيق اهداف 
التطور  من  ملزيد  الأ�سا�س  حجر  مبثابة 
واملناف�سة فـي ال�سوق امل�سرفـي الفل�سطيني.

الفائزة  هوية  عن  الوطني  البنك  ك�سف 
الأول  الربنامج  �سمن  الكربى  باجلائزة 
فازت  حيث  "حياتي"،  الفل�سطينية  للمراأة 
ببيت  الرام  فرع  من  الأغرب  هال  ال�سيدة 
وراتب �سهري ملدة 20 عاما قيمته 500 دولر 
 بالإ�سافة اىل �سيارة هيونداي النرتا 2017.
ال�سيدة  الوطني  البنك  من  طاقم  فاجىء 
خرب  لها  وزف  عائلتها،  برفقة  الأغرب 

الأغرب  ال�سيدة  الكربى.  باجلائزة  الفوز 
ف�سلت  حاليا  تعمل  ول  اأطفال  خلم�سة  اأم 
بداأت  وبناتها،  اأبنائها  لرتبية  التفرغ 
عامني  منذ  "حياتي"  بربنامج  م�ساركتها 
بفوزها  حليفها  احلظ  وكان  تقريبا 
قالت  ذلك،  على  وتعليقا  الكربى،  باجلائزة 
انها  حيث  الفوز  تتوقع  تكن  مل  اإنها  الأغرب 
الربنامج،  عمر  اأول  فـي  احل�ساب  فتحت 

ن�سبيا. قليال  كان  ادخرته  الذي   واملبلغ 
لقد حقق  �سعيدة جدا،  " انا  قائلة:  وتابعت 
الربنامج كل اآمايل وطموحي فاجلائزة تغطي 
بيت  من  املعي�سية  الحتياجات  جوانب  كافة 
اىل دخل ثابت و�سيارة. فعال الربنامج يحقق 
�ست�ساعدين  فاجلائزة  للمراأة،  املايل  المان 
و�ست�ساندنا  املالية  اللتزامات  ت�سديد  على 
وجه." اأكمل  على  اأبنائنا  تربية   فـي 
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املر�سية،  النتائج  بهذه  �سعادته  عن  معربًا 
موؤ�سرات  بنود  كافة  ان  اىل  م�سريا 
 %15 تعدت  بن�سبة  منت  املالية  البنك 
البنك  وروؤى  خطط  جناح  على  يدل  مما 
مكانته  وتر�سيخ  ادارته  جمل�س  وحكمة 
فل�سطني. فـي  الرائدة  البنوك   كاأحد 
واأ�سار احلاج ح�سن اىل حمافظة البنك على 
لقب البنك الأ�سرع منوا فـي فل�سطني 2016 
موؤ�س�سة CPI Financial  واملجلة  قبل  من 
 The Banker Middle  لها التابعة 
هذا  على  بذلك  البنك  East ليحافظ 

لتطور  وذلك  الآن،  �سنوات  لعدة  اللقب 
وملفت. متطرد  ب�سكل  املايل   اأدائه 
فـي  منو  حتقيق  اىل  ح�سن  احلاج  واأ�سار 
املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة 
بن�سبة 29.3% لتحقق 519.32 مليون دولر 
 401.78 كانت  ان  بعد   ،2016 العام  نهاية 
عازيا   ،2015 العام  نهاية  فـي  دولر  مليون 
وتنوع  العمالء  ا�ستقطاب  زيادة  اىل  ذلك 
حمفظة القرا�س وتوزيع ن�سبة املخاطر على 

خمتلف القطاعات القت�سادية. 
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نسناس: مؤتمر »واقع القطاع المصرفـي الفلسطيني« بداية يمكن البناء عليها

ونحن نتطلع لترجمة التوصيات على أرض الواقع
العام،  املدير  نائب  ن�سنا�س،  جوزيف  اأكد 
عمان  القاهرة  لبنك  القليمي  املدير 
التي  املداولت  اأهمية  فل�سطني،  فـي 
امل�سرفـي  القطاع  "واقع  موؤمتر  �سهدها 
الذي  والتحديات"،  الفر�س  الفل�سطيني: 
اقيم موؤخرا فـي الأردن برعاية من البنك 
جمعية  مع  وبالتعاون  الردين،  املركزي 
الردن، ومببادرة من جمل�س  فـي  البنوك 
الوحدة القت�سادية العربية، وبتنظيم من 
النقد  و�سلطة  العربية،  امل�سارف  احتاد 
الفل�سطينية، وجمعية البنوك فـي فل�سطني 
القت�سادالوطني  وزارة  مع  وبالتن�سيق 
تتم  اأن  فـي  اأمله  عن  معربا  الفل�سطيني، 

متابعة التو�سيات التي خرج بها املوؤمتر.
وقال ن�سنا�س: لقد �سكل املوؤمتر حمفال مهما 
لتداول العديد من امل�سائل املرتبطة بالقطاع 
امل�سرفـي من جهة، وال�ستثمار فـي فل�سطني 
من جهة ثانية، واإننا نعتقد اأنه ميثل بداية 
لتعزيز  العمل  اجل  عليها من  البناء  ميكن 
مب�ساهمة  والرتقاء  ال�ستثماري،  البعد 
البنوك فـي هذا املجال، وتابع: اإن التو�سيات 
التي خرج بها املوؤمتر، وفـي مقدمتها ان�ساء 
فـي  لال�ستثمار  عربي  م�سرفـي  �سندوق 
التوقف  ت�ستحق  الفل�سطيني،  القت�ساد 
�سبيل  فـي  اجلهود  ق�سارى  وبذل  عندها، 

خروجها اإىل حيز الوجود.
الدوام  على  البنوك  اأثبتت  لقد  وتابع: 
انحيازها لهموم وتطلعات املواطنني، من 
هنا فقد كان –ول يزال- لها اأثر بارز فـي 
وعملية  القت�سادي  الن�ساط  عجلة  دفع 
اإىل  نتطلع  فاإننا  هنا  من  قدما،  التنمية 
حتققت  التي  الإجنازات  على  املراكمة 

حتى اللحظة واملراكمة عليها.
من�سة  �سك  بال  املوؤمتر  �سكل  واأ�ساف: 
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الواقع  تخ�س  متنوعة  ق�سايا  لبحث 
وعر�سها  القت�سادي،  والعمل  امل�سرفـي 
عن  ممثلني  على  و�سريح  مبا�سر  ب�سكل 
الأعمال  املالية ورجال  املوؤ�س�سات  عدد من 
مبكان  الأهمية  من  فاإن  بالتايل  العرب، 
خريا  وقال:  احليوي،  اجلهد  هذا  متابعة 
امل�سارف  واحتاد  النقد،  �سلطة  فعلت 
كافة  فرغم  املوؤمتر،  هذا  بتنظيم  العربية 
ال�سعاب التي يواجهها اقت�سادنا، اإل اأن من 
ال�سروري عدم الرتهان للواقع، وا�ست�سراف 

اآفاق العمل امل�سرتك مع حميطنا العربي.
واأردف: اإن فتح اآفاق للتعاون ال�سرتاتيجي 
مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية العربية، يجب 
اأن ي�سكل هدفا بالن�سبة للبنوك الفل�سطينية، 
اجلاهزية  اأمت  على  باعتقادي  هي  التي 
لتنفـيذ  ا�سرتاتيجية،  �سراكات  فـي  للدخول 
على  بالفائدة  تعود  ا�ستثمارية  م�ساريع 

الواقع القت�سادي واملواطن.
واأثنى على ا�ست�سافة الأردن لهذا احلدث، 
زياد  الدكتور  معايل  رعاية  حتت  وتنظيمه 
الأردين،  املركزي  البنك  حمافظ  فريز 
الأردن  عناية  يج�سد  ذلك  اأن  اإىل  م�سريا 

بامللف القت�سادي، ويعك�س العالقة الأخوية 
بني ال�سعبني الفل�سطيني والأردين، وقال: اإن 
عمل البنوك الأردنية وغريها فـي فل�سطني، 
يربز اأن هناك حيزا كبريا لال�ستثمار هنا، 
وحتقيق عوائد جمدية، بالتايل ناأمل دخول 
فل�سطني،  فـي  للعمل  امل�ستثمرين  من  مزيد 
جلهة  كبرية  م�سوؤولية  للبنوك  اإن  واأ�ساف: 
تر�سيخ دورها التنموي اأكرث فاأكرث، وهو ما 
نتطلع كبنك اإىل ترجمته على اأر�س الواقع 

عرب ا�سرتاتيجية عملنا.
فـي  بامل�ساركة  البنك  �سعادة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اليوم  خالل  الع�ساء  حلفل  ورعايته  املوؤمتر، 
البنك حري�س على  "اإن  الأول منه، م�سيفا 
امل�ستوى  على  الفعاليات  �ستى  فـي  امل�ساركة 
املحلي،  عن  عدا  والدويل  والقليمي  العربي 
ال�ستثمار  فر�س  ابراز  ب�سرورة  لإميانه 
فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  فـي 
كلمة  ن�سنا�س  قد قدم  وكان  املحافل"،  كافة 
للموؤمتر، عالوة  الأول  اليوم  افتتاحية خالل 
الثالثة  اجلل�سة  خالل  مداخلة  تقدميه  على 
التي تناولت م�ساألة دور امل�سارف فـي تعميم 
اخلدمات املالية فـي فل�سطني فـي نف�س اليوم.
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بنك القاهرة عمان يقدم دعما لـ »تأهيل ورعاية الكفـيف« فـي جنين إلنتاج مطبوعات بلغة »بريل«

و يطلق حملة لقروض االسكان »هدية فورية تصل لغاية 1,600 دوالر مع قرضك السكني«

و يرعى معرض التطوير العقاري االول فـي نابلس

21 البنـوك فـي فل�ســــــطني

�سارك بنك القاهرة عمان، فـي فعاليات املعر�س 
الذي تنظمه  نابل�س،  العقاري فـي  للتطوير  الأول 
على  املدينة،  فـي  العقاريني  املطورين  جمعية 
مدار ثالثة اأيام بجناح مميز، عالوة على رعايته 
املا�سية له. وكان قد وقع نائب املدير العام، املدير 
ن�سنا�س،  جوزيف  فل�سطني  فـي  للبنك  القليمي 
رعاية  اتفاقية  ال�سنار،  حممد  اجلمعية  ورئي�س 
الإدارة  مقر  فـي  مت  لقاء  خالل  وذلك  موؤخرا، 

اأن  ن�سنا�س،  واأكد  رام اهلل،  فـي  للبنك  القليمية 
للبنك،  اأهمية كبرية  رعاية هذا احلدث يكت�سب 
فـي  فاعال  جزءا  يكون  اأن  على  يحر�س  الذي 
هي  و  الفل�سطيني.  لل�سعب  القت�سادية  احلياة 
للقطاع  البنك  يوليها  التي  لالهمية  انعكا�س 
وتقدمي  معه  التوا�سل  ول�سرورة  العقاري، 
العقاريني  للمطورين  �سواء  مناف�سة  منتجات 

انف�سهم، اأو للفئة امل�ستهدفة لهذا القطاع. 

ورعاية  "تاأهيل  جمعية  بدعم  البنك  قام 
اآلت  لتطوير  جنني،  فـي  ومقرها  الكفـيف" 
على  بالفائدة  يعود  مبا  "بريل"،  بلغة  طباعة 
وغريهم  اجلمعية،  خدمات  من  امل�ستفـيدين 
الدعم  اأن  البنك،  واأكد  املجتمع،  اأفراد  من 
بخدمة  البنك  عناية  يعك�س  للجمعية،  املقدم 
الأ�سخا�س  �سيما  ل  املجتمع،  �سرائح  خمتلف 

اآلت  تطوير  و�سيتيح  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 
متنوعة  ا�سدارات  طباعة  فـي  التو�سع  الطباعة، 
بلغة "بريل"، الأمر الذي �سيكون له عوائد اإيجابية 
على الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة. وميثل 
تعزيز قدرات اجلمعية اأمرا حيويا لتمكينها من 
امل�ستفـيدين  وتو�سيع نطاق  الرتقاء بخدماتها، 

منها.

ترويجية مميزة  القاهرة عمان حملة  بنك  طرح 
لقرو�س ال�سكن متكن العمالء من احل�سول عند 
تنفـيذ القر�س على هدية فورية عبارة عن ق�سائم 
لغاية  ت�سل  بقيمة  �سبيتاين  �سركة  من  �سرائية 
1,600 دولر وذلك ح�سب قيمة القر�س، �سمن 

ب�سروطه  ميتاز  الذي  ال�سكن  قرو�س  برنامج 
ال�سهلة واملي�سرة التي تتيح الفر�سة لعمالء البنك 
امتالك بيت العمر مبزايا فريدة ومناف�سة.ويذكر 
ان برنامج قرو�س ال�سكن من بنك القاهرة عمان 

ال�سقة  قيمة  من   %85 لغاية  ي�سل  يوفرمتويل 
ميزات  اىل  بال�سافة  �سنة،   25 اىل  ت�سل  وملدة 
احلياة،  على  املجاين  التاأمني  اأهمها  عديدة 
اتاحة  و�ستتم  العقار.  على  املجاين  والتاأمني 
قر�س  على  باحل�سول  الراغبني  لكافة  الفر�سة 
وامل�ستقبليني  احلاليني  البنك  عمالء  من  �سكني 
خالل مدة احلملة، وهي �ستة ا�سهر، من احل�سول 
على هديتهم فور ح�سولهم على القر�س ال�سكني 

املطلوب وح�سب قيمته.

و يسلم الفائزة االولى فـي حملة حسابات التوفـير جائزة قيمتها ربع مليون شيكل
بدو  بلدة  من  الدايل،  جميلة  ال�سيدة  فازت 
�سمال غرب القد�س واملدخرة لدى فرع الهلية، 
التوفـري  ح�ساب  حملة  �سمن  ال�سهرية  باجلائزة 
معنا  "ب�س  با�سم  املعروفة  القاهرة عمان،  لبنك 
بت�سري مليونري"، عن �سهر كانون الثاين املا�سي، 
البنك  كادر  وحر�س  �سيكل،  مليون  ربع  وقيمتها 
وعدد من م�سوؤوليه على مفاجاآة املواطنة الدايل، 

املودعة لدى البنك منذ عقد من الزمن، حينما 
قام با�ستقبالها فـي فرع "الأهلية" فـي رام اهلل، 
حينما  نف�سيهما،  وزوجها  الدايل  تتمالك  ومل 
املتوقع،  غري  ال�سار  النباأ  البنك  كادر  اأبلغهما 
وذكرت الدايل اأن فرحتها ل تو�سف، م�سرية اإىل 
بكلمات،  تلخ�سه  من  اأكرب  بالفوز  م�ساعرها  اأن 
وقالت: اإن الكلمات والعبارات ل ميكن اأن تعك�س 

م�ساعر ال�سعادة التي اأح�س بها، مثنية فـي نف�س 
واأ�سافت:  البنك،  يلعبه  الذي  الدور  على  الوقت 
 10 منذ  البنك  فـي  توفـري  ح�ساب  لدي  اإن 
وبينت  اللحظة،  هذه  اأتخيل  مل  لكنني  �سنوات، 
الذي  املطعم  لتو�سيع  اجلائزة  �ستوظف  اأنها 
متلكه وزوجها، داعية اجلمهور اإىل الدخار وفتح 

ح�سابات لدى البنك.
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بــانــورامــا
البنك التجاري االردني لفروع فلسطين يوقع إتفاقية تمويل مركبات

مع شركة اإلمضاء لتجارة السيارات

و يرعى اللقاء السنوي الخاص بالمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة الفلسطينية

وقع البنك التجاري الردين لفروع فل�سطني 
املدير  ال�س�سرتي  منت�سر  بال�سيد  ممثل 
القليمي و�سركة الإم�ساء لتجارة ال�سيارات 
ممثلة  "رينو"  ل�سيارات  احل�سري  الوكيل 
عبد  فخري  يعقوب  ال�سيد  العام  باملدير 
مركبات  متويل  اإتفاقية  هدوان  ابو  الهادي 
بكافة  "رينو"  �سيارات  باإقتناء  للراغبني 
اأنواعها حيث تقت�سي التفاقية منح ا�سعار 
فوائد مناف�سة و فرتات �سداد مرنة وخدمة 
مميزة لعمالء الطرفـني من خالل برنامج 
وجرى  اأوتو"  "جتاري  ال�سيارات  قرو�س 
الإم�ساء  �سركة  مبنى  فـي  التفاقية  توقيع 
فـي مدينة رام اهلل، وبح�سور كل من املدير 
احلق  عبد  ا�سماعيل  ال�سيد  لل�سركة  املايل 
البنك  حمامي  �سحادة  عا�سف  وال�ستاذ 
التفاقية  هذه  وتاأتي  الردين.  التجاري 
�سعيه  فـي  التجاري  البنك  جلهود  تتويجيًا 
نوعية  مالية  ت�سهيالت  تقدمي  اىل  الدائم 
لتلبي طموح عمالئه مبنتجات عالية اجلودة 
وخدمات م�سرفـية متميزة، وحول التفاقية 
اأن ننطلق  "ي�سرنا  ال�س�سرتي قائال:  حتدث 

برعاية من البنك التجاري الأردين ومبنا�سبة 
الثامن من اذار ويوم الم عقد اللقاء اخلا�س 
مبا يخ�س دور املوؤ�س�سات فـي احلد من العنف 
هذه  وتاأتي  ال�سطهاد.  من  املراأة  وحماية 
للبنك  امل�ساهمة املجتمعية  الرعاية من باب 
التجاري الردين ودعما منه لن�ساطات املراأة 
واقت�ساديا  اجتماعيا  ومتكينها  الفل�سطينية 
وتاأكيدا على ان هذ ه منا�سبة مميزة تتيح لنا 
اأن نتوقف كل عام ونراجع ح�سيلة واجنازات 
ما قدمته املراأة الفل�سطينية التي متثل ن�سف 

املجتمع من اأجل تطوير وتقدم بلدنا.

لتجارة  الإم�ساء  �سركة  مع  �سراكة  فـي 
الفرن�سية"  رينو  "�سيارات  وكيل  املركبات 
مرنة  ت�سهيالت  تقدمي  يخولنا  الذي  المر 
لعمالئنا الراغبني فـي اقتناء �سيارات "رينو" 
اثبت  الذي  امل�سرفـي  التمويل  عرب  املميزة 
امل�سرفـية.  املنتجات  بني  وفعاليته  جودته 
اأن البنك التجاري الأردين بطاقمه  م�سيفًا 
املتميز ي�سعى دوما لتلبية احتياجات عمالئه 
العميل  يح�سل  حيث  ومي�سرة  �سهلة  بطرق 
�سيارته،  متويل  عند  املزايا  من  باقة  على 
وتاأمني  مناف�سة  فوائد  ا�سعار  �سمنها  من 

جماين على حياة العميل. بدوره اأكد ال�سيد 
البنك  مع  التفاقية  اأن  هدوان  ابو  يعقوب 
على  بالفائدة  تعود  �سوف  الردين  التجاري 
عمالء الطرفـني حيث قال: "ان �سراكتنا مع 
اجنازًا  فـيها  نرى  الردين  التجاري  البنك 
ي�سب فـي خدمة جهودنا الرامية اىل تقدمي 
مالية  ت�سهيالت  وفق  للعمالء  خدمة  اف�سل 
تنا�سب تطلعاتهم، ونحن على ثقة من اأن هذا 
العر�س امل�سرتك �سوف يلقى �سدى طيبًا بني 
عمالئنا وي�سكل عامل جذب ا�سا�سيًا لقتناء 

�سيارات " رينو".
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و يشارك فـي فعاليات االسبوع المصرفـي لالطفال والشباب

و يرعى حفل نشاط ترفيهي لألطفال األيتام وذوي االحتياجات الخاصة
بالشراكه مع مؤسسة الشؤون االجتماعيه

افتتاح  فـي  الردين  التجاري  البنك  �سارك 
فعاليات ال�سبوع امل�سرفـي والذي تنظمه �سلطة 
النقد الفل�سطينية بالتعاون مع جمعية البنوك 
العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة  فل�سطني  فـي 
الدولية،  الغوث  وكالة  لدى  التعليم  وبرنامج 
وذلك فـي الفرتة الواقعة من 12-16 اآذار من 
ن�سر  ب�سرورة  املطلق  باإميانه  وذلك  عام.  كل 
التوعية امل�سرفـية للمجتمع الفل�سطيني بكافة 
�سرائحة، واإميانه بدور الأطفال وال�سباب فـي 

بناء امل�ستقبل الواعد.
الردين  التجاري  البنك  فروع  وا�ستقبلت 
الفل�سطينية،  املحافظات  فـي  املنت�سرة 
وجرى  املدار�س،  وطالب  وذويهم  الأطفال 
تعريفهم باخلدمات البنكية واملنتجات التي 
تقدمها البنوك واأهمية الدخار والجابة على 
ت�ساوؤلتهم وا�ستف�ساراتهم. كما افتتحت فروع 
البنك اأبوابها على مدار الأ�سبوع ابتداًء من 
الأطفال  ل�ستقبال  ظهرًا  الواحدة  ال�ساعة 
وال�سباب والطالب. باإل�سافة اىل الزيارات 

برعاية البنك التجاري الردين فرع طولكرم 
الجتماعية  ال�سوؤون  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكه 
ليلتي  قاعة  فـي  ومرح  فرح  حفل  عمل  مت 
بطولكرم بح�سور الطفال اليتام ومن ذوي 
وذويهم  امهاتهم  مع  اخلا�سة  الحتياجات 
املراأة  يوم  مبنا�سبة  الآمهات  تكرمي  مت  كما 
العاملي، وجاءت هذه الرعاية بهدف بث طاقة 
احلب والمل فـي نفو�س هوؤلء الطفال وتنمية 
مواهبهم وتعزيز طموحاتهم وقدارتهم على 
مدير  احلفل  وح�سر  احالمهم.  حتقيق 
مكتب  ومدير  بطولكرم  الجتماعية  ال�سوؤون 
وممثل  املوؤ�س�سات  ممثلي  اىل  ا�سافة  عنبتا 
اىل  ا�سافة  طولكرم  حمافظ  عطوفة  عن 

البنك  موظفـي  بها  قام  التي  امليدانية 
للمدار�س فـي خمتلف املدن والقرى.

و�سارك املدير الإقليمي للبنك التجاري الردين 
فـي  ال�س�سرتي  منت�سر  ال�سيد  فل�سطني  فـي 
النقد  �سلطة  عقدته  الذي  ال�سحفـي  املوؤمتر 
لالإعالن عن اإطالق فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي 
حمافظ  معايل  بح�سور  وال�سباب،  لالأطفال 
�سلطة النقد ال�سيد عزام ال�سوا، ومعايل وزير 
�سيدم،  �سربي  د.  العايل  والتعليم  الرتبية 

وممثلني عن املوؤ�س�سات ال�سريكة وامل�سارف.

ويهدف الأ�سبوع امل�سرفـي لالأطفال وال�سباب 
اإىل رفع م�ستوى الوعي املايل وامل�سرفـي لدى 
الأطفال  جيل  وخا�سة  املجتمع  فئات  كافة 
مع  م�ستقباًل  للتعامل  وتاأهيلهم  وال�سباب، 
وتت�سمن  وامل�سرفـية،  املالية  املوؤ�س�سات 
للم�سارف،  معر�سا  الأ�سبوع  فعاليات 
املدار�س  لطالب  تثقيفـية  زيارات  وتنظيم 
لطالعهم  وذلك  امل�سارف  اإىل  وذويهم 
واآلية عمل امل�سارف والأن�سطة  على طبيعة 
واخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها لزبائنها.

اجلميع  اعرب  وقد  الأيتام.  الأطفال  ذوي 
و�سكرهم  �سعادتهم  عن  املتحدثون  وخا�سه 
الفئة  هذه  لرعايته  الأردين  التجاري  للبنك 

اخلا�سة.  الحتياجات  ذوي  ومن  اليتام  من 
التجاري  البنك  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  وفـي 

الأردين على هذه الرعاية.
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بنك األردن يعلن عن الفائز فـي السحب على جائزة المليون الثاني 
الفولكلورية  العرو�س  وقع  على 
الفل�سطينية وفـي اأجواء احتفالية مميزة 
وبح�سور عدد كبري من املواطنني، اأعلن 
ال�سحب  فـي  الفائز  عن  الأردن،  بنك 
حملة  �سمن  الثاين  املليون  جائزة  على 
فـي  الأ�سخم  التوفـري  ح�سابات  جوائز 
يزن  الطفل  بها:  فاز  والتي  فل�سطني، 
حامت  نور  والدته  بولية  حنتويل  فادي 
فرع  لدى  لطفلها  واملدخرة  حنتويل 
الأم  واأعربت   .2011 العام  منذ  جنني 
اجلائزة  بهذه  ال�سديدة  فرحتهم  عن 
اجلميع  ودعت  متوقعة،  تكن  مل  التي 
اىل فتح ح�ساب توفـري فـي بنك الأردن 
امل�سرفـية  اخلدمات  من  لال�ستفادة 
املميزة التي يقدمها، اىل جانب اجلوائز 
وقالت  العام.  مدار  على  يقدمها  التي 
"اإن اجلائزة �ستمكنها هي وعائلتها من 
بالإ�سافة  املعي�سية،  ظروفهم  حت�سني 

اإىل فتح م�سروع عمل خا�س بهم".

خالل  الفقهاء  حامت  ال�سيد  قال  بدوره، 
م�ساركته فـي الحتفال "نفخر فـي بنك 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  باأن  الأردن 
م�ستوى  على  الأ�سخم  نقدمها هي  التي 
البنك  روؤية  اإطار  فـي  وذلك  الوطن، 
با�ستمرار،  اإىل مكافئة عمالئه  الهادفة 
واخلدمات  اجلوائز  اأف�سل  وتقدمي 
ح�سابات  "لفتح  اجلميع  داعيا  لهم"، 

تغذية  اأو  الأردن  بنك  لدى  توفـري 
ح�ساباتهم القائمة ليتمكنوا من الدخول 
القادمة  وال�سحوبات  احلمالت  فـي 
الفقهاء  حامت  ال�سيد  وتقدم  للبنك"، 
بالتهنئة واملباركة للفائز وذويه، متمنيا 
البنك  عمالء  لكافة  والنجاح  التوفـيق 

فـي ال�سحوبات القادمة. 

بــانــورامــا

و يقدم رعايته الماسية لمؤتمر
»مهنة تدقيق الحسابات ودورها فـي تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد«

الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
تلعبه مهنة  الذي  الكبري  بالدور  واميانه 
الف�ساد،  فـي مكافحة  تدقيق احل�سابات 
قدم بنك الأردن رعايته املا�سية للموؤمتر 
احل�سابات  تدقيق  "مهنة  املهني  الدويل 
ومكافحة  احلوكمة  تعزيز  فـي  ودورها 
بني  ما  بال�سراكة  عقد  والذي  الف�ساد"، 
جامعة النجاح الوطنية، وجمعية مدققي 
احل�سابات القانونيني الفل�سطينية وهيئة 
مكافحة الف�ساد، وذلك حتت رعاية دولة 
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و يجدد عضويته فـي مؤسسة التعاون للعام الثالث على التوالي
الجتماعية  م�سوؤوليته  من  انطالقا 
فـي  بامل�ساهمة  التزامه  على  وتاأكيدًا 
الأ�سعدة  خمتلف  على  التنمية  حتقيق 
بنك  جدد  الفل�سطيني،  املجتمع  داخل 
التوايل،  على  الثالث  وللعام  الأردن، 

ع�سويته فـي موؤ�س�سة التعاون.
فـي  الأردن  لبنك  القليمي  املدير  واأكد 

فل�سطني ال�سيد حامت الفقهاء "اأن جتديد 
ياأتي  التعاون  موؤ�س�سة  فـي  البنك  ع�سوية 
مدار  على  وال�سراكة  للدعم  ا�ستكمال 
اآخرها  كان  والتي  ال�سابقني  العامني 
التقومي  رعاية  فـي  الأردن  بنك  م�ساهمة 
يذهب  والذي   2017 للتعاون  ال�سنوي 
الفل�سطينية  املراأة  متكني  مل�سروع  ريعه 

فـي الزراعة"، ولفت ال�سيد حامت الفقهاء 
مع  م�ستمر  توا�سل  فـي  البنك  اأن  "اىل 
الفل�سطيني،  املجتمع  و�سرائح  فئات  كافة 
التي  امل�ساريع  دعم  اىل  دوما  وي�سعى 
تنمية  وحتقق  املجتمع  على  باملنفعة  تعود 
التعاون  م�ستدامة"، م�سيًدا بدور موؤ�س�سة 

فـي هذا املجال.

و يشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب

الفل�سطينية، الأطفال وذويهم وطالب 
باخلدمات  تعريفهم  وجرى  املدار�س، 
تقدمها  التي  واملنتجات  البنكية 

واأهمية الدخار والجابة على  البنوك 
وا�ستف�ساراتهم.  ت�ساوؤلتهم 

رامي  الدكتور  الأ�ستاذ  الوزراء  رئي�س 
احلمداهلل، فـي م�سرح �سمو المري تركي 
بن عبد العزيز فـي حرم جامعة النجاح 
القليمي  املدير  واأكد  بنابل�س.  الوطنية 
حامت  ال�سيد  فل�سطني  فـي  الأردن  لبنك 
املوؤمتر  لهذا  البنك  رعاية  "اأن  الفقهاء 
باأهميته  الكبري  اميانه  من  تنطلق 
مدققي  مهنة  دور  وتعزيز  تطوير  فـي 

الف�ساد".  مكافحة  فـي  احل�سابات 
منها  تعاين  الف�ساد  اآفة  "اإن  واأ�ساف: 
اإىل  الإح�سائيات  ت�سري  بحيث  ال�سعوب 
دولر  ترليون  يخ�سر  عام  كل  العامل  اأن 
"الف�ساد  اأن  موؤكدًا  الف�ساد"،  ب�سبب 
من  ُي�سعف  واملايل  وال�سيا�سي  الداري 

القت�ساد الوطني".
جناح  ا�ستقبل  مت�سل،  �سياق  وفـي 

املوؤمتر،  هام�س  على  اأقيم  الذي  البنك 
الهيئة  واأع�ساء  الطالب  من  املئات 
النجاح  فـي جامعة  والأكادميية  الدارية 
تعرفوا  حيث  املوؤمتر،  فـي  وامل�ساركني 
على اآخر الربامج واخلدمات امل�سرفـية 
التي يقدمها بنك الأردن. كما قدم عدد 
من الطالب �سريتهم الذاتية فـي اجلناح 

اخلا�س بالبنك.

امل�ساهمة  على  حر�سه  من  انطالقا 
للمجتمع  امل�سرفـية  التوعية  ن�سر  فـي 
واإميانه  �سرائحه،  بكافة  الفل�سطيني 
بناء  فـي  وال�سباب  الأطفال  بدور 
الواعد، �سارك بنك الأردن،  امل�ستقبل 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  �سمن 
نظمته  والذي  وال�سباب،  لالأطفال 
بالتعاون  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  مع 
العايل  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
الغوث  وكالة  لدى  التعليم  وبرنامج 
الواقعة  الفرتة  فـي  وذلك  الدولية، 
فروع  وا�ستقبلت  اآذار،   16-12 من 
املحافظات  فـي  املنت�سرة  الأردن  بنك 
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بــانــورامــا

و يقدم رعايته الماسية لفعاليات مؤتمر »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني« 

The Banker: بنك فلسطين أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي

وأفضل بنك في فلسطين ضمن تصنيف 2016
ال�سهرية   The Banker جملة  منحت 
وال�سناعة  والأعمال  املال  مبجال 
امل�سرفـية بنك فل�سطني، و�سمن ت�سنيفها 
للعام 2016 جائزة اأف�سل بنك فـي العامل 
فـي  وذلك  املايل،  ال�سمول  جمال  فـي 
الوطن  م�ستوى  على  الأوىل  هي  �سابقة 
العربي، الذي تنال فـيه موؤ�س�سة م�سرفـية 
البنك  ح�سل  كما  اجلائزة.  هذه  عربية 
فل�سطني  فـي  بنك  "اأف�سل  جائزة  على 
وتاأتي  املجلة،  ذات  من   "2016 للعام 
هذه الت�سنيفات التي ح�سل عليها البنك 
اخلدمات  تطوير  فـي  لرياديته  تتويجًا 
لحتياجات  وتلبيتها  وتو�سعها  امل�سرفـية 
والقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  عمالئه 
خالل العام 2016 �سمن منظومة �ساملة 
الإجنازات  مع  تباعًا  ياأتي  والذي  للقيم، 

التي حققها البنك فـي الأعوام ال�سابقة.

لت�ستمر املجلة بت�سنيف البنك كاأف�سل بنك 
فـي فل�سطني على مدار ال�سنوات املا�سية. 

وياأتي ح�سول بنك فل�سطني على هذه اجلائزة 
الإجنازات  من  مبزيد   2016 العام  ليتوج 
والتطورات الكبرية التي حققها على م�ستويات 
بتطوير  والتو�سع  وال�ستدامة  املايل،  ال�سمول 
اخلدمات املالية وامل�سرفـية، واإطالق برامج 
الفل�سطينية.  املراأة  بتمكني  خا�سة  متنوعة 

بالإ�سافة اىل تطوير وخلق خدمات تكنولوجية 
جديدة للم�ساعدة فـي حتقيق ال�سمول املايل، 
لتوزيع  حفلها  العاملية  املجلة  اأقامت  حيث 
�سهريًا  عامليًا  معيار  ليكون  التميز،  جوائز 
البنوك  ت�سنيف  فـي  عامليًا  به  ومعرتفًا 
اخلدمات  وجودة  امل�سرفـية،  واملوؤ�س�سات 
وتنوعها  البنك  جانب  من  املقدمة  املالية 

لعمالئه فـي العامل. 

بالفر�س  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع 
اجلل�سة  وفـي  تواجهه.  التي  والتحديات 
القطاع  م�ستقبل  ناق�ست  فقد  الأوىل 

القت�سادي،  اخلناق  ظل  فـي  امل�سرفـي 
وا�ستقطاب  التنموي،  املجال  فـي  ودوره 
ال�سغرية  امل�سروعات  ومتويل  الودائع، 

القطاع  "واقع  موؤمتر  فعاليات  اختتمت 
الفر�س  الفل�سطيني:  امل�سرفـي 
ما�سية  برعاية  نظم  الذي  والتحديات"، 
�سلطة  من  ومببادرة  فل�سطني،  بنك  من 
امل�سارف  واحتاد  الفل�سطينية  النقد 
املركزي  البنك  مع  بالتعاون  العربية، 
فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية  الأردين، 
القت�سادية  الوحدة  وجمل�س  والأردن، 
العربية،  الدول  جلامعة  التابع  العربية 
فـي فندق الكمبن�سكي – البحر امليت فـي 

اململكة الأردنية الها�سمية.
واقع  مناق�سة  املوؤمتر  فعاليات  و�سملت 
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و يوقع اتفاقية مع وزارة العمل الفلسطينية
لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لألشخاص ذوي اإلعاقة
مخصصًا نصف مليون دوالر أمريكي بال فوائد أو عموالت

واملتو�سطة، بال�سافة اىل تطوير العالقات 
اأما  العربية،  الفل�سطينية  امل�سرفـية 
اجلل�سة الثانية، فقد حتدثت عن العالقات 
مبحيطها  الفل�سطينية  القت�سادية 
العربي  وال�ستثمار  العامل،  ومع  العربي 
مع  القت�سادية  والعالقات  فل�سطني،  فـي 

ا�سرائيل والعامل.
كما ناق�س املوؤمتر دور امل�سارف فـي تعميم 
فـي  املايل  وال�ستقرار  املالية،  اخلدمات 
وتطوير  ال�ستثمار،  وحمفزات  فل�سطني 

فـي  وامل�سرفـي  املايل  القطاعني  اأداء 
فل�سطني، ف�سال عن بحث فر�س ال�ستثمار 

فـي القد�س. 
م�سوؤولون  دعا  املوؤمتر،  فعاليات  وخالل 
اإىل  العربي،  املايل  القطاع  فـي  وخرباء 
القطاعات  خمتلف  فـي  ال�ستثمار  زيادة 
املالية والقت�سادية، وت�سجيع البنوك على 
دعم امل�ساريع واملبادرات الإنتاجية لتعزيز 
م�ساهمتها ب�سكل اأكرب فـي ال�سق التنموي. 
للجهاز  حوافز  منح  اأهمية  اىل  م�سريين 

متويل  فـي  م�ساهمته  لزيادة  امل�سرفـي 
واإقرا�س القطاعات الإنتاجية، عالوة على 
العربية  امل�سارف  قبل  �سندوق من  اإن�ساء 
على  عملوا  كما  فل�سطني.  فـي  لال�ستثمار 
التي  الإجراءات  من  مزيد  اتخاذ  ت�سجيع 
قدمًا،  للم�سي  امل�سرفـي  للعمل  تدفع 
توفـري  على  الرتكيز  موا�سلة  ي�سمل  مبا 
وتهيئة  اإلكرتونيًا،  امل�سرفـية  اخلدمات 
النقد  لتقليل العتماد على  البيئة الالزمة 

فـي اجناز املعامالت املختلفة.

وقع بنك فل�سطني ووزارة العمل الفل�سطينية 
ومتناهية  �سغرية  م�ساريع  لتمويل  اتفاقية 
الإعاقة. حيث  ذوي  من  لالأ�سخا�س  ال�سغر 
�سيقوم البنك بتخ�سي�س حمفظة ت�سهيالت 
اأمريكي،  دولر  األف   500 قيمتها  ائتمانية 
ال�سغر  متناهية  اأو  �سغرية  م�ساريع  لتمويل 
فوائد  بدون  الإعاقة  ذوي  من  لالأ�سخا�س 
م�سوؤوليته  من  انطالقًا  وذلك  عمولت،  اأو 
الجتماعية جتاه هذه ال�سريحة من املجتمع 
الفل�سطيني، ووفق برنامج وخطة عمل �سيتم 
تنفـيذها بتن�سيق ما بني اجلانبني وبالتعاون 
مع الحتاد العام لذوي الإعاقة. فـيما �سيتم 
لهذا  الالزمة  الرتتيبات  لعمل  جلان  ت�سكيل 
الغر�س. كما �سيعمل البنك بالتعاون مع وزارة 
لت�سجيع  اإعالمية  حملة  اإطالق  على  العمل 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لال�ستفادة من هذا 

الربنامج التمويلي. 
من  انطالقًا  املذكرة،  هذه  توقيع  جاء  وقد 
اميان الطرفـني ب�سرورة العمل على التخفـيف 
من حدة البطالة فـي �سفوف فئة ال�سخا�س 

فـي  ن�سبتها  جتاوزت  والتي  الإعاقة،  ذوي 
فـي  الن�سبة  بلغت  حيث   ،%87.3 فل�سطني 
غزة  قطاع  وفـي   ،%85.9 الغربية  ال�سفة 
90.9%. حيث تعتمد الفكرة الأ�سا�سية فـي 

ت�سغيل املتعطلني عن العمل واأ�سحاب الأفكار 
امل�ساريع  على  العاقة  ذوي  من  الريادية 
واإتاحة  ال�سغر  ومتناهية  النا�سئة  ال�سغرية 
الفر�سة لتوا�سل اأ�سحابها من هذه الفئة مع 

بنك فل�سطني. 
عن  ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  عرب  ناحيته،  من 
مقدمة  فـي  فل�سطني  بنك  ليكون  �سعادته 

ال�سركات الفل�سطينية التي ت�ساهم فـي دعم 
اىل  م�سريًا  الإعاقة،  ذوي  من  الأ�سخا�س 
التنمية  لدعم  كبرية  جهودًا  يبذل  البنك  اأن 
وم�ساهمة  ح�سور  تعزيز  عرب  القت�سادية 
الأ�سخا�س من هذه الفئة فـي تطوير م�ساريع 
�سغرية ت�ساعدهم فـي ايجاد م�سدر رزق جيد 
لهم. موؤكدًا باأن تخ�سي�س مبلغ قيمته 500 
�سغرية  م�ساريع  لتمويل  اأمريكي  دولر  األف 
اأو  فوائد  بدون  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س 
عمولت. يعد جزءًا من م�سوؤوليتنا الجتماعية 

جتاه الأ�سخا�س من ذوي الإعاقة. 
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البنك  اميانًا من  وذلك  املحافل،  خمتلف 
وقدرتها  واملتميز  اليجابي  دورها  باأهمية 
على الإبداع والبتكار فـي كافة املجالت".
كما قام البنك العربي اأي�سًا بتكرمي كافة 

الرمزية  الهدايا  وتقدمي  البنك  موظفات 
وتقديرا  لهن  تكرميا  املنا�سبة  بهذه  لهم 

لنتمائهن لأ�سرة البنك العربي.

كجزء من اهتمام البنك العربي وتقديره 
البنك  احتفل  باملجتمع،  املراأة  ملكانة 
موؤخرًا مبنا�سبة يوم املراأة العاملي بتكرمي 
جمموعة من ال�سيدات �سمن كافة فروعه 
اأول  بتكرمي  البنك  قام  حيث  املنت�سرة، 
املنت�سرة  فـي كل فرع من فروعه  معتمدة 
ومت  فرع   31 اإىل  عددها  ي�سل  والتي 

تقدمي الهدايا لهن.
وتعليقًا على هذه املبادرة قال ال�سيد جمال 
حوراين مدير منطقة فل�سطني فـي البنك 
العربي  البنك  فـي  الفخر  "لنا  العربي: 
نكرم  والتي  الحتفالية  بهذه  بامل�ساركة 
�سمن  واملتمثل  الالفت  املراأة  دور  فـيها 

انطالقًا من برنامج امل�سوؤولية الجتماعية 
للبنك العربي "معًا"، �سارك البنك موؤخرًا 
لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  بفعاليات 
اأقامته  والذي   ،2017 للعام  وال�سباب 
�سلطة النقد الفل�سطينية مت�سمنًا ن�ساطات 
وكذلك  املدار�س  بطالب  خا�سة  وفعاليات 

داخل فروع البنوك.
هذا وقد قام عدد من موظفـي البنك العربي 
ما  بزيارة  املنت�سرة  فروعه  خمتلف  �سمن 
يقارب 152 مدر�سة بحيث ا�ستفاد ما يزيد 
عن 7,500 طالب وطالبة من طلبة ال�سف 
التوعية  حما�سرات  من  الأ�سا�سي  الثامن 
�سهدت  كما  تقدميها،  مت  التي  امل�سرفـية 
منظمة  زيارات  العربي  البنك  فروع  كافة 
بامل�ساركة  رغبت  التي  املدار�س  من  لعدد 
بهذه الفعاليات وعدد من الأهايل والزوار 
بالأمور  وتثقيفهم  اأبنائهم  بتوعية  املهتمني 
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خا�سة  ترويجية  حملة  العربي  البنك  اأطلق 
حلاملي بطاقاته الئتمانية، وذلك مبنا�سبة 
ُي�سادف  والذي  الأم"  "عيد  بـ  الحتفال 
وتتيح هذه احلملة  اآذار،  �سهر  21 من  فـي 
برنامج  مع  املدفوعات  ت�سديد  امكانية 
الئتمانية  البطاقات  على  املريح  الت�سديد 
الت�سديد  تت�سمن  والتي  العربي،  البنك  من 
اأ�سهر  اأق�ساط �سهرية ت�سل ملدة ثالثة  على 
بدون فوائد، والت�سديد على اأق�ساط �سهرية 
ملدة 18 �سهرًا بفائدة �سهرية تعادل %0.5 
وذلك  البطاقة،  على  امل�ستخدم  املبلغ  من 
البيع  نقاط  من  اأي  فـي  ا�ستخدامها  عند 
يكون احلد  اأن  فل�سطني، على  داخل وخارج 

الدنى ملبلغ حركة ال�سراء 200 دولر اأو ما 
يعادلها بالعمالت الخرى.

وفـي تعليقه على اإطالق هذه احلملة، قال 
ال�سيد مروان �سقر، مدير اإدارة اخلدمات 
العربي  البنك  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية 
البنك  فـي  دوما  "ن�سعى  فل�سطني:   -
العربي اإىل تقدمي عرو�س جديدة ومميزة 
البنك  بطاقات  حملة  من  ملعتمدينا 
خاللها  من  لهم  نتيح  الئتمانية،  العربي 
ال�ستفادة من املزايا والعرو�س احل�سرية 
العربي  البنك  بطاقات  لهم  تقدمها  التي 
الئتمانية، والتي تلبي خمتلف متطلباتهم 
من  "نهدف  واأ�ساف:  واحتياجاتهم." 

فـي اإطار حر�سه الدائم على توفـري حلول 
البنك  اأطلق  ملعتمديه،  متكاملة  م�سرفـية 
الأرا�سي  �سراء  متويل  قر�س  العربي 
جمموعة  يت�سمن  حيث  جديدة،  مبزايا 
الأرا�سي  ل�سراء  التمويلية  اخليارات  من 
متطلبات  لتالئم  خ�سي�سًا  ممت  �سُ

وتطلعات املعتمدين. 
املزايا  من  العديد  على  القر�س  وي�ستمل 
معتمدي  احتياجات  تلبي  التي  التف�سيلية 
متويل  على  باحل�سول  الراغبني  البنك 
ي�سل  متويل  تت�سمن  الأرا�سي،  ل�سراء 

لغاية 75% من قيمة الأر�س اأو تخمينها 
مبوجب  و�سداد  مناف�سة،  فائدة  باأ�سعار 
املعتمد  دخل  مع  تتنا�سب  �سهرية  اأق�ساط 
ولفرتة ت�سل لغاية 12 �سنة، وتاأمني على 
القر�س جمانًا  املقرت�س طيلة فرتة  حياة 
اإيليت وعربي برمييوم، وخيارات  ملعتمدي 
الئتمانية،  البطاقات  من  متعددة 
املعتمدين  ح�سول  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة 
50% من  لغاية  نقدية ت�سل  �سيولة  على 

قيمة الأر�س اململوكة لهم.
اإدارة  مدير  �سقر  مروان  ال�سيد  و�سّرح 

البنك  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 
البنك  فـي  "اإننا  فل�سطني:   - العربي 
اأف�سل  لتقدمي  دومًا  ن�سعى  العربي 
امل�سرفـية،  واخلدمات  التمويلية  احللول 
تلبي  م�سافة  قيمة  ملعتمدينا  توفر  والتي 
وتواكب تطلعاتهم."  املتنوعة  احتياجاتهم 
لقر�س  البنك  اإطالق  "يعك�س  واأ�ساف: 
اجلديدة  مبزاياه  الأرا�سي  �سراء  متويل 
املنتجات  من  حافل  ل�سجل  نوعية  اإ�سافة 
تتميز  والتي  املتخ�س�سة  واخلدمات 

باملرونة واجلودة العالية."

و يطلق حملة خاصة بمناسبة عيد األم

و يطلق قرض تمويل شراء األراضي بمزايا جديدة
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املالية وامل�سرفـية. 
حوراين  جمال  ال�سيد  �سرح  جانبه  ومن 
العربي:  البنك  فـي  فل�سطني  منطقة  مدير 
اخلام�سة  ولل�سنة  العربي  البنك  "ي�سارك 
الأ�سبوع  فعاليات  �سمن  التوايل  على 
البنك  حر�س  اطار  فـي  وذلك  امل�سرفـي، 
على تفعيل الدور احليوي ملختلف الفعاليات 

والربامج والأن�سطة التي ت�ساهم فـي تعزيز 
الطلبة  وتوعية  وامل�سرفـي  املايل  التثقيف 
مبادرات  فـي  م�ساركتهم  تفعيل  وكذلك 
بالإ�سافة  املحلي،  املجتمع  تفـيد  متنوعة 
من  لهم  املنا�سبة  التوجيهات  تقدمي  اإىل 
كاأفراد،  لهم  اأف�سل  م�ستقبل  �سمان  اأجل 
مما ينعك�س اإيجابًا وب�سورة م�ستدامة على 

اأ�سرهم وجمتمعاتهم."  
النقد  �سلطة  اإىل  بال�سكر  احلوراين  وتوجه 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  الفل�سطينية 
وجمعية البنوك وكل من �سارك فـي تنظيم 
واإجناح هذا احلدث ال�سنوي الهام اخلا�س 
واإغناء  وتثقيفهم  وال�سباب  بالأطفال 

معرفتهم امل�سرفـية.

خالل حمالتنا امل�ستمرة على مدار العام 
اإىل تعزيز التوا�سل مع معتمدينا الكرام، 
م�سرفـية  وخدمات  منتجات  تقدمي  و 
ووفق  واجلودة،  بالكفاءة  متتاز  جديدة 

اأعلى املعايري العاملية." 
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مدير عام بنك القدس: حققنا معدالت نمو الفتة
و هدفنا العام 2017 المراكمة على انجازاتنا

منظومة  بتكري�س  قيامه   ،2016 العام 
خدمية جديدة، متثلت فـي فتح مكتبني 
خدماته  على  احل�سول  فر�سة  يوفران 
ُبعيد �ساعات الدوام الر�سمي، كما يلفت 
20 فر�سة  توفـري  فـي  املكتبني  دور  اإىل 
عمل جديدة، م�سددا على حر�س البنك 
الليلي  الدوام  �سيا�سة  موا�سلة  على 
وتكري�سها خالل الفرتة املقبلة، علما اأن 
العام  نهاية  و�سل  البنك  موظفـي  عدد 

املا�سي اإىل 675 موظفا.
خالل  البنك  اأولويات  وبخ�سو�س 
2017، فاإنها تكمن فـي الرتكيز على 

العالقة  اأمتتة  عرب  اخلدمات  جودة 
وال�ستثمار  والإدارة،  الفروع  بني 
العمل  اإليه  تو�سل  ما  اأف�سل  فـي 
البنكية  اخلدمات  مثل  امل�سرفـي، 
الإلكرتونية، اأو خدمات عرب الأجهزة 

اخللوية، اأو ال�سرافات الآلية.
الجتماعية  بامل�سوؤولية  يتعلق  وفـيما 
الوطن  "بنك  هو  �سعارنا  يقول: 

اأ�سا�سي  دور  لنا  بالتايل  واملواطن"، 
اأننا  حتى  املجتمعية،  امل�سوؤولية  فـي 
 ،2016 لعام  املحددة  املوازنة  جتاوزنا 
ويلفت اإىل تركيز البنك فـي م�ساهماته 
ال�سحة،  قطاعات  على  املجتمعية 
وذوي  والريا�سة،  والبيئة،  والتعليم، 

الإحتياجات اخلا�سة.
على  توؤثر  مل  العاملية  الأزمات  ويتابع: 
فقد  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع 
دولر  مليارات   10 الـ  القطاع  جتاوز 
5.6 مليار دولر  من حيث الودائع، والـ 
اجلمهور  ثقة  يعك�س  ما  كت�سهيالت، 

بهذا القطاع.
وبالن�سبة اإىل تقييم هدمي لدور اجلهة 
الإ�سرافـية، ي�سري اإىل اأهمية دورها على 
اإىل  لفتًا  البنوك،  على  الرقابة  �سعيد 
متانة العالقات بني اجلانبني، واأنه يرى 
من  يتجزء  ل  جزء  القانونية  البيئة  اأن 

البيئة امل�سرفـية.

يزيد  ما  اإىل  القد�س  بنك  ن�ساأة  تعود 
عن عقدين، لكنه حقق قفزة نوعية فـي 
الذي  الأمر  الأداء،  موؤ�سرات  خمتلف 
توؤكد ادارته العامة حر�سها على تعزيزه 

اأكرث خالل العام احلايل.
البنك �سالح هدمي،  عام  مدير  ويذكر 
م�ستقل  فل�سطيني  كبنك  ن�ساأ  البنك  اأن 
"خالل  م�سيفا  فل�سطيني،  وبراأ�سمال 
حقق  الأخرية  الثماين  ال�سنوات 
املوجودات،  فـي  ملحوظًا  منوًا  البنك 
اأ�سعاف،  اأربعة  بواقع  ت�ساعفت  اذ 
خم�سة  مبقدار  ودائعه  ت�ساعفت  بينما 

اأ�سعاف".
البنك  نتائج  متيز  اإىل  هدمي  وي�سري 
"بلغت  وي�سيف:  املا�سي،  العام  خالل 
 ،%43 الت�سهيالت  فـي  النمو  ن�سبة 
الأرباح  �سافـي  ون�سبة   ،%20 والودائع 
 ،%25 نحو  ال�سريبة  خ�سم  بعد 
منو  تعك�س  املوؤ�سرات  فكافة  بالتايل 
متانته  يج�سد  ما  البنك،  وجناح 
على  اأي�سًا  يدل  ومما  املايل،  وو�سعه 
تبواأه  املايل،  ح�سوره  وقوة  البنك  متيز 
املركزين الثالث فـي فل�سطني من حيث 
الودائع،  والرابع من حيث  الت�سهيالت، 
واأكرثها  البنوك،  اأهم  اأحد  يجعله  ما 
فرادة من حيث ارتفاع ح�سته ال�سوقية 

فـي القطاع امل�سرفـي".
البنك  فروع  عدد  بلغ  هدمي،  وح�سب 
ومكاتبه مع نهاية العام 2016، 37 فرعًا 

ومكتبًا.
ومن اأبرز التطورات التي �سهدها البنك 
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و يشارك في أسبوع التوظيف الوطني الفلسطيني األول

و يوقع اتفاقية شراكة مع االتصاالت لربط 37 فرعًا ومكتبًا بشبكة األلياف الضوئية

اأعلن بنك القد�س عن م�ساركته فـي اأ�سبوع 
التوظيف الوطني الفل�سطيني الأول، والذي 
فـي  فل�سطني  اإمناء  مركز  قبل  من  ُينّظم 
قاعات جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، 
الفعاليات  هذه  تنظيم  من  الهدف  ويكمن 
العمل  عن  العاطلني  الطلبة  ا�ستفادة  فـي 
واملتوقع تخرجهم، من اأجل احل�سول على 
فر�س عمل يطورون مهاراتهم من خاللها.

واأ�ساد مدير عام بنك القد�س �سالح هدمي 
يحمل  الذي  احلدث  هذا  تنظيم  باأهمية 
هدفًا نبياًل فـي خلق فر�س للخريجني فـي 
هذا  اأن  على  موؤكدًا  البطالة،  وجود  ظل 
التي  اخلالقة  الأن�سطة  اأحد  هو  احلدث 

لالإنخراط  اخلريجني  اأمام  الفر�س  تفتح 
فـي �سوق العمل.

القد�س  بنك  ممار�سة  اإىل  هدمي  واأ�سار 
بيئة  وتوفـري  الكفاءات  ا�ستقطاب  ل�سيا�سة 
�سمن  تندرج  والتي  لهم،  منا�سبة  عمل 
عدد  و�سل  اإذ  للبنك،  التطويرية  اخلطط 
700 موظف مع  موظفـي بنك القد�س اإىل 
تقدمي  اأن  اإىل  منّوهًا   ،2017 العام  بداية 
الليلية  بالفرتة  للجمهور  البنك  خدمات 
بريزيت،  ومول  مول  بالزا  مكتبي  فـي 
من  اآخر  عدد  اأمام  العمل  جمال  فتحت 
البنك  م�ساركة  اأن  اإىل  منّوهًا  اخلريجني، 
هذه هي تعزيز لهذه ال�سيا�سة البّناءة التي 

تقّل�س البطالة وتنه�س باملجتمع اقت�ساديًا 
البنك  دور  "اإن  هدمي:  واأ�ساف  ومهنيًا، 
يقت�سر  ل  البطالة  ن�سبة  من  احلد  فـي 
بل  فقط،  جدد  موظفـني  ا�ستقطاب  على 
امل�ساريع ال�سغرية  اأي�سًا على متويل  اعتاد 
واملتو�سطة ودعمها لينبثق منها فر�س عمل 
ت�ستوعب عددًا كبريًا من العاملني، ولت�سكل 
ذلك  ينعك�س  مما  للمواطن،  دخل  م�سدر 
على دفع عجلة القت�ساد الوطني". مثّمنًا 
تنظيم  على  فل�سطني  امناء  مركز  حر�س 
هذا احلدث الذي يخدم املواطن بالدرجة 
لل�سركات  فر�سًا  يوّفر  والذي  الأوىل، 

والأفراد على حد �سواء.
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الت�سالت  �سركة  مع  القد�س  بنك  وقع 
فروع  لربط  �سراكة  اتفاقية  الفل�سطينية 
ال�سراف  اأجهزة  وجميع  ومكاتبه  البنك 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي  الآيل 
التفاقية  ووقع  للبنك،  العامة  الإدارة  مع 
العام  املدير  القد�س  لبنك  العام  املدير 
فـي  الفل�سطينية  الت�سالت  ل�سركة 
ومت  الأعمال،  لقطاع  مركز الت�سالت 
البنك  ومكاتب  فروع  ربط  على  التفاق 
ب�سبكة رئي�سية عرب تقنية الألياف ال�سوئية  
اخلطوط  �سبكة  عرب  احتياطية  واأخرى 

البنك  تزويد  اإىل  اإ�سافة  النحا�سية، 
فـي جميع   Wi-Fi ل�سلكي  انرتنت  ب�سبكة 

الفروع عرب الألياف ال�سوئية.
واأكد �سالح هدمي مدير العام بنك القد�س 
ا�سرتاتيجية  لتعزز  جاءت  التفاقية  اأن 
اأكرث اخلدمات  تقدمي  اإىل  الرامية  البنك 
مت  ولذلك  و�سرعة؛  اأمانًا  واأكرثها  تطورًا 
خدمات  تقدم  التي  بالتل  �سبكة  اختيار 
معايري  اأعلى  وفق  الفروع  وربط  الإنرتنت 

اجلودة والأمان.
ل�سركة  العام  املدير  ملحم  معن  وو�سح 

القد�س  بنك  مع  ال�سراكة  اأن  الت�سالت 
ال�سراكات  اأهم  من  واحدة  تعترب 
بنك  بخدمات  م�سيدًا  ال�سرتاتيجية 
الفرتة  خالل  تطورها  و�سرعة  القد�س 

املا�سية.
اأكرث  ربط  �سيتم  التفاقية  هذه  ومبوجب 
فـي  القد�س  لبنك  ومكتبًا  فرعًا   37 من 
ومع  البع�س  بع�سها  مع  وغزة  ال�سفة 
الإدارة العامة، اإ�سافة اإىل متكني العمالء 
الال�سلكي  الإنرتنت  بخدمة  التمتع  من 

جمانًا داخل جميع الفروع.
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بــانــورامــا

بنك االستثمار الفلسطيني وجامعة القدس المفتوحة
يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين

جيدة  ا�ستثمارية  وحمافظ  بدائل 
لأر�سدة اجلامعة وفق اتفاقيات خا�سة 

باملو�سوع. 
التوقيع،  هام�س  على  عمرو،  د.  اأ.  وقال 
مع  تعاونها  لتعزيز  ت�سعى  اجلامعة  اإن 
العاملة فـي  املوؤ�س�سات امل�سرفـية  خمتلف 
فل�سطني، لتقدمي اأف�سل اخلدمة للعاملني 
اأن  واأو�سح  ولطلبتها.  اجلامعة  فـي 
"القد�س املفتوحة" تخرج �سبانًا متميزين 
يعملون  امل�سرفـية،  اخلدمات  جمال  فـي 
فـي خمتلف املوؤ�س�سات امل�سرفـية الرائدة 

فـي الوطن.
تعمل حاليا  اأن اجلامعة  د. عمرو  اأ.  وبني 
على ت�سييد اأبنية مملوكة ملختلف الفروع، 

قطاع  فروع  بجميع  ذلك  فـي  وقد جنحت 
فروع  اأغلب  فـي  حاليا  البناء  ويتم  غزة، 
ق�سي�س:  قال  ذلك  اإىل  الغربية،  ال�سفة 
من  كثريا  تت�سمن  التفاهم  مذكرة  "اإن 
امل�سرفـي  التعاون  تفوق  التي  الق�سايا 
هذه  بتوقيع  نفتخر  ونحن  التقليدي، 
العالقات  تتطور  اأن  ونتمنى  التفاقية، 
اأكرب  ب�سكل  املفتوحة  القد�س  جامعة  بني 
واأ�سار  الفل�سطيني".  ال�ستثمار  بنك  مع 
ق�سي�س اإىل اأنه �سخ�سيا والطواقم العاملة 
دائما  م�ستعدون  ال�ستثمار  بنك  فـي 
فـي  املفتوحة  القد�س  جامعة  مع  للتعاون 

املجال الأكادميي اأي�سا.
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و يشارك بالرعاية الفضية لمؤتمر االستثمار في فلسطين الذي عقد بالبحر الميت

ممثاًل  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  وقع 
جامعة  مع  ق�سي�س  عي�سى  العام  باملدير 
القد�س املفتوحة ممثلة برئي�سها اأ. د. يون�س 
اتفاقية  بتاريخ  13 /02 /2017،  عمرو 
فـي  وذلك  اجلانبني،  بني  للتعاون  تفاهم 

مقر رئا�سة اجلامعة مبدينة رام اهلل.
ومبوجب مذكرة التفاهم يف�سح البنك املجال 
الأعمال  على  للتدرب  اجلامعة  طلبة  اأمام 
لتخ�س�ساتهم،  وفقًا  وامل�سرفـية  الإدارية 
لحتياجات  وفق  التوظيف  فر�س  ومنحهم 
حت�سيل  اإمكانية  البنك  يوفر  كما  البنك، 
ل�سالح  اجلامعية  والأق�ساط  الر�سوم 

اجلامعة فـي جميع فروعه.
التفاهم  مذكرة  ح�سب  البنك  و�سيقوم 
فـي  العلمي  البحث  م�ساريع  بدعم 
تندرج  اأخرى  م�ساريع  واأية  اجلامعة، 
اإطار امل�ساريع التنموية والتطويرية  فـي 
دعم  فـي  امل�ساعدة  وكذلك  للجامعة، 
اجلامعة  لكادر  �سواء  التدريب  برامج 
دعم  حقول  فـي  العاملني  لتدريب  اأو 
كما  الفل�سطينية،  واملراأة  الأطفال 
لتوفـري  اجلامعة  اأمام  املجال  يتيح 

بالرعاية  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  �سارك 
الف�سية املوؤمتر ال�ستثمار فـي فل�سطني الذي 
البحر  فـي  العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه 
هدف  والذي  ثاين  كانون  �سهر  نهاية  امليت 
اىل حتفـيز رجال الأعمال واملوؤ�س�سات املالية 
ال�ستثمارية  الفر�س  مع  للتعامل  العربية 

بالقطاعات  والتعريف  فل�سطني  فـي  املتاحة 
الذي  املوؤمتر  هدف  كما  فـيها.  القت�سادية 
البحر  من  الردين  اجلانب  على  اقيم 
التعريف بالبيئة ال�ستثمارية فـي  اإىل  امليت، 
جانب  اإىل  توفرها،  التي  واملزايا  فل�سطني 
تعريف امل�ستثمرين الفل�سطينيني بال�سراكات 

معها،  التعاون  وفر�س  العربية  والحتادات 
ودور جمل�س الوحدة العربية فـي دعم ومتكني 
املوؤمتر  نهاية  وفـي  الفل�سطيني،  القت�ساد 
والفعال  املتوا�سل  الدور  امل�ساركون  ثمن 
للبنك فـي دعمه للفعاليات القت�سادية التي 

من �ساأنها دفع عجلة النمو القت�سادي.



و يطلق خدمة صناديق االمانات الحديدية لمتعامليه

و يوقع اتفاقية تعاون مع صندوق اقراض الطلبة لتفعيل خدمة التسديد اآللي

الآن  الثمينة  ممتلكاتك  �سعار  حتت 
ال�ستثمار  بنك  ا�ساف  اآمان  فـي 
المانات  �سناديق  خدمة  الفل�سطيني 
احلديدية، حيث  ان املمتلكات الثمينة 
وامل�ستندات  وغريها  كاملجوهرات 
بيئة  فـي  حفظها  يتطلب  الهامة 
للمتعاملني  وفرنا  لذلك  اآمن،  ومكان 

المانات  �سناديق  خدمة  معنا 
الر�سال. فرع  فـي  وذلك   احلديدية 
تلبي  اأف�سل  خدمة  تقدمي  اأجل  ومن 
وفرنا  معنا  املتعاملني  احتياجات 
احجام،  بثالثة  احلديدية  ال�سناديق 

والكبرية. واملتو�سطة  ال�سغرية 
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و في مجال المسؤولية المجتمعية 
برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  ا�ستمرارًا 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مبادئ 
فـي  املتبعة  ال�سيا�سة  من  وانطالقًا 
كال�سحية  املجتمعية  الأن�سطة  دعم 
قدم  فقد  والتعليمية  والريا�سية 
عديدة  وم�ساهمات  رعايات  البنك 
بجهاز  التربع  منها  العام  بداية  من 
برينبال،  فـي  املدين  للدفاع  لبتوب 
نظمته  الذي  ال�سبابي  املخيم  ورعاية 
باأريحا،  امل�ستقبل  اآفاق  جمعية 
�سنجل،  بلدي  ملعب  وتاأهيل  وت�سييد 

لجراء  عجة  ملدر�سة  الدعم  وتقدمي 
مزارع  ومدر�سة  و�سيانة  ت�سليحات 

فـي  �سم�س  مظالت  لو�سع  النوباين 
املدر�سة.

مع  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  وقع 
موؤ�س�سات  طلبة  اإقرا�س  �سندوق 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العايل  التعليم 
تعاون  اتفاقية   ،2017/01/25

ل�سالح  الآيل  الت�سديد  خدمة  لتفعيل 
ال�سندوق مبا ي�سهل عملية الت�سديد على 

املقرت�سني.
لل�سندوق  التنفـيذي  املدير  واأو�سح 
لعتماد  تهدف  التفاقية  اأن  عبيد  مراد 

ال�سندوق،  لدى  الآيل  الت�سديد  خدمة 
وذلك بهدف ت�سوية الديون املرتتبة على 
والت�سهيل  ال�سندوق  ل�سالح  املقرت�سني 
الت�سديد. عملية  فـي  املقرت�سني   على 
يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  عبيد  واأ�سار 
امل�ستحقة  الأموال  لتح�سيل  ال�سندوق 
من  للتمكن  وذلك  املقرت�سني،  من  له 
الوطنية  مهمته  اأداء  فـي  ال�ستمرار 
املتمثلة مب�ساعدة طلبة موؤ�س�سات التعليم 

اإكمال  من  ومتكينهم  املحتاجني  العايل 
تعليمهم. 

من جهته، اأكد املدير العام للبنك عي�سى 
به  يقوم  الذي  املهم  الدور  على  ق�سي�س 
املحتاجني  الطلبة  دعم  فـي  ال�سندوق 
الهدف  اأن  اإىل  م�سريًا  تعليمهم،  لإكمال 
على  الت�سهيل  هو  التفاقية  اإبرام  من 
الطلبة املقرت�سني فـي ت�سديد اأق�ساطهم 

بطريقة �سل�سة.
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سلطة النقد الفلسطينية
فلسطين تشارك فـي مؤتمر اتحاد ضمان الودائع فـي اليابان

كاملة  دولة  ب�سفتها  فل�سطني  �ساركت 
الودائع،  �سمان  احتاد  موؤمتر  فـي  الع�سوية، 
الذي نظمته اجلمعية الدولية ل�سامني الودائع 
الفرتة  خالل  طوكيو  اليابانية  العا�سمة  فـي 
الدعوة  على  بناًء   2017 فرباير   18-13

املقدمة للموؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع. 
برئا�سة  وفد  املوؤمتر  فـي  فل�سطني  مثل  وقد 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

النقد  �سلطة  حمافظ  الودائع،  ل�سمان 
الفل�سطينية، معايل ال�سيد عزام ال�سوا، ومدير 
الودائع  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  عام 

ال�سيد زاهر الهموز.
 واأعرب معايل ال�سيد عزام ال�سوا فـي كلمته 
ال�سعب  وتقدير  �سكر  عن  فل�سطني  دولة  عن 
وال�سعب  للحكومة  الفل�سطينية  واحلكومة 
الدولة  لبناء  املقدم  الدعم  على  الياباين 

واأ�سار فـي كلمته خالل املوؤمتر  الفل�سطينية، 
امل�سرفـي  اجلهاز  يبذلها  التي  اجلهود  اإىل 
من خالل �سلطة النقد الفل�سطينية واملوؤ�س�سة 
الفل�سطينية ل�سمان الودائع لتعزيز ال�ستقرار 
والعمل على  فل�سطني،  فـي  وامل�سرفـي  املايل 
حماية املودعني، وتعزيز ثقة اجلمهور باجلهاز 

امل�سرفـي فـي فل�سطني.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  اأطلع 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
�سندوق  من  بعثة   ،2017/02/06

�سلطة  جهود  اآخر  على  الدويل،  النقد 
املايل  ال�ستقرار  لتعزيز  الهادفة  النقد 
التي  النوعية  واخلطوات  فل�سطني،  فـي 
م�سودة  مبناق�سة  يتعلق  فـيما  قطعتها 
�سبه  باتت  التي  املركزي  البنك  قانون 
جاهزة ليتم اإر�سالها اإىل �سيادة الرئي�س 

حممود عبا�س، وتطرق اللقاء الذي جرى 
اإىل النقد،  �سلطة  مقر  فـي 

والتدابري التي تقوم بها �سلطة النقد من 
امل�سرفـي  القطاع  وحت�سني  تطوير  اأجل 
فـي جمال  فل�سطني، خا�سة جهودها  فـي 
يتعلق  فـيما  الرقابية  والنظم  الت�سريعات 
اإ�سافة  الأموال،  غ�سل  جرائم  مبكافحة 
وت�سجيع  املايل،  ال�سمول  تعزيز  اإىل 
واملبادرات  امل�ساريع  دعم  على  البنوك 

اأكرب  ب�سكل  م�ساهمتها  لتعزيز  الإنتاجية 
التنموي. ال�سق  فـي 

فل�سطني  تزور  البعثة،  اأن  بالذكر  جدير 
اجلهات  باأهم  وتلتقي  لأخرى،  فرتة  من 
ال�ساأن  فـي  والتاأثري  القرار  �ساحبة 
تقدمي  اأجل  من  واملايل،  القت�سادي 
املخ�س�سة  الت�سال  جلنة  اإىل  تقريرها 
الغربية  بال�سفة  املعنية   )AHLC(

وقطاع غزة.

محافظ سلطة النقد يطلع بعثة دولية على جهود سلطة النقد
لتعزيز االستقرار المالي فـي فلسطين
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و تنظم ورشة عمل حول »مواءمة الخدمات المصرفـية الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة«

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 
نظمت  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
�سلطة النقد بتاريخ 2017/01/29 ور�سة 
عمل بعنوان "مواءمة اخلدمات امل�سرفـية 
الإعاقة"،  ذوي  الأ�سخا�س  لحتياجات 
بح�سور امل�ست�سارين القانونيني من البنوك 
فـي  العمليات  ومدراء  البنوك،  وجمعية 
الحتادات  ممثلي  من  وجمموعة  البنوك، 

واجلمعيات املخت�سة بذوي الإعاقة.
اجلهود  تن�سيق  اإىل  الور�سة  وهدفت 
امل�سرفـية  اخلدمات  بواقع  للنهو�س 

ذوي  الأ�سخا�س  متطلبات  مع  ومواءمتها 
الور�سة  افتتاح  الإعاقة. وفـي كلمته خالل 
�سلطة  اهتمام  على  املحافظ  معايل  اأكد 
الإعاقة،  ذوي  بواقع  بالنهو�س  النقد 
�ساأنها  من  التي  ال�سبل  كافة  توفـري  �سيما 
وال�ستفادة  احل�سول  عليهم  ت�سهل  اأن 
بباقي  اأ�سوة  امل�سرفـية  اخلدمات  من 
توجيه  خالل  من  وذلك  املجتمع،  �سرائح 
فـيها  الخت�سا�س  لدوائر  النقد  �سلطة 
على  بالعمل  امل�سرفـية  واملوؤ�س�سات 
املهمة،  الفئة  هذه  واقع  بتطوير  الهتمام 

التي  القانونية والتحديات  العوائق  وتذليل 
على  الإعاقة  ذوي  ح�سول  دون  حتول 
امل�سارف  وتهيئة  امل�سرفـية،  اخلدمات 
قبيل  من  لهم  �سل�سة  خدمة  لتقدمي 
اأجهزة  وتوفـري  بهم،  خا�س  كاونرت  توفـري 
احتياجاتهم،  مع  تتنا�سب  اآيل  �سراف 
معهم،  للتعامل  موؤهلني  موظفـني  ووجود 
بلغة  ح�ساب  فتح  طلب  مناذج  وطباعة 
بريل، وتخ�سي�س مواقف �سيارات خا�سة 
بهم، وتوفـري مرافق �سحية منا�سبة لهم، 

واإعداد قامو�س خا�س بال�سم. 

و توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السوداني
وقع معايل حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية 
بنك  حمافظ  ومعايل  ال�سوا  عزام  ال�سيد 
ال�سودان املركزي الدكتور حازم عبد القادر 
فـي   2017/01/21 بتاريخ  بابكر،  اأحمد 
مذكرة  اخلرطوم،  ال�سودانية  العا�سمة 
تفاهم، بهدف توثيق اأوا�سر العالقة الثنائية 
لدعم  امل�سرتك؛  التعاون  وتعزيز  املتميزة، 
وتطوير العمل امل�سرفـي واملايل فـي كل من 

جمهورية ال�سودان ودولة فل�سطني، مبا يتفق 
للرقابة  بازل  جلنة  ومقررات  تو�سيات  مع 
جمل�س  عن  ال�سادرة  واملعايري  امل�سرفـية 
ي�سهم  ومبا  الإ�سالمية،  املالية  اخلدمات 
بال�ستقرار  املتعلقة  اأهدافهما  حتقيق  فـي 
املايل فـي كال البلدين ال�سقيقني، وت�سمنت 
للمعلومات  الطرفـني  تبادل  املذكرة  بنود 
املايل  العمل  بتطوير  ال�سلة  واخلربات ذات 

وفق  املايل  ال�ستقرار  وحتقيق  وامل�سرفـي 
املتعلقة  املعلومات  ذلك  فـي  مبا  روؤيتهما، 
النافذة  واملالية  امل�سرفـية  بالت�سريعات 
من  كل  فـي  الرقابية  واملتطلبات  واملعايري 
عليها  تطراأ  جوهرية  تطورات  واأية  البلدين 
وذلك فـي حال كان لهذه التطورات اأي تاأثري 
اخلا�سعة  اجلهات  اأو  الآخر  الطرف  على 

لرقابته.
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زاوية مصرفـية

الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2016
التوزيع - عدد

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

المجموعالعددالتصنيف
 101 اإدارة علياالمستوى الوظيفـي

 6,528 

 948 اإدارة و�سطى

 4,647 كادر تنفـيذي

 832 م�ستخدمني

 4 دكتوراةالمؤهالت العلمية *

 5,696 

 295 ماج�ستري

 4,605 بكالوريو�س/ دبلوم عايل

 657 دبلوم معهد

 135 توجيهي 

 461 اأكرث من 20 �سنةسنوات الخبرة *

 5,696 

 549 من 15 اإىل 20 �سنة

 707 من 10 اإىل 15 �سنة

 1,550 من 5 اإىل 10 �سنوات

 2,429 اأقل من 5 �سنوات

 156 اأكرث من 55 �سنةالعمر *

 5,696 

 669 من 45 اإىل 55 �سنة

 1,126 من 35 اإىل 45 �سنة

 2,923 من 25 اإىل 35 �سنة

 822 اأقل من 25 �سنة

 994 �سمال ال�سفةالتوزيع الجغرافـي *

 5,696 

 3,091 و�سط ال�سفة

 701 جنوب ال�سفة

 910 قطاع غزة

 3,747 الذكورالنوع االجتماعي *

 1,949 الإناث 5,696 

 5,696 م�سنفـنيالتصنيف 

 832 غري م�سنفـني 6,528 

 997 التوظيفالدوران الوظيفـي *

 505 ال�ستقالت و الإقالت
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التوزيع - نسبة
المستوى الوظيفـي

العمر سنوات الخبرة

المؤهالت العلمية

النوع االجتماعي

اأقل من 25 �سنة
 % 14 

من 25 - 35 �سنة
% 51

من 35 - 45 �سنة
% 20 

من 45 - 55 �سنة
اأكرث من 55 �سنة12 %

% 3

م�ستخدمني
% 13

اإدارة عليا
% 2 اإدارة و�سطى

% 14

كادر تنفـيذي
% 71

من 15 - 20 �سنة
% 10 

اأقل من 5 �سنوات
 % 43

من 5 - 10 �سنوات
% 27 

من 10 - 15 �سنة 
% 12 

اكرث من 20 �سنة
% 8

و�سط ال�سفة
% 54

�سمال ال�سفة
 % 18

جنوب ال�سفة
% 12

قطاع غزة
اإناث16 %

% 34 

ذكور
% 66 

توجيهي
% 2

دكتوراه
% 0.1

ماج�ستري
% 5

بكالوريو�س/دبلوم عايل
% 81

دبلوم معهد
% 12

التوزيع الجغرافـي
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زاوية مصرفـية

مميزات الرواتب - عدد البنوك

* ي�سمل راتب 15.5

تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفـين

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

*
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مميزات الرواتب - نسبة الموظفـين
تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفـين

الزيادة الدورية السنوية

نظام صندوق االدخار

التكرار السنوي للرواتب

عالوة غالء المعيشة

*
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زاوية مصرفـية
صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر لعام 2016

التوزيع الجغرافـي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية 
املنطقة ا

ال�سكان
 الفروع

ال�سراف الآيل
ودائع العمالء

الئتمان املبا�سر
�سكان / فرع

�سكان / �سراف اآيل
ودائع العمالء / فرع

ائتمان / فرع

نابل�س
394,197

38
82

 1,461,631,086
 673,117,289

10,374
4,807

38,463,976
17,713,613

جنني 
322,946

25
48

 673,952,120
 259,753,802

12,918
6,728

26,958,085
10,390,152

طولكرم 
187,631

13
29

 440,887,094
 143,167,314

14,433
6,470

33,914,392
11,012,870

قلقيلية 
114,994

7
19

 174,508,009
 82,875,024

16,428
6,052

24,929,716
11,839,289

�سلفـيت 
73,183

8
12

 114,511,989
 55,018,948

9,148
6,099

14,313,999
6,877,369

طوبا�س 
67,690

5
8

 69,020,091
 28,626,155

13,538
8,461

13,804,018
5,725,231

�سمال ال�سفة 
1,160,641

96
198

2,934,510,389
1,242,558,531

12,090
5,862

30,567,817
12,943,318

هلل والبرية
رام ا

362,445
60

179
 3,952,359,066

 3,584,590,868
6,041

2,025
65,872,651

59,743,181

القد�س
431,866

16
17

 743,276,732
 237,470,124

26,992
25,404

46,454,796
14,841,883

اأريحا
54,232

9
13

 107,887,578
 116,143,324

6,026
4,172

11,987,509
12,904,814

و�سط ال�سفة
848,543

85
209

4,803,523,376
3,938,204,317

9,983
4,060

56,512,040
46,331,815

خلليل 
ا

738,310
46

83
 926,550,089

 358,082,448
16,050

8,895
20,142,393

7,784,401

حلم 
بيت 

224,575
25

53
 828,922,660

 415,209,733
8,983

4,237
33,156,906

16,608,389

جنوب ال�سفة
962,885

71
136

1,755,472,749
773,292,181

13,562
7,080

24,724,968
10,891,439

ال�سفة الغربية 
2,972,069

252
543

9,493,506,514
5,954,055,029

11,794
5,473

37,672,645
23,627,202

غزة وبيت لهيا
655,881

26
41

 771,449,010
 596,263,732

25,226
15,997

29,671,116
22,933,220

خانيون�س
357,759

9
11

 131,586,487
 80,853,024

39,751
32,524

14,620,721
8,983,669

�سمال غزة
383,367

7
15

 95,448,411
 119,437,758

54,767
25,558

13,635,487
17,062,537

رفح 
237,354

8
7

 60,920,371
 58,984,632

29,669
33,908

7,615,046
7,373,079

دير البلح 
277,906

7
5

 42,866,960
 56,312,719

39,701
55,581

6,123,851
8,044,674

قــطـاع غــزة
1,912,267

57
79

1,102,271,239
911,851,865

33,549
24,206

19,338,092
15,997,401

يل
الإجما

4,884,336
309

622
10,595,777,753

6,865,906,894
15,807

7,853
34,290,543

22,219,763
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صراف اآللي لعام 2016
ترتيب المحافظات حسب حجم ودائع العمالء و االئتمان المباشر وعدد الفروع و أجهزة ال

املحافظة
الفروع

يل
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

يل
ف الآ

ال�سرا
يل

حل�سة من الإجما
ا

عدد الفروع

هلل والبرية
رام ا

60
%

19.4

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

هلل والبرية
رام ا

179
%

28.8
خلليل 

ا
46

%
14.9

خلليل 
ا

83
%

13.3
نابل�س

38
%

12.3
نابل�س

82
%

13.2
غزة وبيت لهيا

26
%

8.4
حلم 

بيت 
53

%
8.5

جنني 
25

%
8.1

جنني 
48

%
7.7

حلم 
بيت 

25
%

8.1
غزة وبيت لهيا

41
%

6.6
القد�س

16
%

5.2
طولكرم 

29
%

4.7
طولكرم 

13
%

4.2
قلقيلية 

19
%

3.1
خانيون�س

9
%

2.9
القد�س

17
%

2.7
اأريحا

9
%

2.9
�سمال غزة

15
%

2.4
�سلفـيت 

8
%

2.6
اأريحا

13
%

2.1
رفح 

8
%

2.6
�سلفـيت 

12
%

1.9
قلقيلية 

7
%

2.3
خانيون�س

11
%

1.8
�سمال غزة

7
%

2.3
طوبا�س 

8
%

1.3
دير البلح 

7
%

2.3
رفح 

7
%

1.1
طوبا�س 

5
%

1.6
دير البلح

5
%

0.8

املحافظة
ودائع العمالء

يل 
حل�سة من الإجما

ا
املحافظة

الئتمان املبا�سر
يل

حل�سة من الإجما
ا

حجم ودائع العمالء

هلل والبرية
رام ا

 3,952,359,066
%

37.3

حجم الئتمان

هلل والبرية
رام ا

 3,584,590,868
%

52.2
نابل�س

 1,461,631,086
%

13.8
نابل�س

 673,117,289
%

9.8
خلليل 

ا
 926,550,089

%
8.7

غزة وبيت لهيا
 596,263,732

%
8.7

حلم 
بيت 

 828,922,660
%

7.8
حلم 

بيت 
 415,209,733

%
6.0

غزة وبيت لهيا
 771,449,010

%
7.3

خلليل 
ا

 358,082,448
%

5.2

القد�س
 743,276,732

%
7.0

جنني 
 259,753,802

%
3.8

جنني 
 673,952,120

%
6.4

القد�س
 237,470,124

%
3.5

طولكرم 
 440,887,094

%
4.2

طولكرم 
 143,167,314

%
2.1

قلقيلية 
 174,508,009

%
1.6

�سمال غزة
 119,437,758

%
1.7

خانيون�س
 131,586,487

%
1.2

اأريحا
 116,143,324

%
1.7

�سلفـيت 
 114,511,989

%
1.1

قلقيلية 
 82,875,024

%
1.2

اأريحا
 107,887,578

%
1.0

خانيون�س
 80,853,024

%
1.2

�سمال غزة
 95,448,411

%
0.9

رفح 
 58,984,632

%
0.9

طوبا�س 
 69,020,091

%
0.7

دير البلح 
 56,312,719

%
0.8

رفح 
 60,920,371

%
0.6

�سلفـيت 
 55,018,948

%
0.8

دير البلح 
 42,866,960

%
0.4

طوبا�س 
 28,626,155

%
0.4
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لر
 دو

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�

كي
مري

لر اأ
دو
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

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

�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة

العجز اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى
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زاوية اقتصادية
لر

 دو
يون

مل

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

نق
طة

نق

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك
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لر

 دو
يون

مل
فقة

 �س
لف

اأ

قيمة األسهم المتداولة

هم
ن �س

مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL
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الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
والتعليم العايل، وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث الدولية فعاليات الأ�سبوع 
فـي   2017/03/12 بتاريخ  وذلك   2017 وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 
رام اهلل، واأعلن عن بدء الفعاليات كل من معايل ال�سيد عزام ال�سوا حمافظ 
�سلطة النقد ومعايل د. �سربي �سيدم وزير الرتبية والتعليم العايل وال�سيد 
وال�سيد وحيد جربان  البنوك  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  الربغوثي  حممد 
نائب رئي�س برنامج التعليم فـي ال�سفة الغربية بوكالة الغوث الدولية وذلك 
خالل موؤمتر �سحفـي بح�سور املدراء العامني والقليميني للبنوك العاملة فـي 
فل�سطني وممثليهم وموؤ�س�سات الإقرا�س واجلمعيات القت�سادية و�سخ�سيات 

اعتبارية واأكادميية و عدد من طالب وطالبات املدار�س.
وخالل كلمته الفتتاحية قال معايل ال�سيد عزام ال�سوا اإن الأ�سبوع امل�سرفـي 
يهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي املايل وامل�سرفـي لدى كافة فئات املجتمع 
وخا�سة جيل الأطفال وال�سباب، وتاأهيلهم للتعامل م�ستقباًل مع املوؤ�س�سات 
املالية وامل�سرفـية. كما ا�ستعر�س جهود �سلطة النقد فـي جمال التثقيف 
والتوعية امل�سرفـية فـي �سياق تعزيز ال�سمول املايل، واإي�سال اخلدمات 
امل�سرفـية جلميع فئات املجتمع ب�سكل عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة، 
مما �سي�ساهم ذلك فـي تطوير قدراتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية لتعزيز 
الأخري من  اليوم  التنمية القت�سادية واملجتمعية. واعلن عن تخ�سي�س 
فعاليات الأ�سبوع ليكون يوم الدخار الوطني، م�سريا اإىل اأن هذا الن�ساط 
يقام لأول مرة فـي فل�سطني، واأنه ياأتي فـي اإطار �سعي �سلطة النقد اإىل 
تعزيز فكرة الدخار لدى املواطن الفل�سطيني الذي ميثل ركيزة ا�ستثمارية 
اأ�سا�سية ميكن من خاللها حت�سني الظروف املعي�سية واحلد من ظاهرتي 
الفقر والبطالة وتعزيز التنمية القت�سادية، داعيًا املواطنني لال�ستفادة 

من الربامج واملنتجات امل�سرفـية التي اأعدتها امل�سارف ليوم الدخار. 
و�سدد د. �سيدم على ال�سراكة املثمرة مع �سلطة النقد واملوؤ�س�سات امل�سرفـية، 
وعلى اأن اإطالق فعاليات هذا الأ�سبوع تاأتي تاأكيدًا على هذه ال�سراكة، داعيًا 
اإىل تاأ�سيل الثقافة البنكية واإدخال البنوك اإىل املدار�س بغية تدريب الطلبة 

واإك�سابهم املهارات واخلربات الالزمة فـي جمال التعامالت البنكية.
للجهاز  الفعالة  امل�ساركة  اأن  الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأكد  كلمته  وفـي 
م�سوؤولياته  من  انطالقًا  تاأتي  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  فـي  امل�سرفـي 
لتنمية  وال�سباب،  الأطفال  وخا�سة  املجتمع  فئات  كافة  جتاه  املجتمعية 
وتعزيز قدرات هذا اجليل فـي فهم واإدراك امل�سطلحات املالية وامل�سرفـية 
وتعريفهم باخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها البنوك بهدف اإعداده للتعامل 

مع املوؤ�س�سات املالية م�ستقباًل.
واأما نائب رئي�س برنامج التعليم ال�سيد وحيد جربان فـي وكالة الغوث فقد 
وتكامل  والتعاون  للتن�سيق  منوذجي  مثال  املهمة  الفعالية  هذه  اأن  اأو�سح 
حتليل  بنتائج  م�سيدًا  التعليم،  وموؤ�س�سات  امل�سرفـي  اجلهاز  بني  الأدوار 
وارتفاع  منو  بينت  والتي  الأخري،  امل�سرفـي  بالأ�سبوع  املتعلقة  ال�ستبانات 
النقد  ب�سلطة  معرفتهم  وزيادة  املدار�س  طالب  لدى  امل�سرفـية  الثقافة 

ودورها وجهود البنوك فـي التنمية القت�سادية.
وبعد اإلقاء الكلمات الفتتاحية تقدم معايل حمافظ �سلطة النقد ومعايل وزير 
الرتبية والتعليم العايل ورئي�س جمعية البنوك ونائب رئي�س برنامج التعليم فـي 
وكالة الغوث، لقرع اجلر�س اإيذانًا ببدء الفعالية، ثم ق�س ال�سريط وافتتاح 
فرع امل�سرف الفرتا�سي، واأخذ جولة جماعية فـي املعر�س برفقة جمموعة 
من طلبة املدار�س، وتت�سمنت فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي التي ا�ستمرت من 
12-2017/03/16، معر�سًا لفرع م�سرف افرتا�سي، وتنظيم زيارات تثقيفـية 

لطالب املدار�س وذويهم اإىل امل�سارف وذلك لطالعهم على طبيعة واآلية عمل 
امل�سارف والأن�سطة واخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها لزبائنها، وقيام ممثلي 

البنوك بزيارة املدار�س واإلقاء حما�سرات تثقيفـية، وتوزيع ن�سرات توعوية.
وكانت اجلمعية قد نظمت عدة اجتماعًات حت�سريية ملدراء الت�سويق فـي البنوك 
العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد وبح�سور من�سقي دوائر الأن�سطة 
لدى مديريات الرتبية والتعليم، ملناق�سة الرتتيبات الالزمة لإطالق فعاليات 
 2017/01/16-02 بتاريخ  وذلك  وال�سباب،  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 

وبتاريخ 2017/02/15 فـي مقر اجلمعية و�سلطة النقد.

إلى اللقاء
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