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الهيئة العامة لجمعية البنوك 
توافق باإلجماع على إعفاء البنوك األعضاء من رسم االشتراك السنوي للعامين 2018/2017 

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماعًا غري عادي 
اأغلبية  بح�سور  اجلمعية  مقر  فـي   2017/07/11 بتاريخ 
اجتماعها  فـي  العامة  الهيئة  قررت  حيث  الأع�ساء، 
ال�سنوي  ال�سرتاك  ر�سم  من  الأع�ساء  البنوك  اإعفاء 
امل�سرفـي  املعهد  كتاب  وناق�ست   ،2018/2017 للعامني 
جلنة  �سكلت  كما  البنوك،  جلمعية  مقر  �سراء  بخ�سو�س 
القد�س  م�ست�سفـيات  دعم  فـي  اجلمعية  م�ساهمة  اعتماد 
رئي�س  نائب  ن�سنا�س  جوزيف  ال�سادة:  من  تتكون  بحيث 
اأبو دياب  جمل�س الدارة، �سالح هدمي اأمني ال�سر، نبيل 
م�ستفـيدة  جهة  باعتماد  اللجنة  هذه  لتقوم  العام،  املدير 

فـي اجتماعه الدوري الثالث لعام 2017
مجلس إدارة جمعية البنوك يوافق على التعاون مع اتحاد المصارف العربية

في تنظيم منتدى مصرفي فلسطيني في دورته الثانية 2018
رقم  اجتماعه  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجلمعية،  مقر  فـي   2017/08/14 بتاريخ   )2017/03(
الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�سيع  مناق�سة  مت  حيث 
طلب  على  باملوافقة  قرار  املجل�س  اتخذ  الجتماع  فخالل 
احتاد امل�سارف العربية التعاون فـي تنظيم منتدى م�سرفـي 
فل�سطيني بدورته الثانية 2018 وقبول دعوة تكرمي اجلمعية 
قرر  2017"،كما  لعام  والتميز  "البتكار  ع�ساء  حفل  فـي 
ل�سالح  اجلمعية  من  مالية  م�ساهمة  تقدمي  بالإجماع 
وحدة  ترميم  مل�سروع  املطلع   / فكتوريا  الأوغ�ستا  م�ست�سفى 
اختياريًا  التربع  ترك خيار  التفاق على  و مت  الكلى،  غ�سيل 
اأهل  لدعم  واحد  عمل  يوم  باأجرة  للتربع  البنوك  ملوظفـي 
وبنك  العربي  الإ�سالمي  البنك  املجل�س  �سمى  كما  القد�س، 
املوؤمتر  من  الثانية  اجلل�سة  فـي  كمتحدثني  عمان  القاهرة 
املجل�س  بحث  كما   ،2017 الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
جلمعية  مقر  �سراء  عر�س  بخ�سو�س  الودائع  �سمان  كتاب 

البنوك، وكتاب �سلطة الأرا�سي واملياه.
الجتماع  اأجندة  على  م�ستجدة  موا�سيع  للنقا�س  وطرح 
منها؛ احلد الأدنى لأ�سعار فائدة اإقرا�س ال�سلطة، واحلد 
املربوطة حيث  الودائع  املدفوعة على  الفوائد  الأعلى على 
�سلطة  ممثلي  مع  اجتماع  عقد  ب�سرورة  املجل�س  اأو�سى 

النقد لبحث هذه املوا�سيع. 

من  املقدمة  العرو�س  �سوء  على  ل�ساحلها  للتربع 
القد�س. م�ست�سفـيات 

بيت البنوك
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جمعية البنوك تقدم مساهمة مالية لصالح مستشفى األوغستا فكتوريا / المطلع 
لمشروع وحدة غسيل الكلى 

قدمت جمعية البنوك م�ساهمة مالية بقيمة )$100,000( 
فـي  املطلع   / فكتوريا  الأوغ�ستا  مل�ست�سفى  دولر  األف  مائة 
القد�س قدمها نائب رئي�س جمل�س الإدارة جوزيف ن�سنا�س 
م�سروع  ل�سالح  منور   وليد  الدكتور  امل�ست�سفى  عام  ملدير 
امل�ساهمة  هذه  تاأتي  حيث  الكلى،  غ�سيل  وحدة  ترميم 
بتاريخ  عقدت  التي  جل�سته  فـي  الإدارة  جمل�س  من  بقرار 
التي  اللجنة  من  تو�سية  على  وبناًء   ،2017/08/14

اأطراف  �سكلت لعتماد جهة م�ستفـيدة وتو�سيات عدة من 
اأخرى، ومت اعتماد هذه الوحدة كونها الوحدة الفريدة فـي 
ال�ساد�سة  التي تقدم خدماتها لالأطفال دون �سن  فل�سطني 
املر�سى  اأعداد  فـي  امل�ستمر  التزايد  ظل  فـي  خا�سة  ع�سر 
اإن هذا الدعم  اإ�سافة اإىل  اأو الأطفال،  �سواء من البالغني 
القطاع  ودعم  القد�س  م�ست�سفـيات  �سمود  لتثبيت  ياأتي 

ال�سحي فـي املدينة املقد�سة.

ومن اجلدير بالذكر اأن اجلمعية حتر�س على تقدمي الدعم 
وامل�ساهمات للمجتمع الفل�سطيني واحلث عليها، فقد قدمت 
اجلمعية �سابقًا دعمًا لإغاثة اأهلنا فـي قطاع غزة عام 2014، 
كما قدمت دعمًا ماليًا لتطوير ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة 

باأجهزة مناظري حديثة فـي قطاع غزة فـي عام 2013.

SRCIC جمعية البنوك توقع مذكرة تفاهم مع غرفة طريق الحرير للتجارة الدولية
الإدارة  جمل�س  رئي�س  بنائب  ممثلة  البنوك  جمعية  وقعت 
احلرير  طريق  لغرفة  التنفـيذي  واملدير  ن�سنا�س  جوزيف 
اجلهود  فعالية  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  الدولية  للتجارة 
الإمنائية وذلك بتاريخ 2017/09/28 فـي فندق امليلينيوم 
رجال  من  عدد  املذكرة  توقيع  وح�سر  اهلل،  رام  فـي 
واخلا�س،  العام  القطاع  وموؤ�س�سات  الفل�سطينني  الأعمال 
القت�سادي  بالتقدم  امل�ساهمة  اإىل  املذكرة  تهدف  حيث 
م�سرتكة  اإجراءات  اتخاذ  خالل  من  العاملي  والجتماعي 
حمليًا ووطنيًا واإقليميًا لتقدمي حلول للتحديات التي تواجه 
بالتنمية  النهو�س  اأجل  من  التعاون  اإىل  اإ�سافة  المناء، 

والجتماعية. الإقت�سادية  التنمية  وتدعيم  امل�ستدامة 
ومن اجلدير ذكره اأن غرفة طريق احلرير للتجارة الدولية 
تهدف  حكومية  وغري  دولية،  ربحية،  غري  منظمة  هي 
على  الوفـرية  التجارية  الأعمال  فر�س  على  التعرف  اإىل 
التعاون،  ال�سالم،  مببادئ  ملتزمة  احلرير،  طريق  طول 

النفتاح، ال�سمولية، والتعلم واملنفعة املتبادلة، اإ�سافة اإىل 
مبداأ "البناء والت�سييد من خالل مناق�سة وتقا�سم املوارد" 
والتبادل  والتنمية  العاملي  وال�ستثمار  التجارة  عجلة  لدفع 
كونغ  هونغ  فـي   2015 عام  تاأ�س�ست  اأنها  حيث  الثقافـي، 

لت�سم فـي ع�سويتها اليوم 81 بلدًا من بلدان العامل.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تنظم اجتماعا للمستشارين القانونيين بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني 
لمناقشة موضوع تسجيل الشركات اإلسرائيلية لدى وزارة االقتصاد الوطني

نظمت جمعية البنوك اجتماعًا للم�ست�سارين القانونيني للبنوك 
ت�سجيل  ومدير عام  ال�سركات  فل�سطني مع مراقب  فـي  العاملة 
 2017/08/29 بتاريخ  الوطني  القت�ساد  وزارة  فـي  ال�سركات 
فـي مقر اجلمعية، بح�سور ممثلي عن اجلمعية من ال�سادة مكتب 
مو�سوع  احل�سور  بحث  حيث  النقد،  �سلطة  عن  وممثل  اتقان، 
الوطني  القت�ساد  وزارة  لدى  الإ�سرائيلية  ال�سركات  ت�سجيل 
على �سوء اإ�سدار �سلطة النقد تعميم رقم 2017/148 بتاريخ 
اأية ح�سابات لأي  2017/07/17 والذي مفاده عدم جواز فتح 

من ال�سركات الأجنبية لدى البنوك مبا فـيها ال�سرائيلية اإل بعد 
اأجنبية،  ل�سركة  كفرع  الوطني  القت�ساد  وزارة  لدى  الت�سجيل 
عدم  فـي  الوزارة  �سيا�سة  اأن  ال�سركات  مراقب  اأو�سح  حيث 
املوافقة على ت�سجيل ال�سركات الإ�سرائيلية جاء من منطلق مبداأ 
ترف�س  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  اأن  حيث  باملثل  املعاملة 
ت�سجيل ال�سركات امل�سجلة فـي وزارة القت�ساد الفل�سطينية لدى 
م�سجل �سركات ا�سرائيل كفروع ل�سركات فل�سطينية، من جهته 
اأ�سار امل�ست�سارون القانونيني باأن العمل بتعميم �سلطة النقد من 

�ساأنه اإغالق ح�سابات العديد من ال�سركات امل�سجلة لدى م�سجل 
الإجراء من  البنوك هذا  اتخاذ  اأن  الإ�سرائيلي علمًا  ال�سركات 
اأن عدد من  بالبنوك خماطر كبرية، خ�سو�سًا  ُيلحق  اأن  �ساأنه 
هذه ال�سركات لها ن�ساط اقت�سادي كبري وحا�سلة على ت�سهيالت 
خمتلفة من البنوك، موؤكدين على �سرورة ايجاد حلول مع وزارة 
من  بعدد  احلا�سرون  اأو�سى  الجتماع  نهاية  وفـي  القت�ساد، 

التو�سيات للخروج من هذه الأزمة.

 جمعية البنوك تنظم اجتماعا مع معالي وزيرة االقتصاد الوطني
لمناقشة تسجيل الشركات األجنبية لدى الوزارة

القت�ساد  وزيرة  معايل  مع  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
الوطني ال�سيدة عبري عودة ملناق�سة ت�سجيل ال�سركات الأجنبية 
الوزارة، بح�سور  فـي مقر   2017/09/17 بتاريخ  الوزارة  لدى 
عام  ومدير  عنهم  وممثلني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  عدد 
اتقان،  مكتب  ال�سادة  للجمعية  القانوين  وامل�ست�سار  اجلمعية 
القانونني  امل�ست�سارين  تو�سيات  على  بناًء  الجتماع  هذا  وياأتي 
خالل اجتماعهم الذي عقد �سابقًا مع مراقب ال�سركات ومدير 
وخالل  امل�سكلة.  لهذه  حلول  لإيجاد  ال�سركات  ت�سجيل  عام 
الجتماع مع الوزيرة ناق�س احل�سور املو�سوع ومتطلبات القطاع 
وعلى  امل�سرفـي  القطاع  على  اآثره  اأظهروا  كما  امل�سرفـي 
قررت  عليه  وبناًء  منها،  املقد�سية  خا�سة  الأجنبية  ال�سركات 
الوزيرة اإحالة املو�سوع اإىل اللجنة الفنية امل�سرتكة لبحث اآليات 

التعاون بني اجلهاز امل�سرفـي ووزارة القت�ساد الوطني. وعلى 
بتاريخ  لها  اجتماعًا  امل�سرتكة  الفنية  اللجنة  �سوء ذلك عقدت 
املو�سوع  مناق�سة  مت  حيث  اجلمعية،  مقر  فـي   2017/09/19

والوقوف على جميع جوانبه، لتخرج اللجنة بتو�سياٍت عدة.
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بالتعاون مع جمعية البنوك 
وزارة االقتصاد الوطني تعقد ورشة عمل حول »سجل حقوق الضمان فـي األموال المنقولة« 

بالتعاون مع جمعية البنوك عقدت وزارة القت�ساد الوطني 
الأموال  فـي  ال�سمان  حقوق  "�سجل  حول  عمل  ور�سة 
حيث  الوزارة،  مقر  فـي   2017/07/25 بتاريخ  املنقولة" 
ح�سر الور�سة مدير عام اجلمعية وممثلي كل من؛ البنوك 
العاملة فـي فل�سطني، �سلطة النقد، هيئة �سوق راأ�س املال، 
وغريها  التمويلي،  التاأجري  �سركات  الإقرا�س،  موؤ�س�سات 
الور�سة  هذه  وتاأتي  بال�سجل،  العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  من 
ملناق�سة �سجل حقوق ال�سمان فـي الأموال املنقولة للوقوف 
هذا  لإنفاذ  املتبعة  والإجراءات  القانونية  امل�سامني  على 
ال�سجل الذي اأ�سبح فعاًل مع بداية �سهر حزيران 2016.

الأموال  وم�سجل  ال�سركات  ت�سجيل  عام  مدير  قام  بدوره 
فـي  فل�سطني  جتربة  با�ستعرا�س  امل�سري  طارق  املنقولة 
القانون  عن  عامة  ملحة  وتقدمي  ال�سمان  حقوق  �سجل 
بالإجابة  قام  كما  بال�سجل،  اخلا�سة  والتعليمات  والنظام 

عن ت�ساوؤلت امل�ساركون حول ال�سجل، كما اطلع امل�ساركون 
وت�سفح  الإلكرتوين،  ال�سجل  على  ح�ساب  فتح  كيفـية  على 
اإ�سهار احلق على ال�سمانة  املوقع وعمليات البحث وكيفـية 

وغريها من املعلومات ذات العالقة بال�سجل الإلكرتوين.

جمعية البنوك و سلطة النقد تنظمان اجتماعا لمدراء دوائر االمتثال وتكنولوجيا المعلومات 
لمناقشة آلية الربط اآللي بين دوائر التنفـيذ والمصارف

المتثال  دوائر  ملدراء  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى  املعلومات  وتكنولوجيا 
مقر  فـي   2017/08/20 بتاريخ  النقد  �سلطة  ممثلي  مع 
دوائر  بني  الآيل  الربط  اآلية  ملناق�سة  وذلك  اجلمعية، 
ت�سريع  اآلية  احل�سور  ناق�س  حيث  وامل�سارف،  التنفـيذ 
بهذا  ال�سرعية  املحاكم  عن  ال�سادرة  القرارات  وتنفـيذ 
ملدراء  تكميلي  اجتماع  عقد  مت  عليه  وعطفًا  اخل�سو�س، 
ممثلي  بح�سور  املعلومات  وتكنولوجيا  المتثال  دوائر 
�سلطة النقد ودائرة قا�سي الق�ساة بتاريخ 2017/09/18 
ظل  فـي  وخا�سة  جوانبه  على  والوقوف  املو�سوع  ملتابعة 
بحجز  الق�سائية  القرارات  تنفـيذ  عن  البنوك  تاأخر 
وحتويل اأموال من ح�سابات مودعني لدى البنوك حل�ساب 
�سيكات  ليتم �سرفها لحقًا مبوجب  الق�ساة  دائرة قا�سي 

ت�سرف للم�ستفـيدين، ح�سب القرار الق�سائي من ح�ساب 
اإىل  التو�سل  الجتماع  خالل  ليتم  الق�ساة،  قا�سي  دائرة 
قا�سي  ودائرة  البنوك  بني  الإ�سكالية  حلل  حمددة  اآلية 

الق�ساة اتفق عليها احل�سور.



البنـوك فـي فل�ســــــطني6    

بيت البنوك

جمعية البنوك تشارك فـي االجتماع التشاوري الذي عقدته سلطة النقد

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تعقد اجتماع لممثلي البنوك 
لمناقشة إمكانية تقديم قرض من خالل تجمع بنكي لصالح جامعة القدس

�ساركت جمعية البنوك بالجتماع الت�ساوري الذي عقدته �سلطة النقد 
بتاريخ 2017/09/07 فـي مقرها للمدراء العامني والقليمني للبنوك 
عزام  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  بح�سور  فل�سطني  فـي  العاملة 
ال�سوا، حيث ناق�س احل�سور اآخر امل�ستجدات على �سعيد عمل �سلطة 
النقد واجلهاز امل�سرفـي، اأهمها؛ م�سروع املقا�سة اللكرتونية، دقة 
بيانات عمليات الإيداع وال�سحوبات النقدية، حتديد حد اأدنى وحد 
اأعلى للفوائد املدفوعة على ودائع العمالء، ومو�سوع تقييم امل�سارف 
الفل�سطينية من �سركة )Capital Intelligence(، بالإ�سافة اإىل 
مو�سوع ال�سيكات والعالمات الأمنية، وكذلك مو�سوع ال�سيولة النقدية 

فـي  العاملة  البنوك  ملمثلي  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 
القد�س  جامعة  وممثلي  النقد  �سلطة  ممثلي  مع  فل�سطني 
ملناق�سة  وذلك  اجلمعية،  مقر  فـي   2017/09/25 بتاريخ 
جامعة  ل�سالح  بنكي  جتمع  خالل  من  قر�س  تقدمي  اإمكانية 
عن  تو�سيحيًا  عر�سًا  اجلامعة  ممثلي  قدم  حيث  القد�س، 
للجامعة  املايل  ال�ستقرار  خلطة  مالية  ودرا�سة  املو�سوع 
اأعدت من قبل براي�س ووتر هاو�س كوبرز تو�سح من خاللها 
الو�سع احلايل للجامعة ومدى اأهمية تقدمي قر�س لها ل�سمان 
ت�سديد نفقاتها وت�سيري اأمورها وفقا ل�سروط مي�سرة وطويلة 

بعملتي الدولر والدينار، وغريها من املوا�سيع التي ا�ستجدت على 
اجلهاز امل�سرفـي الفل�سطيني.

الآجل، وفـي نهاية الجتماع اتفق احل�سور على عقد اجتماع 
تكميلي ملتابعة بحث املو�سوع.

 Capital Intelligence جمعية البنوك تشارك سلطة النقد في لقاء ممثلي
�ساركت جمعية البنوك ممثلة مبدير عام اجلمعية نبيل اأبو 
واإياد  �سحادة  اأبو  ريا�س  الدكتور  النقد  �سلطة  وفد  دياب 
Capital Intelligence بتاريخ  زيتاوي بلقاء ممثلي �سركة 
بينهم  التعاون  �سبل  لبحث  عمان،  فـي   2017/08/16-15

حيث   الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع  م�سلحة  فـي  ي�سب  مبا 
قدمت �سركة Capital Intelligence عر�سًا تو�سيحيًا لأهم 
اخلدمات التي تقدمها والأهداف التي ت�سعى لتحقيقها ولأماكن 
انت�سارها واأهم عمالئها، ف�سركة Capital Intelligence هي 
�سركة متخ�س�س فـي تقدمي التحليالت الئتمانية والت�سنيفات 
و�سركة  بنك   300 من  اأكرث  الآن  وت�سنف   ،1982 عام  منذ 

ومتخ�س�سة  دولة   39 فـي  و�سكوك(  )�سندات  مالية  واأدوات 
فـي الأ�سواق النا�سئة ويقع مقرها الرئي�سي فـي قرب�س.
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جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تعقد اجتماع لممثلي البنوك
لمناقشة تكاليف التحول إلى نظام المقاصة اإللكترونية

عقدت جمعية البنوك اجتماعًا ملمثلي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
مع ممثلي �سلطة النقد بتاريخ 2017/09/26 فـي مقر اجلمعية، 
وذلك ملناق�سة تكاليف التحول اإىل نظام املقا�سة الإلكرتونية بهدف 
ر�سدها على موازنات البنوك لعام 2018، كما مت خالل الجتماع 
انتخاب ممثلي جلنة تقييم قارئات ال�سيكات التي �سيتم اعتمادها 
فـي نظام املقا�سة الإلكرتونية لتتكون من البنك العربي - �سادق 
�سادي   - الأردن  بنك  �سيفـني،  اأبو  معاذ   - فل�سطني  بنك  عالونة، 

�سمارة، وبنك القد�س - �سالمة �سالمة.

جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل سلطة النقد والبنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية 
حول »سبل تعزيز دور القطاع المصرفـي الفلسطيني« 

�سلطة  نظمتها  التي  العمل  ور�سة  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
�سبل  حول  والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  والبنك  النقد 
بح�سور  وذلك  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  القطاع  ودعم  تعزيز 
املدراء  من  وعدد  ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
العامني والإقليميني للبنوك العاملة فـي فل�سطني و نائب رئي�س 
اجلمعية  عام  ومدير  ن�سنا�س  جوزيف  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الور�سة  2017/07/24، حيث هدفت  بتاريخ  دياب،  اأبو  نبيل 
خالل  من  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  ودعم  تعزيز  اإىل 
املنتجات  وعر�س  املهارات  ودعم  امل�سرفـية  اخلربات  تبادل 
وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع  وتطوير  لدعم  الالزمة  املالية 
واأهداف  متطلبات  وحتقيق  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  فـي 
على  رّكزت  نقا�س  حلقة  العمل  ور�سة  وت�سمنت  املايل،  ال�سمول 
املنتجات املالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مثل خطوط 

الئتمان، وبرنامج متويل التجارة، ف�ساًل عن اخلدمات ال�ست�سارية 
للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، كما �سارك فـي الور�سة بع�س عمالء 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذين عر�سوا جتاربهم مع 
البنك فـي اخلدمات امل�سرفـية وقطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

جمعية البنوك تشارك فـي ورشة عمل وزارة العدل 
حول موضوع مسودة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم 

للجمعية  القانوين  بامل�ست�سار  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
مكتب اتقان فـي ور�سة العمل اخلا�سة "مب�سروع قانون معدل 
لقانون التحكيم الفل�سطيني رقم )3( ل�سنة )2000("الذي 
املهنية  لل�سوؤون  العامة  الدارة   – العدل  وزارة  نظمته 
 2017/08/02 بتاريخ  النزاعات  حلل  البديلة  والو�سائل 

مبالحظات  الوزارة  تزويد  مت  حيث  الوزارة،  مقر  فـي 
وذلك  الور�سة،  من  يوم  قبل  القانوين  امل�ست�سار  وتو�سيات 
النهائية  والقرتاحات  املالحظات  واإبداء  مناق�ستها  بهدف 
على  لعر�سه  متهيدًا  الور�سة  خالل  املعدل  القانون  على 

اجلهات املخت�سة لتخاذ املقت�سى القانوين حوله.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا لضباط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لمناقشة الكتب الواردة من وحدة المتابعة المالية

الأموال  البنوك اجتماعًا ل�سباط مكافحة غ�سل  عقدت جمعية 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى  الإرهاب  ومتويل 
2017/08/06 فـي مقر اجلمعية، وذلك ملناق�سة الكتب الواردة 

على  الفنية  التعديالت  بخ�سو�س  املالية  املتابعة  وحدة  من 
برنامج GOAML، ومت خالل الجتماع مناق�سة الكتب الواردة 
البنوك  تواجه  التي  العقبات  اأهم  على  والوقوف  الوحدة  من 

لتنفـيذ هذه التعديالت.

جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات المنتدى المصرفـي 
»المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية«

�ساركت جمعية البنوك فـي فعاليات املنتدى امل�سرفـي الذي نظمه 
ال�سغرية  "امل�سروعات  عنوان  حتت  العربية  امل�سارف  احتاد 
التنمية القت�سادية والعدالة الجتماعية"  اإىل  واملتو�سطة: الطريق 
بتاريخ 19-2017/07/20 فـي فندق النرتكونتننتال عمان، وذلك 
مب�ساركة معايل حمافظ �سلطة النقد عزام ال�سوا وعدد من املدراء 
العامني والإقليميني للبنوك العاملة فـي فل�سطني و نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية جوزيف ن�سنا�س ومدير عام اجلمعية نبيل اأبو دياب، 
العربية  امل�سارف  احتاد  من  مببادرة  املنتدى  هذا  انعقاد  وياأتي 
والبنك املركزي الأردين وجمعية البنوك فـي فل�سطني وجمعية البنوك 
امل�سروعات  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الكبري  الدور  لبحث  الأردن،  فـي 
العربي  العامل  اقت�ساديات  وتنمية  دعم  فـي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

وخا�سة فـي بع�س البلدان التي ت�سهد اليوم حتديات اقت�سادية ناجمة 
واقع  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  والجتماعية،  ال�سيا�سية  التغريات  عن 

امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة فـي العامل العربي.

جمعية البنوك تشارك في االجتماعات التحضيرية
لتنظيم »المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2017«

الدولية    التمويل  وموؤ�س�سة  النقد  �سلطة  البنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  وال�سندوق   IFC

الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر  عقد  لتنظيم  التح�سري 
عقده  واملزمع  م�سرفـيًا"  املراأة  "متكني  عنوان  حتت   2017

بتاريخ 2017/11/20، حيث مت ا�ستكمال ومتابعة التح�سريات 
من خالل اجتماعات ولقاءات متعددة عقدت بني هذه الأطراف 
املوؤمتر كجزء  اإقامة هذا  ياأتي  وجهات عدة ذات عالقة، حيث 
من اجلهود املبذولة ملعاجلة فجوة ال�سمول املايل بني اجلن�سني 
فـي فل�سطني، وكذلك لإبراز اأهمية م�ساركة املراأة فـي امل�ساريع 
التنموية لتعزيز دورها فـي التنمية امل�ستدامة، ولت�سليط ال�سوء 

اإىل  الو�سول  فـي  املراأة  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات  على 
امل�سرفـية.  واخلدمات  املنتجات 
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Under the patronage of  H.E Governor of  Palestine Monetary Authority Mr. Azzam Shawwa 

the Association of  Banks in Palestine is delighted to invite you to

Palestinian Banks’ Reception taking place during the 2017 IMF & World Bank Annual Meeting in Washington DC.

This evening reception will bring together senior bankers, investors, policy makers and delegates of  the IMF, World Bank 

and IIF Annual Meeting, for a 2 hour networking reception; presenting an opportunity for guests to meet regional and 

international decision makers and to hear about the latest developments in both Palestine and the wider region.

Date: 12 Oct 2017

Time: 18:00 – 20:00

Location: The Fahrenheit, The Ritz – Carlton, Georgetown

We look forward to welcoming you.

Invitation

 Palestinian Banks’ Reception

بدعوة من الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض 
جمعية البنوك تشارك فـي البرنامج التدريبي »الجوانب القانونية لرهن المال المنقول« 

WB / IMF جمعية البنوك تحضر لتنظيم حفل استقبال في واشنطن على هامش اجتماعات

القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  ال�سندوق  من  بدعوة 
الهادي  عبد  رغد  بالأ�ستاذة  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 
للجمعية  القانوين  امل�ست�سارين  ن�سنا�س  مارك  والأ�ستاذ 
املعهد  عقده  الذي  التدريبي  الربنامج  فـي  اتقان  مكتب  من 
عنوان  حتت  ال�سندوق  من  بتمويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
�سمانًا  حيازة  دون  املنقول  املال  لرهن  القانونية  "اجلوانب 
ب�ساأن �سمان  بقانون  قرار  لأحكام  وفقا  امل�سرفـية  للت�سهيالت 
الربنامج  عقد  حيث   ،"2016 احلقوق فـي املال املنقول ل�سنة 
بتاريخ 19-2017/08/20 فـي فندق ال�سيزر قدمه د. خلدون 
اأبو ال�سعود، حيث هدف الربنامج اإىل التعرف على ال�سمانات 

رعاية  حتت  ا�ستقبال  حفل  لتنظيم  البنوك  جمعية  حت�سر 
ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 
الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  اجتماعات �سندوق  على هام�س 
هذا  و�سيجمع  العا�سمة،  وا�سنطن  فـي   2017/10/12 بتاريخ 
ال�سيا�سات،  �سانعي  امل�ستثمرين،  امل�سرفـيني،  كبار  ال�ستقبال 
البنك  الدويل،  النقد  ل�سندوق  ال�سنوي  الجتماع  مندوبي 
للقطاع  فر�سة  يتيح  مما  للحوار،  الدولية  والرابطة  الدويل، 
والأعمال  املال  خارطة  على  التواجد  الفل�سطيني  امل�سرفـي 

الدولية والتوا�سل مع القوى املوؤثرة واأ�سحاب القرار.

املنقولة ودورها فـي منح الئتمان، لي�سبح امل�سارك بالربنامج 
قادرًا على تنظيم وتنفـيذ ال�سمانات وفقًا لالأ�سول والقانون.

جمعية البنوك بالتعاون مع هيئة تشجيع االستثمار تعقد لقاء تعريفـي
حول »مزايا عقد حزمة الحوافز فـي مجال استخدام الطاقة المتجددة«

لقاًء  ال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  عقدت  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون 
تعريفـيًا حول "مزايا عقد حزمة احلوافز فـي جمال ا�ستخدام الطاقة 
املتجددة" بح�سور مدير عام اجلمعية ومدراء الت�سهيالت فـي البنوك 
ت�سجيع  2017/08/07 فـي مقر هيئة  بتاريخ  فـي فل�سطني  العاملة 
ال�ستثمار، حيث قدم رئي�س الهيئة هيثم الوحيدي عر�س عن عقد 
حزمة احلوافز اخلا�س فـي ترويج ا�ستخدام تقنيات الطاقة البديلة 
التي ن�س عليها العقد،  وخا�سة فـيما يتعلق باحلوافز والت�سهيالت 
وياأتي هذا اللقاء �سمن جمموعة من اللقاءات التي عقدت �سابقًا من 

قبل اجلمعية مع اجلهات ذات العالقة بخ�سو�س هذا املو�سوع.
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و يوقع اتفاقية مع شركة »أوفتك« لتوريد أجهزة صرافات آلية 

بنك القدس يحدث بطاقاته االئتمانية تحت شعار »رفـيقة دربك«
ما�سرتكارد  بطاقات  القد�س  بنك  حّدث 
دربك"،  "رفـيقة  �سعار  حتت  الئتمانية 
كما اأطلق مميزات وخدمات جديدة عليها 
 "Secure Code" الآمن  الكود  مثل 
والذي يتيح اإمكانية الت�سوق عرب النرتنت 
براحة واأمان و�سهولة للعمالء، بالإ�سافة 
النقدي  ال�سرتجاع  ميزة  لتح�سني 
12% من قيمة  "Cash Back" لغاية 
امل�سرتيات، وتعقيبا على ذلك قال �سالح 
"من  القد�س:  لبنك  العام  املدير  هدمي 
اأف�سل  تقدمي  على  الدائم  حر�سنا  باب 
قمنا  لعمالئنا،  واملميزات  اخلدمات 
الئتمانية  بطاقاتنا  جمموعة  بتحديث 
اإىل  ت�سنف  والتي  دربك"  "رفـيقة 
 )Silver، Titanium ،World(
م�ستوى  لعمالئنا  لتوفر  �سممت  حيث 
الراحة واملرونة، وحتقق لهم  عايل من 
الكود  فميزة  ع�سري،  حياة  اأ�سلوب 
بطاقات  حلاملي  جمانية  هي  الآمن 
الئتمانية  القد�س  بنك  كارد  ما�سرتد 
من  عمالئنا  مُتكن  حيث  باأنواعها، 
اإدخال رقم �سري خمتلف عند كل مرة 
اإحدى  لدى  النرتنت  عرب  فـيها  يت�سوق 

وقع بنك القد�س اتفاقية مع �سركة اأوفتك 
اآيل من  22 جهاز �سراف  بتوريد  تق�سي 
 Wincor Nixdorf CINEO( نوع 
�سرافات   10 وُخ�س�ست   ،)C2560

للمكفوفـني،  بريل  نظام  على  اأي�سا  تعمل 
العامة  الإدارة  مبقر  التفاقية  توقيع  ومت 
املدير  كل من  بح�سور  اللـه  برام  للبنك 

وعن  هدمي  �سالح  القد�س  لبنك  العام 
اأوفتك املدير العام جميل �ساهر وعدد من 

املدراء فـي بنك القد�س و�سركة اأوفتك.
وتعقيبًا على هذه التفاقية قال �سالح 
القد�س:  لبنك  العام  املدير  هدمي 
لالرتقاء  كخطوة  التفاقية  هذه  "تاأتي 
لعمالئنا،  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى 

هذه  ال�سرافات  اأجهزة  تتيح  حيث 
خدمة الإيداع النقدي والفوري ا�سافة 
اإىل ايداع ال�سيكات، وقبول جميع اأنواع 
تركيب  �سيتم  العاملية، حيث  البطاقات 
ال�سرافات فـي مواقع فروع البنك فـي 
�سي�سهل  مما  وغزة،  الغربية  ال�سفة 
املجال  لهم  ويف�سح  عمالئنا  على 

الكود  خدمة  فـي  امل�ساركة  املتاجر 
النقدي،  ال�سرتجاع  ميزة  اأما  الآمن، 
هذه  يطرح  فل�سطيني  بنك  اأول  فنحن 
امليزة فـي ال�سوق الفل�سطيني للبطاقات 
حمليًا  ت�سوق  عملية  اأي  عند  الئتمانية 
حتمل  التي  البيع  نقاط  لدى  وعامليًا 
واأ�ساف   ،" العاملية  ما�سرتكارد  �سعار 
التطور  ملواكبة  ن�سعى  "نحن  هدمي: 
الإلكرتوين  الدفع  لأدوات  التكنولوجي 
اآمنة  مالية  وحلول  خدمات  بتقدمي 
على  �سينعك�س  بدوره  وهذا  لعمالئنا، 
با�ستخدام  امل�سرفـية  تعامالتهم 

الئتمانية". البطاقات 
القد�س  بنك  اأن  ذكره  اجلدير  من 
رفـيقة  مع  �سفرة   27" حملة  اأطلق 
الئتمانية  ما�سرتكارد  بطاقة  دربك" 
من  لأي  ل�سخ�سني  التكاليف  مدفوعة 
كوالملبور، حيث  اأو  ا�سطنبول  اأو  دبي 
حاملي  جميع  ت�سمل  احلملة  هذه  اأن 
الإئتمانية  القد�س  بنك  بطاقات 
اأي  عند  والفرعية  الرئي�سية  باأنواعها 
وتزداد  وعاملية،  حملية  ت�سوق  عملية 
ب�سكل  جديد  �سهر  كل  مع  الفوز  فر�س 

ت�ساعدي.



11 البنـوك فـي فل�ســــــطني

و يقدم دعمه لجمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي 

11 البنـوك فـي فل�ســــــطني

حلملة  دعمه  القد�س  بنك  قدم 
والتي  الوطن"  نبني  "بالعلم 
التنموي  للعمل  حياة  جمعية  اطلقتها 
من  اأكرث  توزيع  مت  حيث  والتطوعي، 
قرطا�سية  مع  مدر�سية  حقيبة   250

نابل�س،  الـله،  "رام  حمافظات  فـي 
و�سلفـيت"  والأغوار،  اأريحا  اخلليل، 
الول  ال�سف  من  املدار�س  طلبة  على 
ال�ساد�س لالأ�سر املحتاجة  اإىل ال�سف 

املهم�سة. باملناطق 
املدير  هدمي  �سالح  اأكد  جانبه  من 
هذه  دعم  باأن  القد�س  لبنك  العام 
الحتياجات  للتخفـيف من  هو  احلملة 

بداية  مع  املحتاجة  لالأ�سر  الأ�سا�سية 
البنك  باأن  واأ�ساف  الدرا�سي،  العام 
جزء ل يتجزاأ من هذا املجتمع وي�سعى 
الدعم  ويقدم  جتاهه،  بواجبه  للقيام 
التي  الفئات  اأهم  ومن  فئاته،  لكافة 
فهم  الطالب،  هم  الدعم  لها  يقدم 
الدولة  منو  واأ�سا�س  امل�ستقبل،  بناة 
حق  هو  التعليم  وباأن  وازدهارها 

الأطفال. جلميع 
بنك  اإدارة  حياة  جمعية  �سكرت  وقد 
لها  املتوا�سل  دعمها  على  القد�س 
اجلمعيات،  من  العديد  مع  و�سراكتها 
الذي  الفعال  الدور  اجلمعية  وثمنت 

امل�سوؤولية  جمال  فـي  البنك  يقدمه 
العطاونة  حممد  واأ�سار  املجتمعية، 
رئي�س اجلمعية اأن حياة للعمل التنموي 
احلقائب  بتوزيع  قامت  والتطوعي 
الأ�سر  على  وركزت  متطوعيها،  عرب 
واأن  عملها،  من  كجزء  املحتاجة، 
مبا  م�ستمرة،  وطن  نبني  بالعلم  حملة 
ممكن  عدد  لأكرب  الو�سول  ي�سمن 
م�سوؤوليتها  اإطار  فـي  املحتاجني،  من 

الجتماعية والأخالقية.
بدورهم �سكروا الطلبة امل�ستفـيدين من 
بنك  والقرطا�سية  املدر�سية  احلقائب 

القد�س وجمعية حياة للعمل التنموي.

 العدد 71، اأيلول 2017

ب�سرعة  البنك  خدمات  على  للح�سول 
و�سهولة دون احلاجة لزيارة الفرع".

لتعزيز  ن�سعى  "نحن  هدمي:  واأ�ساف 
املحلية  �سركاتنا  مع  والتعاون  ال�سراكة 
امل�ساهمة  من  اخلا�س  القطاع  ومتكني 
فـي عملية التنمية القت�سادية، فتوقيع 
"اأوفتك"  �سركة  مع  التفاقية  هذه 
التي  ال�سراكة  هذه  على  دليل  خري  هو 
جميل  اأ�ساد  جهته  من  بها".  نعتز 
"اأوفتك"  �سركة  عام  مدير  �ساهر 

والنت�سار  التطور  ومدى  القد�س  ببنك 
خدماته  وتطوير  اليه،  و�سل  الذي 
والذي  الآلية  ال�سرافات  ي�سمل  مبا 
اخلدمة  جودة  على  بدوره  �سينعك�س 
الدائم  البنك  و�سعي  للعمالء،  املقدمة 
الأف�سل  وتقدمي  التطور  مواكبة  اإىل 

لعمالئه.
اإىل  �ساهر  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  وفـي 
خالل  من  ت�سعى  "اأوفتك"  �سركة  اأن 
عالقات  تطوير  اإىل  التفاقية  هذه 

فل�سطني  فـي  العاملة  املوؤ�س�سات  مع 
لتلبية  ال�سوق  فـي  منتجاتها  وتطوير 
توفـري  خالل  من  الحتياجات  كافة 
للموؤ�س�سات،  املبتكرة  احللول  اأف�سل 
للقطاع  باأن  نوؤمن  نحن  واأ�ساف 
عجلة  دفع  فـي  حموريًا  دورًا  اخلا�س 
فاإن  هنا  ومن  القت�سادي  الن�ساط 
فـي  تكون  اأن  على  حتر�س  "اأوفتك" 

الطليعة فـي جمال تخ�س�سها.
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البنك الوطني يطبق المعايير المثلى لحوكمة الشركات
بتعيينه عضوين مستقلين وممثال عن صغار المساهمين فـي مجلس إدارته

البنك الوطني: موجوداتنا تعدت مليار ومائة مليون دوالر 
وأرباحنا نمت بنسبة 15.25% للنصف األول من العام الجاري

اأعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته 
املالية للن�سف الأول من العام اجلاري، 
ومائة  املليار  حاجز  موجوداته  بتعدي 
مليون دولر لت�سجل 1,17 مليار دولر 
ما  جمموع  عن   %22.1 بن�سبة  نامية 
ومنت   .2016 العام  نهاية  �سجلته 
 %15.25 اأرباح البنك بن�سبة  �سافـي 
فـي  دولر  مليون   5,36 بلغت  اأن  بعد 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية من العام احلايل 
نف�س  فـي  حتقيقه  مت  ما  مع  مقارنة 
بلغت  حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة 

4,65 مليون دولر.

البنك  عام  مدير  اأكد  جانبه  ومن 
الوطني اأحمد احلاج ح�سن، اأن نتائج 
البيانات املالية تعك�س جمددا �سالمة 
يتبعها  التي  والروؤى  ال�سرتاتيجيات 
التنفـيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�س 
فـي  منوا  البنك  حتقيق  اإىل  لفتا 
 %18.5 ن�سبته  بلغت  الدخل  اإجمايل 
مقارنة  دولر  مليون   20,13 ليحقق 
املن�سرم  العام  من  الفرتة  بنف�س 
دولر،  مليون   16,98 �سجل  حيث 
فـي  املدرو�س  التنوع  اإىل  ذلك  عازيا 
لت�سمل  والإقرا�س  التمويل  حمفظة 

القت�سادية  القطاعات  خمتلف 
بالإ�سافة  لالأموال  الأف�سل  والت�سغيل 
تقليدية  غري  و�سائل  ا�ستخدام  اإىل 
وال�ستثمار،  اخلزينة  اإدارة  فـي 
ت�سهيالت  حجم  و�سول  اإىل  م�سريا 
العام  من  الأول  الن�سف  فـي  البنك 
دولر  مليون   611,77 اإىل  احلايل 
اأن  بعد   %17.8 بن�سبة  ومنوها 
نهاية  دولر  مليون   519,31 كانت 
من  عزز  الذي  الأمر   ،2016 العام 
والعمولت  الفوائد  اإيرادات  �سافـي 
اأن  بعد  دولر  مليون   16,51 لتحقق 

اأعلى  تطبيق  فـي  توجهاته  مع  متا�سيا 
لل�سركات،  الر�سيدة  احلوكمة  معايري 
ثالثة  الوطني  البنك  اإدارة  جمل�س  عني 
بواقع  اإدارته  جمل�س  فـي  جدد  اأع�ساء 
ع�سوين م�ستقلني واآخر ممثال عن �سغار 

الدكتورة  تعيني  مت  حيث  امل�ساهمني، 
اجلواد  عبد  عزيز  وال�سيد  خوري  غري�س 
كع�سوين م�ستقلني، فـيما ُعني ال�سيد كمال 
امل�ساهمني  �سغار  عن  ممثال  خديجة  اأبو 
ن�سبته  ما  اأي  �سهما  األف   50 يحمل  حيث 

البنك،  اأ�سهم  جمموع  من   %.0006

للقرار الذي �سادقت  ا�ستنادا  وجاء ذلك 
عليه الهيئة العمومية للبنك فـي اجتماعها 
الإدارة  اأع�ساء جمل�س  برفع عدد  الأخري 

اإىل 11 ع�سوًا من اأ�سل 9 اأع�ساء.
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و يعيد إطالق »حياتي« كأول برنامج مصرفـي متكامل للمرأة الفلسطينية
اإطالق  اإعادة  الوطني عن  البنك  اأعلن 
برنامج  اإىل  "حياتي" وحتويله  برنامج 
لتلبية  خم�س�س  متكامل  م�سرفـي 
للمراأة  ال�ساملة  املالية  الحتياجات 
من  الأول  بذلك  ليكون  الفل�سطينية 

نوعه فـي ال�سوق امل�سرفـي الفل�سطيني. 
يقدم الربنامج كافة اخلدمات البنكية 
والتي ت�سمل احل�سابات باأنواعها وكافة 
اأنواع القرو�س بالإ�سافة اإىل البطاقات 
الئتمانية واخل�سم الفوري، بت�سهيالت 

واأ�سعار  اخلدمات  هذه  على  خمتلفة 
متييز  اإىل  بالإ�سافة  تف�سيلية  فوائد 
وبطاقات  �سيكات  بدفاتر  امل�سرتكات 
و�سعار  لون  حتمل  خا�سة  بت�ساميم 

الربنامج. 

و يفتتح أول فرع مصرفـي فـي مدينة روابي
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حتت رعاية معايل حمافظ �سلطة النقد 
البنك  افتتح  ال�سوا،  عزام  الفل�سطينية 
مدينة  فـي  م�سرفـي  فرع  اأول  الوطني 
املدينة  موؤ�س�س  بح�سور  وذلك  روابي 
ب�سار امل�سري، ونائب حمافظ حمافظة 
الربغوثي،  حمدان  والبرية  اهلل  رام 
التجارية  الغرف  احتاد  ورئي�س 
جمل�س  ورئي�س  رزق،  خليل  وال�سناعية 
ادارة البنك طالل نا�سر الدين، واملدير 
وا  ق�سّ الذين  ح�سن  احلاج  اأحمد  العام 
ال�سريط ايذانا ببدء اأعمال الفرع ر�سميا 

فـي املدينة، ومب�ساركة عدد من اأع�ساء 
وال�سخ�سيات  البنك  ادارة  جمل�س 
وروؤ�ساء  الأعمال  ورجال  الر�سمية 
جتاور  التي  والبلدات  القرى  بلديات 
وفـي  ال�سحفـيني.  من  ولفـيف  املدينة 
كلمته خالل الفتتاح اأعرب نا�سر الدين 
م�سرفـي  فرع  اأول  بافتتاح  فخره  عن 
فـي مدينة روابي التي تعد اجنازا كبريا 
الفل�سطينية،  الدولة  بناء  �سعيد  على 
التي بذلت لجناح هذا  مباركا اجلهود 
امل�سروع الذي يعد الأ�سخم على م�ستوى 

العالقة  اأن  الدين  نا�سر  واأكد  الوطن، 
الإ�سرتاتيجية التي تربط البنك مبدينة 
املدينة  بر�سالة  العميق  واميانه  روابي 
التجارية  احلركة  وم�ستقبل  وروؤيتها، 
للتواجد  البنك  دفع  فـيها  والقت�سادية 
امل�سرفـية  اخلدمات  وتقدمي  بها 
املتواجد  ال�سركات  وقطاع  ل�سكانها 
البنك  يكون  اأن  فخره  عن  معربا  بها، 
الوطني ال�سباق بني البنوك بافتتاح اأول 
والقرى  املدينة  خلدمة  م�سرفـي  فرع 

والبلدات التي جتاورها.

13,90 مليون دولر بنمو بلغت  كانت 
البيانات  واأ�سارت   ،%18.7 ن�سبته 
العام  املنتهية من  اأ�سهر  لل�ستة  املالية 

البنك  اإىل منو ودائع عمالء  احلايل، 
حمققًا  دولر  مليون   745,94 لتبلغ 
بلغت  البند  هذا  فـي  منوا  البنك 

بحجم  قورن  ما  اإذ   %13.7 ن�سبته 
 2016 العام  نهاية  عمالئه  ودائع 
حيث �سجلت 655,96 مليون دولر. 
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الأردين  التجاري  البنك  اإدارة  حر�سًا من 
لتقدمي  اإدارته  توجه  من  وانطالقًا 
امل�سرفـية  اخلدمات  من  متكاملة  رزمة 
عمالئه  خدمة  ت�سمن  التي  اجلديدة 
والبنكية.  امل�سرفـية  احتياجاتهم  وتلبية 
باإطالق  الأردين  التجاري  البنك  قام 
�سهر  فـي  التوفـري  برنامج  منتج  حملة 
ابتدءًا  اجلديدة  مبزاياه  املن�سرم  اآب 
العمالت  كافة  على  الفوائد  اأ�سعار  من 
حل�سابات التوفـري بنوعيها ح�ساب التوفـري 

الذهبي وح�ساب التوفـري الكال�سيكي.

الدخار  لت�سجيع  احلملة  هذه  وتاأتي 
واملحتملني  القائمني  البنك  عمالء  لدى 
الرواتب  اأ�سحاب  من  هوؤلء  جميع  ومنح 
احلرة  الأعمال  واأ�سحاب  البيوت  وربات 
للفوز  جديده  فر�س  والأطفال  واحلرفـني 
العمالء  احلملة  ومتنح  جمزية.  بجوائز 
املدخرين فر�س الفوز بجائزة ربع �سنوية 
�سيارة �سيات ابيزا 2017 مدفوعة الر�سوم 
اجلمركية وقيمة ال�سريبة امل�سافة وجائزة 
ال�سحب  يتم  دينار   500 بقيمة  اأ�سبوعية 

عليها فـي نهاية كل اأ�سبوع عمل.

البنك التجاري األردني يطلق حملة برنامج التوفـير

و يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين فـي جامعة القدس المفتوحه بطولكرم
برعاية  الأردين  التجاري  البنك  قام 
فـي  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  حفل 
بحفل  وذلك  املفتوحة  القد�س  جامعة 
بتاريخ  ليلتي  قاعة  فـي  اأقيم  كبري 

.2017/08/23

حمافظة  حمافظ  احلفل  وح�سر 
وعميد  بكر  اأبو  ع�سام  اللواء  طولكرم 
ومدير  اجلامعة  فـي  الطلبة  �سوؤون 
اجلامعة بطولكرم دكتور �سالمة �سامل.
كما ح�سر احلفل كاًل من قادة وممثلو 
والأجهزة  وال�سرطة  الوطني  الأمن 
املوؤ�س�سات  وممثلي  ومدراء  الأمنية 
وذوي  واخلا�سة  واحلكومية  الأهلية 

الطلبة مبدينة طولكرم.
طولكرم  فرع  مدير  األقاها  كلمة  وفـي 
القليمي  املدير  ال�سيد  عن  بالنيابة 
تقدمي  مت  ال�س�سرتي  منت�سر  الأ�ستاذ 
وال�سكر  للطلبة  والتربيكات  التهاين 

وحتدث  واجلامعة  التدري�سية  للهيئة 
املجتمعية  امل�سوؤولية  عن  كلمته  فـي 
للبنك التجاري الأردين وقيامه بتقدمي 
�سرائح  ملختلف  والتربعات  الرعايات 

الفل�سطيني. املجتمع 
التجاري  البنك  املتحدثني  جميع  و�سكر 
الأردين على عطائه فـي جمال امل�سوؤولية 

املجتمعية واأ�سادوا بدوره فـي الوطن.

الدروع  وتقدمي  الطلبة  تكرمي  ومت 
مت  كما  البنك،  قبل  من  لهم  والهدايا 
مائة  بقيمة  توفـري  جوائز  ع�سر  تقدمي 
على  ال�سحب  ومت  جائزة  لكل  دولر 
قاموا  الذين  الطلبة  اأق�ساط  ق�سائم 
خالل  من  اجلامعية  اأق�ساطهم  بدفع 

البنك التجاري الأردين.
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و يتبرع بحقائب وقرطاسية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية 

و يرعى حفل تكريم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة في مدارس عنبتا

بالتعاون مع وزارة التنمية الجتماعية قام 
مبدراء  ممثاًل  الردين  التجاري  البنك 
مدر�سية  حقيبة   500 بتوزيع  الفروع 
للحالت  كاملة  بقرطا�سية  جمهزة 
امل�سجلة فـي مدينة نابل�س وجنني. وح�سر 
ملوح  عزت  ال�سيد  من  كاًل  الت�سليم 
الجتماعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير 
حمافظة نابل�س وال�سيد ع�سمت فاخوري 
الجتماعية  التنمية  وزارة  مديرية  مدير 

فـي حمافظة جنني.
التنمية  وزارة  تقدمت  جهتها  ومن 
التجاري  للبنك  بال�سكر  الجتماعية 

برعاية  الأردين  التجاري  البنك  قام 
حفل تكرمي الطلبة املتفوقني بالثانوية 
مدار�س  فـي   2017 للعام  العامة 

عنبتا.
عنبتا  بلدية  رئي�س  احلفل  ح�سر  وقد 
اهلل  احلمد  حافظ  اهلل  حمد  املهند�س 
ومدراء  املجاورة  البلديات  وروؤ�ساء 
واحلكومية  الأمنية  املوؤ�س�سات 
النقد  �سلطة  حمافظ  ونائب  واخلا�سة 
الطلبة  واأهايل  �سحاده  اأبو  ريا�س  د. 
وفـي  عنبتا،  اأهايل  من  غفـري  وجمع 
التجاري  البنك  تكرمي  مت  احلفل  نهاية 
حيث  البلدية،  رئي�س  قبل  من  الأردين 

لأبناء  دعم  من  يقدمه  ما  على  الأردين 
والفعال  املميز  دوره  اإىل  م�سريًا  �سعبه 

امل�سوؤولية  يخ�س  فـيما  امل�ساركة  فـي 
الجتماعية بكافة جوانبها.

للبنك التجاري الأردين  عرب عن �سكره 
واثنى على جهود اإدارة البنك فـي دعم 
اأبناء  من  والطلبة  التعليمية  املوؤ�س�سات 

وتبني  تكرميهم  �سواء من خالل  �سعبنا 
درا�ستهم  ل�ستكمال  متفوقني  طلبة 

اجلامعية.



بــانــورامــا

البنـوك فـي فل�ســــــطني16 

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يشارك فـي ملتقى »فلسطين تعمل« للتوظيف
بنك  �سارك  ال�سرتاتيجية،  روؤيته  �سمن 
تعمل"  "فل�سطني  ملتقى  فـي  الإ�سكان 
"�سارك"  منتدى  نظمه  والذي  للتوظيف 
فـيه  ُدعي  والذي  اهلل،  رام  فـي  ال�سبابي 
لغاية  اخلريجني  الطلبة  من  جمموعة 
تقدمي اأنف�سهم و�سريهم الذاتية للموؤ�س�سات 

والهيئات املحلية امل�ساركة.
وبدوره اأ�سار ال�سيد حممد الربغوثي املدير 
الإقليمي لبنك الإ�سكان – فروع فل�سطني اأن 
ن�ساطات  باب دعم  تاأتي من  امل�ساركة  هذه 
موؤ�س�سات املجتمع املحلي وخا�سة التعليمية، 
من  البطالة  ن�سبة  تقليل  فـي  وامل�ساهمة 
خالل توفـري فر�س عمل للخريجني اجلدد، 
اأن امل�ساركة فـي هذا اليوم تعترب  كما واأكد 
اخلريجني  مع  التوا�سل  فـي  مهمة  فر�سة 
اجلدد بهدف ا�ستقطاب الكفاءات املنا�سبة 

الكوادر  من  البنك  احتياجات  تلبي  والتي 
الب�سرية. وقد حظي اجلناح اخلا�س بالبنك 
بالإقبال الكبري من قبل اخلريجني، والذين 
وتعبئة  الذاتية  �سريهم  تقدمي  على  عملوا 
درا�سة  �سيتم  بحيث  التوظيف،  طلبات 
الب�سرية  املوارد  قبل  من  الطلبات  كافة 
على  بدورها  �ستعمل  والتي  البنك،  لدى 

والتوا�سل  املتقدمني  من  الكفاءات  فرز 
تخ�س�س  تنا�سب  �سواغر  توفر  حال  معهم 
اأن  ومن اجلدير ذكره  اأو طالبة،  كل طالب 
اخلريجني  الطالب  مكنت  امل�ساركة  هذه 
البنك  وبرامج  منتجات  على  التعرف  من 
املختلفة، وفتحت لهم الأبواب للتعرف على 

فر�س عمل جديدة.

و يقدم دعمًا لجمعية اإلرادة لذوي االحتياجات الخاصة فـي بلدة عرابة
الإرادة  الإ�سكان بدعم جمعية  قام بنك 
بلدة  فـي  اخلا�سة"  الحتياجات  لذوي 
تاأ�س�ست بالتعاون  عرابة - جنني، والتي 
لالإعتناء   2013 عام  عرابة  بلدية  مع 
فـي  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  ب�سوؤون 

البلدة والقرى املحيطة.
اجلمعية  مديرة  �سكرت  وبدورها 
الإ�سكان  بنك  حمدان  هناء  الفا�سلة 
البنك  مبادرة  مثمنًة  دعمه،  على 
لتقدمي الدعم املعنوي واملادي للجمعية، 
خدماتها  تطوير  فـي  ي�سهم  الذي  الأمر 
التاأهيلية ومتكينها من الو�سول اىل اأكرب 
�سريحة من ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

جرار  مهدي  ال�سيد  �سرح  جانبه  ومن 
جنني،  فـي  الإ�سكان  بنك  فرع  مدير 

حر�س  واقع  من  ياأتي  الدعم  هذا  اأن 
بامل�سوؤولية  الفعالة  امل�ساهمة  البنك على 
ت�ستهدف  التي  تلك  وخا�سة  الإجتماعية 
الحتياجات  ذوي  من  املختلفة  الفئات 
فـي  م�ساعدتهم  بهدف  اخلا�سة، 
التحديات  ومواجهة  قدراتهم  اإبراز 

واأكد  كما  تواجههم،  التي  وال�سعوبات 
وتوحيد  والتعاون  ال�سراكة  اأهمية  على 
واخلدمة  اخلريي  العمل  فـي  اجلهود 
اجلميع  على  يرتتب  بحيث  املجتمعية، 
التاآخي  قيم  اأ�سمى  ورفع  التعا�سد 

وامل�ساركة مع اأبناء الوطن الواحد.
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و يساهم برعاية حفل تكريم أبطال اطفائية نابلس

و يساهم فـي إعادة تأهيل ملعب بلدي سنجل

وقتهم  ل�ستغالل  لهم  ومالذًا  وتنميتها، 
اجلدير  ومن  وح�سارية،  اإيجابية  بطرق 
ذكره اأن بنك الإ�سكان فروع فل�سطني يعتمد 
�سيا�سة دعم موؤ�س�سات القطاع املحلي التي 
بامل�سوؤولية  لدوره  تر�سيخًا  املواطنني  تخدم 

�سمن  التربع  هذا  جاء  وقد  الجتماعية، 
�سل�سلة من الرعايات املتوا�سلة التي يقدمها 
وخا�سة  املختلفة  القطاعات  خلدمة  البنك 

الأن�سطة الريا�سية.
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اإعادة  فـي  بامل�ساهمة  الإ�سكان  بنك  قام 
بهدف  وذلك  �سنجل،  بلدي  ملعب  تاأهيل 
خدمة قطاع ال�سباب وحتديدًا الريا�سيني، 
دعم  فـي  اخلا�س  القطاع  لدور  وتفعياًل 
القطاع الريا�سي وال�سبابي والدور املنوط 

بهذه املوؤ�س�سات.
�سنجل  بلدية  رئي�س  نائب  عرب  وقد  هذا 
عن  معه  لقائنا  خالل  خليل  مو�سى  ال�سيد 
موؤكدًا  الإ�سكان،  لبنك  وامتنانه  �سروره 
القطاع  خدمة  فـي  الفعال  البنك  دور  على 
ال�سبابي والريا�سي، داعيًا القطاع اخلا�س 
ي�سهده  الذي  الريا�سي  التطور  ملواكبة 
�سيكون  امللعب  اأن  اأي�ساً  اأكد  وقد  الوطن. 
فر�سة لل�سباب ملمار�سة اأن�سطتهم الريا�سية 

لإقامة هذا احلفل.  و�ساعد وتربع  �ساهم 
التحية  يعي�س  املهند�س  وجه  جانبه،  ومن 
البلدية  عمال  وكل  الإطفائية  لرجال 
جمتمعهم،  خدمة  على  ي�سهرون  الذين 
رغم ما يتعر�سون له من خماطر كما حيا 
الأ�سرى وهناأهم بانت�سار اإرادتهم. وقال 
من  جاء  الذي  الإحتفال  هذا  رمزية  اأن 
دعمًا  ي�سمل  لأنه  لي�س  املبادرة  اأ�سحاب 
جتمعت  التي  احل�سود  بهذه  واإمنا  ماديًا 
بالإطفائيني  احتفاًء  الوفاء  قيم  لإبراز 
من  النا�س،  راحة  على  ي�سهر  من  ولكل 
وفـي  تخ�س�ساتهم  بكافة  البلدية  عمال 

كل الظروف.
الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأكد  جانبه  ومن 
لفروع  الإ�سكان  لبنك  الإقليمي  املدير 
فل�سطني باأن هذه املبادرة تاأتي �سمن دور 
املجتمع،  اأبناء  خدمة  فـي  الرا�سخ  البنك 
على  ي�سهرون  الذين  اأولئك  وخا�سة 
بالدور  اأ�ساد  وقد  واملواطن،  الوطن  راحة 
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الإطفائية،  طاقم  يلعبه  الذي  البطويل 
وعن الإجنازات الكبرية التي حققها على 
فنية  فقرات  احلفل  وتخلل  ال�سنوات.  مر 
نهاية  وفـي  النجار،  قا�سم  الفنان  قدمها 
بلدية  اإطفائية  طاقم  تكرمي  مت  احلفل 
عر�س  جرى  كما   ،78 وعددهم  نابل�س 
اإىل  الإطفاء،  رجال  واقع عمل  فـيلم حول 
جانب عرو�س عملية قدمها رجال الإطفاء 

لإخماد حريق والنزول على احلبال.

قام بنك الإ�سكان بامل�ساهمة برعاية حفل 
تكرمي اأبطال اإطفائية نابل�س، والذي اأقيم 
فـي �ساحة الإطفائية فـي املدينة، وبرعاية 
اهلل،  احلمد  رامي  الدكتور  الوزراء  رئي�س 
اأكرم  اللواء  نابل�س  حمافظ  وبح�سور 
املهند�س  نابل�س  بلدية  ورئي�س  الرجوب 
البلدي،  املجل�س  واأع�ساء  يعي�س،  عديل 
رفـيديا  فـي  الإ�سكان  بنك  فرع  ومدير 
البنك،  عن  ممثاًل  النابل�سي  فواز  ال�سيد 
وقد  والأهلية.  الر�سمية  الفعاليات  وممثلو 
جاء الإحتفال التكرميي مببادرة من �سركة 
التكرمي،  وجلنة  احلدث  لإدارة  ديارنا 
يلعبه  الذي  الكبري  للدور  منهم  ا�ست�سعارًا 
رجال الإطفاء فـي خدمة املجتمع املحلي. 

فـي  الرجوب  املحافظ  قدم  جانبه  ومن 
عبا�س  حممود  للرئي�س  التحية  كلمته 
ورئي�س الوزراء الدكتور احلمد اهلل، واأ�سار 
اإىل اأهمية العالقة ما بني املجتمع املحلي 
وموؤ�س�سات نابل�س، موجهًا ال�سكر لكل من 
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يفتتح فرعه الـ 32 فـي بلدة حوارة جنوب نابلس
النقد  �سلطة  حمافظ  رعاية  حتت 
الإ�سالمي  البنك  افتتح  الفل�سطينية، 
الفل�سطيني فرعه الـ 32 فـي بلدة حوارة 
جنوب نابل�س، وذلك بح�سور كبري �سم 
ال�سخ�سيات  جهات ر�سمية ولفـيف من 
الوطنية والتجار ورجال الأعمال وذلك 

فـي مقر الفرع اجلديد فـي البلدة.
اأ�سار  الفتتاح،  خالل  كلمته  وفـي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر 
الذي  اخلا�س  الهتمام  اإىل  البنك 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  يوليه 
وخا�سة  الريفـية  املناطق  فـي  للتفرع 
على  وحر�سه  منها،  الزراعية 
�سمود  لتدعيم  فـيها  والتو�سع  دعمها 
اأماكن  كافة  فـي  الفل�سطيني  الن�سان 
لتلبية  البنك  ا�ستعداد  موؤكدًا  تواجده، 
الحتياجات التمويلية للقطاع الزراعي 
م�ساهمته  وزيادة  منوه  ي�سمن  مبا 
هذا  اأن  موؤكدًا  الوطني،  الناجت  فـي 
للتو�سع  البنك  �سيا�سة  �سمن  ياأتي 

خطته  �سمن  اأقرها  والتي  اجلغرافـي 
املقبلة  الأربعة  لالأعوام  ال�سرتاتيجية 
اإىل  البنك  فروع  بعدد  �ست�سل  والتي 
املراكز  اأهم  تغطي  ومكتبا  فرعا   52

فـي فل�سطني. احليوية 
اأكد  الفتتاح،  حفل  خالل  كلمته  وفـي 
ل�سوؤون  النقد  �سلطة  حمافظ  م�ساعد 
�سحادة  اأبو  ريا�س  د.  املايل  ال�ستقرار 

على اأن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني يعد 
ال�سريفة  عمل  فـي  الرائدة  البنوك  من 
ال�سالمية، وذلك لتميزه بتنوع منتجاته 
واأثنى  الإ�سالمية،  وخدماته  وم�ساهماته 
التفرع  �سيا�سة  البنك  انتهاج  على 
الوطن  حمافظات  كافة  فـي  امل�سرفـي 
مبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية وروؤية �سلطة 

النقد فـي جمال ال�سمول املايل.
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و يرفع رأس ماله المدفوع إلى 69 مليون دوالر
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  رفع 
راأ�س ماله املدفوع اإىل 69 مليون دولر 
اأمريكي بعد اأن كان بداية العام اجلاري 
رفعه  اأمريكي، ومت  62.5 مليون دولر 

 3.5 توزيع  خالل  من  مليون   66 اإىل 
امل�ساهمني،  على  جماين  �سهم  مليون 
تبع ذلك العالن عن الكتتاب الثانوي 
مليون   3 قدرها  اجمالية  بقيمة  العام 
�سهم وبقيمة ا�سمية دولر اأمريكي واحد 
لل�سهم وبعالوة ا�سدار قدرها 0.65 دولر 

69 مليون دولر اأمريكي، واعترب  لي�سبح 
الإ�سالمي  البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان 
الكبري على الكتتاب  الفل�سطيني القبال 
فـي  العالية  امل�ستثمرين  ثقة  على  دليال 
جمل�س  جلهود  وتتويجا  البنك  اآداء 
والعاملني،  التنفـيذية  والإدارة  الإدارة 
ونتيجة للخطة ال�سرتتيجية التي و�سعها 
فـي  العمل  فرق  بها  والتزمت  املجل�س 
الذي  النوعي  التطور  اإىل  لفتا  البنك، 
البنك  ومنتجات  خدمات  على  طراأ 

حر�س  قا�سم  واأكد  للجمهور.  املقدمة 
اإدارة البنك على اإدارة اأموال امل�ستثمرين 
مبا  املمار�سات  اأف�سل  وفق  وعدل  باأمانة 
وتعزيز  امل�ساهمني  اأموال  حماية  ي�سمن 
ومناف�سة  جاذبة  فر�س  وتوفـري  ثرواتهم 
الفل�سطيني،  ال�سوق  فـي  لالإ�ستثمار 
البنك  مال  را�س  زيادة  اأن  اإىل  م�سريا 
متوازن  منو  ي�سمن  تدريجي  ب�سكل  تتم 

يتنا�سب مع الواقع والمكانيات املتاحة.
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و يفصح عن بياناته غير المدققة للنصف األول من العام 2017
بتحقيق أرباح تجاوزت 8 ماليين دوالر

و يوقع اتفاقيتان مع جوال و مصنع بيسان

حقق البنك الإ�سالمي الفل�سطيني اأرباحا 
قبل  اأمريكي  دولر  مليون   8.036 بلغت 
ال�سريبة خالل الن�سف الأول من العام 
اجلاري، بارتفاع ن�سبته 3.65% مقارنة 

مع نف�س الفرتة من العام 2016.
البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وقال 
موؤ�سرات  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي 
خالل  ملحوظا  منوا  �سهدت  البنك 
عازيا  اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف 
التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإىل  ذلك 

جهود  واإىل  البنك  اإدارة  جمل�س  و�سعها 
باأف�سل  والتزامهم  التنفـيذية  الإدارة 
اثر  من  له  كان  مما  املهنية  املمار�سات 
انعك�س على البيانات املالية عن الن�سف 
اأف�سح  والتي   2017 العام  من  الأول 

عنها البنك موؤخرا.
الن�سف  خالل  البنك  ايردات  وارتفعت 
بن�سبة  اجلاري  العام  من  الأول 
مليون   23.99 اإىل  لت�سل   %14.61

دولر اأمريكي، مقارنة مع 20.93 مليون 

دولر مع نف�س الفرتة من العام 2016، 
منوا  الخرى  البنك  موؤ�سرات  و�سهدت 
التمويالت  �سافـي  زادت  فقد  متزايدًا 
املبا�سرة من 539 اإىل 570 مليون دولر 
البنك  موجودات  ارتفعت  فـيما  امريكي 
مليون   921 لت�سبح   %13.82 بن�سبة 
دولر اأمريكي، كما زادت ودائع العمالء 
بن�سبة 12.96% لت�سل اإىل 736 مليون 
الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  اأمريكي  دولر 

من العام املا�سي.
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مع  الفل�سطيني  ال�سالمي  البنك  وقع 
الفل�سطينية  اخللوية  الت�سالت  �سركة 
خدمات  لتقدمي  تعاون  اتفاقية  جوال 
و�سحن  والآيل  اللكرتوين  الت�سديد 
البنك  قنوات  خالل  من  اأر�سدة 
مقر  فـي  التوقيع  مت  حيث  اللكرتونية، 

�سركة جوال فـي رام اهلل.
تقدمي  ت�سهيل  على  التفاقية  وتن�س 
ب�سركة  اخلا�سة  الفواتري  ت�سديد  خدمة 
الإلكرتونية  القنوات  خالل  من  جوال 
والتي  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 
البنكي  واملوبايل  البنكي  النرتنت  ت�سمل 
ي�ستطيع  حيث  الآلية،  وال�سرافات 
العميل ال�ستعالم عن فواتريه وت�سديدها 
زيادة  اأو  ومك�س  الفاتورة  مل�سرتكي 
الدفع  خدمة  فـي  للم�سرتكني  الر�سيد 
امل�سبق وذلك مبا�سرة من ح�ساب العميل 

فـي البنك.
الإ�سالمي  البنك  عام  مدير  وقال 

هذه  اأن  قا�سم  بيان  ال�سيد  الفل�سطيني 
ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  التفاقية 
اخلدمات  تطوير  اإىل  الرامية  البنك 
الإلكرتونية التي يقدمها البنك للعمالء، 
بني  البنك  موقع  تعزيز  فـي  ي�ساهم  مما 
وذلك  وامل�ستقبليني،  احلاليني  العمالء 
العمالء  للت�سهيل على  البنك  روؤية  �سمن 
وقت  باأ�سرع  البنكية  معامالتهم  اإجناز 
على  بقائهم  اإىل  بالإ�سافة  جهد  وباأقل 
واإدارة  وقت  باأي  ح�ساباتهم  على  اطالع 

اأر�سدتهم ب�سكل اأكرث فاعلية.
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  وقع  كما 
بي�سان  �سركة  مع  م�ساومة  بيع  اتفاقية 
اخل�سو�سية  امل�ساهمة  للمكيفات 
العمالء  ت�سهيل ح�سول  املحدودة بهدف 
على اأجهزة التكييف التي تنتجها ال�سركة 
حمليا، حيث وقعها عن البنك الإ�سالمي 
ال�سيد  العام  املدير  نائب  الفل�سطيني 
املدير  بي�سان  �سركة  وعن  �سمور  �سائب 

فـي  وذلك  جوهر  حممد  املهند�س  العام 
الإدارة العامة للبنك فـي رام اهلل بح�سور 
م�ساعد املدير العام ل�سبكة التوزيع عماد 

ال�سعدي وعدد من مدراء الدوائر.
الإ�سالمي  البنك  اأن  �سمور  �سائب  وقال 
هذه  توقيعه  خالل  ومن  الفل�سطيني 
التفاقية فاإنه اأوًل يعمل على تفعيل �سيغ 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  متوافقة  متويل 
�سيمكن  امل�ساومة  بيع  اأن  على  موؤكدا 
ال�سلعة  على  احل�سول  من  العميل 
ال�سركة  معار�س  فـي  �سعرها  بنف�س 
دعم  فـي  ي�ساهم  وثانيا  زيادة،  اي  دون 
امر  وتي�سري  له  والرتويج  الوطني  املنتج 
مما  املواطنني  قبل  من  عليه  احل�سول 
الوطني  القت�ساد  رفد  فـي  ي�ساهم 
ويحفز  الوطنية  ال�سناعة  من  مبنتجات 
املنتجني املحليني على البتكار فـي املواد 
التي يطرحونها لل�سوق املحلية وذلك من 

وحي ما حتتاجه هذه ال�سوق.
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العربي  الإ�سالمي  البنك  احتفل 
مدينة  فـي  اجلديد  مكتبه  بافتتاح 
حمافظ  معايل  بح�سور  بريزيت، 
ال�سيد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
اهلل  رام  مفتي  و�سماحة  ال�سوا،  عزام 
اهلل،  عو�س  اإبراهيم  ال�سيخ  والبرية 
خليل  ال�سيد  التجارية  الغرفة  ورئي�س 
د.جوهر  بريزيت  بلدية  ورئي�س  رزق، 
البنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�سايج، 
اأ.د.عاطف عالونة واملدير العام للبنك 
ال�سيد �سامي ال�سعيدي، بالإ�سافة اإىل 
الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  كبري  ح�سد 
ال�سوا  وعرّب  القت�ساد  ورجال  والأهلية 
الإ�سالمي  البنك  بافتتاح  �سعادته  عن 
وان�سجام  الـ17،  لتفرعه  العربي 

حملة  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 
تكرميًا  و  تقديرًا  معلمنا"  يا  "بنحبك 
فـي  ودورهم  فل�سطني  معلمي  جلهود  منه 
بناء املجتمع، وتاأتي هذه احلملة كربنامج 
�سامل للمعلمني فـي اأنحاء الوطن مينحهم 
اإحتياجاتهم  مع  تتوائم  اإ�سافـية  ميزات 

املختلفة من حيث متلك املنزل اأو ال�سيارة 
ي�سهم  �سخ�سي  متويل  على  احل�سول  اأو 
البنك  اأن  حيث  اإحتياجتهم،  �سد  فـي 
لهم  تقديرًا  للمعلمني  اأغنية  اأطلق  قد 
للبنك  العام  املدير  واأكد  جهودهم،  على 
�سعيدي  �سامي  ال�سيد  العربي  الإ�سالمي 

اأهمية  يويل  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأن 
والعلمي  الثقافـي  التطوير  فـي  خا�سة 
فـي  خا�سة  اأولوية  التعليم  برامج  ويعطي 
برامج امل�سوؤولية الجتماعية حيث ين�سجم 

هذا الربنامج مع هذه الروؤيا.

البنك  موظفـي  من  الثانية  الدفعة  اجتازت 
الإ�سالمي العربي المتحان الر�سمي املعتمد 
من املجل�س العام للبنوك الإ�سالمية للح�سول 
على "�سهادة م�سرفـي معتمد CIB" وذلك 
والهادفة  املميزة  البنك  ن�ساطات  اإطار  فـي 
اإىل تعميق العمل بال�سريفة الإ�سالمية فـي 
املالية  املوؤ�س�سات  مع  وربطها  فل�سطني 
م�ستوى  ورفع  اخلارج  فـي  الإ�سالمية 

فـيه، جاء ذلك  املوظفـني  واأداء  جاهزية 
اإثر توقيع البنك الإ�سالمي العربي العام 
العام  املجل�س  مع  تعاون  اتفاقية  املا�سي 
الإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك 
وقد  البحرين،  مملكة  فـي   CIBAFI

متكن حتى الآن 300 موظف من اإجمايل 
 430 عددهم  البالغ  البنك  موظفـي 
بجدارة،  المتحان  اجتياز  من  موظف 

يعمل  العربي  الإ�سالمي  البنك  زال  وما 
للح�سول  موظفـيه  كافة  تاأهيل  على 
امل�ستمر  حلر�سهم  ال�سهادة،  هذه  على 
على تاأهيل وتعزيز الكوادر الب�سرية فـي 
ال�سوابط  وفق  وم�سرفـيًا  ماليًا  البنك 
تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية، 
على  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  تطور 

م�ستوى فل�سطني.

البنك اإلسالمي العربي يفتتح مكتبه فـي بيرزيت

و يطلق حملة »بنحبك يا معلمنا« تقديرًا لمعلمي فلسطين

»CIB و تجتاز الدفعة الثانية من موظفـيه امتحان »مصرفـي إسالمي معتمد
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النقد  �سلطة  ا�سرتاتيجية  مع  ذلك 
امل�سرفـي  والتفرع  النت�سار  با�ستمرار 
امل�سرفـية  اخلدمات  كافة  و�سول  ليتم 
و�سدد  الفل�سطينية،  املناطق  جلميع 
على �سرورة اهتمام البنوك الإ�سالمية 

العربي  الإ�سالمي  البنك  راأ�سها  وعلى 
للم�ساريع  التمويل  ح�سة  زيادة  فـي 
امل�سانع  اإن�ساء  ودعم  ال�سغرية 
ن�سبة  لتقليل  فل�سطني  فـي  اجلديدة 

البطالة ودعم املنتج الوطني.
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برعاية  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 
حفل تكرمي الفائزين فـي امل�سابقة الأوىل 
الأمنية  لالأجهزة  الكرمي  القراآن  حلفظ 
خالل  البنك  قدم  حيث  الفل�سطينية، 
وذلك  للفائزين  نقدّية  جوائز  احلفل 
الإ�سالمي  البنك  التزام  من  انطالقًا 

الجتماعية  بامل�سوؤولية  امل�ستمر  العربي 
�سمل  وقد  عاتقه،  على  امللقاة  والوطنية 
احل�سور العديد من ال�سخ�سيات املرموقة 
املدير  واأو�سح  الأمنية.  الأجهزة  و�سباط 
ال�سيد  العربي  الإ�سالمي  للبنك  العام 
تعد  ل  امل�سابقة  اأن هذه  ال�سعيدي  �سامي 

اأن  اأكد  كما  البنك،  يدعمها  التي  الأوىل 
بالعالقة  يفتخر  العربي  الإ�سالمي  البنك 
املوؤ�س�سات  وبني  بينه  جتمع  التي  املتميزة 
املحلية وخا�سة الأجهزة الأمنية واأنه على 
ا�ستعداد ملتابعة خطتهم فـي تعزيز التنمية 

امل�ستدامة فـي املجتمع الفل�سطيني.

حتت رعاية البنك الإ�سالمي العربي والغرفة 
وبتنفـيذ  طولكرم  فـي  ال�سناعية  التجارية 
مت  املالية  لالإ�ست�سارات  اأجلتي  �سركة  من 
ملحافظة  ال�ستثمارية  اخلارطة  اإطالق 
رئي�س  بح�سور  مهيب  حفل  فـي  طولكرم، 
احلمدهلل  رامي  د.  الفل�سطيني  الوزراء 
وعطوفة حمافظ حمافظة طولكرم ع�سام 
الوطني  القت�ساد  وزير  ومعايل  بكر،  اأبو 
املحلي  احلكم  وزير  ومعايل  عودة،  عبري 
ال�سحة  وزير  ومعايل  الأعرج،  ح�سني 
الوزراء  رئي�س  وم�ست�سار  عواد،  جواد 
والإ�سالمية  العربية  ال�سناديق  ل�سوؤون 
للبنك  العام  واملدير  قطامي،  نا�سر  ال�سيد 
ال�سيد �سامي ال�سعيدي،  العربي  الإ�سالمي 
وعدد  ال�ستثمارية  اخلارطة  اإعداد  وفريق 

ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى 
توفـري  برنامج  �سمن  اأ�سحية   100 على 
الأ�ساحي  برنامج  ويعترب  الأ�ساحي 
الإ�سالمي  البنك  برامج  �سمن  الأحدث 
العربي الذي يعد البنك الأول الذي يقوم 
بتوفـري جوائز من هذا النوع، حيث يقدم 
100 فائز من  100 اأ�سحية لـ  الربنامج 
املبارك.  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  عمالئه 

الدارة  مقر  فـي  ال�سحب  جرى  حيث 
كان  وقد  البرية  مدينة  فـي  للبنك  العامة 
لعمالء البنك ال�سالمي العربي من كافة 
الفروع ن�سيب فـي هذا ال�سحب وعليه اأكد 
ال�سيد �سامي �سعيدي املدير العام للبنك 
جوائز  فـي  التنوع  اأن  العربي  الإ�سالمي 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ياأتي  التوفـرياملقدمة 
التوفـري  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  البنك 

من  ممكن  عدد  باأكرب  العمالء  ومكافاأة 
مدار  على  والقيمة  املتنوعة  اجلوائز 
العام، والذي يتزامن مع ال�سعي املتوا�سل 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�سرفـية باأعلى 
الأحوال  بكافة  تهدف  التي  امل�ستويات 
بالبنك  ثقتهم  وك�سب  العمالء  ر�سى  اإىل 

الإ�سالمي الأول فـي فل�سطني.

و يرعى المسابقة األولى لحفظ القرآن الكريم لألجهزة األمنية الفلسطينية

و يرعى إطالق الخارطة االستثمارية لمحافظة طولكرم

و يجري السحب على برنامج توفـير األضاحي
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وامل�ستثمرين  الأعمال  ورجال  �سيدات  من 
وال�سخ�سيات  اخلا�س،  القطاع  وممثلي 
املدير  اأو�سح  بدوره  و  والر�سمية  العتبارية 
فكرة  اأن  العربي  الإ�سالمي  للبنك  العام 
قد  ال�ستثمارية  اخلارطة  ورعاية  متويل 

من  طرحها  حال  البنك  لدى  قبوًل  لقت 
قبل عطوفة املحافظ، و�سدد على اأن مرحلة 
و�سع اخلارطة هي مرحلة مهمة، لكن الأهم 
تتم  اأن  ياأمل  التي  التنفـيذ  منها هي مرحلة 

باأف�سل �سكل للح�سول على اأف�سل النتائج.
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و يمدد حملة قروض السكن 

و يرعى استقبال طلبة بيرزيت الجدد

بنك القاهرة عمان يواصل حملة جوائزه االستثنائية

على  التي�سري  على  حر�سه  اإطار  وفـي 
عمالئه، قام البنك بتمديد حملة قرو�س 
الإ�سكان التي مت طرحها فـي بداية العام، 
قر�سك  مع  فورية  "هدية  �سعار  حتت 
ال�سكني لغاية 1,600 دولر"، وذلك حتى 

نهاية العام احلايل، متكن احلملة العمالء 
قر�س  اأو  �سكن،  قر�س  على  احلا�سلني 
احل�سول  من  ال�سكن،  لغايات  �سخ�سي 
ق�سائم  عن  عبارة  فورية،  هدية  على 
قيمة  ت�سل  حيث  كهربائية  اأجهزة  �سراء 

قيمة  اأن  علمًا  دولر،   1,600 اىل  الهدية 
يح�سل  بحيث  دولر،   200 ق�سيمة  كل 
العميل على عدد من الق�سائم ح�سب قيمة 
ويوفر  ق�سائم.   8 اأق�سى  وبحد  القر�س 
برنامج قرو�س الإ�سكان اخلا�س بالبنك، 

ا�ستقبال  عملية  عمان،  القاهرة  بنك  رعى 
ممن  بريزيت  جامعة  فـي  اجلدد  الطلبة 
 ،2018-2017 الدرا�سي  بالعام  التحقوا 
لنهجه  ا�ستمرارا  البنك  مبادرة  وجاءت 
بدعم  وتوج  العايل،  التعليم  فـي دعم قطاع 
املرتبطة  وامل�ساريع  املوؤ�س�سات  من  العديد 
خطوة  اأن  كما  احليوي،  القطاع  بهذا 
الرا�سخ  للتزامه  جت�سيدا  جاءت  البنك 
�سناع  اأنهم  باعتبار  ال�سباب،  �سريحة  جتاه 

امل�ستقبل وقادة الغد، وبناة املجتمع.

الفائزين  عن  عمان،  القاهرة  بنك  اأعلن 
به،  اخلا�سة  التوفـري  ح�سابات  بجوائز 
لأ�سهر اأيار، وحزيران، ومتوز، التي تعرف 
وقد  مليونري"،  بت�سري  ب�س  "معنا  با�سم 
بداية  من  النقدية  اجلوائز  قيمة  بلغت 
2.5 مليون �سيكل،  العام حتى �سهر متوز 
تعترب  البنك  جوائز  اأن  يعني  ما 
القطاع  م�ستوى  على  الأكرب  بني  من 
الطفل  وفاز  فل�سطني.  فـي  امل�سرفـي 
اأعوام(  )خم�سة  مرزوقة  بيرت  خ�سر 
ال�سهرية  باجلائزة  حلم،  بيت  من 
�سمن حملة ح�ساب التوفـري للبنك، عن 
الدكتور  فاز  بينما  املا�سي،  اأيار  �سهر 
باجلائزة  طولكرم  من  الراميني  فرا�س 
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�سيكل  مليون  وقيمتها  الأوىل  الكربى 
املدخر  فاز  بينما  حزيران،  �سهر  عن 
التفاح  وادي  فرع  من  الكوازبة،  غ�سان 
عن  ال�سهرية  باجلائزة  اخلليل  فـي 

الفائزون باجلوائز  املا�سي، وعرب  متوز 
اأن  موؤكدين  الطاغية،  فرحتهم  عن 
حياتهم،  �ستغري  منهم  كل  جائزة  قيمة 

و�ستمكنهم من حتقيق اأحالمهم.
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ويختتم عدد من البرامج التدريبية لموظفـيه 
بالتعاون مع شركة »مايلستون لالستشارات والتدريب«

و يشارك في ملتقى »فلسطين تعمل« الذي نظمه منتدى شارك الشبابي
اإطار  فـي  عمان،  القاهرة  بنك  قام 
واختيار  ال�سباب،  ب�سريحة  عنايته 
جزءًا  ليكونوا  �سمنهم  من  الأف�سل 
فعاليات  فـي  بامل�ساركة  م�سريته،  من 
نظمه  الذي  تعمل"،  "فل�سطني  ملتقى 
مقره  فـي  ال�سبابي  "�سارك"  منتدى 
فـي رام اهلل، وقام كادر البنك باإجراء 
اخلريجني،  من  عدد  مع  مقابالت 
وبحث  امكانياتهم،  على  التعرف  بغية 
فـي  بالعمل  منهم  عدد  التحاق  فر�س 
فـي  البنك  م�ساركة  وجاءت  البنك، 

بالتعاون  عمان  القاهرة  بنك  اختتم 
لال�ست�سارات  "مايل�ستون  �سركة  مع 
الربامج  من  عددًا  والتدريب"، 
التدريبية فـي جمال "املهارات الإدارية 
املوجهة  الوقت"  واإدارة  والإ�سرافـية 
ملوظفـيه، و�سارك فـي التدريب 33 من 
من  العمالء  خدمة  وم�سرفـي  مدراء 

خمتلف فروع البنك.
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حر�سه  اإطار  فـي  امللتقى  فعاليات 
الكفاءات،  اأف�سل  ا�ستقطاب  على 

على  اإيجابا  تنعك�س  ب�سورة  وتوظيفها 
ن�ساط البنك فـي خمتلف املجالت.
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من  �سل�سلة  اإليه  ي�ساف  ما  فريدة،  مزايا 
وت�ستمل  ينفذها  التي  اخلا�سة  احلمالت 

التاأمني  ي�سمل  فهو  فورية،  هدايا  على 
والتمويل  والعقار،  احلياة  على  املجاين 

ت�سل  وملدة  ال�سقة  �سعر  من   %85 لغاية 
اىل 25 �سنة، و�سعر فائدة مناف�س.
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بنك األردن يطلق حملة قروض شخصية لفئة المتقاعدين

و يواصل حملة جوائز حسابات التوفـير »فـي أرقام بتغير حياتك«

انطالقًا من توجه البنك خلدمة كافة 
الفل�سطيني  املجتمع  وفئات  �سرائح 
وذلك  قطاعاته،  اختالف  على 
الفر�سة  واإعطائهم  حياتهم  لت�سهيل 
لتحقيق اأحالمهم وتلبية احتياجاتهم، 
حملة  اإطالق  عن  الأردن  بنك  اأعلن 
املتقاعدين  لفئة  �سخ�سية  قرو�س 
الوطن،  خدمتوا  "لأنكم  �سعار  حتت 
حيث  جنوم"،  خم�س  عنا  خدمتكم 
األف   70 اإىل  القر�س  �سقف  ي�سل 
وبدون  كفـيل،  بدون  اأردين  دينار 
تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  منح،  عمولة 

توا�سل حملة ح�سابات التوفـري 2017 
�سعار  حتمل  والتي  الأردن  بنك  لدى 
اإجراء  حياتك"،  بتغري  اأرقام  "فـي 
البالغة  جوائزها  وت�سليم  �سحوباتها 
ومليون  اأ�سبوعني  كل  �سيكل  األف   50

�سيكل نهاية العام.
جنني  من  ال�سخن  �سائد  ال�سيد  وفاز 
واملدخر لدى فرع جنني بجائزة قدرها 
الأرقام  ابت�سمت  كما  �سيكل،  األف   50

نزال  حممود  اأحمد  ع�سام  للمزارع 
واملدخر  جنني  مبحافظة  قباطية  من 
لدى بنك الأردن لدى فرع قباطية منذ 
 50 قدرها  بجائزة  ليفوز  فقط،  عام 
األف �سيكل، وفازت ال�سيدة اآمنة اأحمد 
عبد وايل من خميم ع�سكر القدمي فـي 
نابل�س منذ  فرع  لدى  واملدخرة  نابل�س 
األف   50 قدرها  بجائزة   2011 عام 
�سيكل. كما ابت�سم احلظ لل�سيد يا�سر 
عبد القادر قا�سم خليلية، املّدخر لدى 

بــانــورامــا

فرع جنني منذ عام 1999، حيث فاز 
بجائزة قدرها 50 األف �سيكل.

الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  واأكد 
اأن  الفقهاء  حامت  ال�سيد  فل�سطني  فـي 
التوفـري  ح�سابات  حملة  يوا�سل  البنك 
اإىل  الهادفة  البنك  روؤية  من  انطالقًا 
وتقدمي  با�ستمرار  عمالئه  مكافئة 
وقال  لهم،  واخلدمات  اجلوائز  اأف�سل 
الفر�سة  اأن  الفقهاء  حامت  ال�سيد 

للفوز  اجلميع  اأمام  �سانحة  زالت  ما 
عليهم  وما  احلملة،  �سمن  بجائزة 
بنك  فروع  لدى  توفـري  فتح ح�ساب  اإل 
غزة،  من جنني حتى  املنت�سرة  الأردن 
ليتمكنوا  القائمة  ح�ساباتهم  تغذية  اأو 
من الدخول فـي ال�سحوبات واحل�سول 
على فر�سة الفوز بـ 50 األف �سيكل كل 

اأ�سبوعني ومليون �سيكل نهاية العام.

فرتة  وت�سل  احلياة،  على  جماين 
األ  على  �سهرًا   84 اىل  القر�س  �سداد 

عند  عامًا   70 عن  العميل  عمر  يزيد 
القر�س. نهاية 
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و يدعم توزيع كسوة عيد وهدايا على أكثر من 200 طفل
التي  الأمل"  ن�سنع  "مًعا  حملة  �سمن 
وبدعم  اهلل  رام  �سباب  نادي  ينظمها 
اخلام�س  للعام  الأردن  بنك  من  كرمي 
على التوايل، ارت�سمت الب�سمة على �سفاه 
اأكرث من مئتي طفل وذويهم بعد ت�سلمهم 
والألعاب،  العيد  ك�سوة  ل�سراء  ق�سائم 
النادي  نظمه  الذي  احلفل  خالل  وذلك 
بح�سور  الرتويحي،  اهلل  رام  جممع  فـي 
الوزير  العام  املوظفـني  ديوان  رئي�س 
العالقات  وم�سوؤولة  زيد  اأبو  مو�سى 
رجاء اجلبارين،  الأردن  بنك  فـي  العامة 
بنك  فـي  املوظفـني  �سوؤون  ومديرة 
البنك  من  وطاقم  احل�سن  رميا  الأردن 
م�سوؤولة  وقالت  النادي،  وم�سوؤولو 

و يطلق حملة تأجيل أقساط القروض الشخصية والعقارية
و�سعيه  بعمالئه  اهتمامه  من  انطالقًا 
اإىل التخفـيف من الأعباء املالية املرتتبة 
ال�سيف،  ف�سل  فـي  خا�سًة  عليهم 
اأق�ساط  لتاأجيل  حملة  الأردن  بنك  اأطلق 
لعمالئه  والعقارية  ال�سخ�سية  القرو�س 

من  واآب  ومتوز  حزيران  اأ�سهر  خالل 
البنك  عمالء  ومتكن   ،2017 العام 
اأعلى  بحد  ق�سطني  اأو  ق�سط  تاأجيل  من 
)حزيران،  الثالثة  الأ�سهر  اأق�ساط  من 
التي  الأق�ساط  اأن  بحيث  واآب(،  متوز، 

�سملتها احلملة هي التي ا�ستحقت ما بني 
2017/06/30 ولغاية 2017/09/08، 

مدة  نهاية  اإىل  الأق�ساط  تاأجيل  وكان 
ال�سخ�سية  القرو�س  لكافة  القر�س، 

العمالت. ولكافة  وال�سكنية 
و يدعم توزيع لحوم األضاحي على األسر الفقيرة خالل العيد فـي طولكرم

وبدعم  املبارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 
جمعية  وزعت  الأردن،  بنك  من  كرمي 
حمافظة  فـي  الجتماعي  العمل  جلان 
الأ�سر  على  الأ�ساحي  حلوم  طولكرم، 

املحافظة، ومب�ساركة مدير  فـي  الفقرية 
عرابي  طولكرم  فـي  الأردن  بنك  فرع 
حيث  الفرع.  موظفـي  من  وعدد  جمايلة 
الجتماعي  العمل  جلان  جمعية  قدمت 

لبنك  �سكرها  طولكرم  حمافظة  فـي 
التي  احلملة  لهذه  دعمه  على  الأردن 
فئات  كافة  بجانب  وقوفهم  على  توؤكد 
املجتمع الفل�سطيني مبختلف املنا�سبات.

العالقات العامة فـي بنك الأردن رجاء 
دائًما  يحر�س  "البنك  اأن  اجلبارين 
على امل�ساهمة فـي زرع الفرح فـي قلوب 
املدير  اأكد  فـي حني  فل�سطني"،  اأطفال 

فل�سطني  فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي 
ال�سيد حامت الفقهاء على اأن دعم هذه 
امل�سوؤولية  اأولويات  �سمن  يقع  الفئات 

للبنك. الجتماعية 
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بنك االستثمار الفلسطيني يستضيف دولة رئيس البرلمان القبرصي ديمتري سيلورس
أثناء زيارته لدولة فلسطين

و يباشر العمل فـي تفرعه الثامن عشر بشارع المهد فـي مدينة بيت لحم

تربط  التي  ال�سداقة  لأوا�سر  جت�سيدًا 
ال�سابقة،  ال�سنوات  عرب  ال�سعبني 
بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سعادة  اأقام 
عبدالعزيز  الفل�سطيني  ال�ستثمار 
على  وع�ساء  ا�ستقبال  حفل  اأبودية 
القرب�سي  الربملان  رئي�س  دولة  �سرف 
املرافق،  والوفد  �سيلور�س  دميرتي 
مبحافظة  للبنك  الرئي�س  املقر  فـي 
زيارته  خالل  وذلك  والبرية،  اهلل  رام 
الأول  الن�سف  فـي  فل�سطني  لدولة 
احلفل  ح�سر  وقد  اجلاري،  العام  من 
العامة  الإدارة  مبنى  فـي  اأقيم  الذي 
اجلديد دولة رئي�س الربملان القرب�سي 
وال�سفـري القرب�سي لدى دولة فل�سطني 
وعدد  املرافق  القرب�سي  والوفد 
بدولة  املعتمدين  الدول  �سفراء  من 
النقد  �سلطة  حمافظ  ومعايل  فل�سطني 
الفل�سطينية ال�سيد عزام ال�سوا ومعايل 
الرئي�س  ل�سيادة  القانوين  امل�ست�سار 
من  والعديد  العوري  ح�سن  ال�ستاذ 
ال�سيا�سية  الفل�سطينية  ال�سخ�سيات 

العامة. والجتماعية  والقت�سادية 
عبد  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وا�ستهل 
برئي�س  بالرتحيب  كلمته  اأبودية  العزيز 
كما  املرافق  والوفد  القرب�سي  الربملان 
رحب بكافة احل�سور و�سكرهم على تلبية 
التي  الوثيقة  بالعالقات  واأ�ساد  الدعوة 
الطيبة  العالقة  وح�سن  الدولتني  تربط 

القائمة ما بني ال�سعبني ال�سديقني. 
فـي  القرب�سي  الربملان  رئي�س  وحتدث 
ال�ستقبال  حفل  خالل  األقاها  كلمة 

واأ�ساد  الدولتني  بني  ما  العالقات  عن 
ال�سعب  يحققها  التي  بالجنازات 
املجالت  خمتلف  فـي  الفل�سطيني 
ممثلة  البنك  اإدارة  و�سكر  احلياتية 
عبدالعزيز  الإدارة  جمل�س  برئي�س 
اأبودية على حفاوة ال�ستقبال والرتحيب 
العالقة  تعزيز  ا�ستمرارية  على  موؤكدًا 
ال�سعبني  بني  ما  والقوية  املتينة 
العالقات  والفل�سطيني ودعم  القرب�سي 

البلدين. التجارية وامل�سرفـية بني 

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  با�سر 
احلايل  العام  من  الأول  الن�سف  فـي 
اجلديد  تفرعه  فـي  املتعاملني  ا�ستقبال 
الثامن ع�سر فـي �سارع املهد مبدينة بيت 
البنك  اإدارة  �سيا�سة  �سمن  وذلك  حلم، 
الهادفة اإىل اأهمية افتتاح التفرع اجلديد 
وحيويًا  اأ�سا�سيًا  اأمرًا  كونه  للبنك، 

وتواجده  البنك  لمتداد  طبيعية  ونتيجة 
وجاء  ال�سكانية،  التجمعات  خمتلف  فـي 
افتتاح التفرع الثامن ع�سر نظرًا لأهمية 
و�سياحية،  دينية  كمدينة  احليوي  املوقع 
املتعاملني  من  ملطالب  تلبية  اأنه  كما 
كافة  من  احتياجاتهم  لتلبية  البنك  مع 
اإدارة  اأن  حيث  امل�سرفـية.  الن�ساطات 

وفقًا  البنك  واأعمال  ن�ساط  تو�سع  البنك 
التطور  لتواكب  و�سعت  مدرو�سة  خلطط 
البنك  وي�سعى  امل�سرفـية،  ال�سناعة  فـي 
ل�ستقطاب  التفرع  هذا  خالل  من 
لأ�سحاب  الت�سهيالت  وتقدمي  الودائع 
لتقدمي  بالإ�سافة  الأعمال  ورجال  املهن 

اخلدمات البنكية لل�سائحني.
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و يصدر بطاقة VISA Signature للمتعاملين 

و فـي مجال المسؤولية المجتمعية 

الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  بداأ 
 VISA Signature بطاقات  باإ�سدار 
تعترب  حيث  البنك،  مع  للمتعاملني 
التي ي�سدرها بنك ال�ستثمار  البطاقة 
تتمتع  حيث  متيزًا  الأكرث  الفل�سطيني 
البطاقة،  حلامل  عالية  �سرائية  بقدرة 
بطاقة  حامل  يح�سل  ذلك  على  ف�ساًل 
من  العديد  على   VISA Signature

عند  وامليزات  واخل�سومات  العرو�س 

خالل  من  وذلك  البالد  خارج  ال�سفر 
العامل،  اأنحاء  جميع  فـي  فـيزا  برامج 
لكبار  الإنتظار  �سالت  اىل  والدخول 
فـي  مطار   650 من  اأكرث  فـي  العمالء 
العامل  اأنحاء  جميع  فـي  مدينة   300

 "Lounge Key" برنامج  خالل  من 
بطاقات  على  للح�سول  احلاجة  دون 
)مثل  ال�سالت  اإىل  للدخول  اأخرى 
وذلك   ،)Priority Pass بطاقة

املوظفـني  عند  البطاقة  اإظهار  مبجرد 
بطاقة  حامل  وي�ستطيع  املعنيني، 
التطبيق  حتميل   VISA Signature

 ،"Lounge Key" اخلا�س بالربنامج
على  البطاقة  حامل  ي�ساعد  والذي 
الربنامج،  عن  اأخرى  معلومات  معرفة 
املتعاقدة  ال�سالت  ومعرفة  وزياراته 
اخلا�سة  ال�سخ�سية  املعلومات  وتعديل 

بالعميل.

ال�ستثمار  بنك  اإدارة  ا�ستمرت 
دعم  فـي  بامل�ساهمة  الفل�سطيني 
والتعليمية  والريا�سية  ال�سحية  الأن�سطة 
الأ�سا�سية  باملبادئ  عماًل  والجتماعية 
�ساهم  فقد  الجتماعية،  للم�سوؤولية 
البنك فـي تغطية تكاليف �سفر 22 طالبًا 

من جامعة القد�س املفتوحة، �ساركوا مع 
عدد من نظرائهم فـي امللتقى 23 لتدريب 
فـي  والذي عقد  العربية  طلبة اجلامعات 
فـي  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
تربعًا  وقدم  املتحدة،  العربية  الإمارات 
لتح�سني  اخلريية  امل�سنني  جلمعية  اأي�سًا 

للم�سنني  كرمية  حياة  وتوفـري  خدماتها 
الباء والمهات وتربعًا للجمعية اخلريية 
الكفـيف  تاأهيل  وجمعية  اليتيم  لرعاية 
فـي مدينة جنني، كما قام البنك بالتربع 
�سالت  لتوفـري  فل�سطني  عطاء  جلمعية 

غذائية لالأ�سر املحتاجة. 
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و يطلق خدمة تقسيط السيولة النقدية الفورية عبر بطاقاته االئتمانية بفائدة تفضيلية
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البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج »تحسين البيئة المدرسية« بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

ال�سيانة  اأعمال  اإجراء  خالل  من  املدر�سية 
الالزمة للمدار�س من طالء اجلدران والأبواب 
ومعاجلة  وال�سبابيك  احلماية  وجتديد 
وكذلك  واجلدران،  ال�سقف  فـي  الت�سققات 

هذا  وال�ساحات،  ال�سحية  الوحدات  حت�سني 
اإىل جانب تطوير مهارات املدر�سني والطلبة 
من خالل عقد �سل�سلة حما�سرات وور�س عمل 

متخ�س�سة فـي هذا املجال.

تطبيق  اأو  لين"  اأون  "عربي  خدمة  عرب 
تق�سيط  طلب  ثم  ومن  موبايل"  "عربي 
املبلغ  �سحب  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  املبلغ. 
املطلوب مبا�سرة من اأحد اأجهزة ال�سراف 
طلب  ثم  ومن  العربي  للبنك  التابعة  الآيل 
تق�سيط املبلغ، وفـي تعليقه على هذه اخلدمة 
اإدارة  مدير  �سقر،  مروان  ال�سيد  قال 

البنك  فـي  لالأفراد  امل�سرفـية  اخلدمات 
البنك  اإطالق  ياأتي   " فل�سطني:   - العربي 
العربي للخدمة اجلديدة كجزء من حر�سه 
اأف�سل  امل�ستمر على تطوير خدماته وتقدمي 
احللول امل�سرفـية والتي ت�ساهم فـي تي�سري 
معامالت معتمدينا الكرام عند ا�ستخدامهم 

لبطاقاتهم الئتمانية ". 

اأعلن البنك العربي عن جتديد اتفاقية برنامج 
" حت�سني البيئة املدر�سية" والذي ينفذ للعام 
الرابع على التوايل بدعم من البنك وبالتعاون 
الرتبية  ووزارة  فل�سطني  اإجناز  موؤ�س�سة  مع 
والتعليم، حيث مت ا�سافة خم�س مدار�س من 
بذلك  لي�سل  الربنامج  فـي  خمتلفة  مناطق 
اإىل  الربنامج  من  امل�ستفـيدة  املدار�س  عدد 

18 مدر�سة حكومية.

ويعترب برنامج "حت�سني البيئة املدر�سية" اأحد 
الربامج احليوية التي يتبناها البنك العربي 
)معا(  الجتماعية  م�سوؤوليته  برنامج  �سمن 
والذي يهتم بدعم جمالت التعليم اإىل جانب 
الفقر،  ومكافحة  والبيئة  ال�سحة  جمالت 
البيئة  بتح�سني  الربنامج  هذا  ي�ساهم  حيث 

جديدة  خدمة  موؤخرًا  العربي  البنك  اأطلق 
متكن معتمدي برامج اإيليت وعربي برمييوم 
على  احلا�سلني  و�سباب  اإك�سرتا  وعربي 
ائتمانية من احل�سول على �سيولة  بطاقات 
وبالتق�سيط  تف�سيلية  بفائدة  فورية  نقدية 
املريح، وذلك �سمن �سل�سلة خدمات البنك 

املتعددة التي يقدمها ملعتمديه. 
وتتيح هذه اخلدمة حلاملي بطاقات البنك 
ال�سقف  من  ال�ستفادة  الئتمانية  العربي 
الئتمانية  البطاقة  فـي  املتوفر  النقدي 
للدفع نقدًا للجهات التي ل تقبل البطاقات 
الئتمانية كو�سيلة للدفع؛ كت�سديد الأق�ساط 
دفعات  اأو  والإيجار  اجلامعية،  اأو  املدر�سية 
ال�سيارات وغريها. وتتمثل  اأو وكالء  التجار 
ال�ستفادة من هذه اخلدمة من خالل  اآلية 
البطاقة  ح�ساب  من  املطلوب  املبلغ  حتويل 
مبا�سرة  اجلاري  احل�ساب  اإىل  الئتمانية 
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و يقدم دعمًا لمركز طوارئ بني زيد فـي محافظة رام اهلل 
الجتماعية  م�سوؤوليته  برنامج  �سمن 
تقدمي  عن  العربي  البنك  اأعلن  )معًا( 
ال�سحي  زيد  بني  طوارئ  ملركز  دعٍم 
جديد  كهربائي  مبولد  التربع  خالل  من 
البنك  من  املبادرة  هذه  وتاأتي  للمركز، 
القطاع  دعم  ب�سرورة  منه  اإميانًا 
خدمات  بتوفـري  وامل�ساهمة  ال�سحي 
نطاق  خلدمة  عالية  جودة  ذات  �سحية 

وا�سع من املر�سى واملراجعني.
مع  بالتعاون  املركز  هذا  اختيار  مت  وقد 
حيث  والبرية  اهلل  رام  �سحة  مديرية 

 10 ويخدم  الإن�ساء  حديث  املركز  ُيعد 
والوحيد  الأول  وهو  وبلدات حميطة  قرى 
اإن�ساء  جعل  الذي  الأمر  املنطقة  فـي 
واملعدات  بالأجهزة  وتزويده  املركز  هذا 

الالزمة به اأمرًا �سروريًا وملحًا.
مدير  حوراين  جمال  ال�سيد  اأكد  وبدوره 
العربي:  البنك  فـي  فل�سطني  منطقة 
اأولويات  من  ال�سحي  القطاع  دعم  "يعد 
حيث  املحلي،  املجتمع  جتاه  م�سوؤولياتنا 
بدعم  م�ستمرة  ب�سورة  البنك  ي�ساهم 
مبادرات  عدة  خالل  من  القطاع  هذا 

امل�ست�سفـيات  تزويد  �سملت  وبرامج 
�سرورية،  باأجهزة  ال�سحية  واملراكز 
ترميم  لأعمال  التربع  اإىل  بالإ�سافة 
فـي  الأق�سام  بع�س  وتو�سيع  وحتديث 
كاأق�سام  الطبية  واملراكز  امل�ست�سفـيات 
م�ستوى  حت�سني  بهدف  وغريها  الطوارئ 
تندرج  بحيث  املقدمة،  الطبية  اخلدمات 
البنك  �سعي  �سمن  امل�ساهمات  هذه  كل 
العربي الدائم فـي تنمية وتعزيز امل�ساريع 
ذات  التحتية  البنية  ومرافق  التنموية 
الأثر امل�ستدام على املجتمع والأفراد." 

و يواصل دعمه لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
من خالل رعايته لبرنامج التأهيل الشامل فـي مؤسسة األميرة بسمة بالقدس
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برنامج  �سمن  واملدرجني  الحتياج،  ذوي 
التاأهيل ال�سامل فـي موؤ�س�سة الأمرية ب�سمة. 
تقدمي  فـي  املقدمة  املنحة  �ست�ساهم  كما 
العالجات الالزمة، والتي ت�سمل الفح�س 
الدماغي،  ال�سلل  حلالت  خا�سة  الطبي 
وا�سطراب  التوّحد،  طيف  وا�سطراب 
اإ�سافًة  الزائدة،  واحلركة  النتباه  نق�س 
املختلفة،  واملتالزمات  النمو  تاأخر  اإىل 
الأمر الذي �سي�ساهم فـي تخفـيف الأعباء 

جتاه  اأخرى  مبادرة  وفـي  القت�سادية، 
رم�سانيًا  اإفطارًا  البنك  رعى  الأطفال، 
الحتياجات  ذوي  من  لالأطفال  خا�سًا 
�سارك  حيث  املوؤ�س�سة؛  فـي  اخلا�سة 
بالإفطار عدد من موظفـي البنك العربي، 
نحو  وتوجهاته  البنك  روؤية  �سمن  وذلك 
املجتمعية  بالن�ساطات  موظفـيه  اإ�سراك 
التطوعية الهادفة، والتي تعزز بدورها من 

انتماء املوظف ملجتمعه. 

الأمرية  موؤ�س�سة  مع  العربي  البنك  وقع 
تقدمي  مفادها  اتفاقية  بالقد�س  ب�سمة 
خدمات تاأهيلية �ساملة لالأطفال من ذوي 
كافة  من  القادمني  اخلا�سة  الحتياجات 
فـي  العالج  يتلقون  والذين  الوطن،  اأنحاء 
ب�سمة  الأمرية  موؤ�س�سة  فـي  التاأهيل  ق�سم 
فـي  ودجمهم  متكينهم  بهدف  بالقد�س، 

جمتمعاتهم املحلية. 
البنك العربي �سمن برنامج   وياأتي دعم 
والذي  )معًا(،  الجتماعية  امل�سوؤولية 
فـي  خمتلفة  جوانب  وتنمية  بتطوير  يهتم 
ون�ساطات  مبادرات  خالل  من  املجتمع؛ 
متنوعة، ت�سهم فـي خدمة عدة قطاعات، 
وحماية  الفقر،  ومكافحة  ال�سحة،  وهي: 

البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.
وفـي تعليقه على هذه املبادرة اأ�سار ال�سيد 
فل�سطني  منطقة  مدير  حوراين،  جمال 
فـي البنك العربي اأن هذا الدعم �سيوجه 
من  طفل   66 لـ  العالج  تكاليف  لرعاية 
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بــانــورامــا

و يطلق حملة تسويقية جديدة لتشجيع العمالء على استخدام البطاقات فـي عمليات الشراء

بنك فلسطين أفضل بنك فـي فلسطين للعام 2017
The Banker | Middle East بحسب تصنيف مجلة

 The Banker Middle  منحت جملة
والأعمال  املال  مبجال  East ال�سهرية 

فل�سطني  بنك  امل�سرفـية،  وال�سناعة 
فل�سطني  فـي  بنك  "اأف�سل  جائزة 
ت�سنيفها  �سمن   ،"2017 للعام 
الأو�سط  ال�سرق  فـي  للبنوك  ال�سنوي 
وياأتي  التوايل.  على  ال�ساد�سة  للمرة 
اجلائزة  هذه  على  البنك  ح�سول 
فـي  وا�ستمراره  البنك  لريادية  تتويجًا 
وتو�سيعها  امل�سرفـية  اخلدمات  تطوير 
على  عمالئه  لحتياجات  وتلبيتها 
العام  خالل  والقليمي  املحلي  امل�ستوى 
متميزة  تطوير  منظومة  �سمن  املا�سي 
التي  الإجنازات  وتراكم  وم�ستمرة 

ال�سابقة. الأعوام  فـي  البنك  حققها 
على  فل�سطني  بنك  ح�سول  وياأتي  كما 
للعام  فل�سطني  فـي  بنك  اأف�سل  جائزة 
التي  الجنازات  مع  تزامنًا   2017

واأ�سرة  فروع  ان�سمام  بعد  البنك  حققها 
بنك  اإىل  الفل�سطيني  التجاري  البنك 
فل�سطني فـي عملية اندماج �سل�سة ومرنة 
حتقيق  على  البنك  �ساعدت  وناجحة 
التو�سعية،  خططه  �سمن  نوعية  قفزة 
كل  فـي  معها  املتزامنة  النت�سار  وعملية 
عن  ف�ساًل  املالية.  اخلدمات  م�ساحات 
ح�سة  �سراء  لعملية  كان  فقد  ذلك، 

العربي  الإ�سالمي  البنك  فـي  اإ�سافـية 
فـي  فل�سطني  بنك  ح�سة  رفعت  والتي 
البنك ال�سالمي العربي اإىل 52% جزءًا 
من هذه النجاحات التي مكنت البنك من 
فـي  اإ�سالمية  م�سرفـية  خدمات  تقدمي 
اخلطوة  هذه  حققته  ملا  نظرًا  فل�سطني، 
وال�ستدامة  املايل،  ال�سمول  م�ستوى  على 
املالية  اخلدمات  بتطوير  والتو�سع 
حول  منه  ت�سريح  وفـي  وامل�سرفـية.  
جائزة  على  فل�سطني  بنك  ح�سول 
 The Banker Middle جملة
فل�سطني،  فـي  بنك  كاأف�سل   East

اأعرب ال�سيد ها�سم ال�سوا، رئي�س جمل�س 
فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير  الإدارة 

حتقيق  �سيوا�سل  البنك  باأن  ثقته  عن 
با�سم  ت�سعد  امل�ستوى،  عالية  اجنازات 
امل�ستوى  من  بنا  وترقى  عاليًا،  فل�سطني 
م�سريًا  والدويل.  القليمي  اىل  املحلي 
دائمًا  يبدع  البنك  باأن  ذاته  الوقت  فـي 
ومتميزة  جديدة  اجنازات  تقدمي  فـي 
وم�ساهميه.  و�سركائه  لعمالئه  ومبدعة 
موؤكدًا فـي الوقت ذاته باأن احل�سول على 
هذه اجلائزة للعام ال�ساد�س على التوايل 
البنك  مكنت  لإجنازات  ا�ستمرار  هي 
كما  العاملية،  البنوك  مب�ستوى  العمل  من 
ا�ستطاع اأن يقدم نف�سه فـي اأكرب املحافل 

العاملية. وامل�سرفـية  القت�سادية 

اأطلق بنك فل�سطني حملة ت�سويقية جديدة 
لت�سجيع عمالئه على ا�ستخدام البطاقات 
عمليات  فـي  ي�سدرها  التي  البال�ستيكية 

ال�سراء والت�سوق من حمالت ال�سوبر ماركت 
املالب�س،  ومتاجر  التجارية،  واملراكز 
ت�سويق  و�سركات  والفنادق،  واملطاعم، 

الوقود،  وحمطات  الكهربائية،  الأجهزة 
التي ميكن  البطاقات  ت�سمل  وهي  وغريها 
جوائز  ال�سحب  فـي  والدخول  ا�ستخدامها 
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 Visa احلملة؛ بطاقة اخل�سم وامل�سرتيات
 ،Cash Card بطاقة كا�س كارد ،Debit

 ،Credit Visa فـيزا  ائتمان  بطاقات 
 .Credit Master Card وما�سرت كارد

بنك  عمالء  جميع  احلملة  من  وي�ستفـيد 

املذكورة  للبطاقات  امل�ستخدمني  فل�سطني 
كربى  جائزة  على  ال�سحب  ليدخلوا  اآنفًا، 
 Mercedes GLA250 �سيارة  وهي 
عليها  ال�سحب  �سيجري   2017 موديل 
اإىل جائزة يومية  نهاية احلملة، بالإ�سافة 

اليومية  امل�سرتيات  قيمة  عن  عبارة  وهي 
باأن  علمًا  فل�سطني.  بنك  بطاقة  حلامل 
من  �سيبداأ  اليومية  اجلوائز  على  ال�سحب 
تاريخ 2017/07/01 و�سي�ستمر حتى نهاية 

احلملة بتاريخ 2017/12/31.

و يحقق أرباحًا صافـية بقيمة 24,7 مليون دوالر
فـي النصف األول من العام 2017 ونمو فـي كافة المؤشرات المالية األخرى

الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سوا،  ها�سم  اأعلن 
النتائج  عن  فل�سطني  لبنك  العام  واملدير 
العام  من  الأول  للن�سف  املنتهية  املالية 
فـي  منو  وجود  اإىل  اأ�سار  حيث   ،2017

اأرباح  باأن  ال�سوا  وقال  موؤ�سراتها.  جميع 
الن�سف  نهاية  مع  بلغت  ال�سافـية  البنك 
من  �سعودًا  دولر   24,722,552 الأول 
فـي  البنك  �سجلها  دولر   24,414,699

املا�سي  العام  من  الأول  الن�سف  نهاية 
 .2016

ظهرت  التي  املالية  النتائج  اأبرز  ومن 
منو  احلايل  العام  من  الأوىل  �سهور  لل�ستة 
بلغت  حيث   ،%13.06 بن�سبة  املوجودات 
قيمتها 4.656 مليار دولر مقارنة مع قيمة 
املوجودات التي �سجلها البنك فـي نهاية العام 
2016 والتي بلغت 4.118 مليار دولر. علمًا 

باأن هذه البيانات، هي نتائج موحدة ملجموعة 
فل�سطني  بنك  ت�سمل؛  التي  فل�سطني  بنك 
الإ�سالمي  البنك  وهي؛  التابعة،  و�سركاته 
الو�ساطة  و�سركة   PalPay و�سركة  العربي 

لالأوراق املالية. 
وك�سف ال�سوا عن ارتفاع فـي كافة املوؤ�سرات 
خالل  البنك  حققها  التي  الأخرى  املالية 
الن�سف الأول من العام اجلاري، والتي بينت 
زيادة فـي اإجمايل الدخل بن�سبة %31.33. 
�سهور  لل�ستة  الدخل  اإجمايل  باأن  مو�سحًا 

الأوىل من هذا العام و�سل اىل 108.3 مليون 
حققها  دولر  مقابل 82.5 مليون  دولر، 
البنك فـي الفرتة املقابلة من العام املا�سي. 
ارتفعت  فقد  العمالء،  لودائع  بالن�سبة  اأما 
اإىل 3.562 مليار  13.33% لت�سل  بن�سبة 
دولر مقارنة مع 3.143  مليار دولر نهاية 

دي�سمرب 2016. 
وبح�سب ال�سوا، فقد ارتفع حجم الت�سهيالت 
الئتمانية مع نهاية الن�سف الأول من عام 
دولر،  قيمتها 2.403 مليار  لتبلغ   2017

نهاية  دولر  كانت 2.213 مليار  اأن  بعد 
بلغت  زيادة  بن�سبة  اأي   2016 دي�سمرب 
حوايل 8.58%، م�سددًا على �سعي البنك 
لتقدمي  الت�سهيالت  حمفظة  حجم  لزيادة 

املجتمعية  ال�سرائح  الالزم جلميع  التمويل 
التي  وامل�ساريع  القت�سادية  والقطاعات 
الوطني،  القت�ساد  حتفـيز  فـي  ت�ساهم 
تراجع  ظل  فـي  النهو�س  من  ومتكينه 
الوطن،  فـي  القت�سادية  املوؤ�سرات 
اخلريجني  بني  البطالة  ن�سبة  وتخفـي�س 
اإىل  وبالنظر  الفل�سطينية،  اجلامعات  فـي 
حقوق امل�ساهمني، فقد بني ال�سوا، باأن حقوق 
من  الأول  الن�سف  فـي  منت  قد  امل�ساهمني 
 418,200,707 اإىل  لت�سل   2017 العام 
كان 403,574,797 دولر  اأن  بعد  دولر 
نهاية العام 2016. موؤكدًا حر�س البنك على 
مع  تتنا�سب  قوية،  مالية  راأ�س  قاعدة  وجود 

حجم البنك واأعماله ومتانته املالية.
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بــانــورامــا

بح�سابات  اخلا�سة  حملته  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  اأطلق 
التوفـري "الكل ربحان"، التي ت�ستمل على رزمة وا�سعة من الهدايا، 
عمالئه،  مكافاة  فـي  البنك  لنهج  ا�ستمرارا  احلملة  هذه  وتاأتي 
وجت�سيدا حلر�سه على اخلروج باأف�سل املبادرات مبا ينعك�س اإيجابا 
ترويجية  تاأتي كجزء من حملة  فاإن احلملة  على اجلمهور، كذلك 
واعالنية وا�سعة، اأطلقها البنك موؤخرا، للتعريف بدوره، وخدماته 

ومنتجاته، وم�ساهمته فـي دعم م�سرية القت�ساد الوطني.
ت�سمل  الهدايا،  من  و�ساملة  مميزة  باقة  احلملة،  هدايا  وتت�سمن 
�سيارات، قطع ذهبية، اأجهزة كهربائية، اأثاث منزيل، ورحالت اإىل 
اخلارج، اإىل غري ذلك، مما يجعل الربنامج واحدًا من اأكرث املبادرات 
تنوعًا واإبداعًا. وتبعًا للبنك، فاإنه �سيتم منح هدايا لكل ح�ساب توفـري 
يتم فتحه وتغذيته مببلغ ل يقل عن 200$ او ما يعادلها بالعمالت 

اأطلق البنك العقاري امل�سري العربي موقعه اللكرتوين بحلته 
اجلديدة عرب �سبكة النرتنت حيث مت ت�سميم املوقع وتطويره 
وفقا للمعايري التكنولوجية احلديثة ليوفر املعلومات واخلدمات 
لعمالئه ب�سهولة وي�سر ملت�سفحي املوقع والطالع على حمتوياته 
التي تتمثل فـي معلومات كاملة عن البنك، خدماته، براجمه، 
�سرف  اأ�سعار  واملدينة،  الدائنة  الفوائد  اأ�سعار  منتجاته، 
العمالت، العمولت، مواقع الفروع واملكاتب، مواقع ال�سرافات 
امل�سوؤولية  البنك،  اأخبار  ال�ساغرة،  للوظائف  التقدمي  الآلية، 

�سمن جهود البنك العقاري امل�سري العربي املبذولة لتطوير خدماته 
امل�سرفـية التي يقدمها لعمالئه ولتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم اإ�سافة 
العقاري  البنك  اأطلق  فقد  البنكية  املنتجات  فـي  التطور  مواكبة  اىل 
)الذهبية  الئتمانية  كارد  ما�سرت  بطاقات  منتج  العربي  امل�سري 
فـي  وكذلك  ودوليًا  حمليًا  النقدي  بال�سحب  تتميز  والتي  والف�سية( 
عمليات ال�سراء، وامكانية ا�ستخدامها عرب �سبكة النرتنت بال�سقوف 
ا�سعار  على  ودوليا  حمليا  العرو�س  من  وال�ستفادة  حتددها،  التي 
الفنادق واملطاعم وتذاكر الطريان. كما تتيح هذه البطاقات امكانية 
تناف�سية، عالوة  باأ�سعار  ال�سره  اأفراد  تابعة جلميع  بطاقات  ا�سدار 
على خيارات مرنة للحد الأدنى لل�سداد ال�سهري )5% اأو 10% اأو 
100%( من الر�سيد امل�ستغل، وفرتة �سماح دون احت�ساب فوائد لغاية 

البنك العقاري المصري العربي يطلق برنامج التوفـير الجديد »الكل ربحان«

و يطلق الموقع االلكتروني للبنك بحلته الجديدة

و يطلق بطاقات ماستر كارد االئتمانية

	  

	  

الخرى، وذلك على معدل الر�سيد خالل مدة احلملة، وهي 6 اأ�سهر 
لكافة العمالت، على اأن يتم تقدمي الهدية بعد 6 اأ�سهر من ال�سرتاك 
فـي الربنامج دون فوائد دائنة على احل�ساب ويعترب هذا الربنامج 

الول فـي فل�سطني الذي مينح هدية لكل ح�ساب.

45 يوما. كذلك فاإن املزايا ت�سمل توفري التاأمني على احلياة جمانا، 

وتقدمي خدمة الر�سائل الق�سرية جمانا جلميع احلركات امل�سرفية 
اإ�سافة اىل املتابعة بالرد على جميع ال�ستف�سارات 7/24.
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امل�سوؤولية  فـي  العربي  امل�سري  العقاري  البنك  م�ساهمة  �سمن 
الجتماعية وانطالقًا من �سيا�سة البنك فـي دعم الأن�سطة املدر�سية 

بلدة  فـي  اأقيم  الذي  العامة  الثانوية  احتفالية طلبة  البنك  فقد رعى 
زعرتة / حمافظة بيت حلم لتكرمي خريجي طلبة التوجيهي.

و يرعى حفل تخريج طلبة الثانوية العامة فـي بلدة زعترة ببيت لحم 

الجتماعية، التوعية امل�سرفـية.
وياأتي ذلك فـي اإطار عمل البنك وحر�سه على تزويد عمالئه باأكرث 

الو�سائل حداثة ومواكبة للتكنولوجيا لتتيح لهم اجناز معامالتهم 
امل�سرفـية فـي اأي وقت ومن اأي مكان.

البنك األهلي األردني يعقد اجتماعه الدوري الشهري

و يرعى دوري العائالت لكرة القدم فـي بيت ساحور

الدوري  2017/09/16 اجتماعه  بتاريخ  البنك الأهلي الأردين  عقد 
ال�سهري برئا�سة مديره الإقليمي ال�سيد عي�سى با�سا وبح�سور م�ساعده 
ومدراء دوائر الإدارة الإقليمية ومدراء الفروع فـي قاعة Elite مبدينة 
رام اهلل. حيث مت الوقوف على النتائج التي مت حتقيقها حتى نهاية 
والفر�س  التحديات  اأهم  ومناق�سة   2017 العام  من  الثاين  الثلث 
 2017 للثلث الأخري من العام  املتاحة، واأعداد خطة العمل الالزمة 
الفروع  مدراء  قام  كما  املو�سوعة،  الأهداف  حتقيق  تكفل  والتي 
الفرتة ومت  نهاية  واأهم اجنازاتهم حتى  املالية  نتائجهم  با�ستعرا�س 
نقا�س اآليات تطوير العمل اليومي والعملياتي مبا يكفل حتقيق اخلدمة 
الأف�سل ملعتمدي الأهلي الذين تربعوا على عر�س اأوليات الجتماع، قام 
اأي�سًا بو�سع خطة عمل لبناء موازنة العام 2018 وحتديد  احل�سور 
الفر�سيات واملعطيات التي �سيتم حتديد الأهداف للعام القادم بناء 
عليها، علمًا باأن البنك الأهلي يتطلع اإىل حتقيق اأهداف طموحة جدًا 
على م�ستوى الن�سب املالية ابتداًء من تو�سيع ح�سته ال�سوقية وتعظيم 
ن�سب الربحية وتطوير حمفظته الئتمانية وا�ستقطاب ودائع جديدة 
 2017 العام  مع  بداأت  التي  والنت�سار  التفرع  بزيادة  مرورًا  للبنك 

البنك  فرع  قام  املجتمعية،  بامل�سوؤولية  البنك  التزام  باب  ومن 
فـي  القدم  لكرة  العائالت  دوري  برعاية  �ساحور  بيت  فـي 
الريا�سي  الن�ساط  هذا  لرعاية  املال  من  مببلغ  والتربع  املدينة 
والجتماعي فـي مدينة بيت �ساحور والذي ا�ستمر ملدة �سهر من 
الفتتاح  حفل  ح�سر  فقد   ،2017/08/12 اإىل   2017/07/10

اأكرث من 1,200 �سخ�س وعلى راأ�سهم رئي�س بلدية بيت �ساحور 
�ساحور  بيت  �سرطة  مركز  ورئي�س  البلدي  املجل�س  واأع�ساء 
وممثلي العديد من املوؤ�س�سات الأهلية فـي املدينة، واأهل املدينة 
50 دولر  ومن كل العائالت، وقد مت توزيع جوائز نقدية بقيمة 
لكل جائزة، مت توزيعها داخل امللعب فـي احلفل اخلتامي للدوري، 

بافتتاح كل من مقر الإدارة الإقليمية اجلديد فـي منطقة املا�سيون وفرع 
بيت �ساحور وجاهزيته الكاملة لفتتاح فرعي طولكرم واملا�سيون خالل 
الفرتة القليلة القادمة. وركز املدير الإقليمي ال�سيد عي�سى با�سا فـي 
نهاية الجتماع على �سرورة اللتزام بقيم املوؤ�س�سة من �سفافـية ونزاهة 
وتقدمي امل�سورة ال�سادقة عند و�سع وتنفـيذ خطط العمل امل�ستقبلية 
التزامًا منه ومن الفريق بالروؤية التي قام البنك الأهلي الأردين بتبنيها 
املالية  احللول  تقدم  رائدة  مالية  موؤ�س�سة  بناء  بهدف  عليها  والعمل 

لعمالئها تكري�سًا ل�سعار البنك "اأنتم اأهلي". 

حيث مت �سحب 20 جائزة على احل�سابات التي مت فتحها خالل 
فرتة رعاية الدوري.
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سلطة النقد الفلسطينية

محافظ سلطة النقد يترأس اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي القطاع المصرفـي فـي فلسطين

عام  ومدير  الهموز،  زاهر  ال�سيد 
الدكتور  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد 
املتابعة  وحدة  ومدير  اجليو�سي،  اإياد 
واملديرون  لفـي،  وائل  ال�سيد  املالية 
العاملة  والإقليميو للبنوك  العامون 
مديري  من  والعديد  فل�سطني،  فـي 

النقد. �سلطة 
تناولها  التي  املو�سوعات  اأبرز  ومن 
م�سروع  مو�سوع  مناق�سة  الجتماع، 
واملقا�سة  اللكرتونية،  املقا�سة 

اللكرتونية مع امل�سارف الإ�سرائيلية، 
النقد  �سلطة  لدور  امل�ستقل  والتقييم 
وتقييم   )FATF( لتو�سيات  وفقًا 
اأول  يعد  الذي  الوطني  املخاطر 
الأموال  غ�سل  ملخاطر  وطني  تقييم 
ودليل  فل�سطني،  فـي  الإرهاب  ومتويل 
الأموال  غ�سل  مكافحة  اإجراءات 
بامل�سارف،  اخلا�س  الإرهاب  ومتويل 
امل�سرفـية  املو�سوعات  من  وغريها 

احليوية.

محافظ سلطة النقد يشارك فـي فعاليات منتدى مصرفـي عربي
حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  �سارك 
بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
املنتدى  فعاليات  فـي   2017/07/19

ال�سغرية  "امل�سروعات  امل�سرفـي 
التنمية  اىل  الطريق  واملتو�سطة: 
الجتماعية"،  والعدالة  القت�سادية 
الأردنية  باململكة  عمان  فـي  انعقد  الذي 
الها�سمية، برعايـة وح�سـور معالـي وزيــر 
الأردنـي  والتمويـن  والتجـارة  ال�سنـاعة 

الق�ســـاة،  يعــرب  املهنـد�س  معايل 
العربية  امل�سارف  احتاد  من  ومببادرة 
والبنك املركزي الأردين وجمعية البنوك 
فـي فل�سطني وجمعية البنوك فـي الأردن.
فـي   - ال�سوا  عزام  ال�سيد  معايل  واأ�سار 
الأوىل  اجلل�سة  فـي  األقاها  رئي�سية  كلمة 
وتطوير  اإقامة  اأهمية  اإىل   - للمنتدى 
وت�سجيعها  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
التنمية  عملية  روافد  اأهم  من  باعتبارها 

م�سريًا  والجتماعية،  القت�سادية 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  اأن  اإىل 
ومتناميًا  هامًا  مركزًا  يحتل  اأ�سحى 
خا�سًة  الفل�سطيني،  القت�ساد  فـي 
التي  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  ظل  فـي 
منذ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  و�سعتها 
اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وهدفت   ،2006 عام 
القت�ساد  فـي  املايل  ال�ستقرار  تعزيز 

الفل�سطيني.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  تراأ�س 
ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
النقد،  �سلطة  مبقر  ت�ساوريًا  اجتماعًا 
ممثلي  مع   2017/09/07 بتاريخ 
فل�سطني،  فـي  امل�سرفـي  القطاع 
�سعيد  على  امل�ستجدات  اآخر  تناول 
عمل �سلطة النقد واجلهاز امل�سرفـي، 
البنوك  به  تقوم  الذي  الفاعل  والدور 
واملواطنني  الوطني  القت�ساد  جتاه 
واملجتمع، واجلهود التي تبذلها �سلطة 
ا�ستقرار  اأجل احلفاظ على  النقد من 
الفل�سطيني. ومتانة اجلهاز امل�سرفـي 
املحافظ  نائب  الجتماع  فـي  و�سارك 
وم�ساعد  ح�سني  �سحادة  الدكتور 
املايل  ال�ستقرار  ل�سوؤون  املحافظ 
ورئي�س  �سحادة،  اأبو  ريا�س  الدكتور 
ال�سيد  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية 
عام  ومدير  الربغوثي،  حممد 
الودائع  ل�سمان  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 
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�سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 
عقدت  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد 
بتاريخ  اهلل  رام  فـي  النقد،  �سلطة 
2017/08/24، ور�سة عمل لل�سحافة 

من  عدد  فـيها  �سارك  القت�سادية، 
خمتلف  من  القت�ساديني  ال�سحفـيني 
الأنباء  ووكالت  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
حمافظ  نائب  بح�سور  والإذاعات، 
ح�سني،  �سحادة  د.  النقد  �سلطة 
ال�ستقرار  ل�سوؤون  املحافظ  وم�ساعد 
ومديرة  �سحادة،  اأبو  ريا�س  د.  املايل 
ال�سيدة  والت�سال  العامة  العالقات 
مديري  من  وعدد  �سعادة،  اآيرين 

و تعقد ورشة عمل للصحفـيين االقتصاديين

محافظ سلطة النقد يلتقي بحاكم مصرف لبنان
وأمين عام اتحاد المصارف العربية ورئيس شركة كفاالت

وهو رئي�س �سركة كفالت التي تعمل على 
م�ساعدة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
احلجم العاملة فـي لبنان للح�سول على 

متويل م�سرفـي.
�سملت  منف�سلة  لقاءات  عقد  مت  كما 
لبنان  م�سرف  حلاكم  الأول  النائب 
ال�سيد رائد �سرف الدين، واأمني عام هيئة 

احلفـيظ  عبد  ال�سيد  اخلا�سة  التحقيق 
من�سور، وغريهم.

بزيارة  الفل�سطيني  امل�سرفـي  الوفد  وقام 
من  لال�ستفادة  لبنان  م�سرف  متحف 
اإن  اللبناين، حيث  املركزي  البنك  جتربة 
النقد  متحف  اإن�ساء  ب�سدد  النقد  �سلطة 

فـي فل�سطني.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  التقى 
على  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 
بتاريخ  بريوت  فـي  م�سرفـي،  وفد  راأ�س 
م�سرف  حاكم  مبعايل   ،2017/08/19

وا�ستعر�سا  �سالمة،  ريا�س  ال�سيد  لبنان 
بلديهما  بني  املتطورة  الثنائية  العالقات 
التعاون  و�سبل  امل�سرفـي،  املجال  فـي 
العربي  العمل  واآفاق  اخلربات،  وتبادل 

امل�سرفـي امل�سرتك.
والوفد  ال�سوا  عزام  معايل  التقى  كما 
امل�سارف  احتاد  عام  اأمني  املرافق 
العربية ال�سيد و�سام فتوح م�سيدًا بالدور 
الرائد الذي يقوم به الحتاد فـي خدمة 
العمل امل�سرفـي العربي، ورئي�س جمل�س 
الوطنية  املوؤ�س�سة  عام  ومدير  اإدارة 
حبيب،  اأبي  خاطر  د.  الودائع  ل�سمان 

افتتاح  فـي  كلمته  وخالل  الدوائر. 
دور  على  املحافظ  معايل  اأكد  الور�سة، 
حتقيق  فـي  القت�سادية  ال�سحافة 
ودعم عملية التنمية ال�ساملة، من خالل 

تعظيم دور القت�ساد الوطني، واإي�سال 
خارطة  ور�سم  للمواطن،  املعلومات 
طريق للم�ستثمرين، واأثر ذلك الإيجابي 

على مناخ ال�ستثمار فـي فل�سطني.
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* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2015 - 2016 * الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية* القيمة باملليون دولر، مت تقريب الأرقام 
)م�سدر البيانات من كتاب الو�سع املايل للبنوك 2016، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(

زاوية مصرفـية

مقارنة القطاع المصرفـي الفلسطيني مع القطاع المصرفـي األردني للعام 2016

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيموؤ�سرات م�سرفـية
1.1%1.14%معدل العائد على املوجودات  *

8.9%9.7%معدل العائد على حقوق امللكية  *

10,960 15,807عدد ال�سكان / الفروع واملكاتب

5,985 7,853 عدد ال�سكان / اأجهزة ال�سراف الآيل

66.484.5 املوجودات / فرع *

56.157.4 الودائع / فرع *

32.640.0 الت�سهيالت املبا�سرة / فرع *

2.13.3 املوجودات / موظف *

1.82.3 الودائع / موظف *

1.01.6 الت�سهيالت املبا�سرة / موظف *

4.3%2.2%الت�سهيالت املتعرثة / اإجمايل الت�سهيالت

4.0%6.6%قيمة ال�سيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقا�س

الفل�سطيني / الأردينالقطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطينيبيانات عامة
20.2%68,242 13,816 اإجمايل املوجودات *

25.1%46,403 11,663 اإجمايل الودائع *

21.0%32,307 6,790 اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة *

22.2%4,594 1,022 راأ�س املال املدفوع *

20.3%59,831 12,163جمموع املطلوبات*

19.0%8,411 1,602 جمموع حقوق امللكية *

20.2%737 149 �سافـي الأرباح *

34.6%38,709 13,397 الناجت املحلي الإجمايل للدولة * * 

49.9%9.80 4.88 عدد �سكان الدولة )مليون ن�سمة( 

60.0%25 15 عدد امل�سارف العاملة

25.7%808 208 عدد الفروع  

117.4%86 101 عدد املكاتب

38.0%1,637 622 عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

31.7%20,573 6,528 عدد املوظفـني
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إجمالي الموجودات

مقارنة نسب التغير فـي أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني

 صافـي األرباح
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زاوية مصرفـية

حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي ودائع عمالء القطاعين للعام 2016 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني *

الآجلة التوفـري اأخرىاجلارية

عمالت اأخرىدينار اأردين

* ودائع العمالء ت�سمل التاآمينات النقدية وحقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة
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حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة للقطاعين للعام 2016 

القطاع المصرفـي األردني القطاع المصرفـي الفلسطيني 

حسب القطاع االقتصادي

ذمم بنوك اإ�سالمية احل�سابات املك�سوفة اجلاري املدين بطاقات ائتمانالتمويل التاأجريي والكمبيالت املخ�سومةالقرو�س

ال�سياحة ال�ستثمار فـي الأ�سهمالزراعة وت�سنيع الأغذية النقل واملوا�سالت اأخرى
متويل ال�سيارات واملركباتالتعدين وال�سناعةاخلدماتالتجارة العامة

العقارات والإن�ساءات
متويل ال�سلع ال�ستهالكية
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زاوية مصرفـية

مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2016

إجمالي التسهيالت المباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي الموجودات

مجموع حقوق الملكية / إجمالي التسهيالت المباشرةمجموع حقوق الملكية / إجمالي الموجودات

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
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مقارنة أهم المالمح المصرفـية للقطاعين للعام 2016

نسبة تركز أكبر بنكين من إجمالي الموجودات

حصة البنوك الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

حصة البنوك اإلسالمية من إجمالي الموجودات

االنتشار المصرفـي الخارجي ) عدد الفروع (

القطاع امل�سرفـي الأردينالقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني
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ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل

زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

قطاع غزة

لر
 دو

يون
مل

وية
 مئ

سبة
ن�
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مري

لر اأ
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االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية »أساس االلتزام« - مليون دوالر )الربع الثاني 2017(

�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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قيمة األسهم المتداولة

هم
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مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة

البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

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

USA

EU

IL

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

االتجاه العام لمعدالت الفائدة

مؤشرات األسواق العالمية
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إلى اللقاء

ك�سفت مذكرة اأمانة موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الونكتاد(  تقرير 
امل�ساعدة املقدمة اإىل ال�سعب الفل�سطيني، عن ا�ستمرار تاآكل القدرة النتاجية 
الناجت املحلي  الفل�سطيني على الرغم من ت�سجيل معدل منو فـي  لالقت�ساد 
من  عقود  خم�سة  اأن  النتائج  واأظهرت   ،2016 عام   %4.1 قدره  الإجمايل 
الحتالل الإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967، �سهدت تراجعا 
فـي التنمية، وكبح الإمكانيات الب�سرية، واإنكار احلق فـي التنمية، وعدم قدرة 
القت�ساد على ا�ستخدام ثلث قواه العاملة، وارتفاعا بالغا ملعدل البطالة بني 
تدهور   2016 عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  و�سهدت  وال�سباب،  الن�ساء 
وا�ستمرار  املانحة،  اجلهات  من  املقدم  الدعم  وتناق�س  الإن�سانية،  الأو�ساع 
تو�سيع  اإ�سرائيل  و�سرعت  الحتالل،  ظل  فـي  املفرو�سة  التقييدية  التدابري 
امل�ستوطنات، فـي انتهاك لقرار جمل�س الأمن )2334(. واأظهرت نتائج التقرير 
اأن معدل منو الناجت املحلي الإجمايل فـي ال�سفة الغربية البالغ 3% فـي عام 
2016، كان مواكبا )بالكاد( لنمو ال�سكان، ومل يكن له اأثر اإيجابي كبري على 

اأن  من  الرغم  على  اأنه  التقرير  نتائج  فاأكدت  غزة  فـي  اأما  الفردي.  الدخل 
القت�ساد قد انتع�س، اإذ بلغ منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ن�سبة %7.7 
فاإن هذا النمو مل يعك�س �سوى اأن�سطة اإعادة البناء لإ�سالح الأ�سرار الوا�سعة 
اأّن  التقرير  2014. وبني  فـي عام  الإ�سرائيلي  الع�سكري  العدوان  التي �سببها 
العامل املحرك لنمو الناجت املحلي الإجمايل فـي عام 2016، هو التو�سع غري 
امل�ستدام فـي الطلب املحلي، ول �سيما ال�ستهالك اخلا�س الذي مثَّل ن�سبة %26 
اأّن  اإىل القطاع اخلا�س، وعلى الرغم من  من الئتمانات امل�سرفـية املقدمة 
الأهمية الن�سبية لال�ستهالك اخلا�س فـي النمو القت�سادي قد ازدادت مقارنة 
بال�ستهالك احلكومي، فاإن ال�ستثمارات وال�سادرات ظلَّت متخلفة عن الركب. 
وترى اأمانة )الونكتاد(، اأن العالقات القت�سادية الال متماثلة ما برحت تعزز 
اإ�سرائيل، فطوال عقود  الفل�سطيني على  ما متَّ فر�سه من اعتماد القت�ساد 
الحتالل، ا�ستاأثرت اإ�سرائيل بالق�سم الأكرب من التجارة الدولية الفل�سطينية، 
وا�ستمر هذا الأمر فـي عام 2016، اذ ا�ستاأثرت اإ�سرائيل مبا ل يقّل عن ن�سف 
فـي  املحتلة  الفل�سطينية  الأر�س  ن�سيب  بلغ  حني  فـي  الفل�سطينية،  التجارة 
جتارة اإ�سرائيل قرابة 3%. وفـي عام 2016، قدر اأّن الواردات الفل�سطينية من 
اإ�سرائيل تزيد على ال�سادرات اإىل اإ�سرائيل مبقدار 2,6 مليار دولر )%19.4 
من الناجت املحلي الإجمايل(، فـي الوقت الذي تتاح فـيه للواردات الفل�سطينية 
م�سادر اأرخ�س واأكرث تناف�سية فـي اأنحاء العامل. ويرى )الونكتاد( اأّن توزيع 
الئتمانات املمنوحة للقطاع اخلا�س تقدم ب�سورة مماثلة لنخفا�س الن�ساط 
فـي القطاعات الإنتاجية، ففـي عام 2016، مل يتجاوز ن�سيب الزراعة وجتهيز 
الأغذية من الئتمانات املمنوحة للقطاع اخلا�س ن�سبة 2% وهي ن�سف الن�سبة 
املخ�س�سة لتمويل املركبات، فـي حني اأّن ن�سيب التعدين وال�سناعة التحويلية 
بلغ 6%، واأّن ن�سيب ال�ستهالك والعقارات مثَّل اأكرث من ن�سف الئتمانات، 

اإذ بلغ 26 و25% على التوايل، تليهما التجارة بن�سبة 20%، ويوؤكد التقرير اأّن 
تركيز الئتمان فـي قطاعي ال�ستهالك والعقارات يعك�س عزوف امل�سارف عن 
حتمل خماطر ال�ستثمار فـي القطاعات الإنتاجية ب�سبب عدم اإمكانية التنبوؤ 
بالقيود القت�سادية التي تفر�سها اإ�سرائيل من جانب واحد، وتعّدلها ح�سب 
م�سيئتها، وب�سرامة هذه القيود.  واأظهر التقرير اأّن ال�سلطة الفل�سطينية حققت 
فـي عام 2016 اأداء مواتيا، ولكن غري من�سجم على �سعيد الإيرادات، فالزيادة 
فـي الإيرادات البالغة 24% لي�ست م�ستدامة؛ لأنها كانت نتيجة اإيرادات غري 
متوقعة ح�سلت ملرة واحدة فـي جمالني هما ا�ستالم 145 األف دولر كر�سوم 
 300 جمموعهما  دفعتني  اإ�سرائيل  وتقدمي  الت�سالت،  جمال  فـي  ترخي�س 
مليون دولر لتعوي�س ال�سلطة الوطنية عن موارد مالية مت�سربة تتعلق بالطوابع 
القيمة  و�سريبة  احلدودية  اخلروج  ور�سوم  التعوي�سية،  وال�سريبة  ال�سحية 
فاإّن  10%، وعليه  بن�سبة  النفقات  ازداد جمموع  الوقت ذاته،  وفـي  امل�سافة. 
جناح ال�سلطة الوطنية فـي تخفـي�س العجز بني عام 2015–2016، من %11.3 
عانى  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  وفـي  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من   %8.1  -
القت�ساد الفل�سطيني من �سدمة خارجية �سلبية اأخرى، فـي �سكل انخفا�س 
من  الدعم املقدم من اجلهات املانحة بن�سبة 38% فـي الفرتة 2016-2014، 
1,23 مليار دولر اإىل 757 مليون دولر، ويتوقع اأن ينخف�س اأي�سا هذا الدعم 

العدوانية  اأن  )الونكتاد(،  يرى  املعنى  وبهذا   .2017 عام  فـي   %13 بن�سبة 
اإمكانية  الفل�سطيني  لل�سعب  تتيح   ل  لأنها  عائقا،  متّثل  لالحتالل  املتزايدة 
الو�سول اإىل موارده الطبيعية والقت�سادية، وفـي الوقت ذاته، ل ت�سجع اجلهات 
الأدنى،  اإىل احلّد  املكا�سب المنائية  تقلل  لكونها  الدعم  تقدمي  املانحة على 
وبالتايل فانَّ الحتالل قّو�س فاعلية ال�سيا�سات المنائية العتيادية التقليدية 
وو�سع القت�ساد الفل�سطيني على م�سار منو م�سوه فريد من نوعه، يوؤدي فـيه 
على  الإبقاء  فـي  حا�سما  دورا  املانحة  اجلهات  من  املمول  احلكومي  النفاق 
م�ستوى اأدنى من الطلب الكلي، ويعّد التقرير احل�سار املفرو�س على غزة، ورفع 
القيود عن التجارة الداخلية واخلارجية الفل�سطينية، واإنهاء احتالل املنطفة 
الفل�سطينية  الأرا�سي  فـي  امل�ستدامة  التنمية  لإطالق  �سرورية  �سروطا  )ج( 
املحتلة. ويوؤكد التقرير اأّن اإحدى اأق�سى عواقب الحتالل هي البطالة التي يظّل 
اأعلى املعدلت فـي العامل، وفـي عام 2016 ظّل معدل  معدلها دائما من بني 
البطالة مرتفعا للغاية اإذ بلغ 18% فـي ال�سفة، و42% فـي غزة، اأي اأن البطالة 
بلغت 27% فـي الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و�ساءت حالة العمالة؛ لأنَّ حوايل 
10% من القوى العاملة ل يعملون فـي القت�ساد املحلي، واإمنا فـي اإ�سرائيل 

وامل�ستوطنات. واأ�سار اإىل اأنَّ �سدة القيود املفرو�سة على الإنتاجية و�سعف منو 
الناجت املحلي الإجمايل، اأدت اإىل اإيجاد اأو�ساع �سوق عمل غري مواتية يتقا�سى 
فـيها 78% من العاملني فـي القطاع اخلا�س فـي غزة، و20% من العاملني فـي 

ال�سفة الغربية اأجرا يقل عن احلدّ الأدنى لالأجر القانوين.

تقرير االونكتاد : استمرار تآكل القدرة االنتاجية لالقتصاد الفلسطيني
على الرغم من تسجيل معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي



* تبدأ الحملة بتاريخ 2017/8/28 ولغاية 2018/6/30
* الجوائز ال تخضع لرضيبة الدخل

* خاضعة لرشوط وأحكام مزود الخدمة



يقدم بنك األردن من خالل شبكة فروعه ومراكز تنمية األعمال املنتشرة يف كافة أرجاء الوطن، مجموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفية التي 
تلبي كافة االحتياجات االئتمانية ملختلف شرائح العمالء من شركات وافراد ومنشآت صغيرة ومتوسطة، حيث يحرص البنك على تهيئة وتدريب مجموعة 

من املوظفني لتوفير تلك اخلدمات بطريقة مهنية وسريعة.

 تنمية االعمال التجارية

مجموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات املصرفية التي تلبي احتياجات الشركات 

واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

أهم املنتجات واخلدمات املقدمة: 

قروض جتارية لتمويل رأس املال العامل واالصول الثابتة واألنشطة االستثمارية. •
قروض متويل املبيعات )تسييل الشيكات التجارية اآلجلة(. •
قروض متويل املشتريات والصفقات التجارية. •
اجلاري مدين. •
إصدار الكفاالت املصرفية بكافة أنواعها وفتح االعتمادات املستندية ومتويلها. •
خدمات E-banking وخدمة الرسائل القصيرة. •
خدمات احلواالت. •

نسعد بخدمتكم واإلجابة على استفساراتكم من خالل زيارة أي من مراكز تنمية األعمال التجارية أو االتصال على هواتفنا املوضحة أدناه:

2952698-02شارع املعارفرام اهلل
2337541-09شارع الشهيد ظافر املصرينابلس
2505408-04شارع امللك فيصلجنني

2749942-02شارع القدس اخلليلبيت حلم 
2224355-02شارع امللك فيصلاخلليل
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