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جمعية البنوك وجامعة بيرزيت تجددان اتفاقية التعاون لدعم األبحاث المصرفية

جمعية البنوك تشارك في تنظيم مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنوك تساهم بما يقارب 6 ماليين دوالر في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2015

- افتتاح 16 فرعا وتركيب 43 صرافا آليا خالل العام 2015

- عدد موظفي القطاع المصرفي يتجاوز  6 آالف موظف
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بيت البنوك

"بلورة  موؤمتر  فـى  البنوك  جمعية  �ساركت 
املن�ساآت  لتمويل  القادمة  املرحلة  ا�سرتاتيجية 
�سلطة  نظمته  والذي  واملتو�سطة"،  ال�سغرية 
التمويل  وموؤ�س�سة  بال�سراكة مع اجلمعية  النقد 
الدولية واملوؤ�س�سة الوروبية الفل�سطينية ل�سمان 
وافتتح  الوطني،  القت�ساد  ووزارة  القرو�س 
اهلل  احلمد  رامي  الدكتور  الوزراء  رئي�س  دولة 
�سلطة  حمافظ  معاىل  بح�سور  وذلك  املوؤمتر، 
حمافظة  حمافظ  ومعايل  ال�سوا  عزام  النقد 
اأريحا والأغوار م. ماجد الفتياين ومعايل وزيرة 
القت�ساد عبري عودة و�سعادة ال�سفـري الياباين 
مدير  ونائب  اوكوبو  تاكي�سي  فل�سطني  لدى 
بريكنكامب  �سابني  الأملاين  المنائي  التعاون 
جوزيف  البنوك  جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  و 
ن�سنا�س و املمثل املقيم ملوؤ�س�سة التمويل الدولية 
يو�سف حب�س وح�سور عايل امل�ستوى من   IFC

الإقرا�س  وموؤ�س�سات  والبنوك  اخلا�س  القطاع 
مت  املوؤمتر  فعاليات  �سمن  ومن  املتخ�س�سة. 
منطقة  فـي  الوزراء  رئي�س  لدولة  جولة  تنظيم 
اريحا الزراعية ال�سناعية وذلك بالتن�سيق مع 
للمدن  العامة  والهيئة  الياباين  ال�سفـري  �سعادة 

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم مؤتمر
»بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة«

ال�سناعية واملناطق ال�سناعية احلرة.
رئي�س  دولة  عرب  الفتتاحية  كلمته  وفـي 
املوؤمتر  هذا  لرعاية  �سعادته  عن  الوزراء 
املن�ساآت  واقع  لدرا�سة  يخ�س�س  الذي 
لبلورة  فل�سطني  فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
قطاع  وتعزيز  لتطوير  وطنية  ا�سرتاتيجية 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة الهام واحليوي 

ومب�ساركة نخبة مميزة من الكفاءات.
هذا  اأهمية  اأن  الوزراء  رئي�س  دولة  وا�ساف 
مو�سوعًا  يتناول  كونه  فـي  تكمن  املوؤمتر 
هامًا ووثيق الرتباط بربنامج عمل احلكومة 
على  �سعبنا  قدرة  تنمية  اىل  اأ�سا�سًا  الهادف 

ال�سمود والبقاء وحماية الر�س.
فـي  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سكر  وبدوره 
رعايته  على  الوزراء  رئي�س  دولة  كلمته  بداية 
املعايل  باأ�سحاب  ورحب  للموؤمتر  الكرمية 
النقد،  �سلطة  دعوة  تلبيتهم  مثمنًا  واحل�سور 
التي  اخلطوات  املحافظ  معايل  وا�ستعر�س 
املنبثقة  الفنية  واللجنة  النقد  �سلطة  اتخذتها 
لتعزيز  الرابع  الدويل  امل�سرفـي  املوؤمتر  عن 
وت�سهيل  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع 

فر�س التمويل من خالل الجراءات والقوانني 
هذا  ودعم  حلماية  ا�سدرتها  التي  والتعليمات 
القطاع كون انه ي�سكل ما يزيد عن 95% من 
 %80 وي�سغل  فل�سطني  فـي  العاملة  املن�ساآت 
لدعم  الفعال  بدوره  اميانًا  العاملة،  القوى  من 
القت�ساد الوطني وحتفـيزه لتوفـري فر�س العمل 
املحافظ  معايل  وقال  الفقر.  على  والق�ساء 
"ياأتي تنظيم هذا املوؤمتر مكماًل للموؤمتر الرابع 
الذي نظمته �سلطة النقد بال�سراكة مع جمعية 
العام  فـي  الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة  البنوك 
وا�سح  اهتمام  لربوز  نتيجة  وذلك   ،2013

فـي ال�سنوات الخرية من قبل املوؤ�س�سات املالية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  بقطاع  الدولية 
التي ت�سكل اجلزء الكرب فـي القت�ساد الوطني 
من  املنا�سبة  العمال  بيئة  وخللق  الفل�سطيني 
فـي  لوحظ  حيث  القطاع،  بهذا  الرتقاء  اأجل 
ال�سنوات الخرية وجود منو وا�سح فـي حمفظة 
الت�سهيالت املمنوحة لهذا القطاع، علمًا بوجود 
وياأتي  له،  املوجه  التمويل  فـي  ملحوظة  زيادة 
مكماًل  املن�ساآت  بقطاع  النقد  �سلطة  اهتمام 
ان�ساء  فـي  املال  راأ�س  �سوق  وهيئة  ملبادرتها 
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ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول املايل التي يعترب 
قطاع املن�ساآت احد ركائزها ال�سا�سية". 

اميان  على  ن�سنا�س  جوزيف  ال�سيد  واكد 
القطاع امل�سرفـي باأهمية التمويل فـي تنمية 
وتطوير قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
املنا�سبة  العمال  بيئة  توفـري  و�سرورة 
والبيئة القانونية واخلدمات الالزمة خلدمة 
الهتمام  اىل  بكلمته  وا�سار  القطاع،  هذا 
امللحوظ من البنوك خالل ال�سنوات الخرية 
القطاع  هذا  مع  التعامل  اىل  التوجه  فـي 
التي حتيط  الئتمانية  املخاطر  بالرغم من 
به وخري دليل على ذلك النمو امللحوظ فـي 
للمن�ساآت  املمنوحة  الت�سهيالت  حمفظة 

ال�سغرية واملتو�سطة.
ال�سيد يو�سف حب�س عن دور املوؤ�س�سة  وحتدث 
فـي دعم هذا املوؤمتر امل�سرفـي الهام انطالقًا 
ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  باأهمية  قناعتها  من 
والدور  الدول  اقت�ساد  تطوير  فـي  واملتو�سطة 
العمل  فر�س  خلق  فـي  تلعبه  التي  املحوري 
فـي  م�ستمرة  املوؤ�س�سة  وان  الريادة.  وت�سجيع 
واآليات  برامج  عدة  خالل  من  الدعم  تقدمي 
التقني  والدعم  ال�ست�سارات  تقدمي  منها 
متخ�س�سة  دوائر  ان�ساء  فـي  البنوك  مل�ساعدة 
القت�ساد  وزارة  مع  والعمل  القطاع،  لهذا 
الموال  �سمان  قانون  ا�سدار  على  الوطني 
التمويل  تقدمي  امكانية  اىل  بالإ�سافة  املنقولة 
القرو�س  تقدمي  بهدف  للبنوك  المد  طويل 

لهذا القطاع من خالل عدة ادوات مالية.
عودة  عبري  القت�ساد  وزيرة  معايل  وقالت 
"اإن قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يعترب 
قاعدة الرتكاز لالقت�ساد الفل�سطيني والذي 

ي�سكل نحو 99% من اجمايل عدد املن�ساآت 
هذه  وتلعب  كما  فل�سطني،  دولة  فـي  العاملة 
فـي  وحموريا  ا�سرتاتيجيا  دورا  املن�ساآت 
وذلك  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 
الفل�سطينية  ال�سر  زيادة دخل  فـي  لأهميتها 
حدة  وتخفـيف  املعي�سي  م�ستواها  وحت�سني 

الفقر وخف�س البطالة".
الملاين  المنائي  التعاون  مدير  نائبة  اما 
فاأكدت على دعم احلكومة الملانية للم�ساريع 
العمود  باعتبارها  واملتو�سطة  ال�سغرية 
واأعربت  كما  نا�سئ  اقت�ساد  لأي  الفقري 
وبالرغم من  فل�سطني  اأن دولة  �سعادتها  عن 
اجنازات  حققت  انها  ال  ال�سعبة  الظروف 

وجناحات على �سعيد هذه املن�ساآت.
بدوره عرب ال�سفـري الياباين عن �سعادته مبا مت 
حتقيقه فـي دولة فل�سطني على �سعيد املن�ساآت 
اليابان  ان  على  واأكد  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
والفنية  املالية  امل�ساعدة  تقدمي  فـي  م�ستمرة 
مت  مبا  بالفخر  وي�سعر  الفل�سطيني.  لل�سعب 
اجنازه فـي منطقة اريحا الزراعية ال�سناعية 
ع�سر  منذ  اليابانية  احلكومة  تدعمها  والتي 

�سنوات خا�سة بعد ت�سغيل م�سنعني.
وبعد اجلل�سة الفتتاحية مت عقد عدة جل�سات، 
�سلطة  فـي  ال�سوق  ان�سباط  دائرة  مدير  قدم 
النقد علي فرعون اول جل�سة بعنوان "واقع احلال 
فل�سطني"،  فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت 
التي  واملعيقات  التحديات  اأهم  فـيها  خل�س 
الن  حتى  اجنازه  مت  وما  القطاع  هذا  يواجها 
من قبل جميع اجلهات ذات العالقة لدعمه. ثم 
تناولت اجلل�سة الثانية والتي كانت بعنوان "تقييم 
للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة فـي  واقع احلال 

فل�سطني"قدمها ال�سيد يو�سف حب�س مبينا فـيها 
ما ميكن تقدميه لدعم هذا القطاع. اما اجلل�سة 
الثالثة فتناولت دور القطاع احلكومي فـي تطوير 
هذا القطاع وقدمتها ال�سيدة منال فرحان من 
دور  عن  فـيها  حتدثت  حيث  القت�ساد  وزارة 
الوزارة فـي دعم هذا القطاع وما مت العمل عليه 
وما ميكن تطويره. ثم حتدث مدير عام احتاد 
جمال  والزراعية  وال�سناعية  التجارية  الغرف 
تطوير  فـي  اخلا�س  القطاع  دور  عن  جوابرة 
املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر 
التحديات  هي  وما  واجنازه  تطويره  مت  وما 
التي يواجها القطاع اخلا�س لرفد هذا القطاع 
احليوي. ثم قدم ال�سيد توما�س ران من املوؤ�س�سة 
واقع  تقييم  فـيه  مت  عر�سا   GIZ الـ  الملانية 
احلال للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من ناحية 
القطاع  هذا  احتياجات  هي  ما  و�سرح  الطلب 
التجربة  ناحية  ومن  دعم.  اىل  بحاجة  التي 
القليمية والدولية حتدثت اخلبرية اوينا ليب�سو 
من املوؤ�س�سة الدولية للتمويل عن جتارب الدول 
ا�ستطاع  وكيف  القطاع  هذا  ودعم  تطوير  فـي 
النهو�س باقت�ساد الدول املختلفة وكان �سببا فـي 

جناحها اقت�ساديا.
وفـي ختام املوؤمتر عر�س ال�سيد علي فرعون 
املوؤمتر  مداولت  عن  نتجت  التي  التو�سيات 
معاجلة  على  التو�سيات  هذه  تركزت  حيث 
و�سول  منو  تعرت�س  التي  والعقبات  املعيقات 
قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية 
ال�سغر اىل روافد الئتمان وقد تركزت هذه 
فـي  متثلت  رئي�سة  حماور  بثالثة  التو�سيات 
القرا�س والتمويل والتاأهيل والتدريب وتهياأة 

وتطوير بيئة العمال. 
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لدعم األبحاث فـي المجال المصرفـي 
جمعية البنوك وجامعة بيرزيت تجددان اتفاقية التعاون فـيما بينهما 

برئي�س  ممثلة  البنوك  جمعية  جددت 
ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
جامعة  فـي  والقت�ساد  الأعمال  وكلية 
الدكتورة  الكلية  بعميدة  ممثلة  بريزيت 
غري�س اخلوري اتفاقية لدعم اأبحاث طلبة 
البكالوريو�س واملاج�ستري فـي جمال القطاع 
 ،2016/03/08 بتاريخ  وذلك  امل�سرفـي 
جمعية  عام  مدير  التفاقية  توقيع  وح�سر 
الدوائر  وروؤ�ساء  دياب  اأبو  نبيل  البنوك 
الأعمال  كلية  فـي  الربامج  ومدراء 
التفاقية  تهدف  باجلامعة.  والقت�ساد 
اإىل تقدمي جمعية البنوك عناوين موا�سيع 
لطلبة  امل�سرفـي  املجال  فـي  مقرتحة 
الأعمال  كلية  فـي  العلمي  البحث  م�ساقات 
ومتطلبات  حاجة  مع  تتنا�سب  والقت�ساد 
و�ستقوم اجلمعية  فل�سطني.  فـي  امل�سارف 
اآلف دولر  5,000$ خم�سة  بتقدمي مبلغ 
العام  خالل  للطلبة  اأبحاث  ع�سرة  لأف�سل 

الأكادميي 2016، تقديًرا جلهودهم. 
اجلمعية  عمل  مبداأ  عن  ن�سنا�س  وحتدث 
امل�سرفـية  بال�سناعة  "الرتقاء  و�سعارها 
فـي فل�سطني" وعن التطورات التي ي�سهدها 

بيت البنوك

جمعية البنوك وسلطة النقد تنظمان عددًا من االجتماعات التشاورية
للبنوك العاملة فـي فلسطين

مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  نظمت 
الجتماعات  من  عددًا  النقد  �سلطة 
الت�ساورية فـي مقر �سلطة النقد للمدراء 
العامني والقليميني مع معايل حمافظ 
ملناق�سة عدد  ال�سوا  النقد عزام  �سلطة 
بالعمل  املتعلقة  والق�سايا  املوا�سيع  من 

اجتماع  عقد  مت  حيث  امل�سرفـي، 
ت�ساوري بتاريخ 2016/01/19 ملناق�سة 
اجتماع  عقد  كما  امريكا،  مو�سوع 
لبحث  غزة  قطاع  فـي  العاملة  للبنوك 
مو�سوع دعم م�سروع م�سوؤولية جمتمعية 
اخر  اجتماع  وعقد  غزة،  قطاع  فـي 

بتاريخ 2016/03/13 ل�ستكمال بحث 
قطاع  فـي  املجتمعية  امل�سوؤولية  مو�سوع 
عقد   2016/03/13 وبتاريخ  غزة، 
اجتماع ت�ساوري جلميع البنوك ملناق�سة 
واملوا�سيع  امل�ستجدات  بع�س  وبحث 

امل�سرفـية. 

القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني وعن اأميان  
لتحقيق  العلمي  البحث  باأهمية  اجلمعية 
امل�سرفـي.  القطاع  فـي  املرغوب  التطور 
اإىل  التفاقية  هذه  خالل  من  ت�سعى  حيث 
على  الطلبة  لت�سجيع  يلزم  ما  كافة  تقدمي 
واآفاق  الثغرات  واكت�ساف  العلمي  البحث 
يخدم  مبا  امل�سرفـي  القطاع  فـي  التطوير 
اأ�س�س  على  وبناءه  الفل�سطيني  القت�ساد 

متينة وقوية". 
بني  ال�سراكة  اأهمية  خوري  د.  واأكدت 
خمتلف  فـي  امل�سرفـي  والقطاع  الكلية 
فر�س  كتوفـري  اخلربات،  وتبادل  املجالت 

اخلربات  وتبادل  امل�سارف،  فـي  التدريب 
التعاوين،  التعليم  اإطار  فـي  الطرفـني  بني 
املحا�سر  جانب  اإىل  العلمي،  والبحث 
الزائر والتحاق موظفـي البنوك فـي برامج 

املاج�ستري والتعليم الإداري التنفـيذي. 
التفاقية  هذه  بان  ذكرة  اجلدير  ومن 
بالعام  وقعت  التي  لالتفاقية  جتديد  هي 
زيت  بري  وجامعة  اجلمعية  بني  ما   2013

لدعم اأبحاث طلبة ماج�ستري برنامج اإدارة 
جمال  فـي  القت�ساد  وبرنامج  الأعمال 

القطاع امل�سرفـي. 
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جمعية البنوك تشارك فـي اطالق سجل قيد الحقوق
المتعلقة باألموال المنقولة المؤجرة 

اطالق  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
بالأموال  املتعلقة  احلقوق  قيد  �سجل 
املنقولة املوؤجرة بتاريخ 2016/02/22، 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور 
ابو  نبيل  العام  واملدير  ن�سنا�س  جوزيف 
القت�ساد  وزارة  اأطلقته  الذي  دياب 
التمويل  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الوطني 
هيئة  مع  وبال�سراكة   ،IFC الدولية 
والذي  الفل�سطينية،  املال  راأ�س  �سوق 

اخلدمات  تقدمي  تعزيز  اىل  يهدف 
فل�سطني.  فـي  اخلا�س  للقطاع  املالية 
قانون  لأحكام  ا�ستنادًا  ذلك  وياأتي 
اإىل  يهدف  الذي  التمويلي  التاأجري 
اطالع الغري بوجود حق متعلق بالأموال 
التمويلي،  بالتاأجري  املتعلقة  املنقولة 
فـي  وتاأثريه  ال�سجل  نطاق  يقت�سر  كما 
الخطارات  ن�سر  على  احلالية  املرحلة 
اتفاقيات  فـي  امل�ستخدمة  الأموال  حول 

التاأجري التمويلي.  ومن اجلدير ذكره اأن 
اجلهات  مع  وبالتن�سيق  البنوك  جمعية 
الفرتة  خالل  قامت  العالقة  ذات 
الجتماعات  من  العديد  بعقد  ال�سابقة 
م�سودة  مبو�سوع  املتعلقة  العمل  وور�س 
واطالق  املنقولة  الموال  �سجل  قانون 
اطار  فـي  وذلك  املنقولة  الموال  �سجل 
�سعيها فـي تطوير وحت�سني بيئة الأعمال 

الفل�سطينية.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لممثلي البنوك
الستعراض قرار بقانون رقم )6( بشأن الضمـان االجتماعـي

ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/03/17

 )6( رقم  بقانون  قرار  ل�ستعرا�س 
الجتماعي  ال�سمان  ب�ساأن   2016 لعام 
على  واثره  العمل  ا�سحاب  منظور  من 
املجل�س  ممثل  قدمه  امل�سرفـي  القطاع 
الفريق  فـي  اخلا�س  للقطاع  التن�سيقي 
عاطف  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 
املدراء  من  عدد  وبح�سور  عالونة، 
العامني والقليميني للبنوك وممثلني عن 
�سلطة النقد، حيث اأو�سح ال�سيد عاطف 

ا�سدر  القانون  بان  للح�سور  عالونة 
عليه  امل�سادقة  ومت  النهائي  ب�سكله 
كما  عبا�س،  حممود  الدولة  رئي�س  من 

وا�ستف�سارات  ا�سئلة  على  بالإجابة  قام 
احل�سور حول القانون. 

البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
املجل�س  �سر  واأمانة  فل�سطني  فـي  العاملة 
اخلا�س  القطاع  ملوؤ�س�سات  التن�سيقي 
قانون  م�سروع  على  مالحظاتهم  بو�سع 

عن  ال�سادر   2014 ل�سنة  ال�سركات 
وزارة القت�ساد الوطني، حيث مت تزويد 
القطاع  مبالحظات  التن�سيقي  املجل�س 
امل�سرفـي ليتم مراجعتها من قبل جمل�س 

وزارة  وتزويد  التن�سيقي  املجل�س  ادارة 
خالل  من  املالحظات  بهذه  القت�ساد 
اللجنة  فـي  املنتدبني  املجل�س  ممثلي 

الوطنية ملراجعة قانون ال�سركات.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة مشروع قانون الشركات
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جمعية البنوك تتعاون مع مبادرة الشرق األوسط لالستثمار MEII في عقد ورشة عمل

 Finpoint للتعرف على اخر المستجدات والتحديثات على موقع ملتقى التمويل اإللكتروني
مبادرة  مع  بالتعاون  البنوك  جمعية  عقدت 
ور�سة   MEII لال�ستثمار  الأو�سط  ال�سرق 
الت�سويق  ومدراء  الئتمان  ملدراء  عمل 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
 Leaders قاعة  فـي   2016/03/20

امل�ستجدات  اخر  على  للتعرف 
التمويل  ملتقى  موقع  على  والتحديثات 
فل�سطني،   -  FINPOINT اللكرتوين  
حيث عرف ممثلني الـ MEII احل�سور على 
اخر امل�ستجدات التي طراأت على املوقع ومن 
فـي  امل�سجلة  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  هي 
املوقع، كما مت خالل الور�سة عر�س برنامج 
مبادرة  باإدارة  يعمل  الذي  "م�سروعي" 
من  وبدعم  لال�ستثمار  الأو�سط  ال�سرق 
 SIDA الدويل  للتعاون  ال�سويدية  الوكالة 
و�ساحبات  اأ�سحاب  مب�ساعدة  يقوم  والذي 
املالية  القوائم  اعداد  على  امل�ساريع 
واآلية  القوائم  هذه  فهم  وعلى  مل�ساريعهم 

اىل  بالإ�سافة  امل�سروع  اأداء  على  انعكا�سها 
التعرف على نقاط القوة و ال�سعف، الفر�س 
وتقدمي  امل�سروع،  تواجه  التي  والتحديات 
احتياجات  ح�سب  الدارية  الفنية  امل�سورة 
على  للعمل  متدرب/ة  يوفر  كما  امل�سروع، 
م�ساعدة ا�سحاب امل�ساريع فـي عملية ت�سجيل 
العمليات املالية لفرتة ترتاوح بني 3-6 اأ�سهر، 
ي�ساعد  حما�سبي  نظام  برتكيب  ويقوم 

فهم  على  امل�ساريع  و�ساحبات  اأ�سحاب 
الأداء املايل مل�ساريعهم، وتعريفهم وتدريبهم 
 FINPOINT برنامج  على  وم�ساعدتهم 
حث  مت  الور�سة  نهاية  وفـي  فل�سطني.   -
له من  ملا  امللتقى  فـي  الت�سجيل  البنوك على 
مزايا وفائدة تعود عليهم كجهة ممولة لهذه 
امل�ساريع دون تعب بحيث تتالءم مع معايريهم 

وتزيد الـح�سة ال�سوقية دون عناء.

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء العالقات العامة وممثلي سلطة النقد
لمناقشة موضوع تنظيم »مؤتمر المسؤولية االجتماعية«

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
العاملة  البنوك  ممثلي  العامة  العالقات 
النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني  فـي 
بتاريخ 2016/02/18 فـي مقر اجلمعية 
ملناق�سـة مو�سوع تنظيم موؤمتر م�سرفـي 
العام  خالل  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  ومت   ،2016

عقد  فـي  للجمعية  ال�سابقة  التجارب 
و�سرورة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ملتقيات 
امل�سوؤولية  ا�سرتاتيجية  و�سع  يتم  اأن 
حيث  فـي  امل�سرفـى  للقطاع  الجتماعية 

يتم الو�سول اإىل اأف�سل النتائج من خالل 
ومت  املجال،  هذا  فـي  البنوك  م�ساهمات 

لحقة  اجتماعات  عقد  على  التفاق 
ملتابعة املو�سوع .
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جمعية البنوك تقيم غداء عمل
على شرف معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا 

اقامت جمعية البنوك غداء عمل على �سرف 
ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
وذلك بتاريخ 2016/01/25 بفندق الروت�س 
من  له  مرافق  وفد  بح�سور  غزة،  قطاع  فـي 
حمافظات ال�سفة الغربية والذي �سم اأع�ساء 
جمل�س اإدارة �سلطة النقد واأع�ساء من جمل�س 
العامني  املدراء  من  وعدد  اجلمعية  ادارة 
للبنوك العاملة فـي فل�سطني، واأع�ساء جمل�س 
الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
وروؤ�ساء موؤ�س�سات املجل�س التن�سيقي ملوؤ�س�سات 
اأهلية  موؤ�س�سات  واأع�ساء  اخلا�س  القطاع 
واأ�ساتذة اقت�ساد وعدد كبري من امل�سرفـيني 
خالل  ومت  الأعمال،  ورجال  والقت�ساديني 

اللقاء تبادل وجهات النظر والآراء بخ�سو�س 
وتطوير  حت�سني  و�ُسبل  امل�سرفـية  التطورات 
الوطن،  حمافظات  فـي  القت�سادية  احلياة 

واخلا�س  العام  القطاع  بني  ال�سراكة  واأهمية 
التنمية،  وتعزيز  املحلي  املجتمع  خدمة  فـي 

خا�سة فـي ظل الأو�ساع ال�سيا�سية الراهنة.

جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك تحت عنوان
»مدى تقييم اعتماد البنوك و مؤسسات االقراض الصغير معايير حماية المستهلك«

عمل  ور�سة  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
بتاريخ  امل�ستهلك  حماية  جمعية  عقدتها 
تقييم  "مدى  عنوان  حتت   2016/03/27

اعتماد البنوك وموؤ�س�سات القرا�س ال�سغري 
رعاية  حتت  امل�ستهلك"  حماية  معايري 
ومب�ساركة معايل حمافظ �سلطة النقد عزام 
واأكادمييني  وخمت�سني  وم�سرفـيني  ال�سوا 
اأ�سعار  مراجعة  �سرورة  اإىل  خاللها  دعوا 
ال�سبل  عن  والبحث  فل�سطني،  فـي  الفائدة 
الرامية اإىل تخفـي�سها �سواء من قبل البنوك 
وخالل  ال�سغري،  الإقرا�س  موؤ�س�سات  اأو 
نبيل  البنوك  عام جمعية  مدير  القاها  كلمة 
اأ�سار فـيها  ابو دياب فـي اجلل�سة الفتتاحية 
اأ�سعار  باأن  خاطئًا  انطباعا  هناك  اأن  اإىل 
فل�سطني،  فـي  مرتفعة  امل�سرفـية  اخلدمات 
علما باأن العائد على ال�ستثمار فـي فل�سطني 

اأقل من نظريه فـي الأردن اأو لبنان على الرغم 
بكثري  اأعلى  فل�سطني  فـي  املخاطر  اأن  من 
حيث اعترب ذلك �سببا كافـيا لتفنيد النظرة 
املجتمعية ال�سائدة حول البنوك فـي فل�سطني.
وقال بان البنك حري�س على املحافظة على 
ما  الثقة  امل�سرفـي  العمل  فاأ�سا�س  �سمعته، 

بينه وبني املجتمع مبوؤ�س�ساته واأفراده، كما نوه 
اىل اأهمية التعاون مع جمعية حماية امل�ستهلك 
امل�ستهلك  تهم  التي  امل�سرفـية  الق�سايا  فـي 
وتطوير  للجمهور  املطلوبة  التوعية  لتحقيق 
الأولويات واآليات املتابعة، وذلك حتت مظلة 

�سلطة النقد الفل�سطينية. 
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جمعية البنوك وسلطة النقد تنظمان اجتماعا لمدراء التسويق
استعدادًا إلطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2016

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سويق 
فل�سطني مع ممثلي �سلطة النقد ومن�سقي 
مديريات الرتبية والتعليم وممثلي برنامج 
بتاريخ  الدولية  الغوث  وكالة  فـي  التعليم 
النقد  �سلطة  مقر  فـي   2016/02/16

ال�ستعدادات  ا�ستكمال  اإطار  فـي  وذلك 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  لإطالق 
وو�سع   2016 للعام  وال�سباب  لالأطفال 
خالل  ومت  به،  اخلا�سة  العمل  خطة 
الجتماع التباحث فـي اآلية العمل والتن�سيق 
بني موظفـي امل�سارف ومن�سقي املديريات 
زيارات  لتن�سيق  املحافظات  جميع  فـي 
الثامن،  ال�سف  املدار�س وخا�سة لطالب 

الأ�سبوع  اإطالق  املفرت�س  من  كان  حيث 
 2016/03/13 فـي  العام  هذا  امل�سرفـي 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 
عزام ال�سوا، وبالتعاون مع جمعية البنوك 

مدار�س  ومديرية  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
ال�سرابات  وب�سبب  الدولية،  الغوث  وكالة 
اطالق  تاأجيل  مت  املدار�س  فـي  متت  التي 

ال�سبوع اىل وقت اخر يحدد لحق .

جمعية البنوك وسلطة النقد تنظمان اجتماعا لمدراء التسهيالت
لعرض ومناقشة مسودة تعليمات االقراض المسؤول

ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
الت�سهيالت لدى البنوك العاملة فـي فل�سطني 
مع ممثلي �سلطة النقد الفل�سطينية بتاريخ 
وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2016/02/17

لعر�س وا�ستكمال مناق�سة م�سودة تعليمات 
مناق�ستها  مت  والتي  امل�سوؤول  القرا�س 
�سلطة  ممثلي  اأو�سح  حيث  ال�سابق،  العام 
هذه  من  الهدف  بان  للح�سور  النقد 
جهات  بني  العالقة  حتديد  هو  التعليمات 
وم�ستهلكي  ناحية  من  والتمويل  القرا�س 
اأخرى،  ناحية  من  امل�سرفـية  اخلدمات 
امل�سوؤول  لالإقرا�س  الأ�سا�سي  املفهوم  وان 
جتاه  اخلدمات  مزودي  م�سوؤولية  حول 
تطوير  عليهم  يتوجب  حيث  املقرت�سني، 
يتوائم  مبا  واملالية  امل�سرفـية  منتجاتهم 

املحلي  واملجتمع  املقرت�س  احتياجات  مع 
وعدم توقيع عقد الت�سهيالت مع املقرت�س 
ل  للمقرت�س  ت�سهيالت  عقد  اقرتاح  اأو 
املقرت�س  ومالءة  احتياجات  مع  يتنا�سب 
املالية والتحقق من قدراته وامكانياته على 

التمويل،  اأو  القر�س/  منحه  قبل  ال�سداد 
�سيتم  التعليمات  هذه  بان  العالن  مت  كما 
للم�سارف  للنفاذ  قابلة  وت�سبح  اإ�سدارها 
تاريخ  من  اعتبارًا  الإقرا�س  وموؤ�س�سات 

.2016/05/01
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جمعية البنوك تلتقي بعثة البنك الدولي 
نبيل  البنوك  جمعية  عام  مدير  التقى 
بتاريخ  الدويل  البنك  بعثة  دياب  اأبو 
2016/03/15 فـي مقر اجلمعية ، حيث مت 

القطاع امل�سرفـي  البعثة على واقع  اطالع 
هذا  فـي  امل�ستجدات  واآخر  فل�سطني  فـي 
اأولويات دعم  فـي  التباحث  كما مت  املجال 

القادمة  م�ساريعه  فـي  الدويل  البنك 
للقطاع املايل وامل�سرفـي الفل�سطيني.

ن�سقت جمعية البنوك ما بني البنوك العاملة 
فـي فل�سطني و�سلطة النقد بو�سع مالحظاتهم 
�سركات  "تنظيم عمل  تعليمات  م�سودة  على 
�سلطة  عن  ال�سادرة  املدفوعات"  وخدمات 
الرقابة  دائرة  على  عر�سها  ليتم  النقد 
وتعديل  بها  والخذ  ملناق�ستها  والتفتي�س 
النهائي  ب�سكلها  ا�سدارها  قبل  التعليمات 
ومبا ل يتعار�س مع النظمة والقوانني، حيث 
البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  اجلمعية  عقدت 
النقد  �سلطة  وممثلي  فل�سطني  فـي  العاملة 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/02/02 بتاريخ 
م�سـودة  على  البنوك  مالحظات  ملناق�سـة 
تو�سيح  الجتماع  خالل  ومت  التعليمـات، 
امل�سودة  من  املطلوب  النقد  �سلطة  ممثلي 
وطبيعة املالحظات التي يجب ان تو�سع على 
البنوك  قيام  على  احل�سور  واتفق  امل�سودة، 
بتزويد اجلمعية مبالحظات جديدة بناَء على 
التو�سيحات التي متت خالل الجتماع، وعلى 

عقد اجتماع اخر ملناق�سة هذه املالحظات.
وعقدت اجلمعية اجتماعًا اخر ملمثلي البنوك 
النقد  �سلطة  وممثلي  فل�سطني  فـي  العاملة 
اجلمعية  مقر  فـي   2016/02/18 بتاريخ 
على  املحدثة  البنوك  مالحظات  ملناق�سـة 

بالتنسيق مع سلطة النقد جمعية البنوك تضع المالحظات و تناقشها
على مسودة تعليمات »تنظيم عمل شركات وخدمات المدفوعات«

الجتماع  خالل  ومت  التعليمـات،  م�سـودة 
ا�ستف�سار ممثلي �سلطة النقد من البنوك التي 
لها مالحظات على امل�سودة، وقام ممثلي �سلطة 
النقد بتزويد البنوك مب�سودة تعليمات حمدثة 

بناء على املالحظات الواردة من البنوك وفـي 
بهذه  العمل  على  التفاق  مت  الجتماع  نهاية 
قبل  اأمكن  اإن  امل�سودة  وتعديل  املالحظات 

اعتمادها وا�سدارها ب�سكلها النهائي.
جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد

بخصوص العضوية فـي نظام المفتاح الوطني 194
البنوك  بني  ما  البنوك  جمعية  ن�سقت 
العاملة فـي فل�سطني و�سلطة النقد بو�سع 
�سلطة  تعليمات  م�سودة  على  مالحظات 

نظام  فـي  الع�سوية  بخ�سو�س  النقد 
املفتاح الوطني 194، ليتم تزويدها بهذه 
املالحظات لدرا�ستها والأخذ بها اإن اأمكن 

ب�سكلها  التعليمات  اإ�سدار  قبل  وذلك 
النهائي.
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بيت البنوك

تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد 
جمعية البنوك تكرم الموظفـين المتميزين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني

الحتفال  البنوك  جمعية  نظمت 
املتميزين  املوظفـني  لتكرمي  ال�سنوي 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  فـي 
فندق  فـي   2016/03/21 بتاريخ 
جراند بارك، وذلك حتت رعاية معايل 
ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة  حمافظ 
اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  وبح�سور 
املوارد  دوائر  ومدراء  ن�سنا�س  جوزيف 
فـي  العاملة  البنوك  فـي  الب�سرية 

فل�سطني.
جوزيف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  رحب 
املوظفـني  وهنا  باحل�سور  ن�سنا�س 
العايل  اأدائهم  على  املتميزين 
ن�ساطًا  املنا�سبة  هذه  واعترب  واملجتهد 
و�سّدد  املتميز  املوظف  يخ�س  متميزًا 
للبنوك  التجربة  هذه  اأهمية  على 
ونّوه  كما  �سواء،  حٍد  على  وللموظفـني 
ا�ستكماًل  ياأتي  احلدث  هذا  اأن  اإىل 
فـي  اجلمعية  اأطلقتها  التي  للمبادرة 
الأعوام ال�سابقة واأكد خالل كلمته على 
مبداأ عمل اجلمعية و�سعارها "الرتقاء 
والذي  امل�سرفـية"  بال�سناعة 
العمل  فـي  الب�سري  بالعن�سر  يتحقق 
الهتمام  و�سرورة  وتطوره،  امل�سرفـي 
ويعترب  للبنوك،  الذكي  املال  براأ�س 
اأهم  اأحد  الب�سرية  املوارد  مو�سوع 
اإىل قيام  جمالت عمل اجلمعية، لفتًا 
اجلمعية باإجراء العديد من الدرا�سات 
درا�سة  مثل  املجال  بهذا  العالقة  ذات 

الرواتب  ومميزات  الوظيفـي  اجلهاز 
للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، كما يتم 
املتعلقة  العمل  ور�س  من  العديد  عقد 

الب�سرية. باملوارد 
النقد  �سلطة  األقاها ممثل  كلمة  وخالل 
املتميزين  املوظفـني  هناأ  فرعون  علي 
من  مزيدًا  لهم  ومتنى  البنوك،  فـي 
وم�سلحة  خري  فـيه  ملا  والتقدم  النجاح 
الذي  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز 
وكفاءته،  وتطوره  متيزه  يوم  كل  يثبت 
جتاه  امل�سوؤولية  من  عال  بح�س  ومتتعه 
بتقدير  ويحظى  واملواطنني،  املجتمع 
على  واأثنى  الدولية.  املوؤ�س�سات  وثناء 
الفعالية  هذه  لتنظيمها  البنوك  جمعية 
مدى  تعك�س  التي  املهمة  ال�سنوية 
العمل  فـي  الب�سري  بالعن�سر  الهتمام 
فـي حتفـيز موظفـي  وت�سهم  امل�سرفـي، 

البنوك وتعزيز قدراتهم. 
و�سملت قائمة املوظفـني املتميزين للعام 
قبل  من  ت�سميتهم  مت  الذين   2015

البنك   - ع�سفور  ابو  عالء  اإداراتهم: 

 - �ساللدة  زكريا  العربي،  الإ�سالمي 
و�سام  الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك 
عنان  الأردين،  الأهلي  البنك   - �سالح 
عبد الفتاح - البنك التجاري الأردين، 
التجاري  البنك   - م�سحل  بالل 
البنك   - نزال  مها  الفل�سطيني، 
العربي، عال التميمي - البنك العقاري 
 - من�سور  جمد  العربي،  امل�سري 
بنك   - خماي�سه  وليد  الوطني،  البنك 
ال�ستثمار  بنك   - الدلو  ماهر  الأردن، 
بنك   - دعاجنه  خليل  الفل�سطيني، 
خالد  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان 
نورا  عمان،  القاهرة  بنك   - العرج 

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

املوؤ�س�سة به، وحتفزه على العمل.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين
لمناقشة الرسوم الجديدة المفروضة على السندات العدلية 

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2016

اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
لدى  القانونيني  للم�ست�سارين 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
2015/03/29 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة 

الر�سوم اجلديدة املفرو�سة على  مو�سوع 
احل�سور  ناق�س  حيث  العدلية،  ال�سندات 
والر�سوم  الرهن،  �سندات  مو�سوع  بدايًة 
مبوجب  املحامني  نقابة  فر�ستها  التي 
ب�ساأن   2009/1 رقم  التنظيمية  الالئحة 
وال�سركات  العدلية  ال�سندات  تنظيم 
املحامني،  قبل  من  تنظم  التي  والعقود 
على  بناًء  موؤخرًا  تفعيلها  مت  والذي 
وجمل�س  املحامني  نقابة  بني  تفاهمات 
مايل  اأثر  من  لها  وما  الأعلى،  الق�ساء 
ت�سهيالت  على  احلا�سلني  على  ا�سافـي 
واتفق احل�سور على: توجيه  البنوك،  من 

م�ساركة فل�سطينية فـي املوؤمتر امل�سرفـي 
خالل  من   ،2016 لعام  ال�سنوي  العربي 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سم  وفد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  و  ال�سوا  عزام 
عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية 
ح�سر  كما  دياب،  اأبو  نبيل  اجلمعية 
ال�سالمي  البنك  عام  مدير  املوؤمتر 
بنك  قا�سم ومدير عام  بيان  الفل�سطيني 
القد�س �سميح �سبيح، وعقد املوؤمتر الذي 
حتت  العربية  امل�سارف  احتاد  نظمه 
عنوان: "التكامل امل�سرفـي العربي" فـي 
بريوت،  مدينة  فـي   2016/03/31-30

اربعة  على  املوؤمتر  فعاليات  وتركزت 

احلال،  بواقع  بنك  كل  ادارة  اىل  كتاب 
القرار  فـي  التقيد  من  منا�س  ل  وانه 
والتوجيه  جتميده،  اأو  الغاءه  يتم  مل  ما 
التي  والأحكام  بالر�سوم  البنوك  لإدارات 
وبحث  املذكورة،  الالئحة  �ستحكمها 
تكاليف  الر�سوم اىل  امكانية ا�سافة هذه 
البنك  قيام  مقابل  والت�سهيالت  القرو�س 
العميل  عن  نيابة  الر�سوم  هذه  بت�سديد 

العربي هدف  التكامل امل�سرفـي  حماور: 
مقومات  للتنمية،  وو�سيلة  ا�سرتاتيجي 
التكامل امل�سرفـي العربي، دور الفوائ�س 
املالية فـي اإعادة البناء والعمار )م�سروع 
امل�سرفـي  التكامل  عربي(،  مار�سال 

املحامني  تكليف  وجتنب  منه،  بتفوي�س 
ومن  العدلية  ال�سندات  بختم  املقيمني 
التوفـري  اأجل  للبنك من  ثم اعادة قيمتها 
التاأثري  ذلك  �ساأن  من  لأن  الزبائن،  على 
على ع�سويتهم فـي نقابة املحامني، واثارة 
وما  املحاماة،  مهنة  باآداب  تتعلق  �سبهات 
فـي  تاأديبية  م�سوؤوليات  من  عليه  يرتتب 

مواجهة نقابة املحامني.

وجتفـيف  الرهاب  مواجهة  فـي  العربي 
البيان  باإ�سدار  املوؤمتر  واختتم  منابعه. 
للموؤ�س�سات  تكرمي  حفل  واإقامة  اخلتامي 

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

ممثاًل  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  عن 
اجتماعات عدد من املجال�س واللجان خالل 
�ساركت  حيث  العام،  هذا  من  الأول  الربع 
التنفـيذية  اللجنة  اجتماع  من:  كل  فـي 

مل�سروع تطوير القطاع اخلا�س - التجمعات 
فـي   2016/01/27 بتاريخ  العنقودية 
ال�سناعية  التجارية  الغرف  احتاد  مقر 
واجتماعات  الفل�سطينية،  الزراعية 
جمل�س ادارة �سندوق درء املخاطر بتاريخ 

فـي  و2016/03/21-06   2016/02/21

مقر وزارة الزراعة، واجتماع جمل�س اإدارة 
الثالث   - والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 
مقر  فـي   2016/02/27 بتاريخ  ع�سر 

املجل�س.

بيت البنوك

العام  باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
للجنة  الثالث  الجتماع  فـي  دياب  اأبو  نبيل 
الفنية لبناء ال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستمال 
املايل بتاريخ 2016/03/16 فـي مقر �سلطة 

النقد، ومت خالل الجتماع مناق�سة عدد من 
املوا�سيع الهامة حيث ت�سمن جدول العمال: 
وعر�س  الثاين  الجتماع  حم�سر  اعتماد 
الدرا�سة امليدانية والتطورات عليها، ومو�سوع 

جمموعات  فـي  امل�سرفـي  القطاع  ممثلني 
العمل اخلا�سة بال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول 
املايل والتي مت اختيارهم بالتن�سيق مع البنوك 

ومناق�سة اهداف هذه املجموعات ومهامها. 

جمعية البنوك تشارك في االجتماع الثالث للجنة الفنية
لبناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماعات اللجنة الفنية
لتعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

العام  باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
الفنية  اللجنة  اجتماعات  فـي  دياب  اأبو  نبيل 
ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات  وتطوير  لتعزيز 
واملتو�سطة واملنبثقة عن جلنة متابعة تو�سيات 

الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر 
"بلورة  موؤمتر  لعقد  للتح�سري  وذلك   2013

ا�سرتاتيجية املرحلة القادمة لتمويل املن�ساآت 
مبدينة  عقد  والذي  واملتو�سطة"  ال�سغرية 

حققت  حيث   ،2016/03/23 بتاريخ  اريحا 
اللجنة عددًا من الجنازات فـي جمال تعزيز 
وتطوير قدرات املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

والتي مت عر�سها املوؤمتر. 

2015/12 المؤشــر المصرفـي

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«
اأ�سدرت جمعية البنوك خالل الربع الأول من 
العام 2016 ثالثة اإعداد من الن�سرة ال�سهرية 
 2015/12 لالأ�سهر  امل�سرفـي"  "املوؤ�سر 
و2016/2,1 والتي تهدف اإىل توفـري املعرفة 
عن واقع القطاع امل�سرفـي من خالل حتليل 

لأهم بنود امليزانية املجمعة ما ي�سكل مرجعا 
ويرافق  القرار،  و�سناع  واملهتمني  للباحثني 
"بيانات م�سرفـية"  هذه الإ�سدارات بطاقة 
ملخ�سا  لت�سكل  الأ�سهر  ذات  تخ�س  والتي 

�سهل ال�ستخدام لبنود امليزانية املجمعة.

2016/10 المؤشــر المصرفـي

2016/20 المؤشــر المصرفـي
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بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني

جمعية البنوك تشارك فـي اجتماع مجلس المدفوعات الوطني االول لعام 2016
�ساركت جمعية البنوك فـي اجتماع جمل�س 
 2016 للعام  الول  الوطني  املدفوعات 
مقر  فـي   2016/03/14 بتاريخ  وذلك 
البنوك  عن  ممثل  ب�سفتها  النقد  �سلطة 

فـي  اع�ساء  الغري  فل�سطني  فـي  العاملة 
خالل  ومت  الوطني،  املدفوعات  جمل�س 
املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  الجتماع 
اعمال  جدول  ت�سمن  حيث  الهامة 

الوطني وم�سروع  الجتماع م�سروع املفتاح 
اىل  لل�سيكات  اللكرتونية  املقا�سة  ادخال 

فل�سطني. 



بــانــورامــا

ضمن حملة »غير حياتك وحقق احالمك« لبرنامج حسابات التوفـير
بنك القاهرة عمان يحتفل 

بتسليم الجائزة لشهركانون االول  و كانون الثاني وقيمة كل منها 100,000 دوالر

ويتبرع لحملة قوارب لترميم البيوت 
تربع  بتقدمي  عمان  القاهرة  بنك  قام 
البيوت  ترميم  حملة  �سمن  قوارب  حلملة 
و�سمن  الإجتماعية  امل�سوؤولية  اطار  �سمن 

منزل  لرتميم  الن�ساين  املجتمعي  العمل 
فـي منطقة  امل�ستورة  العائالت  منازل  من 
اجلفتلك، والتي ل ميلك �ساكنيها اإمكانية 

تغطية تكاليف اإ�سالحها وترميمها  واإعادة 
تاأهيله بحيث ي�سبح قاباًل لل�سكن الكرمي.

بت�سليم  عمان  القاهرة  بنك  احتفل 
الول  كانون  ل�سهر  ال�سهرية  اجلائزة 
2015، �سمن حملة "غري حياتك وحقق 

وقيمتها  التوفـري  حل�سابات  اأحالمك"  
عبد  منيب  لل�سيد  دولر،   100,000

الرحمن �سبيب املدخر لدى فرع جنني، 
والآن�سة دلل ابراهيم حنا عمار املدخرة 
لدى فرع اريحا، وقد تلقى الفائزين خرب 
وعند  كبريين،  وفرح  بده�سه  فوزهما 
امل�ستقبلية  خمططاتهما  عن  �سوؤالهما 

ببناء  �سيقوم  بانه  منيب  ال�سيد  قال 
بانها  الآن�سة دلل:  للعائلة وقالت  منزل 
بال�سكر  وتقدما  اأر�س،   ب�سراء  �ستقوم 

والعرفان لبنك القاهرة عمان.
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ا�ستمرارية  عــــن  الإ�سكان  بنك  اأعلــن 
ح�سابات  بجوائز  اخلا�سة  حملـــتـه 
التوفـري للعام 2016 وذلك بهدف ت�سجيع 
القائمني  البنك  عمالء  لدى  الدخار 
واملحتملني ومنح جميع هوؤلء من اأ�سحاب 
الرواتب ورّبات البيوت واأ�سحاب الأعمال 
واحلرفـيني  واملهني  العايل  والتعليم 
بجوائز  للفوز  جديدة  فر�س  والأطفال، 
و�سح  احلملة  اأبعاد  ولتو�سيح  جمزية. 
القليمي  املدير  الربغوثي  حممد  ال�سيد 
من  العمالء  متنح  احلملة  اأّن  البنك  فـي 
كربى  بجائزة  الفـــوز  فر�س  املّدخرين، 
واحد  لفائز  متنح  دينار  الف   50 بقيمة 

فـي نهاية كل �سهر، هذا اإىل جانب جوائز 
على  موزعة  دينار   5,000 بقيمة  تر�سية 

50 فائز بواقع 100 دينار لكل فائز.

وما جتدر الإ�سارة اإليه اأّن جوائز ح�سابات 
اأعاله،  عنه  املنّوه  الإطار  وفـي  التوفـري 
 ،2016 العام  مدار  على  ت�ستمر  �سوف 
ح�سابات  اأ�سحاب  جميع  يكون  و�سوف 
عن  ر�سيدهم  ادنى  يزيد  التي  التوفـري 
بال�سحوبات  للدخول  موؤهلني  دينار   200

باأنه  علما  احلملة،  هذه  بجوائز  اخلا�سة 
تخ�س  اأكرب  بقيم  جوائز  هناك  �ستكون 
�سهر رم�سان املبارك �سيتم العالن عنها 
فـي حينه. وياأتي اإطالق احلملة ان�سجامًا 

ت�سجيع  ت�ستهدف  التي  البنك  �سيا�سة  مع 
اإىل  الكرمي،  لدى اجلمهور  الدخار  عادة 
على  املدخرين  هوؤلء  م�ساعدة  جانب 
بالفوز  وطموحاتهم  اأحالمهم  حتقيق 
مُيّكنهم  ومبا  جمزية  نقدية  مببالغ 
وحياة  حياتهم  فـي  تغيري  اإحداث  من 
بنك  باأن  يوؤكد  الذي  الأمر  عائالتهم، 
ال�سكان هو البنك الرائد واملت�سدر دائمّا 
التوفـري  ح�سابات  جوائز  منح  جمال  فـي 
فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  امل�ستوى  على 
تطوير  على  البنك  يحر�س  اإذ  والأردن، 
لعدد  املجال  لإف�ساح  با�ستمرار  اأنظمته 

اأكرب من العمالء بالفوز بهذه اجلوائز.

بنك اإلسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفـير الخاصة بالعام 2016

استكمااًل لدورتهم التدريبية »قراراتي المالية«
طالب انجاز فلسطين فـي زيارة ميدانية الى بنك االسكان

بالتعاون  فل�سطني  اجناز  موؤ�س�سة  نظمت 
زيارة  اهلل  رام  فـي  ال�سكان  بنك  مع 
ميدانية لطالب مدر�سة الوحدة الأ�سا�سية 
للبنني وذلك ا�ستكمال لدورتهم التدريبية 
"قراراتي املالية"، بحيث ا�ستهدفت الزيارة 
30 طالب من طالب ال�سف التا�سع اللذين 

م�ساعد  و  م�سوؤول  من  كل  قام مبرافقتهم 
م�سوؤول عمليات اجناز - رام اهلل بال�سافة 
بنك  من  �سومان  حممد  املتطوع  اىل 

ال�سكان. 
حوايل  ا�ستمرت  والتي  الزيارة  ت�سمنت 
داخل  للطالب  جولة  والن�سف  ال�ساعة 
املتطوع  مبرافقة  املختلفة  البنك  اق�سام 
والوظيفـية  الدارية  الدوائر  على  للتعرف 
باأجواء  الطلبة  تعريف  اإىل  بالإ�سافة 
الواقع  ار�س  على  البنوك  داخل  العمل 
ملا  وتطبيقًا  ت�سغيلية  و  ادارية  ناحية  من 
مت اخذه بالدورة التدريبية النظرية. ومن 
رئي�س   - غنامي  جوين  ال�سيد  قام  طرفه، 

وحدة الت�سويق والعالقات العامة فـي بنك 
البنك  ن�ساأة  عن  نبذة  بتقدمي   - ال�سكان 
وجناحاته  واجنازاته  املختلفة  واق�سامه 
وت�ساوؤولت  ا�ستف�سارات  عن  والجابة 
من  رمزية  هدايا  تقدمي  مت  ثم  الطلبة، 
قام  اجلولة  نهاية  وفـي  للطالب.  البنك 
�سايل  رام اهلل،   - م�سوؤول عمليات اجناز 
النت�سة، ب�سكر بنك ال�سكان على تعاونهم 
براجمها  لإجناح  اجناز  موؤ�س�سة  مع 
التدريبية باملدار�س وعلى ح�سن ال�ستقبال  
وال�سيافة. وي�سار اىل ان اإجناز هي موؤ�س�سة 
نخبة  ويرعاها  يديرها  م�ستقلة  فل�سطينية 

ع�سو  وهي  الفل�سطينية،  ال�سركات  من 
 Junior Achievement موؤ�س�سة  فـي 
 ،1919 عام  تاأ�س�ست  التي   Worldwide

الفر�س  تعزيز  اإىل  اإجناز  وتهدف 
القت�سادية لل�سباب الفل�سطيني عن طريق 
تقدمي �سل�سلة دورات تعليمية اقت�سادية ذات 
طابع عملي من خالل املدار�س واجلامعات 
القطاع  من  ومتطوعات  متطوعون  ينفذها 
لدخول  تاأهيلهم  خاللها  من  يتم  اخلا�س 
معرتك احلياة وعامل الأعمال، كما تو�سح 
املعرفـية  الرثوة  تفعيل  كيفـية  عمليًا  لهم 

وادارتها.
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وينفذ مناورة إخالء لموظفـي البنك بالتعاون مع الدفاع المدني 

التي  واحلكومية  الهلية  للموؤ�س�سات  الالزم 
�سالمتهم  على  وحتافظ  جاهزيتهم  ت�سمن 
جهته  ومن  طارئ.  اأي  حدوث  حالت  فـي 
ال�سيد  ال�سكان  لبنك  القليمي  املدير  ثمن 
واأكد  املدين  الدفاع  جهود  الربغوثي  حممد 
�سيا�سة  بنود  تطبيق  البنك على  على حر�س 
اختبار  ذلك  فـي  مبا  العمال  ا�ستمرارية 
ال�سيناريوهات  ملواجهة  املو�سوعة  اخلطط 
امن  ل�سمان  وجدي  فعلي  ب�سكل  املحتملة 
على  واأكد  كما  واملراجعني،  وموظفـيه  البنك 
�سرورة ا�ستمرار التعاون والتوا�سل مع الدفاع 

املدين فـيما يخدم م�سلحة الوطن واملواطن. 
يذكر اأن الدفاع املدين و�سمن خططه يهدف 
واملتدربني  املتطوعني  من  وحدات  لإن�ساء 
وجلان �سالمة ليكونوا �سندا لهم فـي حالت 
الطوارئ؛ ويتم ذلك من خالل عقد الدورات 
والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  فـي  التدريبية 
كل  املهمات  تنفـيذ  على  العمل  للكل  ليت�سنى 
الفرتة  قام خالل  اإخت�سا�سه، بحيث  ح�سب 
علوم  فـي  تدريبية  دورة  باختتام  ال�سابقة 
الدفاع املدين ملوظفـي الدارة القليمية لبنك 

ال�سكان فـي رام اهلل.

الدفاع  مديرية  فـي  التدريب  طواقم  نفذت 
�سيناريو  والبرية،  رام اهلل  املدين مبحافظة 
بنك  وفرع  القليمية  الدارة  ملوظفـي  اإخالء 
الخالء  وفقا خلطة  املا�سيون  فـي  ال�سكان 
فـي  املخاطر  ادارة  مع  بالتعاون  املو�سوعة 
البنك، ويهدف التمرين الذي يندرج �سمن 
فـي  املعتمدة  العمال  ا�ستمرارية  خطة 
ورفع  الطوارىء  فرق  دور  تفعيل  اىل  البنك 
جاهزية موظفـي البنك لتطبيق عملية اخالء 
وقوع  اثناء  املعتمدة  للمعايري  وفقا  �سريعة 
يعمل  ومبا  ذلك  ت�ستدعي  قد  �سيناريوهات 
على حماية و�سالمة موظفـي وعمالء البنك، 
وقد �سارك فـي التمرين ما يقارب 100 موظفا 
القليمية  الدارة  اق�سام  كافة  من  وموظفة 
بال�سافة اىل موظفـي فرع املا�سيون، حيث 

مت تقدمي التوجيهات والر�سادات لهم .
امل�سارك  املدين  الدفاع  طاقم  اأكد  وبدوره 
التدريب  تنفـيذ  �سرورة  على  العملية  فـي 
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امل�سوؤولية  واقع  ومن  ال�سكان  بنك  قام 
الجتماعية و�سمن �سيا�سة التعاون امل�سرتك 
املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات  البنك  بني 
بامل�ساهمة فـي جتهيز خمترب احلا�سوب فـي 
مدر�سة ال�ستقالل الأ�سا�سية املختلطة ببلدة 
البالغ  املدر�سة  وذلك خلدمة طلبة  جماعني 
ال�سفوف  من  وطالبة  طالبا   113 عددهم 

الأول حتى الرابع الأ�سا�سي.
لبنك  القليمي  املدير  �سرح  جانبه  ومن 
التربع  هذا  باأن  الربغوثي  حممد  الإ�سكان 
يعك�س حر�س البنك على التزامه بامل�سوؤولية 
دعم  فـي  �سيا�سته  و�سمن  الجتماعية، 
القطاع  وخا�سة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات 
التعليمي، كما اأ�سار اىل اأهمية ايجاد البيئة 
املدر�سية ال�سليمة واملتطورة خلدمة التعليم 

املدر�سة  مديرة  �سكرت  وبدورها  والتعلم. 
على  ال�سكان  بنك  جاغوب  اأمل  ال�سيدة 
امل�ساهمة  هذه  عملت  بحيث  ال�سخي،  دعمه 
على ادخال الفرحة للطلبة ووفرت لهم اجلو 
ال�سليم لتطوير العملية التعليمية، وا�سارت اىل 
اأهمية جتهيز املخترب ملا �سيعود بالفائدة على 
بدوره  والذي  العلمي،  وحت�سيلهم  الطالب 

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

وتاأتي هذه املبادرة �سمن دور بنك الإ�سكان 
لتعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية 
امل�ستدامة وروح امل�سوؤولية فـي عدة جمالت، 
وحر�سه  اهتماماته،  اأوائل  من  تعترب  والتي 

على امتام امل�سرية التعليمية لكافة الطلبة.

ويساهم بتجهيز مختبر حاسوب فـي مدرسة االستقالل األساسية المختلطة فـي جماعين
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مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع ارباحا نقدية بنسبة 5 % على مساهميه

ودائع عمالء البنك الوطني تتجاوز النصف مليار دوالر
وارباحه تبلغ 7.4 مليون دوالر قبل احتساب الضريبة

البنـوك فـي فل�ســــــطني16 

اأعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته املالية 
حتقيقه  اإىل  اأ�سارت  والتي   ،2015 للعام 
احت�ساب  قبل  دولر  مليون   7.4 بلغت  اأرباحا 
مقارنة   %24.9 بلغت  منو  بن�سبة  ال�سريبة 
مليون   5.9 بلغت  حيث   2014 العام  بنهاية 
كذلك  املالية  البيانات  اأ�سارت  كما  دولر. 
اإىل جتاوز ودائع عمالء البنك الن�سف مليار 
دولر  مليون   538,6 يقارب  ما  لتبلغ  دولر 
دولر  مليون   413,9 يقارب  ما  بلغت  اأن  بعد 
.%30 ن�سبته  بلغت  بنمو   2014 العام   نهاية 
 2015 العام  فـي  البنك  موجودات  وو�سلت 
اإىل ما يقارب 820 مليون دولر لتحقق ن�سبة 
منو بلغت 20.67% بعد اأن كانت حوايل 679 
ومنت  كما   ،2014 العام  نهاية  دولر  مليون 
مليون   730 لتبلغ   %21.8 بن�سبة  مطلوباته 

دولر تقريبا مقارنة بنهاية العام 2014 حيث 
بلغت حوايل 599 مليون دولر.

ومتكن البنك كذلك من زيادة حجم حمفظة 
ت�سهيالته الئتمانية املبا�سرة لتبلغ ما يقارب 
401 مليون دولر بن�سبة منو �سجلت %34.54 

مقارنة بنهاية العام 2014 حيث بلغت حوايل 
ن�ساط  فـي  الزيادة  وهذه  دولر،  مليون   298

البنك فـي عملية الإقرا�س انعك�ست بدورها 
الفوائد  اإيرادات  �سافـي  منو  ن�سبة  على 
 22,32 وت�سجل   %32.2 لتحقق  والعمولت 
مليون   16,88 كانت  اأن  بعد  دولر  مليون 
�سياق  2014. وفـي  العام  نهاية  فـي  دولر 
كذلك  البنك  ادارة  جمل�س  اأعلن  مت�سل، 
عن رفع تو�سية للهيئة العامة تق�سي بتوزيع 
5% من  بن�سبة  م�ساهميه  على  نقدية  ارباح 

راأ�س املال،حيث �سيح�سل امل�ساهمون على 
اأرباح نقدية بواقع 0.05 دولر اأمريكي لكل 
�سهم قيمته الإ�سمية دولر واحد وباإجمايل 
املال  راأ�س  على  دولر  مليون   3.75 مبلغ 

البالغ 75 مليون دولر اأمريكي. 
وينضم إلى نظام المفتاح الوطني 194 ويعفـي عمالئه

من عمولة استخدام شبكة الصرافات اآللية الموحدة

ويوقع اتفاقية الحافظ األمين مع بورصة فلسطين
ويتم اختياره ضمن مؤشر القدس للعام 2016

ان�سم البنك الوطني اإىل البنوك امل�ساركة 
الأمر   ،194 الوطني  مفتاح  نظام  فـي 
�سبكة  ا�ستخدام  من  عمالئه  ميكن  الذي 
ال�سرافات الآلية املوحدة للبنوك امل�سرتكة 
النقدي  ال�سحب  بعمليات  للقيام  بالنظام 
دون التقيد بال�سرافات الآلية التابعة للبنك 

الوطني فقط، كما واأعلن البنك كذلك عن 
قراره مكافئة عمالئه باإعفائهم من عمولة 
ا�ستخدام �سبكة ال�سرافات الآلية املوحدة 
�سيت�سنى  ذلك  ومبوجب  للنظام.  التابعة 
�سرافات  �سبكة  ا�ستخدام  البنك  لعمالء 
والتابعة  �سرافا   370 عددها  يتجاوز  اآلية 

فل�سطني،  وبنك  العربي،  البنك  من  لكل 
وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، وبنك 
الفل�سطيني  ال�ستثمار  وبنك  القد�س، 
واملنت�سرة فـي كافة حمافظات الوطن دون 
ال�سرافات  اإىل  بالإ�سافة  عمولة  اأي  دفع 

الآلية التابعة للبنك الوطني. 

فل�سطني  وبور�سة  الوطني  البنك  وقع 
الأمني  احلافظ  اأعمال  مزاولة  اإتفاقية 
ماّلك  �سوؤون  متابعة  للبنك  تتيح  والتي 
ال�سناديق  من  وال�سندات  الأ�سهم 

املحلية  الإ�ستثمارية  واملوؤ�س�سات 
البور�سة. فـي  والأجنبية   والعربية 
الوطني  البنك  �سيقدم  الإتفاقية  ومبوجب 
للم�ستثمرين  املالية  الأوراق  حفظ  خدمات 

بهم  اخلا�سة  ال�سجالت  وحفظ  وتنظيم 
ودفع  املباعة  املالية  الأوراق  اثمان  وقب�س 
اأثمان الأوراق املالية امل�سرتاة نيابة عنهم، 
بالإ�سافة اىل ار�سال تقارير دورية للعمالء 



17 البنـوك فـي فل�ســــــطني

   

برفع  قام  انه  الوطني  البنك  اأعلن 
التمويل جلائزة قرو�س امل�ساريع  جمموع 
برنامج  �سمن  فوائد  بدون  ال�سغرية 
الفل�سطينية  للمراأة  الأول  التوفـري 
دولر  مليون  ن�سف  بواقع  "حياتي" 
املخ�س�س  املبلغ  انتهاء  بعد  اإ�سافـية 
اأمريكي،  دولر  مليون  والبالغ  للتمويل 
لي�سبح بذلك جمموع التمويل املقدم 1.5 
مليون دولر. وجاء هذا القرار بعد جناح 
والإقبال  اجلائزة  لهذه  النظري  منقطع 
الربنامج  فـي  املدخرات  قبل  من  الكبري 
على هذه اجلائزة حتديدا لعدم خ�سوعها 
خالل  الوطني  البنك  رفع  لل�سحب. كما 
دنيا  مركز  ل�سالح  تربعه  املراأة  �سهر 
حملة  �سمن  الن�ساء  لأورام  التخ�س�سي 
دعما   $3 اىل   $1 "حياتي" من  التوفـري 
لر�سالة امل�سوؤولية الإجتماعية التي يحملها 
الربنامج ول�سحة املراأة الفل�سطينية فـي 
بالن�ساء.  فتكا  الأكرث  املر�س  مواجهة 
واجلدير ذكره، اأن حملة برنامج التوفـري 
"حياتي" ل تزال م�ستمرة لغاية �سهر اأيار 
جائزة  ر�سيدها  فـي  وبقي  العام  هذا  من 
كربى واحدة )بيت وراتب لطول العمر( و 
ذهبية.  لرية   99 و  �سهرية  تعليمية  منح   3
دنيا  ومركز  الوطني  البنك  ويواظب 
عقد  على  الن�ساء  لأورام  التخ�س�سي 
فـي خمتلف  توعوية م�سرتكة  حما�سرات 

خالل شهر المرأة..رفع التبرع لصالح مركز دنيا التخصصي ألورام النساء الى 3 $ 
نجاح قياسي لجوائز القروض الصفرية لحساب التوفـير األول

للمرأة الفلسطينية »حياتي« ورفع مجموع التمويل ضمنه الى 1.5 مليون دوالر
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التوعية  لن�سر  الفل�سطينية  املحافظات 
�سرطان  عن  املبكر  الك�سف  اأهمية  حول 
الثدي والتوعية امل�سرفـية حول اخلدمات 
الإ�ستفادة  وطرق  البنوك  تقدمها  التي 

كذلك  الوطني  البنك  وتربع  كما  منها، 
لعدد  الت�سخي�سية  الفحو�سات  بتكاليف 
من ال�سيدات اللواتي ح�سرن حما�سراته 

التوعوية مبنا�سبة يوم املراأة العاملي. 

النقدية  وح�ساباتهم  حمافظهم  عن 
الإجراءات  بكافة  اطالع  على  وابقائهم 
املتعلقة بالفوائد والأرباح واحلقوق العائدة 
وقب�سها  بهم  اخلا�سة  املالية  لالأوراق 

القوانني  ح�سب  وذلك  عنهم  بالإنابة 
والأنظمة والتعليمات اخلا�سعة لهيئة �سوق 
فل�سطني  وبور�سة  الفل�سطينية  املال  راأ�س 
�سياق  وفـي  الفل�سطينية.  النقد  و�سلطة 

البنك  فل�سطني  بور�سة  اختارت  مت�سل 
املكونة  ال�سركات  الوطني من �سمن عينة 
ت�سم  والتي   ،2016 للعام  القد�س  ملوؤ�سر 

15 �سركة مدرجة من اأ�سل 49.
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بنك االردن يحقق حلمين لفائزين اثنين
بجائزة ربع مليون دينار أردني ضمن حملة جوائز حسابات التوفـير

ويعيد إطالق حملة القروض الشخصية
للمدنيين ومتقاعدي السلطة الوطنية الفلسطينية بمزايا جديدة

الفائزين  ا�سماء  عن  الردن  بنك  اأعلن 
جوائز  حلملة  الكربى  باجلائزة 
واأحالمك  عام  "كل  التوفـري  ح�سابات 
دينار  مليون  ربع  وقيمتها  حقيقة"، 
من  وكانت  الفائزين،  بني  منا�سفة 
ن�سيب كل من: ال�سيدة/ انت�سار ربحي 
البرية،  مدينة  من  مو�سى  ابراهيم 
حممود  ح�سني  عودة  ح�سن  وال�سيد/ 

من �سكان العيزرية. 
حامت  ال�سيد/  القليمي  املدير  قام  وقد 
بح�سور  اجلوائز،  هذه  بت�سليم  الفقهاء، 
جمدي  ال�سيد/  الفروع،  مدراء 
ال�سويطي،  �سامح  وال�سيد/  �سجيع، 
وفـي  العطاري.  غ�سان  وال�سيد/ 
على  الفقهاء  اأّكد  لل�سحافة،  له  كلمه 

املجتمع  فـي  التوفـري  ثقافة  ن�سر  اأهمية 
فكرة  اأتت  هنا  ومن  الفل�سطيني، 
فتعد  احل�ساب،  هذا  على  اجلوائز 
على  جوائز  اأكرب  الردن  بنك  جوائز 

وذلك  فل�سطني،  فـي  التوفـري  ح�سابات 
ل�سمان  التوفـري  على  املواطنني  حلث 
الكبرية  اأحالمهم  وحتقيق  امل�ستقبل، 

بهذه اجلائزة.

القرو�س  حملة  اإطالق  الأردن  بنك  اأعاد 
ومتقاعدي  املدنيني  للموظفـني  ال�سخ�سية 
باأف�سل  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة 
ال�سروط املي�سرة لتلبية كافة احتياجاتهم، 
اأهمها امكانية احل�سول على القر�س دون 
مناف�س  فائدة  �سعر  اإىل  بالإ�سافة  كفـيل، 
احلملة  هذه  وجاءت  الدولر.  عملة  على 

قر�سك  وانحلت...  "عقدة  �سعار  حتت 
فـيها  وي�سل  كفـيل"،  بدون  ال�سخ�سي 

�سقف القر�س اإىل 50,000 دينار اأردين.
موظفـي  من  كل  الربنامج  هذا  وي�سمل 
املثبتني  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
املعتمدة  اجلهات  وموظفـي  وامل�سنفـني 
اأي�سا  وي�سمل  كما  املثبتني،  الأخرى 

متقاعدي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
هذا وينفرد بنك الردن فـي منح القرو�س 
بدون كفالء، حيث تقت�سر ال�سمانات على 
الرواتب املحولة، دون احلاجة اإىل البحث 
على  احل�سول  يجعل  مما  كفالء  عن 

القرو�س من البنك مي�سرا جدا.

بــانــورامــا

ويدعم جمعية عطاء فلسطين الخيرية فـي توزيع كنزات شتوية ألطفال غزة 
اخلريية  فل�سطني  عطاء  جمعية  قامت 
ال�ستوية  الكنزات  من  عدد  بتوزيع 
املرحلة  من  املحتاجني  الأطفال  على 
�ساد�س،  وحتى  اأول  �سف  من  البتدائية 

بتربع كرمي من بنك الأردن.

واأ�سار الدكتور جواد وادي نائب رئي�س جمل�س 
باأن  اخلريية،  فل�سطني  عطاء  جمعية  اإدارة 
الأ�سد  الطالب  فئة  �سملت  التوزيعات  هذه 
"ب"،  البتدائية  غزة  مدر�سة  فـي  فقرًا، 

ومدر�سة غزة ها�سم البتدائية "اأ".

�سعث،  غزالة  اأبو  رجاء  ال�سيدة  و�سكرت 
فل�سطني  عطاء  جمعية  ورئي�س  موؤ�س�س 
وموظفـني  اإدارة  الأردن  بنك  اخلريية، 
مع  واملتوا�سل  الالحمدود  عطائهم  على 

اجلمعية.
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ويطلق حملة القروض الشخصية للعسكريين
القرو�س  حملة  الأردن  بنك  اأطلق 
�سعار  حتت  للع�سكريني،  ال�سخ�سية 
"قر�سك ال�سخ�سي ب�سرعة الربق"، وذلك 
حاجتهم،  لتلبية  املي�سرة  ال�سروط  باأف�سل 

بالإ�سافة اإىل اأن هذه احلملة متتاز ب�سرعة 
�سقف  ي�سل  حيث  البنكية،  الإجراءات 
القر�س للع�سكريني 30,000 دينار اأردين.
الردن  لبنك  القليمي  املدير  اأو�سح  وقد 

احلملة  هذه  اأن  الفقهاء،  حامت  ال�سيد/ 
تطوير  فـي  البنك  اأهداف  على  توؤكد 
�سرائح  كل  تنا�سب  م�سرفـية  منتجات 

املجتمع.

ويقدم القرطاسية لمدرسة شهداء تفوح االساسية فـي الخليل

ويطلق حملة تمويل السيارات العمومي
للخطوط الخارجية بين المدن »رخصتك العمومية هي ضمانك«

ويدعم االتحاد الفلسطيني للمبارزة بهدف عقد معسكر لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

مب�سوؤوليته  املتوا�سل  التزامه  اإطار  فـي 
بدوره  الأردن  بنك  من  واإميانا  املجتمعية، 
الفاعل فـي م�ساعدة وبناء املوؤ�س�سات الوطنية، 
قدم البنك تربعًا ماليًا للم�ساهمة فـي ا�ستكمال 

�سهداء  ملدر�سة  املدر�سية  واملواد  القرطا�سية 
اخلليل،  حمافظة  فـي  للبنني  ال�سا�سية  تفوح 
وذلك بهدف ت�سهيل العملية التعليمية، والتي 
من �ساأنها امل�ساهمة فـي رفع م�ستوى حت�سيل 

املوؤ�س�سات  هذه  وم�ساعدة  التعليمي،  الطالب 
الهادفة لرفع امل�ستوى التعليمي والثقافـي لأبناء 

�سعبنا.

لتمويل  جديدة  حملة  الردن  بنك  اأطلق 
اخلارجية  للخطوط  العمومية  ال�سيارات 
القيادة  رخ�سة  ب�سمان  املدن  بني 
العمومية حتت عنوان "رخ�ستك العمومية 
وت�سل  كما  كفـيل،  �سمانك"وبدون  هي 
فرتة ال�سداد لهذا القر�س اإىل 48 �سهرا، 

وت�سمل ال�سيارات امل�ستعملة واجلديدة. 
ال�سروط  باأف�سل  احلملة  هذه  �سممت 
العمومي  �سائقي  �سريحة  لتخدم  واملزايا 
وحتقيق  دخلهم  لتح�سني  بدعمهم  وذلك 
اية  اأو  بكفالء  ارتباطهم  دون  اأحالمهم، 

التزامات ا�سافـية. 

متويل  داوود  ال�سيد  بها  قام  زيارة  فـي 
رئي�س الحتاد الفل�سطيني للمبارزة - لبنك 
اهلل،  رام  فـي  القليمية  الإدارة  الأردن 
ال�سخي  للدعم  وامتنانه  �سكره  عن  اأعرب 
الذي تقدم به بنك الأردن لالحتاد، وذلك 
مهارات  على  تدريبي  مع�سكر  اإقامة  بهدف 
املبارزة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة 
اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سقيق،  الأردن  فـي 

مع�سكر حت�سريي فـي رام اهلل ملدة اأ�سبوع.
وفـي اإطار زيارته، قدم ال�سيد داوود درعًا 
الفقهاء،  حامت   / بال�سيد  خا�سا  تكرمييًا 
ودرعًا  الأردن،  لبنك  الإقليمي  املدير 
احل�سن،  رميا   / لل�سيدة  اآخر  تكرمييًا 
فـي  العامة  والعالقات  الت�سويق  م�سوؤولة 
مع  التعاون  فـي  الفاعل  لدورهما  البنك، 

الحتاد. 

ومن جهته، اأكد ال�سيد حامت الفقهاء، على اأن 
بنك الأردن ي�سعى دوما فـي اإطار م�سوؤوليته 
من  خمتلفة  فئات  �سم  اإىل  الجتماعية 
قطاعات املجتمع، بهدف حتقيق تكامل فـي 
الأدوار ما بني القطاعني اخلا�س والأهلي، 
ومن اأجل تعزيز دور الأطفال الفل�سطينيني، 
منهم،  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  �سيما  ل 

وتنمية دورهم فـي بناء املجتمع.
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بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي يطلق برنامج التوفـير الجديد »األسرة السعيدة«
برنامج  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
التوفـري اجلديد "الأ�سرة ال�سعيدة" ليكون 
لدى  املتميزة  التوفـري  برامج  من  واحدًا 
البنك، والتي من خاللها يتيح البنك لأكرب 
عدد من عمالئه فر�س الفوز بالعديد من 
التوفـري.  على  وي�سجعهم  القيمة  اجلوائز 
على  موزعة  البنك  هدايا  اأ�سبحت  حيث 
العمرة،  توفـري  برنامج  فـي  يومية  هدايا 
جواهر،  توفـري  برنامج  فـي  اأ�سبوعية 
الزواج،  توفـري  برنامج  فـي  �سهرية 
الأ�سرة  توفـري  برنامج  فـي  �سنوية  ربع 
وفر  برنامج  فـي  �سنوية  ن�سف  ال�سعيدة، 
ومتلك، و�سنوية فـي برنامج توفـري احلج. 
مدير  �سرطاوي  اأحمد  ال�سيد  واأو�سح 
برنامج  اأن  والدرا�سات  التخطيط  دائرة 

توفـري "الأ�سرة ال�سعيدة" يقدم 4 �سيارت 
و�سيارتني  كور�سا  اوبل  �سيارتني  �سنويًا، 
على  ال�سحب  يتم   2016 فـي�ستا  فورد 
على  وللدخول  �سهور   3 كل  منها  واحدة 

الربنامج  بهذا  الإ�سرتاك  يجب  ال�سحب 
فـي  اكرث  او  دولر   200 مبلغ  وايداع 
احل�ساب وكل 200 دولر ت�ساف للر�سيد 

حت�سل على فر�سة جديدة. 

www.aibnk.com
لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على الرقم المجاني 1800242242 أو زيارة أحد فروع البنك

برنامج توفير األسرة السعيدة
سيارتك الجديدة ألسرتك السعيدة

Arab Islamic Bank

4
سيارات سنوي�

ويكرم موظفـيه المتميزين لعام 2015

دورهم  اىل  م�سريًا  اأدائهم  على 
وحتقيق  الإجنازات  بتحقيق  املركزي 
العربي بتقدمي  البنك الإ�سالمي  روؤية 
خدمات ومنتجات م�سرفـية اإ�سالمية 

هذا  وياأتي  حديثة.  دولية  مبعايري 
البنك  لفل�سفة  جت�سيدًا  الإحتفال 
�سعيد  "موظف  العربي  الإ�سالمي 

�سعيد". متعامل 
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حفله  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأقام 
موظفـي  بتكرمي  اخلا�س  ال�سنوي 
جلهودهم  تقديرا  املتميزين  البنك 
2015، والتي اأ�سهمت فـي  خالل عام 
والتميز  املهنة  معايري  اأعلى  حتقيق 
كاًل من:  وقد ح�سر احلفل  والنجاح، 
عام  مدير  �سعيدي  �سامي  ال�سيد/ 
البنك، ال�سيد/ غ�سان جرب نائب املدير 
مدير  الزامل  نظام  ال�سيد/  العام، 
واملطلوبات،  الفروع  تنمية  دائرة 
ال�سيد/ فادي رابية مدير دائرة تنمية 
املوارد الب�سرية وال�سيد/ نائل حمادنة 
املال.  واأ�سواق  اخلزينة  دائرة   مدير 
ال�سعيدي  قام  احلفل،  هذا  وفـي 
واأثنى  املتميزين،  املوظفـني  بتكرمي 
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ويرعى حملة صحتك بالدنيا فـي الخليل

ويرعى مؤتمر الحريات االكاديمية وحرية التعبير فـي الجامعات الفلسطينية
العربي نّظمت  الإ�سالمي  البنك  برعاية 
املعلمني  واإعداد  الرتبوية  العلوم  كلية 
وبالتعاون  الوطنية،  النجاح  جامعة  فـي 
والتطبيقات  الدرا�سات  مركز  مع 
الدولية  وال�سبكة  )كري(  الرتبوية 
احلريات  موؤمتر  الأخالقية،  لل�سحافة 
الأكادميية وحرية التعبري فـي اجلامعات 
ظافر  مدرج  فـي  وذلك  الفل�سطينية، 
امل�سري فـي احلرم اجلامعي القدمي - 
نظام  ال�سيد  البنك  مثل  ولقد  النجاح، 
الزامل مدير الفروع واملطلوبات وال�سيد 
التخطيط  دائرة  مدير  �سرطاوي  اأحمد 

والدرا�سات والعالقات العامة .
املوؤمتر تعزيز احلرية  الهدف من  وكان 

على  تقوم  بدورها  والتي  الأكادميية 
اآرائهم  عن  التعبري  فـي  الأفراد  حرية 
وفـي  فـيها،  يعملون  التي  املوؤ�س�سة  فـي 
الأكادميية  الهيئات  فـي  امل�ساركة 

بكل  التمتع  وفـي  التمثيلية،  اأو  املهنية 
دوليًا  بها  املعرتف  الإن�سان  حقوق 
وفـي  الآخرين  الأفراد  على  واملطبقة 

الخت�سا�س. نف�س 

وو�سف  وجتميلية(  عامة  وجراحة 
العالج املنا�سب وتوفـري الدواء الالزم 
جمانا لبع�س احلالت �سديدة الفقر. 
يوم   24 احلملة  ملدة  �ستتواجد  حيث 

فـي قرى حمافظة اخلليل. هذا وتقدم 
للحالت   %50 خ�سم  اأي�سا  احلملة 
التي تكون بحاجة لفحو�سات خمربية 

اأو ت�سوير اأو اإجراء عملية جراحية.

21 البنـوك فـي فل�ســــــطني

بتقدمي  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 
"�سحتك  حلملة  الرئي�سية  رعايته 
اخلليل،  حمافظة  فـي  بالدنيا" 
و�سركة  امليزان،  م�ست�سفى  ومب�ساركة 

بيت جال لالأدوية.
على  بالدنيا"  "�سحتك  حملة  وتاأتي 
جمانية،  متنقلة  طبية  عيادات  �سكل 
بع�س  فـي  للجمهور  خدماتها  تقدم 
وذلك  اخلليل،  حمافظة  قرى 
واملجال�س  البلديات  مع  بالتن�سيق 
اأكرب  املحلية والقروية، بهدف فح�س 
من  باملجان  النا�س  من  ممكن  عدد 
التخ�س�سات  كافه  من  اطباء  قبل 
باطني،  ن�سائية،  اأطفال،  عام،  )طب 
عيون، اأ�سنان، قلب، عظام، اأع�ساب، 
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بــانــورامــا
البنك التجاري األردني وشركة »أوفتك« يوقعان إتفاقية توريد أثاث مكتبي

�سركة  و  الأردين  التجاري  البنك  وقع 
"اوفتك"  املكتبية  للتكنولوجيا  فل�سطني 
اتفاقية تقوم على توريد اثاث مكتبي ملبنى 

الإدارة الإقليمي للبنك فـي رام اهلل.
ال�سيد  القليمي  مديره  البنك  عن  وقعها 
"اوفتك"  وعن  ال�س�سرتي،  منت�سر 
�ساهر،  جميل  ال�سيد  العام  مديرها 
"اوفتك"  تقوم  اأن  على  التفاقية  وتن�س 
باأثاث  الإقليمي  الإدارة  مبنى  بتجهيز 
من  م�سنعة  وكرا�سي  مكاتب  من  مكتبي 
الأوروبية  ال�سركات  من  كربى  جمموعة 
املتخ�س�سة فـي هذا املجال والتي متثلها 

�سركة اأوفتك.
ومن جهته اكد ال�س�سرتي على اأهمية توقيع 
توجه  مع  تن�سجم  كخطوة  الإتفاقية  هذه 

النت�سار  و�سيا�سة  با�سرتاتيجية  البنك 
فـي فل�سطني وتطوير الكوادر وتقدمي باقة 
متنوعة من اخلدمات البنكية، واأ�سار اإىل 
اأن توقيع التفاقية مع �سركة اأوفتك مبثابة 

دليل اآخر على حر�سنا على تعزيز اأوا�سر 
املحلية  �سركاتنا  مع  والتعاون  ال�سراكة 
امل�ساهمة  من  اخلا�س  القطاع  ومتكني 

بفعالية فـي عملية التنمية القت�سادية. 
ويوقع إتفاقية تمويل مركبات مع شركة الرامي موتورز

الوكيل الحصري لسيارات فورد ومازدا
لفروع  الأردين  التجاري  البنك  وقع 
فل�سطني ممثل بال�سيد منت�سر ال�س�سرتي 
موتورز  الرامي  و�سركة  الإقليمي  املدير 
العام  املدير  الرامي  عالء  بال�سيد  ممثلة 
باإقتناء  للراغبني  مركبات  متويل  اإتفاقية 
اأنواعها  بكافة  ومازدا  فورد  مركبات 
اأ�سعار فوائد  الإتفاقية منح  تقت�سي  حيث 
وخدمة  مرنة  �سداد  وفرتات  مناف�سة 
مميزة لعمالء الطرفـني من خالل برنامج 
وجرى  اأوتو".  "جتاري  ال�سيارات  قرو�س 
ال�سركة  مبنى  مقر  فـي  الإتفاقية  توقيع 
هذه  وتاأتي  والبرية،  اهلل  رام  مدينة  فـي 
التجاري  البنك  جلهود  تتويجا  الإتفاقية 
الأردين فـي �سعيه الدائم لتقدمي ت�سهيالت 
مالية نوعية لتلبي طموح عمالئه مبنتجات 

عالية اجلودة وخدمة م�سرفـية متميزة.
قائال:  ال�س�سرتي  حتدث  الإتفاقية  وحول 

ي�سرنا اليوم اأن ننطلق ب�سراكة مع �سركة 
الرامي موتورز الأمر الذي يخولنا لتقدمي 
فـي  الراغبني  لعمالئنا  مرنة  ت�سهيالت 
اإقتناء مركبات فورد ومازدا عرب التمويل 

امل�سرفـي الذي اأثبت جودته وفعاليته بني 
البنك  اأن  م�سيفا  امل�سرفـية.  املنتجات 
ي�سعى  املتميز  بطاقمه  الأردين  التجاري 
بطرق  عمالئه  اإحتياجات  لتلبية  دوما 
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ويوقع إتفاقية تسديد آلي للفواتير مع شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت  
لفروع  الردين  التجاري  البنك  وقع 
ال�س�سرتي  منت�سر  بال�سيد  ممثل  فل�سطني 
الوطنية  موبايل  �سركة  و  القليمي  املدير 
بال�سيد   ممثلة  لالإت�سالت  الفل�سطينية 
درغام مرعي املدير العام لل�سركة اتفاقية 

ت�سديد اآيل لعمالء البنك بجميع فروعه.
ت�سديد  عملية  التفاقية  هذه  وت�سمنت 
موبايل  �سركة  ال�سادرة عن  قيمة الفواتري 
الوطنية وامل�ستفـيدين من خدماتها ب�سورة 
الدفع  عملية  طريق  عن  وفاعلة  دقيقة 
النقدي اأو من خالل عملية الت�سديد الآيل.

منت�سر  ال�سيد  علق  املنا�سبة  وبهذه 
البنك  اتفاقية   تعد  قائاًل  ال�س�سرتي  
الوطنية   موبايل  و�سركة  الردين  التجاري 
خطوة مهمة فـي �سبيل تقدمي خدمة مميزة 

عن  ال�س�سرتي  عرب  كما  البنك.  لعمالء 
املثمر  التعاون  وهذا  ال�سراكة  بهذه  ثقته  
بداية  يتيح  اأن  �ساأنه  من   الذي  البنك  مع 

تو�سيع نطاق عمليات الت�سديد الآيل لكافة 
من  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

خالل البنك التجاري الأردين.

المدير اإلقليمي للبنك التجاري األردني لفروع فلسطين
يزور جامعة اإلستقالل ويشيد بمستواها المتميز

املركزية حلركة فتح،  اللجنة  ا�ستقبل ع�سو 
الإ�ستقالل  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
النا�سر  عبد  د  واأ.  الطرياوي،  توفـيق  اللواء 
منت�سر  ال�سيد  اجلامعة،  رئي�س  القدومي 
التجاري  للبنك  الأقليمي  املدير  ال�س�سرتي 
بني  التعاون  افاق  لبحث  وذلك  الأردين، 
الهتمام  ذات  امور  فـي  واجلامعة  البنك 
امل�سرتك ومبا يخدم تفعيل العالقة والتعاون 
الوطنية  امل�سرفـي  القطاع  موؤ�س�سات  بني 

واجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل.

العميل  يح�سل  حيث  ومي�سرة،  �سهلة 
�سيارته  متويل  عند  املزايا  من  باقة  على 
وتاأمني  مناف�سة  فوائد  اأ�سعار  �سمنها  من 

جماين على احلياة.
بدوره اأكد ال�سيد عالء الرامي اأن الإتفاقية 

مع البنك �سوف تعود بالفائدة على عمالء 
اأن �سراكتنا مع  اأي�سا  اأكد  الطرفـني. كما 
البنك نرى فـيه اإجنازا ي�سب فـي خدمة 
اأف�سل خدمة  تقدمي  اإىل  الرامية  جهودنا 
تتنا�سب مع  ت�سهيالت مالية  للعمالء وفق 

تطلعاتهم، واأ�ساف نحن على ثقة من اأن 
�سدى  يلقى  �سوف  امل�سرتك  العر�س  هذا 
جذب  عامل  وي�سكل  عمالئنا  بني  طيبا 
فورد  نوع  من  مركبات  لقتناء  اأ�سا�سي 

ومازدا.
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بنك القدس يحقق أرباحًا بلغت 12,2 مليون دوالر وبنسبة نمو بلغت %19

لعام  امللكية  حقوق  على  العائد  معدل 
لعام   %10 مقابل   %11 حوايل   2015

2014، وبلغ معدل العائد لل�سهم الواحد 

حوايل 15% لعام 2015 مقابل %14.5 
راأ�س  كفاية  ن�سبة  وبلغت   .2014 لعام 
 %16,3 ن�سبته  ما   2015 للعام  املال 
.2014 للعام   %15,8 مع  مقارنة 
للعام  بلغ  فقد  الدخل  اجمايل  اأما 
دولر  مليون   39,5 حوايل   2015

للعام  دولر  مليون   34 مقابل 
حوايل  قيمته  بلغت  بنمو   2014

 .%16 وبن�سبة  دولر  مليون   5,5

على   تعليقا  اللطيف  عبد  اأكرم  واأكد 
اأن    2015 للعام  القد�س  بنك  نتائج 
متويل  فـي  م�ساهمته  �سيوا�سل  البنك  
دعم  �ساأنها  من  التي  امل�ساريع  خمتلف 
الفل�سطيني، ومبا ي�سهم  الإقت�ساد  ركائز 
النجاح  من  ملزيد  البنك  حتقيق  فـي 
والعمالء. امل�ساهمني  تطلعات  ويواكب 
خدماته  يقدم  القد�س  بنك  اأن  يذكر 
 ،1995 عام  منذ  فل�سطني  فـي  للجمهور 
ويعترب من اكرب البنوك فـي فل�سطني وقد 

وا�سل البنك منوه بثبات كبري حيث اأ�سبح 
الفل�سطينية  البنوك  كربى  من  واحدًا 
جائزة  على  البنك  ح�سل  وقد  الرائدة. 
تقييم  وفق  فل�سطني  فـي  بنك  اأف�سل 
ت�سدر  موؤ�س�سة CPI Financial والتي 
 Banker اإي�ست ميدل  بانكر  جملة 
هذه  تاأتي  حيث   ، Middle East

خرباء  عليها  ي�سرف  والتي  اجلائزة 
لتثبت  والإقت�ساد  املال  بعامل  وخمت�سني 
القطاع  فـي  املرموقة  البنك  مكانة 
امل�سرفـي فـي فل�سطني وال�سرق الأو�سط، 
جائزة  على  موؤخرًا  البنك  ح�سل  كما 
التدريب  حيث  من  الأقوى  امل�سرف 
 The Banking" جملة  من  والتطور 
هام�س  على  وذلك   "Executive

 2015 لعام  العربي  امل�سرفـي  املوؤمتر 
انعقد  التنمية" والذي  اجل  من  "التمويل 
من  وعدد  القد�س  بنك  من  مب�ساركة 
امل�سرية  العا�سمة  فـي  العربية  امل�سارف 
املوؤ�س�سات  عن  ممثلني  بح�سور  القاهرة، 
البنوك  وحمافظي  العربية  امل�سرفـية 
املركزية و�سخ�سيات ريادية عربية دولية.

اأرباحًا  حقق  اأنه  القد�س،  بنك  اأعلن 
قيمتها  بلغت  ال�سرائب،  قبل  �سافـية 
12,2 مليون دولر، بن�سبة منو بلغت %19 

مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 2014.
لقد  جراب:  اللطيف  عبد  اأكرم  وقال 
منو  معدلت  حتقيق  فـي  البنك  ا�ستمر 
عالية فـي خمتلف نواحي العمل، فقد بلغ 
املوجودات(  )اجمايل  امليزانية  جمموع 
 803 حوايل   2015/12/31 فـي  كما 
دولر  مليون   669 مقابل  دولر  مليون 
بلغت  بنمو   2014/12/31 فـي  كما 
.%20 وبن�سبة  دولر  مليون   134 قيمته 
�سافـي  بلغ  فقد  الأرباح  بخ�سو�س  اأما 
الربح قبل ال�سرائب للعام 2015 حوايل 
مليون   10,2 مقابل  دولر  مليون   12,2

قيمته  بلغت  بنمو   2014 للعام  دولر 
.%19 وبن�سبة  دولر  مليون   2 حوايل 
الئتمانية  الت�سهيالت  �سافـي  بلغت 
حوايل   2015/12/31 فـي  كما  املبا�سرة 
432 مليون دولر مقابل 336 مليون دولر 

كما فـي 2014/12/31 بنمو بلغت قيمته 
.%29 وبن�سبة  دولر  مليون   96 حوايل 
كما  العمالء  ودائع  اجمايل  بلغت  فـيما 
مليون   650 حوايل   2015/12/31 فـي 
كما  دولر  مليون   517 مقابل  دولر 
قيمته  بلغت  بنمو   2014/12/31 فـي 
.%26 وبن�سبة  133 مليون دولر  حوايل 
كما  بلغ  امل�ساهمني  حقوق  �سافـي  اأما 
مليون   77 حوايل   2015/12/31 فـي 
فـي  كما  دولر  مليون   70,5 مقابل  دولر 
حوايل  قيمته  بلغت  بنمو   2014/12/31

بلغ  كما   .%9 وبن�سبة  دولر  مليون   6,5
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ويرعى حفل تكريم العامالت بجامعة النجاح الوطنية
بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم

ويفتتح مكتبين جديدين فـي قبالن وجماعين
أكرم عبد اللطيف: »افتتاح مكتبي قبالن وجماعين هو تجسيد لسياسة التفرع

التي يواصل البنك تنفـيذها كل عام«
فـي  اجلديدين  مكتبيه  القد�س  بنك  افتتح 
معايل  بح�سور  وجماعني،  قبالن  بلدتي 
النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد 
جراب  اللطيف  عبد  واأكرم  الفل�سطينية، 
رئي�س جمل�س ادارة بنك القد�س واملدير العام 
حمافظة  حمافظ  وعطوفة  �سبيح،  �سميح 
حمافظ  ونائب  الرجوب  اأكرم  نابل�س 
الديك  احلميد  عبد  �سلفـيت  حمافظة 
وممثلني عن املوؤ�س�سات الر�سمية وعدد من 
العمال  ورجال  العتبارية  ال�سخ�سيات 
بال�سافة لوفد من الدارة التنفـيذية للبنك.
اللطيف  عبد  اأكرم  بكلمة  احلفل  وافتتح 
القد�س  بنك  ادارة  جمل�س  رئي�س  جراب 
قائاًل:  الكرمي  باحل�سور  رحب  الذي 
"ي�سرين اأن نلتقي جمددا فـي افتتاح مكتبني 
على  اآىل  الذي  القد�س،  لبنك  جديدين 
واملواطن،  الوطن  بنك  يكون  اأن  اإل  نف�سه 
واأن يبذل ق�سارى جهده فـي �سبيل اأن ي�سكل 

عالمة فارقة فـي م�سرية القطاع امل�سرفـي 
اأحد،  على  تخفى  ل  اجنازات  حقق  الذي 
املكتبني  افتتاح  اإن  اإىل  اللطيف  واأ�سار عبد 
التفرع  ل�سيا�سة  جت�سيد  هو  اجلديدين 
عام. كل  تنفـيذها  البنك  يوا�سل  التي 
ال�سوا  ال�سيد عزام  وفـي كلمته، هناأ معايل 
ادارة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 
اجلديدين  املكتبني  افتتاح  على  البنك 
ال�سعبة،  ال�سيا�سية  الأو�ساع  من  بالرغم 

احلكيمة  ال�سيا�سة  على  يدل  مما 
"ي�سعدين  وقال:  القد�س،  بنك  لإدارة 
جديدين  مكتبني  بافتتاح  اليوم  م�ساركتكم 
وجماعني. قبالن  فـي  القد�س  لبنك 
التفرع  اأهمية  املحافظ  معايل  واأو�سح 
املايل  الإ�ستمال  تعزيز  فـي  امل�سرفـي 
احلركة  ين�سط  اأنه  حيث  فل�سطني،  فـي 
ويخلق  الودائع  منو  يحفز  الإقت�سادية 
الأرياف. فـي  خا�سة  جديدة  عمل  فر�س 
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حلفل  رعايته  موؤخرًا  القد�س  بنك  قدم 
النجاح  بجامعة  العامالت  تكرمي 
اإطار اهتمام البنك  الوطنية، وذلك فـي 
اخلا�سة  والفعاليات  الأن�سطة  دعم  فـي 
وتقديرها.  الفل�سطينية  املراأة  بدعم 
بنك  من  وفد  احلفل  فـي  و�سارك 
البنك  ومكاتب  فروع  ومدراء  القد�س، 
الدارية  والهيئة  نابل�س،  مدينة  فـي 
وبح�سور  باجلامعة،  العاملني  لنقابة 

العتبارية. ال�سخ�سيات  من  عدد 
العام  املدير  اأكد  ال�سياق  هذا  فـي  و 
البنك  رعاية  باأن  �سبيح  �سميح  للبنك 
اهتمام  اطار  �سمن  تاأتي  احلفل،  لهذا 
خمتلف  فـي  التواجد  فـي  البنك 
حر�س  هنا  ومن  والفعاليات،  الن�سطة 
نقابة  ن�ساط  دعم  على  القد�س  بنك 
الوطنية،  النجاح  جامعة  فـي  العاملني 
العامالت  تكرمي  فـي  متثل  والذي 

الأم.  وعيد  العاملي  املراأة  يوم  مبنا�سبة 
من جهتها قدمت النقابة ال�سكر العميق 
للحفل  ودعمه  لرعايته  القد�س  لبنك 
اجناحه  فـي  الرئي�سية  وم�ساهتمه 
الكرمية  اللفتة  هذه  اأن  موؤكدين 
العديدة  امل�ساهمات  اإطار  فـي  تاأتي 
الدعم  على  دومًا  يحر�س  الذي  للبنك 
والتواجد فـي كافة الأن�سطة والفعاليات.
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بنك فلسطين يحصل على جائزة أفضل بنك فـي الشرق األوسط

فـي الشمول المالي من مجلة Emeafinance للعام 2015
اأف�سل  جائزة  على  فل�سطني  بنك  حاز 
جمال  فـي  الأو�سط  ال�سرق  فـي  بنك 
جملة  ت�سنيف  �سمن  املايل  ال�سمول 
للعام  العاملية  املالية   Emeafinance
هذه  على  البنك  ح�سول  وياأتي   .2015

تطوير  فـي  لإ�سهاماته  تتويجًا  اجلائزة 
ال�سرائح  كافة  خلدمة  �سمويل  برنامج 
دوره  �سيما  ل  والقت�سادية،  الجتماعية 
للم�ساهمة  الفل�سطينية  املراأة  متكني  فـي 
فـي النمو القت�سادي والتطوير املجتمعي، 
عنوان  حتت  برنامج  �سمن  اأطلق  والذي 

"فل�سطينية".
ال�سوا،  ها�سم  ال�سيد  عرب  ناحيته،  من 
لبنك  العام  واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س 
البنك  حل�سول  �سعادته  عن  فل�سطني 
على هذه اجلائزة والتي توؤكد على املوقع 

الريادي لبنك فل�سطني جتاه بناء جمتمع 
فـي  وامل�ساركة  الن�ساء  دور  فـيه  تتعزز 
ال�سوا  اأ�ساد  كما  والتنمية.  البناء  عملية 
على  املوظفات  من  البنك  طاقم  بدور 

اللواتي  البنك  وعميالت  اخل�سو�س  وجه 
ليكون  فل�سطني  بنك  فـي  ثقتهن  و�سعن 
الجناز  نحو  لل�سري  الأوىل  موؤ�س�ستهن 

والتميز على امل�ستوى الوطني. 
ويستضيف وفدًا من خريجي جامعة جورج تاون فـي الواليات المتحدة األمريكية

ويقدم لهم عرضًا حول مسيرة البنك والقطاع المصرفـي فـي فلسطين
من  وفدًا  فل�سطني  بنك  ا�ست�ساف 
جورج  جامعة  من  اخلريجني  الطلبة 
املركز  مقر  فـي  املتحدة  بالوليات  تاون 
مدينة  فـي  العامة  لالإدارة  الرئي�سي 
اأجل  من  الوفد  قدم  حيث  اهلل،  رام 
وعمل  البنك  جناح  ق�سة  على  التعرف 
املالية  واخلدمات  امل�سرفـي  القطاع 
والتطورات  فل�سطني،  بنك  يقدمها  التي 

ينفذها. التي  والن�ساطات 
قدم  ال�سيف،  الوفد  مع  اللقاء  وخالل 
تعريفـيًا  عر�سًا  البنك  من  طاقم 
فـي  تاأ�سي�سه  منذ  م�سريته  تناول 
ت�سعى  مالية  كموؤ�س�سة   ،1960 العام 
فـي  امل�سرفـية  باخلدمات  للنهو�س 
امل�ساريع،  خمتلف  ومتويل  فل�سطني، 

وامل�سرفـية  املالية  الحتياجات  وتلبية 
والقت�سادية  الجتماعية  لل�سرائح 
اأكرب  البنك  ميتلك  حيث  املختلفة. 
ومكاتب  فروع  بعدد  م�سرفـية  �سبكة 
و�سلت اىل 60 فرعًا ومكتبًا وما يزيد 

عن 130 �سرافا اآليًا، و�سبكة من نقاط 
ما  اىل  و�سلت  التي  اللكرتونية  البيع 
يزيد عن 6,000 نقطة بيع موزعة فـي 

الفل�سطينية. واملناطق  املدن  جميع 
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ويطلق أكبر حملة على برنامج حسابات التوفـير فـي فلسطين
بجائزة تصل قيمتها الى 30,000 دوالر يوميًا تحت عنوان »سوا بتوفروا، سوا بتربحوا«

اأعلن بنك فل�سطني عن اإطالقه اأكرب حملة 
على برنامج ح�سابات التوفـري فـي فل�سطني 
تقوم على تكوين ح�سابات توفـري على �سكل 
ح�سابات  خم�سة  اأق�سى  وبحد  جمموعات 
كل جمموعة  اأ�سخا�س عن  توفـري خلم�سة 
حتت عنوان "�سوا بتوفروا، �سوا برتبحوا". 
امل�سرتكني  ح�سابات  على  ال�سحب  ويجري 
باحلملة اجلديدة ب�سكل وبجوائز قد ت�سل 

اىل 30,000 دولر اأمريكي يوميًا.
من ناحيته اأكد ال�سيد ها�سم ال�سوا، رئي�س 
جمل�س الإدارة واملدير العام لـبنك فل�سطني 
تعزيز  اىل  تهدف  اجلديدة  احلملة  باأن 
الفل�سطيني،  املجتمع  لدى  الدخار  ثقافة 
بنك  مدخري  جلميع  املجال  واإتاحة 
بجوائز  بالفوز  فر�سهم  لزيادة  فل�سطني 

اأف�سل  يومية. موؤكدًا م�سي البنك لتقدمي 
اإىل  الربامج واأكرثها تطورًا ورقيًا ونظرة 
تطلعات عمالئه ممن يرغبون فـي ادخار 

اأموالهم فـي البنك.
اجلديدة  احلملة  باأن  البنك  اأكد  وقد 
العمالء  ت�سجيع  على  فكرتها  تقوم 
توفـري  ح�سابات  فتح  على  واملواطنني 
بحيث  جمموعات،  �سكل  على  البنك  لدى 
جديدة  جمموعة  بتكوين  مدخر  كل  يقوم 
اأو  العائلة  اأفراد  من  احل�سابات  من 
وبحد  الزمالء  اأو  اجلريان  اأو  الأ�سدقاء 
الواحدة،  للمجموعة  اأ�سخا�س   5 اأق�سى 
ليتاح الفر�سة لهم للفوز معًا بجوائز يومية  
دولر   30,000 اىل  قيمتها  ت�سل 
باملجموعة  لكل ع�سو  اأن  مبعنى  يوميًا، 

وحتى  دولر.  جائزة قيمتها 5,000 
ال�ستفادة  من  املجموعة  اأفراد  يتمكن 
مدخرين  يكونونا  اأن  يجب  اجلائزة،  من 
كرث  اأ و  اأ ر  ل و د  200 مببلغ  لبنك  ا فـي 
حال  وفـي  اأو ما يعادلها بالعمالت الأخرى. 
عليه  يطلق  والذي  املجموعة  موؤ�س�س  فوز 
معه  يفوز  املجموعة"،  "رئي�س  ا�سم 
 5,000 بجائزة  املجموعة  اأع�ساء  باقي 
هذه  وفـي  الواحد  للع�سو  اأمريكي  دولر 
اليومية  اجلائزة  قيمة  ت�سل  احلالة 
اىل 25,000 دولر، وت�سل اىل 30,000 
املجموعة  اأفراد  اأحد  قام  حال  فـي  دولر 
�ستفوز  عندها  ثانية،  جمموعة  بتاأ�سي�س 
�سيفوز  فـيما  جميعها  الثانية  املجموعة 

معهم اأي�سًا موؤ�س�س املجموعة الأوىل. 
الفلسطينية  الزراعية  الصناعية  التجارية  الغرف  اتحاد  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  ويوقع 

لتعزيز التوعية بريادة األعمال للنساء الرياديات وتحسين النشاط االقتصادي 
وقع بنك فل�سطني واحتاد الغرف التجارية 
ال�سناعية الزراعية فـي فل�سطني اتفاقية 
البنك  عمالء  لتوعية  م�سرتك  تعاون 
الت�سجيل  اأهمية  حول  الرياديات  والن�ساء 
فـي الغرف التجارية، وتطوير امكانياتهم 
امل�سرفـية  اخلدمات  حول  املعرفـية 
وال�ست�سارية غري املالية املقدمة من بنك 
واملن�ساآت  الرياديات  للن�ساء  فل�سطني 

متناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة.
امل�سجلني  توعية  التفاقية  ت�سمل  وكذلك 
لدى الغرف التجارية باملنتجات واخلدمات 
من  فل�سطني  بنك  يقدمها  التي  البنكية 
وتو�سيع  لتطوير  منها  ال�ستفادة  اأجل 
املدى  على  �ستوؤدي  والتي  م�ساريعهن، 
القت�سادي،  الن�ساط  حت�سني  فـي  البعيد 

وحتفـيز النمو ب�سكل لفت.
الرئي�سي  املقر  فـي  التفاقية  توقيع  وجرى 
مدينة  فـي  فل�سطني  لبنك  العامة  لالإدارة 
ها�سم  ال�سيد  من  كل  بح�سور  اهلل،  رام 
العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا، 
رئي�س  رزق  خليل  وال�سيد  فل�سطني  لبنك 
احتاد الغرف التجارية ال�سناعية الزراعية 
عام  اأمني  جوابرة،  وجمال  فل�سطني.  فـي 
الغرف  احتاد  اأع�ساء  من  وعدد  الحتاد، 
التجارية والهيئة العامة لالحتاد، بالإ�سافة 
اىل عدد من امل�سوؤولني فـي البنك والقطاع 
التفاقية،  ومبوجب  الفل�سطيني.  اخلا�س 
ور�سات  من  �سل�سلة  بعقد  البنك  �سيقوم 
للمن�ساآت  املقدمة  اخلدمات  حول  العمل 
واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية 

وال�سركات الكبرية لالأع�ساء املنت�سبني فـي 
التجارية. كما �سيقوم احتاد  الغرف  احتاد 
العمل  ور�سات  من  �سل�سلة  بعقد  الغرف 
ال�سغرية  امل�ساريع  و�ساحبات  لأ�سحاب 
واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر غري املنت�سبني 
باأهمية  لتوعيتهم  التجارية،  للغرف 
والتن�سيق  التجارية،  الغرف  فـي  الت�سجيل 
ال�سغرية  امل�ساريع  و�ساحبات  اأ�سحاب  مع 
للم�ساركة فـي ور�سات  واملتو�سطة ودعوتهم 
عن  ف�ساًل  الطرفان،  بها  يقوم  التي  العمل 
توفـري معلومات عن الحتاد والت�سجيل فـي 
اللكرتوين  املوقع  على  التجارية  الغرف 
تطوير  باأدوات  واخلا�س  بالبنك  التابع 

.)Business toolkit( العمال
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اإلسالمي الفلسطيني أفضل بنك إسالمي فـي فلسطين

ويفتتح فرعين فـي محافظتي أريحا وطوباس
مع  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  افتتح 
جديدين  فرعني   2016 العام  بداية 
هما  الغربية  ال�سفة  فـي  حمافظتني  فـي 
مما  طوبا�س،  وحمافظة  اأريحا  حمافظة 
الإ�سالمي  البنك  هو  البنك  من  يجعل 
هذه  فـي  له  فروعًا  يفتتح  الذي  الأول 
فروعه  عدد  ليبلغ  املهمة  املحافظات 
املنت�سرة فـي حمافظات الوطن 23 فرعًا 
ومكتبًا، حيث مت افتتاح فرع مدينة اأريحا 
فـي �سهر �سباط/فرباير املا�سي، فـي حني 
طوبا�س  مبحافظة  فرعه  فـي  العمل  بداأ 

منت�سف �سهر اآذار/مار�س.
فـي حمافظة  البنك  افتتاح  وخالل حفل 
معايل  وح�سور  برعاية  مت  الذي  اأريحا 
حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية الوزير 
امل�سري  ماهر  ال�سيد  قال  ال�سوا،  عزام 
فـي  املواطنني  دعم  ال�سروري  من  اأنه 

ح�سل البنك الإ�سالمي الفل�سطيني على 
اإ�سالمي فـي فل�سطني  اأف�سل بنك  جائزة 
 IFN ملجلة  وفقا  وذلك   2015 للعام 
والتي تعنى ب�سوؤون التمويل الإ�سالمي عرب 
العامل ومقرها فـي دولة المارات العربية 

املتحدة.
ال�سيد  البنك  عن  نيابة  اجلائزة  وا�ستلم 
�سالح الدغمة ع�سو جمل�س اإدارة البنك 
كبري  حفل  خالل  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
دولة  فـي  دبي  مدينة  فـي  موؤخرا  اأقيم 
عدد  ح�سره  املتحدة  العربية  المارات 
كبري من مدراء واأع�ساء وروؤ�ساء جمال�س 
م�ستوى  على  الإ�سالمية  البنوك  اإدارة 

العامل.

على  البنك  ح�سول  اأن  الدغمة  وقال 
هذه اجلائزة ومن موؤ�س�سة عريقة يعك�س 
البنك  اإليه  و�سل  الذي  الكبري  امل�ستوى 
والنمو امل�سطرد فـي الأرباح الذي يرافقه 
املقدمة  اخلدمات  جودة  فـي  مميز  منو 
التي  ال�سيا�سات  اأن  معتربا  للجمهور، 
عمل املجل�س على اقرارها موؤخرا كان لها 

عظيم الأثر فـي حتقيق هذه النجاحات.
اجلديد  الجناز  هذا  اأن  الدغمة  واأكد 
ياأتي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 
وكافة  التنفـيذية  الدارة  جهود  لت�سافر 
موظفـي البنك واإىل اهتمام هيئة الرقابة 
للمعامالت  ال�سرعية  باجلوانب  ال�سرعية 
وتر�سخ  للمتعاملني  الثقة  تعطي  والتي 

النهج امل�سرفـي احلالل فـي املجتمع.
الإ�سالمي  التمويل  اأخبار  جملة  وتعترب 
واحدة   2006 عام  تاأ�س�ست  والتي   IFN

عن  تقارير  تعد  التي  املوؤ�س�سات  اهم  من 
عمل املوؤ�س�سات املالية ال�سالمية وحتتوي 
 60,000 عن  يزيد  ما  على  مكتبتها 
جوانب  خمتلف  عن  ح�سري  تقرير 
التمويل ال�سالمي، وتقدم املجلة جائزتها 
اخلرباء  من  جلنة  على  اعتمادا  ال�سنوية 
مناف�سة،  غري  قطاعات  من  امل�سرفـيني 
وا�س�س  معايري  بو�سع  اللجنة  هذه  وتقوم 
بهذه  �سنويا  الفائزين  عليها  بناء  حتدد 

اجلائزة.

دعم  خالل  من  والأغوار  اأريحا  منطقة 
امل�ساريع ال�سياحية وال�سناعية والزراعية 
تعتمد  البنك  معامالت  اأن  موؤكدا  فـيها، 
حمركا  ي�سكل  مما  وال�سراء  البيع  على 
املالية  املعامالت  واأن  لالإقت�ساد،  قويا 

ال�سالمية اأدوات مهمة وفعالة فـي تطوير 
الزراعة وال�سناعة على وجه اخل�سو�س 
ملا متتاز به هذه الأدوات من �سهولة وي�سر 
ومالئمة لحتياجات وامكانيات اجلمهور.
الإ�سالمي  البنك  اأن  اإىل  امل�سري  ونوه 
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ويتبرع إلنشاء محطة تحلية مياه سعتها 25 كوب فـي بيت الهيا
مع  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  وقع 
املجتمع  وتنمية  للبيئة  نطوف  جمعية 
�سعة  اإن�ساء حمطة حتلية  اتفاقية م�سروع 

25 كوب لبئر مياه فـي بلدة بيت لهيا.

الإدارة  مقر  فـي  التفاقية  توقيع  وجرى 
بح�سور  غزة  مبدينة  للبنك  القليمية 
منطقة  مدير  حماد  عزيز  ال�سيد  من  كل 
املحافظات اجلنوبية فـي البنك الإ�سالمي 
الفل�سطيني واملهند�س حامت ح�سونة رئي�س 
واملدير  نطوف  جمعية  اإدارة  جمل�س 
التنفـيذي للجمعية املهند�س رامي ح�سني.

بهذا  للقيام  البنك  تربع  اأن  حماد  وقال 
لتحقيق  روؤيته  من  انطالقا  ياأتي  امل�سروع 
التنمية امل�ستدامة ل �سيما فـي القطاعات 
ب�سكل  اجلمهور  يحتاجها  والتي  احليوية 

كبري كقطاع املياه.
وقال حماد اأن البنك ملتزم جتاه جمتمعه 
البنك  بتوفـري ما يحتاجه حتقيقا لر�سالة 
فـي  منها  ينطلق  التي  ال�سريعة  وملقا�سد 

كرمية  حياة  لتوفـري  تدعو  والتي  عمله 
ومي�سرة، م�سريا اإىل م�ساهمات البنك فـي 

قطاعات اأخرى كالتعليم وال�سحة.
الإ�سالمي  البنك  اأن  اإىل  حماد  واأ�سار 
كبرية  ميزانيات  يخ�س�س  الفل�سطيني 
التنمية  منظور  ووفق  املجتمعية  للم�ساهمة 
امل�ستقبل  دعائم  اأحد  ت�سكل  التي  امل�ستدامة 

للم�ساركة  ح�ساري  ومظهر  القت�سادي 
الجتماعية الفاعلة للقطاع اخلا�س.

من جهته �سكر املهند�س حامت ح�سونة البنك 
ال�سخي  تربعه  على  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
وعن ا�ستجابته وم�ساهمته فـي حل م�سكلة مياه 
فـي  املنطقة  �سكان  منها  يعاين  التي  ال�سرب 

بلدة بيت لهيا.
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موظفـيه  قدرات  على  يعتمد  الفل�سطيني 
م�ستمر  ب�سكل  تدريبهم  على  ويركز 
اأعماله  لتطوير  املهنية  الربامج  وي�سع 
�سلطة  معتربا  املخاطر،  درجة  لتقليل 
للجهاز  الأمان  �سمام  الفل�سطينية  النقد 
عملها  خالل  من  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
حلماية  متكاملة  منظومة  بناء  على 

القطاع امل�سرفـي من املخاطر.
يقوم  البنك  اأن  اإىل  امل�سري  وا�سار 
لمتحانات  موظفـيه  ويخ�سع  بدرا�سات 
م�سرفـي  قطاع  فـي  للعمل  تاأهلهم 
ا�سالمي قائال "اإننا بهذا نح�سن اأنف�سنا 
مهنيا  بالعمل  نفخر  واإننا  اخلطر  من 

و�سرعيا �سمن الأ�سول".

الفتتاحية، هناأ معايل  كلمته  بداية  وفـي 
هذا  بافتتاح  البنك  اإدارة  املحافظ 
ال�سالمي  البنك  اأداء  على  واأثنى  الفرع 
القت�سادية  بالتنمية  ودوره  الفل�سطيني 
على  بناء  ينتهجها  التي  التفرع  و�سيا�سة 
اىل  اأدت  والتي  النقد،  �سلطة  توجيهات 
22 فرعًا ومكتبا حتى الآن. وكما  افتتاح 
النقدية  البنك  اأر�سدة  منو  على  اأثنى 
بلغت  التي  املبا�سرة  ت�سهيالته  واإجمايل 
التي  الأ�سول  و�سافـي  دولر  مليون   449

ت�سكل  والتي  دولر  مليون   678 بلغت 
اأ�سول اجلهاز  5.5% من �سافـي  حوايل 

امل�سرفـي.
التفرع  اأهمية  على  املحافظ  معايل  واأكد 

تن�سيط  فـي  تكمن  والتي  امل�سرفـي 
احلركة القت�سادية فـي خمتلف املناطق 
على  تعمل  والتي  منها،  الريفـية  وخا�سة 
وت�ساهم  للخريجني،  العمل  فر�س  توفـري 
التمويل  م�سادر  اىل  الو�سول  بت�سهيل 
خا�سة  ال�سغرية،  امل�ساريع  وتنمية 
الزراعية منها، مما يعزز من ا�سرتاتيجية 
املحافظ،  معايل  وقال  املايل.  ال�ستمال 
املفتاح  نظام  النقد  �سلطة  وفرت  "لقد 
اخلدمات  تقدمي  لت�سهيل   194 الوطني 
�سبكة  خالل  من  للمواطنني  امل�سرفـية 
موحدة من ال�سرافات الآلية، مما يعني 
اىل  الو�سول  فـي  واجلهد  الوقت  توفـري 

احل�سابات امل�سرفـية."
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بــانــورامــا

حملة  الردين  الهلي  البنك  اأطلق 
بجوائز  اجلديدة  التوفـري  ح�سابات 
بقيمة  م�ستمرة  فرحة  بعنوان  مميزة 
هذه  وتن�سجم  دولر  الف   700

العمالء  احتياجات  مع  احل�سابات 
جميع  خاللها  من  م�ستهدفا  وتطلعاتهم 

املجتمع. فئات 
الهلي  للبنك  القليمي  املدير  واأعلن 
مو�سى   – فل�سطني  لفروع  الردين 
غري  جوائز  ت�سمل  احلملة  اأن  قمقام 
لكونها  التوفـري  حل�سابات  تقليدية 
اىل  وتعمد  العمالء  م�سالح  تخدم 
البنك  العالقة ال�سرتاتيجية بني  تعزيز 
جوائز  منحهم  اإىل  اإ�سافة  وعمالئه، 

مميزة. 
بتاريخ  انطلقت  احلملة  اأن  قمقام  وبني 
اجلوائز  اأن  اإىل  لفتا   ،2016/03/27

احتياجات  تلبي  اختيارها  مت  التي 
النا�س، وت�سكل حتول فـي حياتهم.

البنك  توجهات  اإن  قائال،  واأ�ساف 
فـي  والتطور  النمو  فـي  الردين  الهلي 
اهتمامه  من  تنبع  الفل�سطيني  ال�سوق 
بالو�سول اىل ار�ساء الزبائن القائمني و 
العمل على تو�سيع قاعدة زبائنه و العمل 
انواع  جميع  من  احتياجاتهم  تلبيه  على 
الو�سول  اأهمية  اإىل  م�سريا  اخلدمات، 
الفل�سطيني  املجتمع  �سرائح  جميع  اىل 

وخلق عالقة م�ستمرة مع البنك.
لدى  البنك  اأن  على  قمقام  ال�سيد  واأكد 
ت�سميمه هذه املنتجات ركز ب�سكل كبري 
على ان يلبي طموحات الزبائن بامتالك 
بيت العمر و �سيارة مميزة و العديد من 

البنك االهلي االردني يطلق حملة حسابات توفير جديدة بعنوان فرحة مستمرة

يكون  بحيث  الخرى  النقدية  اجلوائز 
لدى  موجود  العميل  يحتاجه  ما  كل 

البنك الأهلي الردين.
اإن  قمقام  قال  احلملة  تفا�سيل  وحول 
عبارة  هو  العمر،  قو�سان  توفـري  ح�ساب 
املجتمع  فئات  جميع  ي�سمل  ح�ساب  عن 
احل�ساب  هذا  فتح  �سروط  اأن  حيث 
على  فـيه  ال�سحب  �سيجري  واأنه  ب�سيطة 
ال�سحب  يتم  روابي  مدينة  فـي  �سقتني 
وراتب  �سنوي،  ن�سف  ب�سكل  عليهما 
�سنة،  ملدة  دولر   500 بقيمة  �سهري 
ال�سنة  فـي  مرتني  جائزة  اإىل  بالإ�سافة 
 1,000 بقيمة  �سهري  راتب  عن  عبارة 

دولر اأمريكي ملدة �سنة.
جامعتي،  توفـري  بح�ساب  يتعلق  وفـيما 
فئات  جميع  يخ�س  املنتج  هذا  فاإن 
الفل�سطينية  والكليات  اجلامعات  طالب 
م�ستقبل  باأنهم  البنك  من  اإميانا 
�ساحب  يتاأهل  حيث  القادم  فل�سطني 
على  ال�سحب  فـي  للدخول  احل�ساب 
 500X فـيات  نوع  من  فاخرة  �سيارة 
اجلمارك،  مدفوعة   2016 موديل 

تتمثل  �سهريه  اجلوائز  من  والعديد 
دولر   250 بقيمة  �سهري  مب�سروف 
فـي  مرتني  جوائز  وكذلك  �سنة،  ملدة 
جامعية،  منح  عن  عبارة  هي  و  ال�سنة 
اأمريكي.  دولر   2,000 منحة  كل  قيمة 
اأبنائي،  توفـري  ح�ساب  بخ�سو�س  اأما 
العمار  يخ�س  ح�ساب  عن  عبارة  فهو 
ويتاأهل فاحت احل�ساب  �سنة   18 اقل من 
اىل دخول ال�سحب للفوز برحلة �سياحية 
وجوائز  امريكي  دولر   10,000 بقيمة 
م�سروف  عن  عبارة  عديدة  اخرى 
�سنة،  ملدة  دولر   150 بقيمة  �سهري 
عن  عبارة  ال�سنة  فـي  مرتني  وجوائز 
م�ساعفة الر�سيد وبحد اأق�سى 1,000 

دولر اأمريكي. 
ح�سابات  فتح  اإىل  اجلميع  قمقام  ودعا 
متاحة  الفر�سة  لأن  البنك،  لدى  توفـري 
الهلي  البنك  اأن  على  موؤكدا  للجمهور، 
الردين و�سع خربة 60 عاما فـي خدمة 
عمالء البنك الهلي وان البنك م�ستمر 
لتحقيق  امل�سرفـية  خدماته  جتديد  فـي 

ر�سى عمالئه.
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وينظم عدة دورات تدريبية لموظفـيه
تدريبية  دورة  الأردين  الأهلي  البنك  عقد 
عمليات  مكافحة  طرق  حول  ملوظفـيه 
وقانون  الرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل 
للح�سابات  ال�سريبية  باملتطلبات  المتثال 
الأمريكية  ال�سادر عن احلكومة  الأجنبية 

.FATCA

فـي اإطار ا�سرتاتيجيته الهادفة اىل تطوير 
وانطالقًا  البنك  فـي  الكفاءات للعاملني 
من امل�سي قدما بالكادر الوظيفـي  للبنك 
التطورات  اآخر  ب�سورة  وو�سعه  وتدريبه 
عقد  امل�سرفـية ،  املجالت  كافة  فـي 
�سل�سلة دورات  الأردين  الأهلي  البنك 
�سملت  البنك  ملوظفـي  داخلية  تدريبية 
قدمها  الإقليمية،  والإدارة  فروعه  جميع 
مدير دائرة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
زياد  طارق  ال�سيد  البنك  فـي  الإرهاب 
توبة وبح�سور مدير دائرة المتثال ال�سيد 
وطرق  حول  اإجراءات  الهوى،  اأبو  جمال 
ومتويل  الأموال  غ�سل  عمليات  مكافحة 
مو�سوع  الدورة  تناولت  كما  الإرهاب، 
ح�سابات  على  ال�سريبي  المتثال  قانون 
 ،FATCA اخلارجية  الأمريكيني 
املوظفـني  تعريف  اىل   الدورات  وتهدف 
والطرق  والجراءات  بال�سيا�سات 
الموال  غ�سل  عمليات  مبكافحة  اخلا�سة 
اأ�سا�سيًا  ركنًا  تعد  والتي  الإرهاب  ومتويل 
حلماية البنك من اخلارجني عن القانون 

وحماولتهم لغ�سل الموال، بالإ�سافة اىل 
. FATCA تعريفهم مبفهوم قانون

وقد افتتح نائب مدير وحدة املتابعة املالية 
التي مت عقدها  الدورة  ال�سيد فرا�س مرار 
رجال  نادي  قاعه  فـي  اهلل  رام  مدينه  فـي 
ال�سباق  فـي  البنك  بجهود  واأ�ساد  العمال 
البنك  فـي  العاملني  كفاءة  وتطوير  لتنمية 
القانون  �سدور  حول  خا�سا  عر�سا  وقدم 
ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  اجلديد 
على  احلفاظ  فـي  البنوك  ودور  الإرهاب 
العليا  الإدارات  واتخاذ  الرقابية  البيئة 
الإجراءات الالزمة لتطوير وتاأهيل الكادر 
الأموال ومتويل  ورفد دائرة مكافحة غ�سل 
الكوادر  من  الالزمة  باملوارد  الإرهاب 
واإعطاء  املتخ�س�سة  والربامج  الب�سرية 
بها. والعناية  ق�سوى  اأهمية  الدوائر   هذه 
مو�سى  ال�سيد  اأكد  املو�سوع  هذا  وحول 

فل�سطني  لفروع  الإقليمي  املدير  قمقام 
الذي من خالله  التدريب  اأهمية هذا  على 
احليطة  �سبل  املوظفـني  اأخذ  ي�ستطيع 
واحلذر خالل عملهم بالفروع، والتمكن من 
القانون  عن  اخلارجني  الأ�سخا�س  حتديد 
لغ�سل  البنك  ا�ستغالل  يحاولون  والذين 
اىل  بالإ�سافة  امل�سدر،  جمهولة  الأموال 
املعلومات  و�سرية   FATCA قانون  اأهمية 
املواطنني  بح�سابات  اخلا�سة  امل�سرفـية 
املوظفـني  اطالع  و�سرورة  الأمريكيني، 
على كل ما يتعلق به، واأ�ساف ال�سيد قمقام 
الأردين  نحر�س  الأهلي  البنك  فـي  "اأننا 
على تطوير الكادر الوظيفـي اإميانًا باأهمية 
ورفده  امل�سرفـية  ومعلوماته  ثقافته  تعزيز 
امل�سرفـي،  القطاع  فـي  جديد  هو  ما  بكل 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ن�سمن  وبذلك 

امل�سرفـية و�سبل احلماية لعمالء البنك".



البنـوك فـي فل�ســــــطني32    

بــانــورامــا

فـي تعاون م�سرتك بني كل من البنك العربي 
"بالتل"  الفل�سطينية  الت�سالت  و�سركة 
البنك  فروع  لربط  اتفاقية  توقيع  مت 
املنت�سرة  الآيل  ال�سراف  اجهزة  وجميع 
للبنك  القليمية  الدارة  مع  فل�سطني  فـي  
حيث  احتياطية  واخرى  رئي�سية  ب�سبكتني 
تقنية  عرب  الرئي�سية  ال�سبكة  تركيب  �سيتم 
الألياف ال�سوئية Fiber optics وال�سبكة 
الحتياطية عرب �سبكة اخلطوط النحا�سية. 
احلوراين  جمال  ال�سيد  رحب  وبدوره 
الت�سالت  �سركة  مع  التعاون  باتفاقية 
الفل�سطينية "بالتل" رائدة قطاع الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات فـي فل�سطني، م�سريًا 
اىل ان هذه التفاقية تاأتي متا�سيًا مع روؤية 
البنك الرامية اىل اعتماد اأحدث التقنيات 
البنك  معتمدي  خلدمة  تطورًا  واأكرثها 
العربي فـي جميع الفروع. "واأ�ساف: "يعترب  
البنك العربي بنكًا رياديًا فـي جمال تزويد 
املتطورة  امل�سرفـية  باخلدمات  معتمديه 
والتي تعتمد على الو�سائل التقنية احلديثة،  
الإنرتنت  عرب  امل�سرفـية  اخلدمة   مثل: 
"عربي اأون لين"، وتطبيق "عربي موبايل" 

يوفر  والذي  للتقاعد  برنامج تخطيط مايل 
التخطيط  اىل  بالإ�سافة  تاأمينية  حماية 
 " يدر�سوا  "حتى  للتقاعد،  ال�سخ�سي 
ميكن  الذي  التعليمي  التوفـري  برنامج 
الباء من الدخار مل�ساريف تعليم ابناءهم 
بالإ�سافة لتوفـري احلماية التاأمينية، "بالك 
يوفر  مميز  تاأميني  برنامج  مرتاح" 
اية  ملواجهة  والدخار  التاأمينية  احلماية 
برناجمي  اىل  بالإ�سافة  هذا  مالية.  اعباء 
املركبات" باأ�سعار  ال�سفر" و"تامني  "تامني 

�سّرح  وبدوره  الدفع  فـي  وت�سهيالت  مميزة 
ال�سيد جمال حوراين مدير منطقة فل�سطني 
– البنك العربي : "ياأتي هذا التعاون تاأكيدًا 
بتقدمي  العربي  البنك  والتزام  لهتمام 
اأحدث الربامج ذات القيمة امل�سافة  والتي 
بحيث  املبا�سرة،  البنكية  اخلدمات  تتعدى 
ُتطرح  والتي  اجلديدة  التاأمني  برامج  ُتعد 
من خالل �سركة تر�ست العاملية للتاأمني من 
تطورًا  واأكرثها  والربامج  اخلدمات  اأف�سل 

فـي ال�سوق املحلي."

ويوفر خدمات تأمينية لمعتمديه فـي فلسطين من خالل شركة ترست العالمية للتأمين

البنك العربي و »بالتل« يوقعان اتفاقية تعاون

تتميز   والتي  والتابلت  الذكي  الهاتف  عرب 
الكثري  وتوفر  والأمان  ال�ستخدام  ب�سهولة 

من الوقت واجلهد على املعتمدين." 
وحول اختيار التعاون مع �سركة الت�سالت 
اأن  احلوراين  اأكد  "بالتل"،  الفل�سطينية 
فـي جمال خدمات  ريادتها  اأثبتت  "بالتل" 
البيانات والإنرتنت وال�سوت املقدمة لقطاع 
ومتكنت  الفل�سطيني،  ال�سوق  فـي  الأعمال 
من تقدمي حلول تقنية مميزة عرب  �سبكتها 
املمتدة جغرافـيًا لربط فروع قطاع العمال 
مع مراكزها الرئي�سية حمليًا ودوليًا باأحدث 
معايري  اأعلى  ووفق  الت�سالت  تقنيات 

اجلودة.
على  ملحم  معن  ال�سيد  اأكد  جانبه  ومن 

معتربًا  العربي  البنك  مع  التعاون  اأهمية 
للعالقة  تعزيزًا  تاأتي  التفاقية  هذه  اأن 

ال�سرتاتيجية بني املوؤ�س�ستني .
تعترب  التفاقية  "هذه  ملحم:  وا�ساف 
يجمعنا  الذي  الثنائي  للتعاون  امتدادًا 
العربي  الوطن  فـي  البنوك  اأهم  بواحد من 
ونحن  خا�س،  ب�سكل  وفل�سطني  عام  ب�سكل 
التحتية  "بالتل" وبنيتها  ب�سبكة  نفخر  واذ 
التقنيات  اأحدث  تقدمي   من  مكنتنا  التي 
واكرثها تطورًا مل�سرتكينا؛ فاإننا نتطلع اىل 
لالرتقاء  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  زيادة 
خا�س  ب�سكل  التكنولوجي  املجال  فـي  اأكرث 

والقطاعات الأخرى ب�سكل عام".
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العربي  البنك  توجهات  مع  متا�سيًا 
املقدمة  اخلدمات  بتنويع  ال�سرتاتيجية 
لهم،  مالية  حلول  وتوفـري  معتمديه  اىل 
اتفاقية   بتوقيع  موؤخرًا  العربي   البنك  قام 
للتاأمني  العاملية  تر�ست  �سركة  مع  تعاون 
ح�سريًا  وادخارية  تاأمينية  خدمات  لتقدمي 
الدخار  على  ت�ساعدهم  والتي  ملعتمديه 
وتوفـري احلماية التاأمينية لعائالتهم، وت�سم 
برامج  ثالثة  اجلديدة  التاأمينية  الربامج 
العمر"  "ح�ساد  وهي  ادخارية  حياة  تامني 
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ويساهم فـي رعاية وخدمة التأهيل الشامل
ألطفال مركز األميرة بسمة من ذوي االحتياجات الخاصة

موظفو البنك العربي يشاركون بنشاط تطوعي فـي مدرسة عين سينيا

ويشاركون بحمالت تبرع بالدم

للم�سوؤولية  البنك  برنامج  اإطار  فـي 
مبادراته  و�سمن  "معا"  الجتماعية 
الرامية اإىل مكافحة الفقر وتوفـري فر�س 
تعليم منا�سبة لالأطفال، خ�سو�سًا ذوي 
الحتياجات اخلا�سة، واأ�سحاب الدخل 
املحدود وّقع البنك العربي اتفاقية تعاون 
مع موؤ�س�سة الأمرية ب�سمة لالأطفال ذوي 
لهذه  امل�ساعدة  تقدمي  بهدف  الإعاقة 

فل�سطني  العربي  البنك  موظفو  �سارك 
بن�ساط تطوعي لزراعة الأ�سجار والنباتات 
حيث  �سينيا،  عني  مدر�سة  فـي  اخل�سراء 
وذلك  خ�سراء  نبتة   58 بزراعة  قاموا 
اخل�سراء  امل�ساحات  رقعة  زيادة  بهدف 
على  واملحافظة  املدر�سة  �ساحات  فـي 
جمالية املكان بزراعة اأ�سجار ونبات دائمة 
امل�ساركة  هذه   متيزت  وقد  اخل�سرة. 
بجهود متطوعيها وحبهم للعمل التطوعي. 
التطوعي  الن�ساط  اأن هذا  واجلدير ذكره 
ا�ستكمال  ياأتي  �سينيا  عني  مدر�سة  فـي 

وامل�ساهمة  املجتمع  من  اخلا�سة  الفئة 
وتعليمية  �سحية  خدمات  توفـري  فـي 
املقدمة  امل�ساعدة  لهم.تت�سمن  منا�سبة 
الرعاية  خدمة  ب�سمة  الأمرية  ملوؤ�س�سة 
من  طفل   100 لـ  ال�سامل  والتاأهيل 
ت�سمل  والتي  الحتياجات اخلا�سة  ذوي 
العالجات  وتقدمي  الطبي  الفح�س 
التالية:  للحالت  وخا�سة  لهم  الالزمة 

ال�سلل الدماغي والتوّحد ونق�س النتباه 
تاأخر  اإىل  اإ�سافًة  الزائدة،  واحلركة 
ي�سمل  كما  املختلفة.  واملتالزمات  النمو 
تعليمية  منحة   40 تقدمي  الدعم  هذا 
الحتياجات  ذوي  بالأطفال  خا�سة 
الدامج  التعليم  يتلقون  الذين  اخلا�سة 
الثانوية  ب�سمة  الأمرية  مدر�سة  فـي 

التابعة للموؤ�س�سة.
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املدر�سية  البيئة  حت�سني  برنامج  لتنفـيذ 
من  املدر�سية  البيئة  بتح�سني  يهتم  الذي 

وتنفـيذ  لها  الالزمة  ال�سيانة  عمل  خالل 
�سل�سلة دورات تدريبية للطلبة واملدر�سني.

الإعمال  فـي  دورهم  تعزيز  فـي  الكبري 
الفوائد  جانب  اإىل  والإن�سانية،  التطوعية 

عند  منها  ي�ستفاد  التي  العديدة  ال�سحية 
التربع بالدم. 

فـي  العربي  البنك  موظفو  �سارك  كما 
مع  بالتعاون  نظمت  بالدم  تربع  حمالت 
اهلل  رام  من  كل  فـي  الوطني  الدم  بنك 
الإدارة  موظفـي  كافة  و�سملت  واخلليل 
وكذلك  والبرية  اهلل  رام  منطقة  وفروع 

فروع منطقة اخلليل.
التربع  احلمالت  هذه  خالل  مت  وقد 
فـي  املر�سى  ل�سالح  دم  وحدة   62 بـ 
امل�ست�سفـيات، وقد لقت هذه احلملة اإقبال 
كبريا من املوظفـني، ملا لها الأثر الإيجابي 
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سلطة النقد الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية ومصرف البحرين المركزي يوقعان مذكرة تعاون مشترك

معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية يلتقي محافظ بنك الجزائر 

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وقع 
ومعايل  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
حمافظ م�سرف البحرين املركزي ر�سيد 
فـي   ،2016/02/01 بتاريخ  املعراج، 
مذكرة  املركزي،  البحرين  م�سرف  مقر 
تعاون م�سرتك بني �سلطة النقد وامل�سرف 

املركزي.
املذكرة  اأن  اإىل  ال�سوا  املحافظ  واأ�سار 
فـيما  اخلربات  وتناقل  لتبادل  تهدف 
البحرين  وم�سرف  النقد  �سلطة  بني 
املركزي خا�سة فـي كافة جمالت الرقابة 
امل�سرفـية، وتاأتي ا�ستكماًل جلهود �سلطة 
كامل  مركزي  بنك  اإىل  للتحول  النقد 
هذه  توقيع  �سيعزز  حيث  ال�سالحيات 

املذكرة العمق العربي ل�سلطة النقد.
وهذه هي املذكرة ال�ساد�سة على امل�ستويني 
العربي والدويل التي توقعها �سلطة النقد، 

مذكرات  توقيع  على  حاليًا  العمل  وجاري 
اأخرى على غرارها مع العديد من الدول 

العربية ال�سقيقة والعاملية ال�سديقة.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  التقى 
فـي  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
 ،2016/02/09 بتاريخ  اجلزائر، 
حمافظ  لك�سا�سي،  حممد  بالدكتور 
توثيق  �سبل  وناق�سا  اجلزائر،  بنك 
وتعزيزها  وتوطيدها  الثنائية  العالقات 
العمل  جمال  فـي  اخلربات  وتبادل 
ذات  واملجالت  الرقابي  امل�سرفـي 
ا�ستمرارًا  وذلك  امل�سرتك،  الهتمام 
اجلزائر  وبنك  النقد  �سلطة  لعالقة 
ال�سقيق وفقًا لتفاقية التعاون امل�سرتك 

املوقعة فـي العام 2014. 
النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  واألقى 
بنك  حمافظ  معايل  بح�سور  كلمة 
الدوائر  ومديري  ونوابه  اجلزائر 
البنك  وموظفـي  م�سوؤويل  وكبار 

حول  اجلزائري  امل�سرفـي  واجلهاز 
وجتربة  فل�سطني  فـي  املايل  ال�ستقرار 

�سلطة النقد فـي هذا املجال.
والوفد  النقد  �سلطة  حمافظ  قام  كما 
املالية اجلزائري  وزير  بزيارة  املرافق 

خلفة،  بن  الرحمن  عبد  ال�سيد 
وا�ستعر�س اأمامه التطورات امل�سرفـية 
واملالية فـي فل�سطني، والإجنازات التي 
مت حتقيقها والتحديات والعقبات التي 

الفل�سطيني. القت�ساد  تواجه 
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معالي محافظ سلطة النقد يزور جميع محافظات الوطن
تعزيزا لسبل التعاون مع كافة القطاعات االقتصادية والمجتمعية

معالي محافظ سلطة النقد ووفد اقتصادي كبير يقوم بجولة موسعة فـي قطاع غزة
ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  قام 
 26  –  24 الفرتة  خالل  ال�سوا،  عزام 
يناير/ كانون ثاين 2016، بجولة مو�سعة 
اقت�سادي  وفد  راأ�س  على  غزة  قطاع  فـي 
كبري من حمافظات ال�سفة الغربية، بداأت 
بلقاء اقت�سادي فـي غرفة جتارة و�سناعة 
الغرفة  رئي�س  ح�سره  غزة،  حمافظة 
واأع�ساء  احل�سري  وليد  ال�سيد  التجارية 
ورجال  التجار  ولفـيف من  الإدارة  جمل�س 

الأعمال وال�سناعيني.
اجتماعًا  ال�سوا  املحافظ  معايل  وتراأ�س 
ينعقد  الذي  النقد،  �سلطة  اإدارة  ملجل�س 

فـي غزة لأول مرة منذ ما يزيد عن ع�سر 
�سنوات، ومت فـيه مناق�سة اآخر امل�ستجدات 

املتعلقة بالقطاع امل�سرفـي.
وافتتح معايل املحافظ ور�سة عمل تدريبية 
الإقرا�س  وموؤ�س�سات  امل�سارف  ملوظفـي 
من  املطورة  الرابعة  الن�سخة  اإطالق  حول 
نظام املعلومات الئتمانية، بح�سور ال�سيد 
البنوك  جمعية  ممثل  رم�سان  اأبو  حازم 
ومديري �سلطة النقد، ومب�ساركة جمموعة 
من موظفـي امل�سارف وموؤ�س�سات الإقرا�س. 
كما تراأ�س معايل املحافظ اجتماعًا ملجل�س 
اإدارة املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع، 

وهو الجتماع الأول الذي يعقد فـي غزة منذ 
اإن�ساء املوؤ�س�سة فـي عام 2013، والتي تعترب 

اأحد اأهم اأركان �سبكة الأمان املايل.
كما افتتح معايل املحافظ فرعني جديدين 
فـي رفح وجباليا، مب�ساركة  القد�س  لبنك 
اأكرم  ال�سيد  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
جراب واملدير العام ال�سيد �سميح �سبيح، 
وعدد  النقد  �سلطة  مديري  وبح�سور 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  ممثلي  من  كبري 
وال�سخ�سيات العتبارية ورجال الأعمال.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  قام 
ال�سهرين  خالل  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
حمافظات  فـي  مو�سعة  بجولت  املا�سيني 
وجنني  واخلليل  حلم  وبيت  نابل�س 
و�سلفـيت  وقلقيلية  وطولكرم  واأريحا 
من  العديد  على  ا�ستملت  وطوبا�س، 
واملالية  امل�سرفـية  والن�ساطات  الفعاليات 
التوا�سل  �سياق  فـي  وذلك  والقت�سادية، 
الوطن  حمافظات  جميع  مع  والتفاعل 
القت�سادية  القطاعات  بكافة  واللتقاء 
التي  العالقة  ومناق�سة  واملجتمعية 
امل�سرفـي  واجلهاز  النقد  ب�سلطة  تربطهم 
امل�ساكل  اأبرز  على  والوقوف  الفل�سطيني، 

واملعوقات والتحديات.
املحافظ  معايل  افتتح  اجلولت  وخالل 
الن�سخة  اإطالق  حول  تدريبية  ور�سة 
الئتمانية  املعلومات  نظام  من  املطورة 
جمموعات  مب�ساركة  الرابعة(،  )الن�سخة 

حمافظتي  فـي  امل�سارف،  موظفـي  من 
نابل�س، وبيت حلم، وهي ور�سة مت عقدها 

بداية فـي مدينة رام اهلل.
نقا�سه  فـي  ال�سوا  املحافظ  معايل  وتناول 
مع حمافظي املحافظات وروؤ�ساء البلديات 
بالو�سع  تتعلق  اقت�سادية  ق�سايا  عدة 
كل  واحتياجات  الراهن  الفل�سطيني 
النقد،  �سلطة  مع  التعاون  و�سبل  حمافظة 
النقد حري�سة على  �سلطة  اأن  موؤكدًا على 
على  للحفاظ  الأنظمة  اأف�سل  ا�ستخدام 
ومواكبة  والقت�سادي  املايل  ال�ستقرار 

التطورات املالية العاملية. 
روؤ�ساء  مع  لقاءات  املحافظ  معايل  وعقد 
جمال�س  اأع�ساء  بح�سور  التجارية  الغرف 
ال�سرافـني  من  وجمموعات  الإدارة 
امل�ساكل  تناول  مت  حيث  البنوك،  ومديري 
واملعوقات التي تواجههم فـي عملهم، واآفاق 
التعاون امل�سرتك بينهم وبني �سلطة النقد، 

التي  القت�سادية  احلياة  حت�سني  و�ُسبل 
الحتالل  ممار�سات  ب�سبب  �سلبًا  تاأثرت 
الإ�سرائيلي. واأكد معايل ال�سوا على اهتمام 
واأ�ساد  املحافظات.  بجميع  النقد  �سلطة 
فـي  ال�سرافة  �سركات  توؤديه  الذي  بالدور 

دعم القت�ساد الوطني.
معايل  �سرح  اجلولت  ختام  وفـي 
من  حتقق  منها  الهدف  اأن  املحافظ 
والنقا�سات  واللقاءات  الجتماعات  خالل 
البناءة التي تخللتها، حيث مت فـي كل لقاء 
واملحاور  النقاط  وتثبيت  حم�سر  ت�سجيل 
بالنفع على  تعود  بتو�سيات  للخروج  املهمة 
امل�ساركة.  واجلهات  املوؤ�س�سات  خمتلف 
واأكد اأنه �سيتم متابعتها من قبل املوظفـني 
فـيما  خا�سة  النقد  �سلطة  فـي  املخت�سني 
والت�سهيالت  ال�سرافة  ب�سركات  يتعلق 
للم�ساريع  منحها  ميكن  التي  الئتمانية 

ال�سغرية واملتو�سطة.
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زاوية مصرفـية

الموظفـين فـي القطاع المصرفـي الفلسطيني للعام 2015
التوزيع - عدد

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

المجموعالعددالتصنيف
114  اإدارة علياالمستوى الوظيفـي

  6,125

896  اإدارة و�سطى

4,299  كادر تنفـيذي 

816  امل�ستخدمني

3  دكتوراهالمؤهالت العلمية *

293  ماج�ستري

4,250  بكالوريو�س / دبلوم عايل 

629  دبلوم معهد

5,309  134  توجيهي

434  اأكرث من 20 �سنةسنوات الخبرة *

636  من 15 اإىل 20 �سنة

536  من 10 اإىل 15 �سنة

1,330  من 5 اإىل 10 �سنوات

5,309  2,373  اأقل من 5 �سنوات

127  اأكرث من 55 �سنةالعمر *

586  من 45 اإىل 55 �سنة

1,144  من 35 اإىل 45 �سنة

2,754  من 25 اإىل 35 �سنة

5,309  698  اأقل من 25 �سنة

970  �سمال ال�سفة التوزيع الجغرافـي *

2,838  و�سط ال�سفة

642  جنوب ال�سفة 

5,309  859  قطاع غزة

3,577  الذكورالنوع االجتماعي *

5,309  1,732  الإناث

5,309  م�سنفـنيالتصنيف

6,125  816  غري م�سنفـني

745  التوظيفالدوران الوظيفـي *

389  ال�ستقالت والإقالت
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التوزيع - نسبة
المستوى الوظيفـي

العمر سنوات الخبرة

المؤهالت العلمية

النوع االجتماعي التوزيع الجغرافـي

اإدارة و�سطى
ماج�ستري%15

%5

اإدارة عليا
%2

دكتوراه
%0.1

كادر تنفـيذي
 %70

بكالوريو�س / دبلوم عايل
 %80

امل�ستخدمني
%13

توجيهي
%3

دبلوم معهد
%12

من 5 - 10 �سنوات
%25

�سمال ال�سفة
%18

قطاع غزة 
%16

جنوب ال�سفة 
%12

اإناث 
%33

ذكور 
%67

من 35 - 45 �سنة
%22

من 10 - 15 �سنة
%10

من 45 - 55 �سنة
%11

من 15 - 20 �سنة
%12

اأكرث من 55 �سنة
%2

اأكرث من 20 �سنة
%8

اأقل من 25 �سنة
%13

اأقل من 5 �سنوات 
 %45

و�سط ال�سفة 
 %54

من 25 - 35 �سنة 
 %52
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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 2015

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
385,145

34
72

  1,230,152,331
  510,195,477

11,328
5,349

36,180,951
15,005,749

جنني 
315,094

22
46

  601,224,901
  199,164,488

14,322
6,850

27,328,405
9,052,931

طولكرم 
183,684

14
30

  401,736,183
  123,172,232

13,120
6,123

28,695,442
8,798,017

قلقيلية 
112,187

7
18

  157,939,229
  71,910,102

16,027
6,233

22,562,747
10,272,872

طوبا�س 
65,787

4
7

  66,329,602
  26,714,514

16,447
9,398

16,582,400
6,678,629

�سلفـيت 
71,503

8
12

  94,052,574
  40,722,021

8,938
5,959

11,756,572
5,090,253

�سمال ال�سفة 
1,133,400

89
185

2,551,434,820
971,878,833

12,735
6,126

28,667,807
10,919,987

هلل والبرية
رام ا

353,039
54

173
  3,654,169,474

  3,184,457,453
6,538

2,041
67,669,805

58,971,434

القد�س
422,821

14
19

  722,727,344
  213,795,597

30,202
22,254

51,623,382
15,271,114

اأريحا
52,858

8
12

  101,821,705
  95,137,648

6,607
4,405

12,727,713
11,892,206

و�سط ال�سفة
828,718

76
204

4,478,718,523
3,493,390,698

10,904
4,062

58,930,507
45,965,667

خلليل 
ا

717,851
36

76
  834,847,839

  299,941,678
19,940

9,445
23,190,218

8,331,713

حلم 
بيت 

218,958
22

50
  750,985,975

  364,319,222
9,953

4,379
34,135,726

16,559,965

جنوب ال�سفة
936,809

58
126

1,585,833,814
664,260,900

16,152
7,435

27,341,962
11,452,774

ال�سفة الغربية 
2,898,927

223
515

8,615,987,157
5,129,530,432

13,000
5,629

38,636,714
23,002,379

غزة وبيت لهيا
635,514

27
39

  736,775,986
  455,148,371

23,538
16,295

27,287,999
16,857,347

خانيون�س
346,664

9
11

  125,046,605
  59,200,173

38,518
31,515

13,894,067
6,577,797

�سمال غزة
369,949

5
15

  87,813,162
  91,342,982

73,990
24,663

17,562,632
18,268,596

رفح 
229,514

6
7

  53,757,511
  45,200,015

38,252
32,788

8,959,585
7,533,336

دير البلح 
268,918

4
5

  35,217,081
  44,272,908

67,230
53,784

8,804,270
11,068,227

قــطـاع غــزة
1,850,559

51
77

1,038,610,345
695,164,449

36,285
24,033

20,364,909
13,630,675

يل
الإجما

4,749,486
274

592
9,654,597,502

5,824,694,881
17,334

8,023
35,235,757

21,258,011
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صراف اآللي لعام 2015

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

54
%

19.7

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

هلل والبرية
رام ا

173
%

29.2
خلليل 

ا
36

%
13.1

خلليل 
ا

76
%

12.8
نابل�س

34
%

12.4
نابل�س

72
%

12.2
غزة وبيت لهيا

27
%

9.9
حلم 

بيت 
50

%
8.4

جنني 
22

%
8.0

جنني 
46

%
7.8

حلم 
بيت 

22
%

8.0
غزة وبيت لهيا

39
%

6.6
طولكرم 

14
%

5.1
طولكرم 

30
%

5.1
القد�س

14
%

5.1
القد�س

19
%

3.2
خانيون�س

9
%

3.3
قلقيلية 

18
%

3.0
اأريحا

8
%

2.9
�سمال غزة

15
%

2.5
�سلفـيت 

8
%

2.9
اأريحا

12
%

2.0
قلقيلية 

7
%

2.6
�سلفـيت 

12
%

2.0
رفح 

6
%

2.2
خانيون�س

11
%

1.9
�سمال غزة

5
%

1.8
طوبا�س 

7
%

1.2
طوبا�س 

4
%

1.5
رفح 

7
%

1.2
دير البلح 

4
%

1.5
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

  3,654,169,474
%

37.8

حجم الئتمان

هلل والبرية
رام ا

  3,184,457,453
%

54.7
نابل�س

  1,230,152,331
%

12.7
نابل�س

  510,195,477
%

8.8
خلليل 

ا
  834,847,839

%
8.6

غزة وبيت لهيا
  455,148,371

%
7.8

حلم 
بيت 

  750,985,975
%

7.8
حلم 

بيت 
  364,319,222

%
6.3

غزة وبيت لهيا
  736,775,986

%
7.6

خلليل 
ا

  299,941,678
%

5.1

القد�س
  722,727,344

%
7.5

القد�س
  213,795,597

%
3.7

جنني 
  601,224,901

%
6.2

جنني 
  199,164,488

%
3.4

طولكرم 
  401,736,183

%
4.2

طولكرم 
  123,172,232

%
2.1

قلقيلية 
  157,939,229

%
1.6

اأريحا
  95,137,648

%
1.6

خانيون�س
  125,046,605

%
1.3

�سمال غزة
  91,342,982

%
1.6

اأريحا
  101,821,705

%
1.1

قلقيلية 
  71,910,102

%
1.2

�سلفـيت 
  94,052,574

%
1.0

خانيون�س
  59,200,173

%
1.0

�سمال غزة
  87,813,162

%
0.9

رفح 
  45,200,015

%
0.8

طوبا�س 
  66,329,602

%
0.7

دير البلح 
  44,272,908

%
0.8

رفح 
  53,757,511

%
0.6

�سلفـيت 
  40,722,021

%
0.7

دير البلح 
  35,217,081

%
0.4

طوبا�س 
  26,714,514

%
0.5



البنـوك فـي فل�ســــــطني42    

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

ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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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 2015(

�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 التضخم

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة
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إلى اللقاء

جمعية البنوك تصدر نشرة »الدور االجتماعي للبنوك 2015« 
القطاع المصرفـي يساهم بما يقارب 6 ماليين دوالر فـي مجال المسؤولية المجتمعية 

 "2015 "الدور الجتماعي للبنوك  ا�سدرت جمعية البنوك ن�سرة 
جمال  فـي  امل�سرفـي  القطاع  م�ساهمة  اأن  الن�سرة  اأظهرت  حيث 
دولر   5,600,465 بلغت   2015 عام  خالل  املجتمعية  امل�سوؤولية 
بن�سبة جتاوزت 4% من اأرباح القطاع امل�سرفـي للعام ذاته، وذلك 

من خالل 652 �سراكة مع موؤ�س�سات اأهلية.
جمالت  فـي  امل�سرفـي  القطاع  لعبه  الذي  الدور  الن�سرة  وبينت 
بـ  امل�سرفـي  القطاع  �ساهم  التعليم  جمال  ففـي  املختلفة،  املجتمع 
1.05 مليون دولر بال�سراكة مع 175 موؤ�س�سة ملا له من اأهمية فـي 

فـي  اأما  بها،  والرتقاء  وتقدمها  تطورها  وحتقيق  املجتمعات  بناء 
الفل�سطيني  للمجتمع  امل�سرفـي  القطاع  قدم  فقد  الإغاثة  جمال 
وا�ستكماًل  موؤ�س�سة،   54 على  توزعت  دولر  األف   981 مبلغ 
القطاع  قدم  التنموي  القطاع  تطوير  فـي  املتوا�سل  ودعمه  لروؤيته 
94 موؤ�س�سة �سريكة، وانطالقًا  لـ  915 الف دولر  امل�سرفـي مبلغ 
�سارك  فقد  الثقافـية  الأن�سطة  دعم  فـي  القطاع  ا�سرتاتيجية  من 
القطاع 89 موؤ�س�سة ثقافـية بواقع 640 األف دولر، كما لعب دورا 
مهما فـي تطوير القطاع ال�سحي مب�ساهمته مببلغ 449 األف دولر 
دعم  فـي  امل�ستمرة  امل�ساركة  و�سمن  موؤ�س�سة،   53 مع  بال�سراكة 
دولر  األف   417 بـ  امل�سرفـي  القطاع  �ساهم  الريا�سية  الن�سطة 
البيئة  50 موؤ�س�سة، وفـي جمال  فـي جمال الريا�سة بال�سراكة مع 
لعب القطاع امل�سرفـي دورًا رياديًا للحفاظ على البيئة ون�سر الوعي 
البيئي بني افراد املجتمع حيث قدم مبلغ 263 األف دولر بال�سراكة 
مببلغ  القطاع  �ساهم  الطفولة  جمال  وفـي  موؤ�س�سة،   19 مع 
154 األف دولر بال�سراكة مع 33 موؤ�س�سة ملا لهذه ال�سريحة 

من اأهمية فـي بناء املجتمع وتقدمه فكان لبد من توحيد اجلهود 
من اأجل تقدمي الرعاية الكاملة لهم، وفـي جمال البداع وال�سباب 
قدم القطاع مبلغ 139 األف دولر بال�سراكة مع 8 موؤ�س�سات، كما 
اأوىل القطاع اهتمامًا كبريًا لذوي الحتياجات اخلا�سة بتقدمي 90 

الف دولر بال�سراكة مع 34 موؤ�س�سة لتقدمي الدعم لهم.
ياأتي ذلك فـي �سياق خ�سو�سية الو�سع الفل�سطيني، ملا مير به من 
موؤ�س�سات  من  تتطلب  والتي  �سعبة،  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف 
القطاع اخلا�س م�ساهمة م�ساعفة فـي جمال امل�سوؤولية املجتمعية، 

الدور االجتماعي للبنـوك
2015

�رشكاء على اخلري

ولأهمية الدور املحوري للقطاع امل�سرفـي الذي يعد مبثابة العمود 
الفقري لالقت�ساد الفل�سطيني. وعلى مدار ال�سنوات ال�ستة الأخرية 
داأبت جمعية البنوك على ن�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية فـي و�سط 
القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني بان امل�سوؤولية املجتمعية لي�ست �سعارا 
بقدر ما هي التزام وواجب علينا جميعا جتاه �سعبنا، وهي لي�ست 
جمرد هبات وتربعات واأعمال خريية بل اإطار عام يغلف التنمية 
الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية للمجتمع، والذي انعك�س اأثره 
فـي حمتوى هذه الن�سرة والن�سرات ال�سابقة والتي تبني من خاللها 

الزيادة فـي قيمة م�ساهمات القطاع امل�سرفـي.
كما تعمل اجلمعية خالل العام 2016 على ت�سكيل جلنة للم�سوؤولية 
فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  ا�سرتاتيجية  لر�سم  املجتمعية 
م�سرفـي  موؤمتر  لعقد  بالتح�سري  وتقوم  املجتمعية،  امل�سوؤولية 

للم�سوؤولية املجتمعية وذلك بالتعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية.








