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بيت البنوك

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي للعام 2020

ال�صنوي  اجتماعها  البنوك  جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت 

بح�صور  الكرمل،  فندق  فـي   2020/08/24 بتاريخ  العادي 

�صلطة  عن؛  وممثلني  اجلمعية  عام  ومدير  اأع�صائها  اأغلبية 

النقد الفل�صطينية، وزارة القت�صاد الوطني، �صركة طالل اأبو 

امل�صت�صار  اإتقان  ومكتب  اخلارجي،  احل�صابات  مدقق  غزالة 

بالإجماع  امل�صادقة  الجتماع  خالل  ومت  للجمعية،  القانوين 

ون�صاطاتها  اجلمعية  اأعمال  عن  ال�صنوي  التقرير  على 

لعام  القانوين  احل�صابات  مدقق  وتقرير  املالية  والبيانات 

2019، بالإ�صافة اإىل اإقرار خطة العمل واملوازنة التقديرية 

طالل  �صركة  تعيني  اإعادة  على  املوافقة  ومت   ،2020 لعام 

وقد  هذا   .2020 لعام  قانوين  ح�صابات  مدقق  غزالة  اأبو 

الالزمة  الإجراءات  ملتابعة  القانوين  امل�صت�صار  تكليف  مت 

ح�صب  املتخذة  القرارات  لتثبيت  الخت�صا�س،  جهات  لدى 

الأ�صول.

جمعية البنوك تشارك في عضوية اللجنة الفنية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي الخدمي 
MED-MSMES و مجموعة عمل برنامج
�صاركت  الفل�صطيني  امل�صرفـي  القطاع  عن  ممثاًل  ب�صفتها 

جمعية البنوك فـي ع�صوية اللجنة الفنية لإعداد خطة تنمية 

بهدف  احلكومة  اأن�صاته  الذي  اخلدمي  التكنولوجي  العنقود 

وخدمات  منتجات  ت�صدير  على  املحلية  القدرات  تعزيز 

تكنولوجيا املعلومات اإىل الأ�صواق العاملية.

التعريف  جلنة  فـي  ع�صوًا  ب�صفتها  اجلمعية  ان�صمت  كما 

لع�صوية جمموعة عمل  واملتو�صطة  ال�صغرية  للمن�صاآت  املوحد 

الأوروبي  الحتاد  قبل  املمول من   MED-MSMES برنامج 

الوطني  القت�صاد  وزارة  بني  ما  بال�صراكة  اإطالقه  والذي مت 

والحتاد الأوروبي كمبادرة اإقليمية لدعم بلدان حو�س البحر 

الأبي�س املتو�صط، حيث يهدف اإىل تنفـيذ اأبعاد معينة متعلقة 

من  ال�صغر  ومتناهية  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  بدعم 

الأعمال  لقانون  واملوؤ�ص�صي  التنظيمي  الإطار  تطوير  خالل 

ال�صغرية.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

في اجتماعه الدوري الثالث لعام 2020
مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث موضوع الخصومات من رواتب موظفي القطاع العام

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم )2020/03( 

 ،Microsoft Teams تقنية  عرب   2020/08/25 بتاريخ 

موظفـي  رواتب  من  اخل�صومات  مو�صوع  ملناق�صة  وذلك 

رقم  النقد  �صلطة  تعليمات  مناق�صة  مت  حيث  العام،  القطاع 

واأزمة  املالية  الأزمة  اآثار  من  التخفـيف  ب�صاأن   )2020/27(

واحللول  املقرتحات  من  بتقدمي عدد  امل�صاركني  وقام  كورونا، 

بنك،  كل  فـي  بها  املعمول  والقوانني  الأنظمة  مع  يتنا�صب  مبا 

�صلطة  تعميم  اإىل  ا�صتنادًا  للبنوك  التو�صية  على  التوافق  ومت 

النقد الأخري.

في اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش تعليمات سلطة النقد بشأن جدولة االئتمان

 )2020/02( اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم  عقد جمل�س 

للبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي   2020/08/10 بتاريخ 

 )6( رقم  املادة  املجل�س  ناق�س  حيث  الفل�صطيني،  الإ�صالمي 

�صلطة  تعليمات  فـي  الواردة  الئتمان  جدولة  مبو�صوع  املتعلقة 

النقد رقم )27( ب�صاأن التخفـيف من اآثار الأزمة املالية واأزمة 

التعاون مع بنك ال�صتقالل  اإمكانيات  فـريو�س كورونا، و بحث 

للتنمية وال�صتثمار احلكومي، و كما تطرق املجل�س اإىل مو�صوع 

عمل ا�صرتاتيجية عالقات عامة جلمعية البنوك.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا مع معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا
لمناقشة التعليمات رقم )31( بشأن »التعامل مع حسابات العمالء«

معايل  مع  اجتماعًا  البنوك  جلمعية  التنفـيذي  املكتب  عقد 

 2020/09/02 بتاريخ  ال�صوا  عزام  النقد  �صلطة  حمافظ 

ب�صاأن   )31( رقم  التعليمات  ملناق�صة  النقد  �صلطة  مقر  فـي 

اجلمعية  عام  مدير  بح�صور  العمالء"  ح�صابات  مع  "التعامل 

الأ�صتاذ مهند ع�صاف، ومت  القانوين  وامل�صت�صار  اأبو دياب  نبيل 

خالل الجتماع التطرق اإىل ال�صت�صارة القانونية التي قدمتها 

بال�صت�صارة  ورد  حيث  التعليمات،  هذه  بخ�صو�س  اجلمعية 

اإىل معاجلة م�صكلة  التعليمات كان يهدف  اإ�صدار هذه  اأن  اإىل 

حمددة ل يقع واجب حلها على البنوك، بل يندرج حلها �صمن 

م�صوؤوليات الدولة دون اإقحام القطاع اخلا�س فـيها.

جمعية البنوك تخاطب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
بخصوص اإلفصاح عن عضوية البنوك في المؤسسة

خاطبت جمعية البنوك املوؤ�ص�صة الفل�صطينية ل�صمان الودائع 

بخ�صو�س الإف�صاح عن ع�صوية البنوك فـي املوؤ�ص�صة، وياأتي 

ذلك عطفًا على الكتاب ال�صادر عن موؤ�ص�صة �صمان الودائع 

من  يلزم  ما  كل  فـي  البنوك  تعاون  بخ�صو�س  البنوك  اإىل 

لهذا  املوؤ�ص�صة  بها  تقوم  التي  الإعالمية  احلملة  اإجناح  اجل 

العام، والتي من �صمنها مو�صوع اإف�صاح البنك عن ع�صويته 

اآليات  باتباع  بها  بع�صويته  عمالئه  باإعالم  املوؤ�ص�صة  فـي 

ك�صف  على  املوؤ�ص�صة  ا�صم  اإظهار  مثل  والإ�صهار  الإف�صاح 

احل�صاب، ودفاتر ال�صيكات، وك�صف بطاقة ال�صراف الآيل، 

حيث اأبدت البنوك عدم اإمكانية تنفـيذ هذه املتطلبات، كما 

اإنها لي�صت ذات جدوى.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعا مع مدير عام بنك االستقالل للتنمية واالستثمار الحكومي
لالطالع على مهام وآلية عمل البنك وإمكانيات الدعم التقني والمالي للبنك

العامني  للمدراء  ت�صاوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

عام  مدير  مع  فل�صطني  فـي  العاملة  للبنوك  الإقليميني   /

بتاريخ  احلكومي  وال�صتثمار  للتنمية  ال�صتقالل  بنك 

التنفـيذي  املدير  بح�صور  الكرمل،  فندق  فـي   2020/08/18

للرقابة والتفتي�س فـي �صلطة النقد، ومدير عام وحدة املتابعة 

مهام  حول  البنوك  ا�صتف�صارات  على  لالإجابة  وذلك  املالية، 

للبنك،  واملايل  التقني  الدعم  واإمكانيات  البنك  عمل  واآلية 

للتنمية  ال�صتقالل  بنك  عام  مدير  اأو�صح  الجتماع  فخالل 

املايل  الدعم  من  احلكومة  متطلبات  احلكومي  وال�صتثمار 

ا�صتف�صارات  على  رد  كذلك  البنك،  لإن�صاء  والب�صري  والفني 

البنوك حول عدد من الق�صايا واآليات التعاون فـيما بينهم.

مجلس إدارة جمعية البنوك يعقد اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية رجال األعمال
لبحث القضايا المشتركة في ظل الظروف الراهنة

مع  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  اجتماعًا  البنوك  جمعية  نظمت 

 2020/09/23 بتاريخ  الأعمال  رجال  جمعية  اإدارة  جمل�س 

التي  امل�صرتكة  الق�صايا  لبحث  الأعمال  فـي مقر جمعية رجال 

ال�صيا�صية  والأزمة  الراهنة  الظروف  ظل  فـي  املوؤ�ص�صتني  تهم 

ناق�س احل�صور  و  فل�صطني،  فـيها  التي متر  احلالية  وال�صحية 

انعكا�صات هذه الأزمات على القطاع امل�صرفـي، و اأ�صاروا  اإىل 

من  اأن  حيث  الأزمة،  لهذه  احللول  اإيجاد  على  العمل  �صرورة 

�صليم  امل�صرفـي  القطاع  ي�صتمر  اأن  اخلا�س  القطاع  م�صلحة 

الفل�صطيني،  لالقت�صاد  الأ�صا�صي  ال�صريان  لكونه  ومعافى 

التي  امل�صاكل  من  عدد  البنوك  جمعية  ممثلي  طرح  كما 

م�صكلة  ال�صيولة،  م�صكلة  مثل:  امل�صرفـي  القطاع  يواجها 

للحكومة،  املمنوحة  الت�صهيالت  وم�صكلة  الأ�صرى،  رواتب 

الأموال،  نقل  العام، وم�صكلة  القطاع  وم�صكلة قرو�س موظفـي 

النقدي  التدفق  فـي  م�صكلة  هناك  واأن  الراجعة،  وال�صيكات 

الناجت عن عدم احل�صول على اأموال املقا�صة.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

جمعية البنوك بالتنسيق مع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
تنظم اجتماعا لمدراء تكنولوجيا المعلومات لبحث موضوع

»تشغيل نظام احتساب الرسوم المبني على المخاطر ونظام تشغيل المودعين«
الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  مع  بالتن�صيق  البنوك  جمعية  نظمت 

بتاريخ  املعلومات  تكنولوجيا  الودائع اجتماعا ملدراء  ل�صمان 

لبحث   ،Microsoft Teams تقنية  عرب   2020/07/20

مو�صوع "ت�صغيل نظام احت�صاب الر�صوم املبني على املخاطر 

�صلطة  عن  ممثلني  بح�صور  وذلك  املودعني"  ت�صغيل  ونظام 

حيث  للموؤ�ص�صة،  ال�صت�صارية  وال�صركات  الفل�صطينية  النقد 

امل�صروعني،  عن  موجزة  نبذة  تقدمي  الجتماع  خالل  مت 

ال�صركاء  واىل  امل�صروعني،  واأهداف  اإطار  اإىل  والتطرق 

والأطراف ذات ال�صلة بامل�صروع، ومت التوافق على انه �صوف 

بالإ�صافة  املو�صوع  بخ�صو�س  دورية  اجتماعات  عقد  يتم 

املطلوب  للبيانات  التف�صيلية  بالوثيقة  البنوك  تزويد  اإىل 

اإر�صالها اإىل موؤ�ص�صة �صمان الودائع.

برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه
جمعية البنوك تشارك في اجتماع لجنة التعافي االقتصادي

جمعية  �صاركت  ا�صتيه،  حممد  د.  الوزراء  رئي�س  دولة  برئا�صة 

جلنة  اجتماع  فـي  دياب  اأبو  نبيل  العام  باملدير  ممثلة  البنوك 

عرب   2020/09/22 بتاريخ  عقد  الذي  القت�صادي  التعافـي 

تطبيق Zoom مب�صاركة ممثلني من القطاع اخلا�س وجمموعة 

من اخلرباء فـي املجال القت�صادي، وذلك لطرح روؤية احلكومة 

التعافـي القت�صادي من جائحة كورونا. الفل�صطينية بخطة 

القت�صادية من جائحة  التعافـي  الجتماع خطة  ناق�س  حيث 

ملت�صرري  احلكومة  تقدمها  التي  وامل�صاعدات  كورونا، 

املالية  وامل�صاعدات  عز  وقفة  �صندوق  خالل  من  اجلائحة 

للعائالت املحتاجة. الأخرى 

ومن اجلدير ذكره اأن خطة التعافـي القت�صادي مت تطويرها 

تاأتي �صمن  و  بالتعاون مع القطاع اخلا�س  من قبل احلكومة 

اجلهود التي تقوم به احلكومة مع القطاع اخلا�س وجمموعة 

من اخلرباء فـي املجال القت�صادي.
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بيت البنوك

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء التسهيالت
لوضع المالحظات والمقترحات لتفعيل البرنامج التمويلي »استدامة«

عقدت جمعية البنوك اجتماعا ملدراء الت�صهيالت لدى البنوك 

تقنية  عرب   2020/08/26 بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة 

Microsoft Teams، وذلك لو�صع املالحظات واملقرتحات 

امل�صاركون  طرح  حيث  "ا�صتدامة"،  التمويلي  الربنامج  لتفعيل 

حول  واملقرتحات  املالحظات  من  عدد  الجتماع  خالل 

الفائدة،  �صعر  ب�صاأن؛  اأهمها  متحورت  عمله  واآلية  الربنامج 

الجتماع  من  الثاين  الن�صف  وفـي  والإجراءات.  ال�صمانات، 

الرقابة فـي �صلطة  التنفـيذي ملجموعة  ان�صم لالجتماع املدير 

النقد ال�صيد حممد منا�صرة وال�صيد حممود برهوم للرد على 

مالحظات البنوك ولإي�صاح بع�س النقاط حول الربنامج.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا لمدراء العالقات العامة
لطرح مقترحات و وضع توصيات استراتيجية خطة إعالمية للجمعية

ملدراء  اجتماعا  فل�صطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 

بتاريخ  فل�صطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى  العامة  العالقات 

وذلك   ،Microsoft Teams تقنية  عرب   2020/08/27

اإعالمية  خطة  ا�صرتاتيجية  تو�صيات  وو�صع  مقرتحات  لطرح 

املتعلقة  املوا�صيع  من  لعدد  امل�صاركني  تطرق  حيث  للجمعية، 

بو�صع ا�صرتاتيجية عالقات عامة جلمعية البنوك، كما ناق�س 

حتقيق  �صاأنها  من  التي  ال�صرتاتيجية  حمتويات  احل�صور 

اأهدافها.

جمعية البنوك تعقد اجتماعا
Capital Intelligence لممثلي البنوك المتعاقدة مع شركة

مع  املتعاقدة  البنوك  ملمثلي  اجتماعا  البنوك  جمعية  عقدت 

 ،2020/08/17 بتاريخ   Capital Intelligence �صركة 

وياأتي   ،CI �صركة  مع  التعاقد  فـي  ال�صتمرار  مو�صوع  ملناق�صة 

وذلك بناء على طلب عدد من اأع�صاء جمل�س الإدارة املتعاقدين 

اثنني  ممثلني  �صوى  الجتماع  يح�صر  مل  حيث   ،CI �صركة  مع 

فقط من ممثلي البنوك املتعاقدة مع ال�صركة.
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البنـوك فـي فل�صــــــطني

جمعية البنوك تشارك في ورشة لنقاش »خطة اإلنعاش االقتصادي«

بصفتها عضوًا في عدد من المجالس واللجان
جمعية البنوك تشارك في مجموعة من األنشطة

�صاركت جمعية البنوك فـي فل�صطني ممثلة باملدير العام للجمعية 

الإنعا�س  "خطة  م�صودة  ونقا�س  لبحث  جل�صة  فـي  دياب  اأبو  نبيل 

رئي�س  مكتب  عقدها  الذي   2020/08/19 بتاريخ  القت�صادي" 

اخلا�س  والقطاع  الوزارات  عن  ممثلني  مب�صاركة  الوزراء، 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين ونخبة من الأكادمييني القت�صاديني.

اإدراجها  الواجب  الق�صايا  اأهم  الور�صة  فـي  امل�صاركون  وناق�س 

القت�صاد  خ�صو�صية  العتبار  بعني  الأخذ  مع  اخلطة  فـي 

واملالية،  النقدية  باجلوانب  مقيدة  ال�صيا�صات  واأن  الفل�صطيني، 

والرتكيز  الجتماعية،  احلماية  توفـري  �صرورة  على  اأكدوا  حيث 

لل�صياحة  والتحول  لالقت�صاد،  كمحفز  الطلب  جانب  على 

لت�صجيع  بالإ�صافة  ال�صياحي،  القطاع  حتفـيز  اأجل  من  الداخلية 

التعاون. قطاع 

القطاع  عن  وممثاًل  ع�صوًا  ب�صفتها  البنوك  جمعية  �صاركت 

من  عدد  واأن�صطة  اجتماعات  فـي  الفل�صطيني  امل�صرفـي 

حيث  العام،  هذا  من  الثالث  الربع  خالل  واللجان  املجال�س 

والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س  توقيع  حفل  فـي؛  �صاركت 

م�صروع  واحت�صان  نا�صئة  �صركات  ثالث  متويل  اتفاقيات 

اللجنة  اجتماع   ،Zoom تطبيق  عرب   2020/07/01 بتاريخ 

ووزارة  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  بني  ما  امل�صرتكة  الفنية 

لوزارة  اخلا�س  القطاع  من  املقدمة  الطلبات  ملتابعة  املالية 

2019/07/04 فـي مقر وزارة املالية، الجتماع  املالية بتاريخ 

الر�صمية  لالإح�صاءات  ال�صت�صاري  للمجل�س  والع�صرين  الثاين 

بتاريخ 2019/07/11 فـي مقر املجل�س، اجتماع جمل�س اإدارة 

بتاريخ  والع�صرون  اخلام�س  والتميز  لالإبداع  الأعلى  املجل�س 

2020/09/08 عرب تطبيق Zoom، و اجتماع اللجنة الوطنية 

وزارة  مقر  فـي   2019/09/19 بتاريخ  لالأجور  الأدنى  للحد 

العمل.



البنـوك فـي فل�صــــــطني8    

و يرفع رأس ماله إلى 92 مليون دوالر

البنك الوطني يستحوذ على البنك التجاري األردني في فلسطين

اأ�صول  على  ال�صتحواذ  �صفقة  اإثر 

التجاري الأردين، رفع  البنك  والتزامات 

اإىل  املدفوع  ماله  راأ�س  الوطني  البنك 

92 مليون دولر بعد طرح اكتتاب خا�س 
بقيمة  الأردين  التجاري  البنك  ل�صالح 

ح�صة  لت�صبح  �صهما،  مليون   13.76
الأخري من راأ�س مال البنك الوطني بعد 

على  كذلك  وليح�صل   ،%15 الزيادة 

اإدارة  جمل�س  فـي  واحد  متثيلي  مقعد 

البنك.

جمل�س  رئي�س  رحب  ذلك،  على  وتعليقا 

نا�صر  طالل  الوطني  البنك  اإدارة 

الأردين  التجاري  البنك  بدخول  الدين، 

البنك،  فـي  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  ر�صميا 

بخربة  البنك  �صريفد  ذلك  اإن  موؤكدا 

ميار�س  اأردين  لبنك  عريقة  م�صرفـية 

العمل امل�صرفـي منذ اكرث من 40 عاما، 

اأي�صا  �صتدعم  ال�صراكة  هذه  اأن  م�صيفا 

للبنك  اإ�صافـي  اإقليمي  امتداد  وجود 

�صي�صيف  مما  الأردن،  فـي  الوطني 

حد  على  وعمالئه  للبنك  هامة  ميزات 

الوطني  البنك  اإن  اإىل  م�صريا  �صواء. 

بنكني  اإدارته  جمل�س  �صمن  ي�صم  اأ�صبح 

ا�صرتاتيجيني  ك�صريكني  دخال  اأردنيني 

بــانــورامــا

عملية  اإمتام  عن  الوطني  البنك  اأعلن 

ال�صتحواذ على اأ�صول والتزامات البنك 

وجاء  فل�صطني.  فـي  الأردين  التجاري 

فـي  موؤمتر �صحفـي عقد  الإعالن خالل 

حمافظ  معايل  رعاية  حتت  اللـه،  رام 

ال�صوا،  عزام  الفل�صطينية  النقد  �صلطة 

وبح�صور معايل وزير القت�صاد الوطني 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ع�صيلي،  خالد 

الدين،  نا�صر  طالل  الوطني  البنك 

التجاري  البنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

�صارك عرب  الذي  الأردين مي�صيل �صايغ 

عمان،  من  املرئية  الجتماعات  من�صة 

�صوق  هيئة  عام  مدير  اإىل  بالإ�صافة 

نابل�صي،  براق  الفل�صطينية  املال  راأ�س 

اأحمد  فل�صطني  بور�صة  عام  ومدير 

البنوك  جمعية  عام  ومدير  عوي�صة، 

من  وعدد  دياب،  اأبو  نبيل  فل�صطني  فـي 

والإدارة  البنكني  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء 

ال�صحفـيني. التنفـيذية وجمع من 

والتملك،  ال�صم  �صفقة  ومبوجب 

اأ�صول  على  الوطني  البنك  ا�صتحوذ 

الأردين  التجاري  البنك  والتزامات 

البنك  ح�صول  مقابل  فل�صطني،  فـي 

فـي   %15 ن�صبة  على  الأردين  التجاري 

فـي جمل�س  واحد  ومقعد  الوطني  البنك 

ال�صفقة  قيمة  تغطية  و�صيتم  اإدارته. 

خا�س  لكتتاب  الوطني  البنك  بطرح 

بقيمة  الأردين  التجاري  البنك  ل�صالح 

مال  راأ�س  لريتفع  �صهما  مليون   13.76
مليون   92 اإىل  بذلك  املدفوع  البنك 

دولر.



UN Women و متحدث رئيسي في جلسة نقاشية إقليمية نظمتها
نقا�صية  جل�صة  فـي  الوطني  البنك  �صارك 

هيئة  نظمتها  الأنرتنت  عرب  اإقليمية 

 UN Women للمراأة  املتحدة  الأمم 

 UNDP وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

بال�صراكة مع منظمة التعاون القت�صادي 

اللقاء  خالل  وحتدث   .OECD والتنمية 

عدد من ال�صخ�صيات املوؤثرة حيث �صلط 

جلائحة  القت�صادي  التاأثري  على  ال�صوء 

العام  القطاع  فـي  الن�صاء  على  كورونا 

جتارب  عر�س  خاللها  وجرى  واخلا�س، 

دول  فـي  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  مراعاة 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  من  خمتلفة 

اخلطط  فـي  ذلك  وت�صمني  اأفريقيا، 

الإنعا�س  حتفـيز  وحزم  وال�صيا�صات 

القت�صادي واملايل حتقيقا لذلك.

وفـي عر�صه خالل اجلل�صة، تطرق احلاج 

فـي  للمراأة  املايل  ال�صمول  اإىل  ح�صن 

فل�صطني ب�صكل عام ودور القطاع اخلا�س 

فـي  وخا�صة  املراأة  متكني  فـي  ومبادراته 

وتداعياتها   19  - كوفـيد  جائحة  ظل 

فـي  الن�صاء  على  خا�صة  القت�صادية 

فل�صطني  اأن  موؤكدا  الأعمال.  قطاع 

جراء  مثقلة   2019 العام  من  خرجت 

ال�صيا�صية وتداعياتها على الو�صع  الأزمة 

القت�صادي الأمر الذي انعك�س على قطاع 

الأعمال بالإجمال، ومن ثم جاءت جائحة 

فزادت  القت�صادية  وتبعاتها  كورونا 

اإىل  ح�صن  احلاج  وتطرق  تعقيدا.  الأمر 

من  وكجزء  الوطني  البنك  جمموعة  دور 

فـي  والجتماعية  الوطنية  م�صوؤوليتها 

للمت�صررين  �صيكل  مليوين  مببلغ  التربع 

العمال  �صواء  اجلائحة  من  واملت�صررات 

العائالت  اأو  اأعمالهم  توقفت  الذين 

التفاقيات  كافة  اأن  موؤكدا  املت�صررة، 

مع  الوطني  البنك  يربمها  التي  التنموية 

دائما  الأف�صلية  تعطي  خارجية  جهات 

لعب  الوطني  البنك  اأن  م�صيفا  للن�صاء. 

التربعات  جمع  فـي  كبريا  دورا  اأي�صًا 

خالل  الفل�صطيني  اخلا�س  القطاع  من 

جمل�س  رئي�س  كون  خا�صة  اجلائحة، 

تراأ�س  الدين،  نا�صر  طالل  البنك  اإدارة 

احلكومة  اأن�صاأته  الذي  عز  وقفة  �صندوق 

الأزمة  اآثار  من  للتخفـيف  الفل�صطينية 

اقت�صاديا على املواطنني املت�صررين.

برنامج  اإىل  ح�صن  احلاج  وتطرق 

"حياتي"، الذي اأطلقه البنك الوطني فـي 
من  متت  التي  واملبادرات   ،2015 العام 

فوائد  دون  اإنتاجية  قرو�س  مبنح  خالله 

جمموعها  بلغ  ن�صاء  بقيادة  عمولت  اأو 

الربنامج  اأن  م�صريا  دولر،  مليون   3.5
ن�صبة  زيادة  فـي  مبا�صر  ب�صكل  �صاهم 

الفل�صطينية،  للمراأة  املايل  ال�صمول 

قاعدة  من  الن�صاء  ن�صبة  اأن  اإىل  منوها 

وهي   %34.5 اليوم  تبلغ  البنك  عمالء 

وحتى  فل�صطني  فـي  الأعلى  الن�صب  من 

اأعلى من بع�س الدول فـي املنطقة.

اثر عمليات ا�صتحواذ.

زيادة  اأثر  كذلك  الدين  نا�صر  واأو�صح 

مركزه  متانة  على  البنك  مال  راأ�س 

املايل ومالءته املالية، م�صريا اإىل و�صول 

الأمر   %15 اإىل  املال  راأ�س  كفاية  ن�صبة 

على  للبنك  اأكرب  قدرة  �صيعطي  الذي 

حمتملة  خماطر  لأي  الفورية  ال�صتجابة 

ومتتني وتدعيم اأدائه املايل.

�صريكا  الأردين  التجاري  دخول  ومع 

الوطني،  البنك  فـي  جديدا  ا�صرتاتيجيا 

اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  عدد  ارتفع 

وع�صوة،  ع�صوا   13 اإىل  الوطني  البنك 

ال�صركات  كربى  مقاعده  على  لي�صم 

الفل�صطينيني  الأعمال  و�صيدات  ورجال 

اإ�صافة  اأردنيني،  وبنكني  املعروفـني، 

الكفاءات  من  م�صتقلني  اأع�صاء   3 اإىل 

�صغار  عن  ممثال  وع�صوا  واخلربات 

امل�صاهمني.
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متخذًا كافة االحتياطات وإجراءات السالمة العامة
الهيئة العامة لمصرف الصفا »اإلسالمي« تعقد اجتماعها الرابع العادي

بــانــورامــا

ومركز  "الإ�صالمي"  ال�صفا  م�صرف  وقع 

الإجناب  على  للم�صاعدة  احلياة  زينة 

وتغطية  لتمويل  اتفاقية  اللـه،  رام  فـي 

والطبية  ال�صحية  اخلدمات  من  جمموعة 

بعالج  يتعلق  فـيما  خا�صة  للمواطنني، 

من  كل  التفاقية  ووقع  والإخ�صاب،  العقم 

البنـوك فـي فل�صــــــطني10 

"الإ�صالمي"،  ال�صفا  م�صرف  عقد 

فـي  العادي  الرابع  العامة  الهيئة  اجتماع 

متخذًا  اللـه  رام  مبدينة  الرئي�س  مقره 

الوقائية  والتدابري  الحتياطات  كافة 

وحتديد  العامة  ال�صالمة  واإجراءات 

تعليمات  مع  ان�صجامًا  احل�صور  عدد 

اأي�صًا جزء من  الطوارئ حيث كان  حالة 

كونفرن�س،  الفـيديو  تقنية  عرب  احل�صور 

رئي�س  املفتي  يزيد  ال�صيد  برئا�صة 

ممثل  اجلل�صة  وافتتح  الإدارة،  جمل�س 

القت�صاد  وزارة  فـي  ال�صركات  مراقب 

الن�صاب  اكتمال  بعد  ربايعة  طارق  ال�صيد 

م�صاهمي  باأغلبية  لالجتماع  القانوين 

امل�صرف وبن�صبة 87% من راأ�س املال.

املفتي  ال�صفا  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ورحب 

واإياهم  م�صتعر�صًا  واحل�صور،  بامل�صاهمني 

ال�صفا  م�صرف  خطاها  التي  الإجنازات 

 2019 املن�صرم  العام  خالل  الإ�صالمي 

واأ�صاف املفتي اأن ال�صفا الإ�صالمي ا�صتمر 

فـي  التنفـيذية،  والإدارة  اإدارته  مبجل�س 

ال�صرتاتيجية  خطته  ترجمة  على  العمل 

القادمة  اخلم�س  لل�صنوات  عمله  وخطة 

التي  القت�صادية  الظروف  من  بالرغم 

بلغ  حيث   ،2019 عام  خالل  �صادت 

مليون   134 حوايل  العمالء  ودائع  ر�صيد 

بلغت  بينما   ،2019 العام  نهاية  فـي  دولر 

العام  نهاية  مع  دولر  مليون   88 حوايل 

اإيرادات امل�صرف من  2018، فـيما بلغت 
مليون   6 حوايل  وال�صتثمارات  التمويالت 

مقارنة   2019 العام  نهاية  فـي  دولر 

العام  نهاية  فـي  دولر  مليون   3.9 بحوايل 

الربغوثي  ن�صال  ال�صيد  واأكد   .2018
ال�صفا  م�صرف  اأن  امل�صرف  عام  مدير 

ا�صتطاع  اأنه  اإل  حداثته  رغم  الإ�صالمي 

�صناعة  �صعيد  على  الكثري  ينجز  اأن 

فل�صطني  فـي  الإ�صالمي  امل�صرفـي  العمل 

بناء  نحو  امل�صرف  قيم  تعزيز  عرب 

والبتكار،  واحلداثة  والثقة،  ال�صراكة، 

فـي  جنح  ال�صفا  م�صرف  اأن  م�صريًا 

ال�صتحواذ على ثقة عمالئه، واأن ي�صبح 

امل�صرفـية  للحلول  الأوىل  وجهتهم 

املتميزة. الإ�صالمية 

و يوقع اتفاقية مع مركز زينة الحياة للمساعدة على اإلنجاب
تهدف إلى تغطية وتمويل الخدمات الصحية



ال�صيد ن�صال الربغوثي مدير عام م�صرف 

ال�صفا الإ�صالمي، والدكتور جهاد اخلطيب 

على  للم�صاعدة  احلياة  زينة  مركز  مدير 

الإجناب.

ومبوجب التفاقية، يقوم "م�صرف ال�صفا" 

بتمويل اخلدمات العالجية والطبية املتعلقة 

العقم  وعالج  الإجناب  على  امل�صاعدة  فـي 

"اأطفال  الزراعة  عمليات  ذلك  فـي  مبا 

الأنابيب"، من خالل مركز "زينة احلياة"، 

بحيث يتم حتويل هوؤلء املر�صى للم�صرف 

اخلدمات  على  للح�صول  متويلهم  لغر�س 

ب�صدادها  يقوموا  اأن  على  يحتجونها،  التي 

على اأق�صاط �صهرية مي�صرة.

ن�صال  ال�صفا"  "م�صرف  عام  مدير  وقال 

تاأتي �صمن برنامج  اإن التفاقية  الربغوثي 

خ�صي�صا  امل�صرف  �صممه  الذي  "تاج"، 
مع  خ�صو�صا  الطبية،  اخلدمات  لتمويل 

كثري من  فـي  لتفوق  العالج  تكاليف  ارتفاع 

توفـريها.  على  املواطنني  قدرة  الأحيان 

من  النوع  هذا  اأهمية  "تظهر  واأ�صاف 

�صخ�س  هنالك  يكون  عندما  التمويل 

كلفتها  جراحية  عملية  اإجراء  اإىل  بحاجة 

وقتها،ول  فـي  تاأمينها  ي�صتطيع  ول  باهظة، 

يجد من ي�صاعده فـي احل�صول على قر�س 

ح�صن اأو من يتربع له بتكاليفها كما اأ�صاف 

هذه  بتقدمي  بادر  من  اأول  ال�صفا  اأن 

اخلدمة، ويعك�س اإطالقها حر�س امل�صرف 

جديدة  م�صرفـية  خدمات  تقدمي  على 

الإ�صالمية،  القيم  من  م�صتمدة  ومتطورة، 

حياتهم،  وت�صهل  النا�س  حاجات  وتلبي 

وحتقق مبداأ التكافل الجتماعي.

و يحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسه 
مسيرة تكللت بالعديد من اإلنجازات وكسب ثقة العمالء

م�صيفًا اأننا ناأمل بافتتاح فروع جديدة 

وفـيما  اأخرى،  حمافظات  فـي  لنا 

للم�صرف  املالية  باملوؤ�صرات  يتعلق 

 300 فقد و�صلت املوجدات ملا يقارب 

ودائع  و�صلت  حني  فـي  دولر  مليون 

180 مليون دولر،  العمالء ملا يقارب 

 160 بحدود  املمنوحة  التمويالت  اأما 

مليون دولر.
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الإ�صالمي  "ال�صفا"  م�صرف  يحتفـي 

تاأ�صي�صه  على  �صنوات  اأربع  مبرور 

بنك  وكثالث  عامة،  م�صاهمة  ك�صركة 

اإ�صالمي فـي فل�صطني، والذي ا�صتطاع 

والع�صرين  الثاين  فـي  انطالقته  منذ 

 ،2016 العام  فـي  اأيلول  �صهر  من 

على  النجاح  تلو  النجاح  حتقيق  من 

�صعيد امل�صاهمة فـي تطوير اخلدمات 

واملنتجات فـي القطاع امل�صرفـي.

ن�صال  امل�صرف  عام  مدير  وعرب 

واعتزازه  فخره  عن  الربغوثي، 

مب�صرية امل�صرف التي تكللت بالعطاء 

مبا  الهامة،  الإجنازات  من  والعديد 

منظومة  تطوير  فـي  جهوده  فـيها 

فل�صطني،  فـي  الإ�صالمية  ال�صريفة 

التنمية  عملية  فـي  وامل�صاهمة 

خدمات  تقدمي  عرب  القت�صادية، 

جلمهور  ومبتكرة  مميزة  م�صرفـية 

�صريعتنا  مع  تتوافق  التي  عمالئه 

جانب  اإىل  هذا  ال�صمحة،  الإ�صالمية 

اإدارة  جمل�س  ع�صوية  على  ح�صوله 

واملوؤ�ص�صات  للبنوك  العام  املجل�س 

 )CIBAFI( الإ�صالمية  املالية 

موؤ�ص�صة   150 من  اأكرث  ميثل  والذي 

مما  العامل  فـي  اإ�صالمية  م�صرفـية 

خارطة  على  فل�صطني  مكانة  يعزز 

العامل،  فـي  الإ�صالمية  ال�صريفة 

من  العديد  فـي  مل�صاهمته  بالإ�صافة 

وم�صاركته  والدولية،  املحلية  الهيئات 

العاملية  املالية  املنتديات  فـي  الدورية 

والإقليمية.

ال�صفا  م�صرف  "اإن  واأ�صاف 

وا�صل  اأنه  اإل  رغم حداثته  الإ�صالمي 

مزيد  لتحقيق  حثيثة  بخطى  ال�صري 

بالأفعال  الأر�س  على  الإجنازات  من 

وخطته  روؤيته  �صمن  بالأقوال  ل 

والنت�صار  التو�صع  فـي  ال�صرتاتيجية 

متكن  حيث  الوطن،  حمافظات  فـي 

ومكاتب  فروع   9 افتتاح  من  امل�صرف 

الفل�صطينية.  املحافظات  معظم  فـي 



بــانــورامــا

أسامة حرزاهلل مديرا إقليميا لبنك اإلسكان في فلسطين
للتجارة  الإ�صكان  بنك  اإدارة  عينت 

اأ�صامة حرزاهلل مبن�صب  ال�صيد  والتمويل 

فـي  الإ�صكان  لبنك  الإقليمي  املدير 

فل�صطني، وقد با�صر ال�صيد حرزاهلل عمله 

وذلك   2020/07/01 تاريخ  اعتبارا من 

واملوافقة  الإجراءات  ا�صتكمال  اأن مت  بعد 

الفل�صطينية،  النقد  �صلطة  من  الالزمة 

بخربات  يتمتع  حرزاهلل  ال�صيد  اأن  ويذكر 

خم�صة  عن  تزيد  كبرية  ومالية  م�صرفـية 

القطاع  فـي  معظمها  عاما  وع�صرون 

فـي  متقدمة  منا�صب  وتقلد  امل�صرفـي، 

�صغل  حيث  الأخرية،  الع�صر  ال�صنوات 

وظيفة القائم باأعمال املدير العام للبنك 

العام  املدير  ونائب  لال�صتثمار،  العربي 

لوظيفة  منها  وانتقل  الوطني،  للبنك 

املدير العام ملوؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي، 

امل�صرفـية  للموؤ�ص�صة  العام  املدير  واأخريا 

و يتبرع لصالح العمل الخيري واإلنساني في جمعية إنعاش األسرة
ضمن سعيه لدعم مؤسسات المجتمع المحلي

للم�صاهمة  روؤيته  �صمن  للجمعية  دعمه 

التنمية  لتحقيق  الجتماعية  بامل�صوؤولية 

احلياة  مناحي  خمتلف  فـي  امل�صتدامة 

متنوعة  ون�صاطات  مبادرات  خالل  من 

ت�صهم فـي خدمة عدة قطاعات كال�صحة 

الأيتام  ودعم  والتعليم  البيئة  وحماية 

وغريها  الإغاثة  وتقدمي  الثقافة  ودعم 

من املجالت.

اأ�صامة  ال�صيد  ويحمل  الفل�صطينية، 

املحا�صبة  فـي  املاج�صتري  �صهادة  حرزاهلل 

فـي  البكالوريو�س  و�صهادة  وال�صرائب 

املحا�صبة واإدارة الأعمال.

الإ�صكان  بنك  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

الرائدة  البنوك  من  والتمويل  للتجارة 

فـي جمال العمل امل�صرفـي، ويتمتع باأكرب 

يتواجد  كما  الأردن،  فـي  �صبكة م�صرفـية 

العربية ومنها �صوريا  الدول  فـي عدد من 

اململكة  وكذلك  والبحرين،  واجلزائر 

فل�صطني  فروع  اإىل  بالإ�صافة  املتحدة، 

وهي خم�صة ع�صر فرعا منت�صرة فـي كافة 

حمافظات فل�صطني.
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تربعا  الأ�صرة  اإنعا�س  جمعية  تلقت 

وذلك  الإ�صكان  بنك  ال�صادة  من  كرميا 

والإن�صاين  اخلريي  العمل  دعم  �صمن 

والتنموي، وقد جاء هذا التربع انطالقا 

جتاه  الجتماعية  البنك  م�صوؤولية  من 

الدائم  املختلفة واحلر�س  املجتمع  فئات 

على تقدمي الدعم مل�صتحقيه.

بنك  اجلمعية  مدير  �صكر  ناحيته،  من 

الإ�صكان على هذه امل�صوؤولية وهذا الدعم 

مير  التي  ال�صعبة  الأوقات  فـي  وخا�صة 

باأ�صره  والعامل  الفل�صطيني  جمتمعنا  بها 

تنقطع  لن  والعطاء  اخلري  يد  اأن  واأكد 

و�صتبقى تثمر وتنتج اخلري والأمل.

ومن اجلدير ذكره اأن بنك الإ�صكان قدم 



و يساهم في دعم صندوق منح ذوي اإلعاقة في جامعة النجاح الوطنية
املنح  �صندوق  فـي  الإ�صكان  بنك  �صاهم 

الإعاقة  ذوي  من  للطلبة  الدرا�صية 

باأن  علمًا  الوطنية،  النجاح  جامعة  فـي 

ال�صندوق يهدف اإىل توفـري منح درا�صية 

كلية اأوجزئية لهذه الفئة، اأو للطلبة ممن 

اأولياء اأمورهم من ذوي الإعاقة.

�صمن  ال�صندوق  هذا  اأن�صئ  وقد 

ذوي  الطلبة  رعاية  مكتب  م�صاريع 

الإعاقة فـي اجلامعة، وهو اأحد املرافق 

التي مت اإ�صافتها اإىل جمموعة املرافق 

اخلدمات  لتقدمي  وذلك  اجلامعية، 

باأ�صحاب  اخلا�صة  والثقافة  والتوعية 

علما  واأهاليهم،  اخلا�صة  احلاجات 

هذا  فـي  اجلامعة  فـي  امل�صجلني  اأن 

العام 154 حاله منها حالت ب�صرية، 

�صمعية،  اإعاقة  حالت  حركية،  اإعاقة 

اأولياء  ممن  حالت  اإىل  اأ�صافه 

ويركز  الإعاقة.  ذوي  من  اأمورهم 

من  العديد  على  عمله  فـي  املكتب 

الإعاقة،  لأ�صحاب  احلقوقية  الق�صايا 

التعليم  فـي  احلق  على  ي�صدد  اأنه  كما 

وذلك  خا�صة،  العايل  والتعليم  عامة، 

التعليم  باب  فتح  باأن  روؤيته  باب  من 

على م�صراعيه يعد اأحد اأهم الق�صايا 

تغيري  على  �صتعمل  حتققت  اإذا  التي 

واقع هذه الفئة.

من  الإ�صكان  بنك  م�صاهمة  وتاأتي  هذا 

واقع حر�س البنك على امل�صاهمة الفعالة 

بامل�صوؤولية الجتماعية، والتي تعترب من 

اإمتام  على  وحر�صه  اهتماماته،  اأوائل 

اأي  حتت  الطلبة  لكل  التعليمية  امل�صرية 

ظرف كان، كما اأن بنك الإ�صكان يوجه 

وذلك  الإعاقة،  ذوي  دعم  فـي  عناية 

قدراتهم  اإبراز  فـي  م�صاعدتهم  بهدف 

ومواجهة كافة التحديات وال�صعوبات.

و يتبرع لمدرسة ذكور المغير الثانوية

التعليمية،  العملية  لتطوير  ال�صليم  اجلو 

املدار�س  جتهيز  اأهمية  اإىل  واأ�صار 

بالفائدة  �صيعود  ملا  اإلكرتونية  باأجهزة 

العلمي،  وحت�صيلهم  الطالب  على 

اأي�صا على تطوير  والذي بدوره �صي�صاعد 

التكنولوجي  التطور  ومواكبة  مداركهم 

املبادرة �صمن دور  وتاأتي هذه  احلا�صل. 

بنك الإ�صكان لتعزيز روؤية تنموية منبثقة 

وروح  امل�صتدامة  التنمية  مفهوم  من 

امل�صوؤولية فـي عدة جمالت، والتي تعترب 

من اأوائل اهتماماته، وحر�صه على اإمتام 

امل�صرية التعليمية لكافة الطلبة.
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فـي  الإ�صكان  بنك  ل�صيا�صة  ا�صتمرارا 

امل�صتدامة،  التنمية  مفهوم  تعزيز 

موؤ�ص�صات  مع  التوا�صل  على  وحر�صه 

املجتمع املحلي بكافة قطاعاته، قام بنك 

اأجهزة  توفـري  فـي  بامل�صاهمة  الإ�صكان 

مدر�صة  فـي  الطلبة  خلدمة  توب  لب 

ذكور املغري الثانوية.

م�صرية  ملوا�صلة  التربع  هذا  جاء  وقد 

جانب  فـي  ال�صامية  ر�صالته  لن�صر  البنك 

وذلك   ،2020 العام  خالل  التربعات 

موؤ�ص�صات  دعم  فـي  �صيا�صته  �صمن 

القطاع  وخا�صة  املحلي  املجتمع 

البيئة  اإيجاد  باأهمية  واأميانا  التعليمي، 

خلدمة  واملتطورة  ال�صليمة  املدر�صية 

رئي�س  �صكر  وبدوره  والتعلم.  التعليم 

املدر�صة  ومدير  املغري  قروي  جمل�س 

بنك الإ�صكان على دعمه ال�صخي، بحيث 

عملت هذه امل�صاهمة على اإدخال و توفـري 
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شركة PalPay تطلق محفظتها اإللكترونية »محفظتي« لجميع المواطنين
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ال�صركة   ،PalPay �صركة  اأطلقت 

الإلكرتوين  الدفع  حللول  الرائدة 

"حمفظتي".  الإلكرتونية  حمفظتها 

متكاملة  دفع  منظومة  عن  عبارة  وهي 

على �صكل تطبيق على اأجهزة الهواتف 

اإىل  املحفظة  هذه  وتهدف  الذكية. 

خدمات  من  وا�صعة  جمموعة  توفـري 

والت�صوق  وال�صراء  والتحويل  الدفع 

املجتمع  اأفراد  جلميع  الإنرتنت  عرب 

الفل�صطيني.

و�صتمكن "حمفظة بال بي" م�صتخدميها 

من  احتياجاتهم  و�صراء  الت�صوق  من 

على  املعتمد  التطبيق  عرب  املتاجر 

عمليات  وتنفـيذ  الذكية،  الهواتف 

حتويل مبالغ مالية من �صخ�س اإىل اآخر 

واإ�صدار  املوبايل،  اأجهزة  با�صتخدام 

)�صاحلة  الفرتا�صية  فـيزا  بطاقات 

مدة عام( للت�صوق عرب الإنرتنت اأو فـيزا 

ا�صتخدامها  يتم  والتي  البال�صتيكية. 

وال�صراء  الت�صوق  فـي  وعامليًا  حمليًا 

فواتريهم  ودفع  النقدي،  وال�صحب 

الهواتف  اأر�صدة  و�صحن  املختلفة، 

ودفع  قرو�صهم  وت�صديد  النقالة، 

و�صراء  واملدار�س  اجلامعات  اأق�صاط 

ال�صرتاكات املختلفة والألعاب، وكذلك 

عمليات الدفع للتجار وال�صحب النقدي 

والعديد من  الوكالء  لدى  املحفظة  من 

عنها  الإعالن  �صيتم  التي  اخلدمات 

خالل الأيام القليلة املقبلة. فـيما ميكن 

نقاط  املالية من خالل  املحفظة  �صحن 

حمافظات  جميع  فـي  املنت�صرة  البيع 

الوطن.

بجهود من بنك فلسطين.. التعاون تسلم وزارة الصحة أجهزة تنفس اصطناعي
 تبرعت بها الجالية الفلسطينية في تشيلي لمواجهة جائحة كورونا

الفل�صطينية،  ال�صحة  وزارة  ت�صلمت 

من  ا�صطناعي،  تنف�س  جهاز   22

اجلالية  من  بتربع  "التعاون"،  موؤ�ص�صة 

الفل�صطينية فـي ت�صيلي من خالل موؤ�ص�صة 

من  م�صكورة  وبجهود   2000 بيلني 

املقدم  الدعم  هذا  ياأتي  فل�صطني.  بنك 

"فل�صطني  حملة  �صمن  ال�صحة  لوزارة 

نهاية  "التعاون"  اأطلقتها  التي  بتناديكم" 

لالأو�صاع  ا�صتجابة  املا�صي  اآذار  �صهر 

"كورونا"  جائحة  انت�صار  مع  امل�صتجدة 
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حاضنة إنترسيكت الريادية لإلبتكار توقع اتفاقية تعاون مشترك
 مع مؤسسة غزة سكاي جيكس وبنك فلسطين لدعم الريادة واإلبداع في فلسطين

انرت�صيكت  حا�صنة  من  كل  وقع 

جيك�س  �صكاي  وغزة  لالإبداع  الريادية 

م�صرتك  تعاون  اتفاقية  فل�صطني  وبنك 

الريادة  م�صاريع  وتطوير  لدعم 

والإبداع فـي فل�صطني.

الريادية  انرت�صيكت  حا�صنة  وتعترب 

بنك  جمموعة  م�صاريع  اإحدى  لالإبداع 

فـي  الريادة  لدعم  اجلديدة  فل�صطني 

بدور  للقيام  اأ�ص�صت  وقد  فل�صطني، 

واملبدعني  الرياديني  ت�صبيك  فـي  جديد 

وحا�صنات  م�صرعات  مع  واملبتكرين 

امل�صتقل  املجموعة  ذراع  وهي  الأعمال، 

الريادة  جمال  فـي  ال�صمول  لت�صجيع 

والإبداع فـي خمتلف املجالت الأخرى ل 

التكنولوجيا  وخا�صة  التكنولوجية  �صيما 

والعلمية  القت�صادية  واملجالت  املالية 

فل�صطني.  بنك  جمموعة  من  بدعم 

اإدارة  مبجل�س  احلا�صنة  وتتمتع 

واملعرفة  اخلربة  اأ�صحاب  من  اأع�صاءه 

جمالت  فـي  والإبداع  والريادة 

واأمن  املالية  والتكنولوجيا  امل�صارف 

النحو  على  وهم  والأكادمييا  املعلومات 

ملجل�س  رئي�صًا  حجلة،  اأبو  لنا  التايل: 

لرئي�س  نائبًا  ال�صوا  وها�صم  الإدارة، 

د.  من  كل  وع�صوية  الإدارة،  جمل�س 

اخلطيب،  اإلهام  ود.  ال�صميدي،  منى 

عفـيفـي،  وح�صن  بركات،  وربيع 

اإدارة  على  ويقوم  كما  قم�صية.  واإياد 

الرابي  راتب  لها  املوؤ�ص�صني  احلا�صنة 

م�صوؤولية  بهم  اأنيط  وقد  العلمي  ودانا 

اأهداف  وحتقيق  العالقات  ت�صبيك 

احلا�صنة. 

وتطوير  بناء  اإىل  التفاقية  وتهدف 

برامج لدعم الرياديني، وتطوير برامج 

التكنولوجيا  جمالت  فـي  الأعمال 

املختلفة  والعلوم  والقت�صاد  والربجمة 

والقد�س  غزة  من  كل  فـي  وت�صجيعها 

الغربية. وال�صفة 

القطاع  لدعم  العاجل  التحرك  و�صرورة 

التي  التمويل  اتفاقية  و�صمن  ال�صحي، 

بيلني  موؤ�ص�صة  مع  "التعاون"  وقعتها 

2000 برعاية من بنك فل�صطني.

هذه  اإن  الكيلة  مي  ال�صحة  وزيرة  وقالت 

جهوزية  تعزيز  فـي  �صت�صهم  الأجهزة 

وحت�صني  قدراتها  ومتكني  الوزارة 

لأبناء  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات 

"كوفـيد19"  ملر�صى  خا�صًة  �صعبنا، 

فـي  م�صاعفات  من  يعانون  الذين 

لأجهزة  ويحتاجون  التنف�صي  اجلهاز 

الوزارة  اأن  موؤكدًة  ا�صطناعي،  تنف�س 

للحد  اجلهود  توا�صل  طواقمها  بكافة 

بوؤر  على  وال�صيطرة  الوباء  انت�صار  من 

التعاون  موؤ�ص�صة  الكيلة  و�صكرت  التف�صي. 

فل�صطني  وبنك   2000 بيلني  وموؤ�ص�صة 

فـي  الفل�صطينية  اجلالية  اأبناء  وجميع 

وبنك  العامل  اأنحاء  خمتلف  وفـي  ت�صيلي 

فل�صطني، على دعمهم الدائم واإ�صنادهم 

حلماية  الوزارة  بها  تقوم  التي  للجهود 

�صعبنا. اأبناء 



والزمة  احلالية  الظروف  ظل  فـي 

باب  ومن  �صعبنا  يعي�صها  التي 

اأف�صل  وايجاد  العمالء  على  الت�صهيل 

روؤية  من  واإنطالقًا  امل�صرفـية  احللول 

ت�صهيل  فـي  العربي  الإ�صالمي  البنك 

على  واحلياتية  البنكية  املعامالت 

"تاأمينكم  خدمة  البنك  اأطلق  العمالء، 

خالل  من  اأي�صر"  واأق�صاطكم  اأ�صهل 

بطاقة "حياة �صهلة" بالتعاون مع �صركة 

ال�صركات  احد  وهي  للتامني"  "متكني 
الرائدة فـي قطاع التاأمني ال�صالمي. 

تق�صيط  فر�صة  العمالء  اخلدمة  ومتنح 

بدون  �صهر   12 ملدة  مركباتهم  تاأمني 

وبكل  اأوىل  دفعة  وبدون  عمولت  اية 

البنك اإلسالمي العربي بالتعاون مع شركة تمكين للتأمين يطلق خدمة
»تأمينكم أسهل وأقساطكم أيسر«

بــانــورامــا

و يزور دائرة أوقاف القدس وشؤون األقصى لبحث سبل التعاون المشترك
القد�س  اأوقاف  عام  مدير  اإ�صتقبل 

عزام  حممد  ال�صيخ  الأق�صى  و�صوؤون 

مازن  ال�صيد  ومعايل  التميمي  اخلطيب 

وال�صوؤون  الأوقاف  جمل�س  ع�صو  �صنقرط 

القد�س  فـي  الإ�صالمية  واملقد�صات 

م�صاعد  الدين  نا�صر  حممد  والدكتور 

و�صوؤون  القد�س  اأوقاف  عام  مدير 

ال�صالمي  البنك  من  وفدًا  الأق�صى 

نا�صر  هاين  العام  باملدير  ممثال  العربي 

القوا�صمي  معاوية  العام  املدير  نائب  و 

الوعري،  اإبراهيم  القد�س  فرع  مدير  و 

الأوقاف  مقر  فـي  اللقاء  عقد  حيث 

الزيارة  هذه  وتهدف  الأق�صى،  بامل�صجد 

البنك  بني  امل�صرتك  التعاون  �صبل  لبحث 

حياة  بطاقة  ا�صدار  خالل  من  �صهولة 

مع  التاأمني  عند  وا�صتخدامها  �صهلة 

اىل  بالإ�صافة  للتاأمني  متكني  �صركة 

هيئة  قبل  من  جمازة  اخلدمة  هذه  ان 

ال�صرعية. الفتوى 

القد�س  اأوقاف  ودائرة  العربي  الإ�صالمي 

و�صوؤون الأق�صى.

ورحب ال�صيخ التميمي بالوفد و اعرب عن 

البنك  اإدارة  الزيارة، وهناأ  �صعادته بهذه 

اإفتتاح الفرع اجلديد فـي القد�س،  بقرب 

فـي  البنك  يبذلها  التي  باجلهود  اأ�صاد  و 

البنـوك فـي فل�صــــــطني16 



و ينقل فرعه الرئيسي في مدينة غزة إلى المقر الجديد في ميدان فلسطين

و يفتتح مكتبا جديدا في واد الهرية في محافظة الخليل
لتصبح شبكة فروع البنك في المحافظة خمسة تفرعات تغطي مدن المحافظة

لتقديم افضل الخدمات المصرفية اإلسالمية

ا�صالمية  توفـري خدمات م�صرفـية  �صبيل 

وت�صهيل  العمالء  حاجات  لتلبي  حديثة 

القد�س  فـي  احلثيث  ون�صاطه  معامالتهم 

من خالل ر�صد جزء من حمفظته ل�صالح 

العا�صمة  له  تتعر�س  ما  ظل  فـي  القد�س 

و�صغوطات  اإنتهاكات  من  الفل�صطينية 

من قبل الإحتالل. من جانبه ثمن معايل 

ال�صيد مازن �صنقرط دور البنك فـي تنمية 

وبناء القت�صاد الفل�صطيني و الإجنازات 

التي حققها على �صعيد القطاع امل�صرفـي 

على  واأكد  الإ�صالمي،  امل�صرفـي  والعمل 

الوعي  لن�صر  امل�صرتك  العمل  �صرورة 

امل�صرفـي ال�صالمي بني املواطنني وذلك 

مناحي  على  الإيجابي  واأثره  لأهميته 

احلياة والقت�صاد.
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بنك القدس »يشتري زمنا لمدارس القدس«
من خالل اتفاقية شراكة مع مؤسسة فيصل الحسيني

و يوّقع مذكرة تفاهم مع ممثل جامعة واشنطن في فلسطين

وقع بنك القد�س وموؤ�ص�صة فـي�صل احل�صيني 

البنك  مبوجبها  يقوم  �صراكة،  اتفاقية 

مل�صروع  دولر  األف   25 مببلغ  تربع  بتقدمي 

الذي تنفذه  القد�س  ا�صرِت/ي زمنًا ملدار�س 

موؤ�ص�صة فـي�صل احل�صيني بهدف دعم جهود 

مدار�س  فـي  التعليم  ا�صتمرار  فـي  املوؤ�ص�صة 

التعلمية  العملية  فـي  ومتكينها  القد�س 

عن  التفاقية  ووقع  كورونا  جائحة  ظل  فـي 

هدمي،  �صالح  التنفـيذي،  رئي�صه  البنك 

رئي�س  احل�صيني  فـي�صل  موؤ�ص�صة  وعن 

احل�صيني،  القادر  عبد  الإدارة،  جمل�س 

فـي  للبنك  العامة  الإدارة  مقر  فـي  وذلك 

من  امل�صوؤولني  من  عدد  بح�صور  اللـه  رام 

اجلانبني، عرب �صالح هدمي عن فخر بنك 

موؤ�ص�صة  مع  املميزة  ال�صراكة  بهذه  القد�س 

املوؤ�ص�صة  جهود  مثمنًا  احل�صيني،  فـي�صل 

لتطوير التعليم فـي القد�س، م�صريًا اإىل اأن 

التعلمية  امل�صرية  اإىل دعم  التفاقية تهدف 

لتلبية  ت�صعى  كما  القد�س،  مدار�س  فـي 

فـي  التعليمية  العملية  ا�صتمرار  احتياجات 

�صركة  مع  تفاهم  مذكرة  القد�س  بنك  ووّقع 

والتدريبية،  التعليمية  للخدمات  ال�صديد 

فـي فل�صطني، تهدف  وا�صنطن  مُمثل جامعة 

اإىل تقدمي ت�صهيالت للطلبة الفل�صطينيني.
وّقع املذكرة مدير اإدارة اخلدمات امل�صرفـية 
ومدير  اهلل  عبد  �صامح  البنك  فـي  لالأفراد 
ممثلني  بح�صور  �صديد،  حممد  ال�صركة 
الرئي�صي  املقر  فـي  وذلك  اجلانبني  عن 
اللـه. مبوجب مذكرة  رام  فـي  القد�س  لبنك 
ت�صهيالت  بتقدمي  البنك  �صيقوم  التفاهم 
للدرا�صة  املتقدمني  للطالب  فوائد  بدون 
عليهم  تنطبق  وممن  وا�صنطن،  جامعة  فـي 

�صركة  قبل  من  املعتمدة  والأ�ص�س  املعايري 
واأكد عبد اهلل  التعليمية.  للخدمات  ال�صديد 
على �صيا�صة بنك القد�س الهادفة اإىل تقدمي 

واملنتجات  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 
على  البنك  حر�س  اإىل  م�صريا  امل�صرفـية، 
لهوؤلء  التمويل  تقدمي  فـي  املتميز  الدور 

فـي  املوجودة  التحديات  و�صط  القد�س 

املوؤ�ص�صات  ولتمكني  كورونا.  جائحة  ظل 

م�صريتها  فـي  ال�صتمرار  من  التعليمية 

وبنات  اأبناء  لكافة  التعليم  وتقدمي خدمات 

القادر احل�صيني  اأ�صاد عبد  القد�س، بدوره 

باهتمام وحر�س بنك القد�س على اأن يكون 

من اأوائل املوؤ�ص�صات امل�صرفـية الفل�صطينية 

زمنًا  ا�صرت/ي  م�صروع  لدعم  تبادر  التي 

تكثيف  اأن  واأكد احل�صيني  القد�س.  ملدار�س 

فـي  التعليم  ا�صتمرارية  لدعم  اجلهود 

القد�س فـي هذه املرحلة احلرجة بالذات هو 

�صرورة وطنية واأخالقية لتمكني املوؤ�ص�صات 

التعليمية من ال�صمود وموا�صلة دورها فـي 

لطلبة  جودة  ذات  تعليمية  خدمات  تطوير 

تراكم  ظل  فـي  وخا�صة  القد�س،  مدار�س 

واآخرها  القد�س،  على  والأزمات  التحديات 

والذي  كورونا  فـريو�س  وباء  تف�صي  اأزمة 

ملدار�س  اآمنة  تعليمية  بيئة  توفـري  يتطلب 

عن  التعليم  متطلبات  اإىل  اإ�صافة  القد�س 

من  التعليمية  والكوادر  الطلبة  لتمكني  ُبعد 

العملية  موا�صلة  اأمام  ال�صعوبات  اجتياز 

التعليمية.

بــانــورامــا
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و يكرّم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة في سلفيت

و يوقع اتفاقية مع »يو ميك« لدعم الشركات الناشئة

تكرمي  حلفل  رعايته  القد�س  بنك  قدم 

فـي  العامة  الثانوية  فـي  املتفوقني  الطلبة 

حمافظة �صلفـيت، وذلك فـي اإطار امل�صوؤولية 

خاللها  من  البنك  ي�صعى  الذي  املجتمعية 

وت�صجيعهم  املتفوقني  الطلبة  دعم  اإىل 

فـي  احلفل  واأقيم  املجالت.  مبختلف 

ملديرية  التابع  املهني  التدريب  مركز  مقر 

�صلفـيت  حمافظة  فـي  والتعليم  الرتبية 

معايري  تطبيق  بهدف  مرحلتني  وعلى 

والوقاية،  ال�صالمة  وبروتوكولت  ال�صحة 

وذلك بح�صور مدير عام الرتبية والتعليم 

اأمني عواد وعدد من مدراء  فـي املحافظة 

املديرية ومدير منطقة فروع  فـي  الأق�صام 

زر،  اأبو  اأمين  �صلفـيت  فـي  القد�س  بنك 

الأهايل. من  حمدود  عدد  اإىل  بالإ�صافة 

ومت خالل احلفل توزيع الدروع على الطلبة 

املتفوقني، وعددهم 43 طالبا وطلبة، منهم 

كافة  وفـي  العالية  الهمم  ذوي  من  طلبة 

الكلمات  اإلقاء  بعد  وذلك  التخ�ص�صات، 

من ال�صخ�صيات امل�صاركة والداعمة للحفل 

بالتهنئة  املتوفقني  للطلبة  توجهوا  الذين 

موؤكدين  نتائج،  من  حققوه  ملا  والتقدير 

بتكرمي  واهتمامه  القد�س  بنك  دور  على 

املتفوقني من طلبة الثانوية العامة.

اتفاقية رعاية مع �صركة  القد�س،  وّقع بنك 

والتدريب،  لالإ�صت�صارات   "uMake"
ال�صغرية  وال�صركات  الأعمال  رواد  لدعم 

واملتو�صطة فـي فل�صطني؛ عن طريق برنامج 

Founder Institute Program–
رواد  متكني  اإىل  ي�صعى  الذي   Palestine
وجتهيزها  م�صروعاتهم  بدء  من  الأعمال 

ال�صتثمار.  وجذب  ال�صوق  فـي  للعمل 

للبنك  التنفـيذي  الرئي�س  التفاقية  ووّقع 

لل�صركة  التنفـيذي  والرئي�س  هدمي  �صالح 

ال�صركات  دعم  اإىل  وتهدف  غّنام،  داوود 

تاأ�صي�صها  وت�صريع  النا�صئة  الفل�صطينية 

تدريبي  برنامج  طريق  عن  وتاأهليها 

يوّفر من خالله  الإنرتنت،  متخ�ص�س عرب 

م�صاحات عمل مل�صاريع لها عالقة بالبتكار، 

وحوافز لل�صركات النا�صئة. وقال هدمي "اإن 

منه  اإميانًا  الرعاية  لطلب  ا�صتجاب  البنك 

وتطوير  القت�صادي  ا�صتقاللنا  حتقيق  باأن 

القوى الب�صرية لوطننا، يعتمد على التكاتف 

لرواد  الدعم  تقدم  التي  ال�صركات  هذه  مع 

واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  الأعمال 

واخلربات  والتاأهيل  التدريب  خالل  من 

املهنية وتعزيز املهارات"، موؤكًدا اأن مثل هذه 

الأعمال  رواد  ت�صجيع  اإىل  تهدف  الربامج 

ليجدوا  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات 

ومن  املحلي  القت�صاد  فـي  املالئم  موقعهم 

ثم الإقليمي والدويل، "حيث ت�صب �صراكاتنا 

فـي نهاية املطاف خلدمة اقت�صادنا املحلي".

من جهته، قال غّنام اإن هذا الربنامج الذي 

"حمطة القد�س"  تنفذه ال�صركة بالتعاون مع 

مدينة  فـي  للرياديني  الدعم  تقدم  التي 

النا�صئة  ال�صركات  دعم  اإىل  يهدف  القد�س، 

اأعمالها  لتاأ�صي�س  وتاأهليها  فل�صطني  فـي 

الور�صات  خالل  من  الق�صوى  بال�صرعة 

 Founder برنامج  ينفذها  التي  التدريبية 

 ،Institute program – Palestine
مو�صًحا اأنه يتم ت�صبيك ال�صركات النا�صئة فـي 

فل�صطني مع �صبكة حملية ودولية من اخلرباء 

واملر�صدين لال�صتفادة من خرباتهم.

ذلك  ي�صهم  اأن  فـي  اأمله  عن  وعرّب  الطلبة. 
فـي حتفـيز ال�صباب على ا�صتكمال م�صريتهم 
اآمالهم  لتحقيق  وتطوير مهاراتهم  التعليمية 

وطموحاتهم امل�صتقبلية. 
فـي  الكبري  لدوره  البنك  �صديد  �صكر  بدوره، 

خالل  من  القت�صادية  التنمية  عملية  دعم 
املتقدمني  للطلبة  الدعم  بتقدمي  اإ�صهامه 
طريق  عن  وا�صنطن  جامعة  فـي  للدرا�صة 
اأنها  معتربا  فوائد،  بدون  ت�صهيالت  منح 
تعليمهم  ملتابعة  الفل�صطيني  لل�صباب  فر�صة 

العمل،  �صوق  لدخول  وتاأهيلهم  اجلامعي 
"ماهو  املذكرة  توقيع هذه  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
املوؤ�ص�صات  اإميان  اأهمية  على  دليل  اإل 
والقطاعات بر�صالة �صركة ال�صديد للخدمات 

التعليمية والتدريبية".
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بــانــورامــا

البنك األهلي األردني يواصل خدمة معتمديه
وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية لهم حسب معايير جودة الخدمة

العام  من  الثالث  الربع  خالل  الأردين  الأهلي  البنك  وا�صل 

2020 خدمة معتمديه وتقدمي املنتجات واخلدمات امل�صرفـية 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  اخلدمة،  جودة  معايري  ح�صب  لهم 

ال�صحية  بالأزمة  املرتبطة  احلالية  املرحلة  خ�صو�صية 

بها  ارتبط  وما  كورونا،  فـريو�س  انت�صار  عن  الناجتة  الراهنة 

فل�صطني. فـي  احلياة  مناحي  خمتلف  �صملت  تداعيات  من 

على  ال�صوء  الأردين  الأهلي  البنك  �صلط  املنطلق،  هذا  ومن 

خدماته وقنوات التوا�صل الإلكرتونية التي متّكن معتمديه من 

اإمتام معامالتهم دون احلاجة لزيارة الفرع، ومبا ي�صمل خدمات 

الهاتفـية،  ومركز اخلدمة  البنكي،  واملوبايل  البنكي،  الإنرتنت 

والرد على ر�صائل املعتمدين من خالل �صفحة البنك على موقع 

فـي�صبوك وعرب تطبيق وات�صاب، ومن خالل الربيد الإلكرتوين.

وقد حر�س البنك الأهلي الأردين على تطوير اخلدمات املقدمة 

ملعتمديه، مع اللتزام بتعليمات ال�صادة �صلطة النقد الفل�صطينية 

الكرام. ففـي �صهر متوز املا�صي، عمد البنك اإىل اإجراء حتديثات 

على نظام اأجهزة ال�صراف الآيل لتتوافق مع التحديثات على 

اإىل اللتزام بكافة املتطلبات  نظام املفتاح الوطني، بالإ�صافة 

واإجراء التحديثات الالزمة لإطالق نظام املقا�صة الإلكرتونية.

من  اآب  �صهر  خالل  البنك،  متّكن  فقد  اآخر،  �صياق  وفـي 

الآيل  ال�صراف  اأجهزة  ا�صتبدال  من  اجلاري،  العام 

مبا  املعتمدين،  فئات  كافة  خلدمة  مهيئة  جديدة  باأجهزة 

مواقع  عدة  فـي  وذلك  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  فـيها 

اأجهزة  كافة  لتغدو  الفل�صطينية،  املدن  خمتلف  فـي  منت�صرة 

النقدي  الإيداع  مليزة  داعمة  للبنك  التابعة  الآيل  ال�صراف 

لهم. اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  املعتمدين  على  للت�صهيل 

كما التزم البنك بتاأجيل اأق�صاط ت�صهيالت معتمديه املت�صررين 

النقد  �صلطة  ال�صادة  تعليمات  و�صمن  الوبائية،  احلالة  من 

ت�صهيالت  منح  فـي  البنك  ا�صتمر  فقد  وباملقابل،  الفل�صطينية. 

ال�صغرية  وامل�صاريع  ال�صركات،  ي�صم  ومبا  الفئات،  لكافة 

واملتو�صطة، والأفراد، كونه داعمًا و�صريكًا فـي اقت�صاد الوطن.

و في مجال المسؤولية المجتمعية
تهدف  عدة  مفاهيم  تعزيز  فـي  البنك  �صاهم  فقد 

امل�صرفـي،  اأمانهم  حول  وتوعيتهم  معتمديه  حلماية 

اخلدمات  ا�صتخدام  فـي  ال�صليمة  املمار�صات  ي�صم  ومبا 

خارجية. ر�صائل  اأي  مع  التعامل  وكيفـية  الإلكرتونية، 

كذلك، وحفاظًا على ال�صالمة العامة وللم�صاهمة فـي احلد من 

جتاه  م�صوؤوليته  منطلق  من  البنك،  ا�صتمر  فقد  الوباء،  انت�صار 
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و على صعيد الحمالت

ملنتجات  ترويجية  حمالت  الأردين  الأهلي  البنك  اأطلق 

منتج  ومنها:  ملعتمديه،  يقدمها  التي  املميزة  الت�صهيالت 

امل�صممة  العقاري  القر�س  ومنتج  ال�صخ�صي،  القر�س 

تطلعاتهم. ولتلبي  املعتمدين  احتياجات  مع  لتتنا�صب 

الأردين  الأهلي  البنك  وا�صل  فقد  �صبق،  ما  على  عالوة 

ومبا  معتمديه،  خلدمة  خ�صي�صًا  امل�صممة  خدماته  تقدمي 

وح�صابات  العمالت،  وتداول  اخلزينة  خدمات  ي�صمل: 

عديدة،  مبيزات  الودائع  منتجات  تقدم  التي  الأهلي  ودائع 

وخدمة  جرام"،  "موين  الفورية  املالية  احلوالت  وخدمات 

عمان  بور�صة  فـي  املدرجة  ال�صركات  اأ�صهم  وتداول  متابعة 

الر�صائل  وخدمة  املالية،  للو�صاطة  الأهلي  �صركة  مع  بالتعاون 

الق�صرية، اإ�صافة اإىل طرح اإمكانية حتديث بيانات املعتمدين 

الهاتفـية. اخلدمة  مركز  خالل  من  هاتفـيًا 

املجتمع، فـي حث معتمديه واجلمهور على اللتزام بالإجراءات 

ذات  اجلهات  عن  ال�صادرة  ال�صحية  والتعليمات  الوقائية 

خدمات  ا�صتخدام  وعند  الفروع،  زيارة  عند  الخت�صا�س 

اأو ا�صتخدام املرافق العامة كامل�صعد، وخالل  ال�صراف الآيل، 

عيد  من�صوراته خالل عطلة  فـي  البنك  �صجع  املنا�صبات، حيث 

الثانوية  امتحانات  نتائج  اإعالن  ومبنا�صبة  املبارك  الأ�صحى 

والتباعد  العامة،  ال�صالمة  بتعليمات  اللتزام  على  العامة 

الجتماعي، وعدم الكتظاظ. هذا اإىل جانب ال�صتمرار بالتقيد 

بالإجراءات الوقائية والتعقيم الدوري فـي مبنى الإدارة الإقليمية 

وفروع البنك حر�صًا على �صالمة املوظفـني، واملعتمدين، والزوار.



البنك اإلسالمي الفلسطيني يطلق مركز االتصال الرقمي األول في فلسطين
الذي يعمل على مدار 24 ساعة

و يدعم بناء وتجهيز غرفتين صفيتين في مدرسة »نور القدس«

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  اأطلق 

به  اخلا�س  الرقمي  الت�صال  مركز 

على  يعمل  الذي  فل�صطني  فـي  والأول 

اإطار  فـي  وذلك  �صاعة،   24 مدار 

الرامية  الرقمي  للتحول  ا�صرتاتيجيته 

باخلدمات  التمتع  من  العمالء  لتمكني 

دون  مكان  واأي  وقت  اأي  فـي  امل�صرفـية 

احلاجة لزيارة الفروع.

ويقدم املركز باقًة مميزة من اخلدمات 

مثل  البنك،  عمالء  جلمهور  امل�صرفـية 

احل�صابات  واإدارة  البطاقات  خدمات 

واحلوالت،  والتمويالت  وال�صيكات 

ا�صتف�صاراتهم  عن  لالإجابة  اإ�صافة 

وخدمات  بح�صاباتهم  املتعلقة  املختلفة 

البنك، وذلك عرب قنواٍت رقمية متعددة، 

 Facebook و   WhatsApp ت�صمل 

والربيد  للبنك  الإلكرتوين  واملوقع 

الهاتفـي. اإ�صافة لالت�صال  الإلكرتوين 

البنك  عام  مدير  باأعمال  القائم  وقال 

ال�صعدي:  عماد  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

"اإن املركز ي�صكل نقلة نوعية فـي طريقة 
وطلب  ح�صاباتهم  اإىل  العمالء  و�صول 

كونه  املختلفة،  امل�صرفـية  اخلدمات 

يعمل عرب قنوات رقمية تواكب متطلبات 

اإ�صافة  اجلمهور،  ويف�صلها  الع�صر 

جيدًا  واملدرب  املوؤهل  طاقمه  لكفاءة 

على  وب�صهولة  خدمٍة  اأف�صل  لتقدمي 

حتقيق  فـي  ي�صهم  ما  �صاعة،   24 مدار 

ويرفع  للعمالء  جتربة م�صرفـية مميزة 

اخلدمات  جودة  عن  ر�صاهم  م�صتوى 

املقدمة لهم".

واأ�صار ال�صعدي اإىل اأن اأهمية اخلدمات 

الرقمية التي يقدمها املركز تتعاظم فـي 

والتي  احلالية  ال�صحية  الظروف  ظل 

الآخرين  مع  الحتكاك  تقليل  ت�صتلزم 

على  حفاظًا  وذلك  التجمعات  وجتنب 

مبينًا  والعامة،  ال�صخ�صية  ال�صالمة 

من  مميزة  جمموعة  اإىل  ت�صاف  اأنها 

توفرها  التي  الإلكرتونية  اخلدمات 

واإ�صالمي  اأونالين  اإ�صالمي  خدمات 

اإدارة  من  العمالء  متكن  التي  موبايل 

وت�صديد  وبطاقاتهم  ح�صاباتهم 

مميزة  باأ�صعار  والتمتع  الفواتري 

ل�صرف العمالت والعديد من اخلدمات 

امل�صرفـية الأخرى. وت�صهم ا�صرتاتيجية 

الإ�صالمي  للبنك  الرقمي  التحول 

اخلدمات  وتقدميه  الفل�صطيني، 

واأي  وقت  اأي  فـي  للعمالء  امل�صرفـية 

تعزيز  فـي  الرقمية،  قنواته  عرب  مكان 

فل�صطني  فـي  املايل  ال�صمول  م�صتويات 

املواطنني  و�صول  ت�صهيل  خالل  من 

تن�صجم  كما  امل�صرفـية،  اخلدمات  اإىل 

فـي  الرائد  البنك  باعتباره  روؤيته  مع 

الإ�صالمية  املالية  واخلدمات  الأن�صطة 

متطور  تكنولوجي  مبنظور  وال�صتثمار 

العمالء  ومتطلبات  احتياجات  يلبي 

العالقة. واأ�صحاب 

التعليمية  امل�صرية  لدعم  اإطار جهوده  فـي 

البنك  قدم  القد�س،  مدينة  فـي  خا�صة 

بناء  مل�صروع  الفل�صطيني دعمه  الإ�صالمي 

وجتهيز غرفتني �صفـيتني فـي مدر�صة "نور 

القد�س".

تنفـيذه  جرى  الذي  امل�صروع  وهدف 

بال�صراكة مع موؤ�ص�صة التعاون، اإىل زيادة 

مقدرة املدر�صة على ا�صتيعاب اأعداد اأكرب 

�صمود  تعزيز  اإطار  فـي  الطالبات  من 

يواجهونه  ما  اأمام  القد�س  فـي  املواطنني 

حت�صني  فـي  وللم�صاهمة  حتديات،  من 

البيئة التعليمية.

البنك  عام  مدير  باأعمال  القائم  وقال 

اإن  ال�صعدي  عماد  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

هذا امل�صروع ي�صاف اإىل �صجٍل حافل من 

دعم  ل�صالح  البنك  نفذها  التي  امل�صاريع 

اأنحاء  خمتلف  فـي  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

ال�صفـية  الغرف  ببناء  �صواء  الوطن، 

وتطوير  املدار�س  فـي  ال�صحية  واملرافق 

بنيتها التحتية، اأو بتزويدها بامل�صتلزمات 

و�صوًل  التعليمية،  والو�صائل  والأجهزة 

اجلامعات،  فـي  العلمي  البحث  لدعم 

الأخرى  امل�صاريع  من  الع�صرات  وغريها 

مبراحله  التعليمي  القطاع  تخدم  التي 

والرتقاء  تطوير  فـي  وت�صهم  املختلفة، 

بالعملية التعليمية.

واأكد ال�صعدي على اأهمية ت�صافر اجلهود 

موؤ�ص�صات  لدعم  اجلهات  كافة  قبل  من 

منها،  التعليمية  خا�صة  القد�س  مدينة 

من  التعاون  موؤ�ص�صة  تبذله  ما  مثمنًا 

بــانــورامــا
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و ينشئ 12 محطة لتحلية المياه في قطاع غزة

املحطات  "هذه  واأ�صاف:  بها،  املحيطة 

التي  اليومية  وامل�صقة  املعاناة  �صتنهي 

تلك  فـي  املواطنون  يواجهها  كان 

م�صادر  اإىل  الو�صول  اأجل  من  املناطق 

املياه ال�صاحلة لل�صرب البعيدة عنهم".

من  يهدف  البنك  اأن  ال�صعدي  وبني 

املجتمعية  للم�صوؤولية  برناجمه  خالل 

م�صتدامًا  اأثرًا  يحقق  دعم  لتقدمي 

املواطنني  �صمود  ويعزز  املجتمع  خلدمة 

تعاين  التي  املناطق  من  العديد  فـي 

الأ�صا�صية،  اخلدمات  فـي  نق�س  من 

للم�صاهمة  جهوده  مع  ين�صجم  ما  وهو 

للتنمية  العاملية  الأهداف  حتقيق  فـي 

املياه  توفـري  يعترب  التي  امل�صتدامة، 

النظيفة اأحد اأبرزها، حيث تدعو الأمم 

تكنولوجيات  ودعم  لتوفـري  املتحدة 

ت�صاوؤل  ملواجهة  وذلك  املياه،  معاجلة 

كميات مياه ال�صرب حول العامل.

مو�صحًا  املجال،  هذا  فـي  كبرية  جهود 

التعاون  اإطار  فـي  ياأتي  امل�صروع  هذا  اأن 

املوؤ�ص�صتني  بني  وامل�صتمر  ال�صرتاتيجي 

والذي اأ�صهم فـيما �صبق فـي تنفـيذ العديد 

والت�صغيل  الإغاثة  وم�صاريع  برامج  من 

وغريها.

موؤ�ص�صة  عام  مدير  قالت  جانبها  من 

امل�صروع  هذا  اإن  ال�صامل،  يارا  التعاون 

دعم  فـي  املوؤ�ص�صة  جهود  �صمن  ياأتي 

بهدف  فل�صطني،  فـي  التعليمي  القطاع 

التحتية  البنية  التعليم وتطوير  رفع جودة 

فـي املدار�س وزيادة عدد الغرف ال�صفـية 

و�صكرت  جيدة.  تعليمية  بيئة  لتوفـري 

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  ال�صامل 

املتوا�صل وحر�صه على تقدمي  على دعمه 

خالل  من  للفل�صطينيني  واملعونة  الدعم 

موؤ�ص�صة  مع  ال�صرتاتيجية  �صراكته  عقد 

"التعاون"  فخر  على  موؤكدة  التعاون، 

وبدورهم  واملنفذين  املانحني  ب�صركائها 

البنّاء فـي تعزيز �صمود الفل�صطينيني.

الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  ويخ�ص�س 

للم�صوؤولية  برناجمه  من  الأكرب  اجلزء 

املجتمعية لدعم قطاعي ال�صحة والتعليم 

وم�صتدام  اإيجابي  اأثر  خلق  بهدف  وذلك 

التي  امل�صاريع  خالل  من  املجتمع  فـي 

ينفذها.
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الفل�صطيني  الإ�صالمي  البنك  اأعلن 

حمطة   12 اإن�صاء  اأعمال  من  النتهاء 

لتحلية املياه فـي قطاع غزة، فـي م�صروع 

ال�صنوات  مدار  على  تنفـيذه  جرى 

من  خمتلفة  مناطق  و�صمل  الأخرية 

القطاع يعاين املواطنون فـيها من نق�س 

وذلك  لل�صرب،  ال�صاحلة  املياه  فـي 

للم�صوؤولية  البنك  برنامج  اإطار  فـي 

املجتمعية.

وخالل العام احلايل جرى بناء وجتهيز 

�صهيال  بني  بلدة  فـي  حتلية  حمطات   3
جرى  فـيما  خانيون�س،  حمافظة  فـي 

الأعوام  خالل  اأخرى  حمطات   9 اإن�صاء 

لهيا  بيت  مناطق  فـي  املا�صية  الثالث 

وعب�صان  الكبرية  وعب�صان  والن�صريات 

اجلديدة ومدينة رفح.

واأو�صح القائم باأعمال مدير عام البنك 

ال�صعدي  عماد  الفل�صطيني  الإ�صالمي 

اأكرث  �صخ  ميكنها  املذكورة  املحطات  اأن 

ال�صاحلة  املياه  من  ليرت  األف   260 من 

من  اأكرث  منها  وي�صتفـيد  يوميًا،  لل�صرب 

املناطق  فـي  يعي�صون  مواطن  األف   150
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بــانــورامــا

لتوفـري  الدوؤوب  ال�صعي  اإطار  �صمن 

تطلعات  حتاكي  ومنتجات  خدمات 

اخلدمات  مب�صتوى  والرتقاء  العمالء 

عمان  القاهرة  بنك  اأعلن  لهم،  املقدمة 

ال�صكن  قرو�س  على  حملته  متديد  عن 

القرو�س  مع  فورية  "الهدية  عنوان  حتت 

�صت�صمر  والتي  احلملة  وتتميز  ال�صكنية". 

حتى نهاية العام اجلاري، بالت�صهيل على 

العمالء لمتالك منزل العمر، حيث يتم 

توفـري متويل ي�صل لغاية 85% من �صعر 

ال�صقة، وملدة ت�صل اإىل 25 عاما.

احلملة،  مزايا  �صمن  من  فاإن  كذلك 

احلياة،  على  جماين  تاأمني  تقدمي 

بالإ�صافة  العقار،  على  جماين  وتاأمني 

اإىل اإمكانية اإ�صدار بطاقة ائتمان موافق 

كما  �صنتني،  ملدة  وجمانا  م�صبقا  عليها 

فورية  هدية  قر�س  كل  مع  البنك  مينح 

بنك القاهرة عمان يمدد حملته على قروض السكن حتى نهاية العام 2020

عن  عبارة  دولر   1,600 اإىل  ت�صل 

�صبيتاين،  �صركة  من  �صرائية  ق�صائم 

خم�ص�صة ل�صراء اأجهزة كهربائية.

احلملة  هذه  خالل  من  البنك  ويهدف 

�صاملة  م�صرفـية  خدمات  توفـري  اإىل 

�صهولة  بكل  لعمالئه  ومتجددة 

اإىل  احلاجة  تلبية  �صمنها  من  وي�صر، 

املواطنني،  من  كبرية  ل�صرائح  امل�صكن 

مب�صوؤولياته  ال�صطالع  فـي  وال�صتمرار 

من  القت�صادي،  الن�صاط  تن�صيط  اإزاء 

الذي  العقاري،  القطاع  ا�صتهداف  خالل 

يعترب اأحد ركائز القت�صاد الفل�صطيني.

و يجدد حملة قروض السيارات

35,000 دينار، وذلك  متويل ي�صل اإىل 

�صبع  اإىل  ت�صل  �صداد  فرتات  �صمن 

5 �صنوات  �صنوات لل�صيارات اجلديدة، و 

ائتمان  وبطاقة  امل�صتعملة،  لل�صيارات 

)للبطاقات  �صنتني  ملدة  وجمانًا  م�صبقا 

اجلديدة(.

اإىل  �صتتوا�صل  احلملة  اأن  بالذكر  جدير 

نهاية العام اجلاري 2020.

عن  عمان  القاهرة  بنك  اأعلن  كما 

بقرو�س  اخلا�صة  حملته  طرح  اإعادة 

عمالئه،  على  ت�صهياًل  وذلك  ال�صيارات، 

ال�صيارة  بامتالك  اأحالمهم  وحتقيق 

التي طاملا حلموا بها.

كافة  خلدمة  توجهه  من  وانطالقًا 

باأف�صل  �صرائح املجتمع، �صّممت احلملة 

اإطارها  فـي  يتم  اإذ  واملزايا،  ال�صروط 

ح�صول العميل على هدية فورية جمانية 

 1,000 بقيمة  بنزين  بكوبونات  متمثلة 

على  احل�صول  اإىل  بالإ�صافة  �صيكل، 

ثمن  100% من  اإىل  ت�صل  متويل  ن�صبة 

ثمن  من   %80 و  اجلديدة،  ال�صيارة 

احلملة  توفر  كما  امل�صتعملة.  ال�صيارة 
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موؤخرا  عمان  القاهرة  بنك  قدم 

�صركة  نظمتها  وا�صعة  حلملة  رعايته 

راية  )�صبكة  والن�صر  لالإعالم  راية 

على  الهدايا  بتوزيع  متثلت  الإعالمية(، 

الأطفال فـي دور اليتامى ومراكز اأطفال 

خمتلف  فـي  وامل�صت�صفـيات  التوحد 

توزيع  مت  حيث  الوطن،  حمافظات 

6 حمافظات  على  600 هدية  اأكرث من 

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك، لإدخال 

الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال فـي 

هذه املراكز.

الذي  الدعم  اإطار  فـي  ذلك  جاء 

للموؤ�ص�صات  عمان  القاهرة  بنك  يقدمه 

برنامج  �صمن  الأهلية  والهيئات 

من  لتمكينها  الجتماعية،  امل�صوؤولية 

اأكمل  على  للمواطن  خدماتها  تقدمي 

امل�صوؤولية  البنك  يعترب  حيث  وجه، 

خطته  من  يتجزاأ  ل  جزء  الجتماعية 

عاتقه  على  تقع  التي  ال�صرتاتيجية 

جتاه القطاعات التي حتتاج الدعم.

احلملة  �صملتها  التي  املراكز  وتوزعت 

فـي  الأطفال  املحافظات على ق�صم  فـي 

اخلليل،   – احلكومي  عالية  م�صت�صفى 

و يرعى حملة توزيع هدايا العيد على األطفال في محافظات الوطن

 SOS موؤ�ص�صة الكري�س وقرية الأطفال

بيت  حلم،  بيت  فـي  مييمة  وجمعية 

ق�صم  العيزرية،  فـي  لليتيمات  الزهراء 

الطبي  فل�صطني  جممع  فـي  الأطفال 

الن�صائي  الحتاد  جمعية  اللـه،  رام   –
الأيتام  دار  جمعية  نابل�س،  فـي  العربية 

العربي  اليتيم  دار  جمعية  قلقيلية،  فـي 

فـي طولكرم.

تنفذ  راية  �صركة  اأن  بالذكر  واجلدير 

ال�صركاء  مع  �صنوي  ب�صكل  املبادرة  هذه 

فـي  اأعوام  منذ  اخلا�س  القطاع  فـي 

خا�صة  الأطفال،  جتاه  امل�صوؤولية  اإطار 

اخلا�صة،  الحتياجات  وذوي  الأيتام 

لأنها  بها  ال�صتمرار  على  راية  وتعمل 

ر�صم  هي  واإمنا  فعالية  جمرد  تعد  مل 

فرحة داخلية فـي قلوب الأطفال الذين 

ينتظرونها فـي كل عيد.

فرتة  خالل  نفذت  احلملة  اأن  يذكر 

الو�صول  ومت  املبارك  الأ�صحى  عيد 

وفق  الأطفال  واأق�صام  امل�صت�صفـيات  اإىل 

العالية  والوقاية  ال�صالمة  اإجراءات 

وفق ما اأقرته وزارة ال�صحة.
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بنك األردن يطلق حملة لتحديث بيانات عمالئه
و يجري السحب على عشرات الجوائز للحسابات المحدثة

و يوفر خدمات مصرفية توائم احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

بــانــورامــا

بيانات  الأردن حملة لتحديث  اأطلق بنك 

 ،2020/12/30 فـي  تنتهي  عمالئه 

جوائز  على  �صحبني  اإجراء  وتت�صمن 

املحدثة  احل�صابات  جميع  ت�صمل  قيمة 

حملة  نهاية  وحتى   2020/09/01 من 

التحديث.

الأردن  بنك  لفروع  الإقليمي  املدير  وقال 

حملة  اإن  فقهاء  حامت  فل�صطني  فـي 

من  انطالقا  تاأتي  البيانات  حتديث 

مالية  حلول  تقدمي  على  البنك  حر�س 

�صاملة لعمالئه، من خالل قنوات خدمة 

على  موؤكدا  والكفاءة،  اجلودة  عالية 

بياناتهم  بتحديث  العمالء  قيام  اأهمية 

متتعهم  �صمان  دوري  ب�صكل  البنكية 

باأف�صل اخلدمات.

واأو�صح اأن حتديث البيانات ميّكن البنك 

اأف�صل  م�صرفـية  خدمات  تقدمي  من 

احتياجاتهم  فهم  خالل  من  للعمالء 

التي  واخلدمات  املنتجات  واقرتاح 

احلماية  توفـري  ي�صمن  كما  تنا�صبهم، 

اخلا�صة  البنكية  للح�صابات  الكاملة 

اطالع  على  البقاء  لهم  ويتيح  بالعمالء، 

التي  املعامالت  بكافة  ودراية  دائم 

�صمان  فـي  ال�صرتاتيجية  روؤيته  �صمن 

امل�صاواة بني جميع عمالئه فـي احل�صول 

امل�صرفـية،  اخلدمات  اأنواع  كافة  على 

النقد  �صلطة  تعليمات  اإىل  وا�صتناًدا 

فـي  الأردن  بنك  عمل  الفل�صطينية، 

فل�صطني على مواءمة فروعه ومكاتبه مع 

مبا  الإعاقة،  ذوي  الأ�صخا�س  احتياجات 

اأجهزة  وتوفـري  واملمرات،  املداخل  ي�صمل 

فـي  الهامة  الفئة  لهذه  منا�صبة  �صراف 

املجتمع.

فـي  الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  واأكد 

يعمل  "البنك  اإن  فقهاء  حامت  فل�صطني 

لكافة  امل�صرفـية  اخلدمات  اإي�صال  على 

ذوي  الأ�صخا�س  �صيما  ل  املجتمع،  فئات 

كم�صتهلكني  حقوقهم  وحماية  الإعاقة 

للخدمات امل�صرفـية اأينما تواجدوا ودون 

�صوؤونهم  اإدارة  من  ومتكينهم  متييز، 

وخ�صو�صية،  ي�صر  بكل  امل�صرفـية 

خدمة  خالل  من  ح�صاباتهم  على  تتم 

الر�صائل الق�صرية، داعيا عمالء البنك 

وحتديث  الأردن  بنك  لفروع  التوجه  اإىل 

بياناتهم فـي اأقرب فر�صة ممكنة.

البنك  روؤية  اإطار  فـي  اأنه  اإىل  واأ�صار 

با�صتمرار،  عمالئه  مكافاأة  اإىل  الهادفة 

�صيتم اإجراء �صحوبات على جوائز ت�صمل 

بتاريخ  الأول  املحدثة،  احل�صابات  جميع 

العينية  اجلوائز  وت�صمل   2020/10/29
10 اأجهزة حا�صوب  التي �صيتم تقدميها 

موبايل  اأجهزة  و5  توب(  )لب  حممول 

الثاين  وال�صحب  فائزا،   15 على  موّزعة 

فـي 2020/12/30 على جوائز مماثلة.

من  جمموعة  الأردن  بنك  ويوّفر 

اخلدمات الإلكرتونية املتكاملة لعمالئه، 

بهدف اإمتام معامالتهم امل�صرفـية دون 

ومن  البنك،  فروع  اإىل  للو�صول  احلاجة 

والبطاقات  الآلية،  ال�صرافات  �صمنها: 

وتطبيق  البنكي،  والأنرتنت  الئتمانية، 

وغريها  البنكية  والر�صائل  الأردن،  بنك 

من اخلدمات واحللول املبتكرة واملميزة.
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و يدعم توزيع أضاحي العيد على األسر المتعففة واأليتام في غزة
النجاة  جلمعية  دعمه  الأردن  بنك  قدم 

على  العيد  اأ�صاحي  لتوزيع  اخلريية 

فـي قطاع غزة،  والأيتام  املتعففة  الأ�صر 

تزايدت  والتي  معاناتهم  من  للتخفـيف 

بفعل جائحة كورونا.

الأردن  لبنك  الإقليمي  املدير  وقال 

"هذا  اإن  فقهاء  حامت  فل�صطني  فـي 

متكاملة  �صل�صلة  �صمن  ياأتي  الدعم 

يقدمه  الذي  والتمويل  امل�صاعدات  من 

ب�صكل  الفل�صطيني  للمجتمع  البنك 

على  موؤكدا  القطاعات"،  وملختلف  دائم 

للم�صاعدة  الجتماعي  التكافل  اأهمية 

املتعففة  الأ�صر  احتياجات  تغطية  فـي 

الذي  غزة  قطاع  فـي  خا�صة  والأيتام، 

يعاين من اأو�صاع اقت�صادية �صعبة.

النجاة  اإدارة جمعية  �صكرت  من جانبها، 

اللفتة  هذه  على  الأردن  بنك  اخلريية 

امل�صروع  هذا  اأن  اإىل  م�صريًة  الكرمية، 

امل�صاريع  من  جمموعة  �صمن  ياأتي 

خلدمة  اجلمعية  تنفذها  التي  اخلريية 

واأ�صادت  غزة،  قطاع  فـي  �صعبنا  اأبناء 

كان  الذي  الأردن  بنك  بجهود  اجلمعية 

�صريكا داعما لها فـي العديد من امل�صاريع 

امل�صابهة على مدار الأعوام املا�صية.

فـي  الأولوية  منحهم  اإىل  بالإ�صافة 

امل�صرفـية"،  اخلدمات  على  احل�صول 

تعزيز  فـي  ي�صهم  ذلك  اأن  اإىل  م�صرًيا 

ن�صب ال�صمول املايل.

عمل  الأردن  بنك  اأن  اإىل  فقهاء  ولفت 

الآيل  ال�صراف  اأجهزة  مواءمة  على 

لتلبي احتياجات الأ�صخا�س ذوي الإعاقة 

وممرات  مداخل  تخ�صي�س  حيث  من 

بريل  بلغة  تعمل  واأزرار  خا�صة  وتقنيات 

للعمالء  يتيح  مما  باملكفوفـني،  اخلا�صة 

امل�صرفـية  العمليات  من  العديد  اإجراء 

وتبقيهم على توا�صل دائم مع ح�صاباتهم 

على مدار ال�صاعة.

ويذكر اأن بنك الأردن، قام بتدريب عدد 

بلغة  التعامل  على  وموظفـيه  كوادره  من 

تقدمي  فـي  متكينهم  بهدف  الإ�صارة، 

الحتياجات  لذوي  امل�صرفـية  اخلدمات 

وخ�صو�صية،  و�صهولة  بي�صر  اخلا�صة 

فـي  املدربة  الطواقم  هذه  وتتواجد 

على  للت�صهيل  الأردن،  بنك  فروع  كافة 

اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  من  العمالء 

وتاأكيد حقهم فـي احل�صول على خدمات 

وت�صهل  تريحهم  متكاملة  م�صرفـية 

عليهم اإدارة اأمورهم املالية.
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وقع بنك ال�صتثمار الفل�صطيني وموؤ�ص�صة 

تعاون  اتفاقية  والتنمية،  لالإقرا�س  فاتن 

م�صتفـيدي  من  الأق�صاط  دفع  لقبول 

تطبيق  بوا�صطة  اإلكرتونيًا  فاتن  موؤ�ص�صة 

Cash Cab الذي  املحفظة الإلكرتونية 

الإدارة  مبنى  فـي  وذلك  البنك،  طوره 

فـي  الفل�صطيني  ال�صتثمار  لبنك  العامة 

بح�صور  التوقيع  ومت  اللـه،  رام  مدينة 

�صبيح  �صميح  ال�صيد  البنك  عام  مدير 

اأنور  ال�صيد  فاتن  موؤ�ص�صة  عام  ومدير 

نائب  اجلوهري  فوزي  وال�صيد  اجليو�صي 

مدير عام البنك وعدد من امل�صوؤولني من 

واملوؤ�ص�صة. البنك 

�صتقدم  التفاقية  اأن هذه  �صبيح  واأو�صح 

حلوًل اإلكرتونية للدفع بدًل من ا�صتخدام 

امل�صتخدم  �صتمكن  النقدية حيث  الأوراق 

 Cash الإلكرتونية  للمحفظة  النهائي 

اأق�صاط  ت�صديد  اإىل  بالإ�صافة   Cab
ال�صراء  عمليات  اإجراء  من  القرو�س 

بنك االستثمار الفلسطيني ومؤسسة فاتن لالقراض يوقعان اتفاقية حلول
Cash Cab لتسديد األقساط من المقترضين إلكترونيًا بواسطة تطبيق المحفظة اإللكترونية

بــانــورامــا

الر�صوم  وت�صديد  والتحويل  والدفع 

اإلكرتوين  ب�صكل  والإيداع  وال�صحب 

 Cash الإلكرتونية  املحفظة  بوا�صطة 

Cab من اأي مكان يتواجد فـيه من خالل 
الثقافة،  هذه  بن�صر  و�صن�صتمر  املوبايل، 

وقال هذه الو�صائل الإلكرتونية هي الأكرث 

اآمانًا فـي ظل الظروف احلالية التي متر 

بها البالد ب�صبب جائحة كورونا، واأو�صح 

�صبيح انه ميكن لكافة الأ�صخا�س حتميل 

 Google Play متاجر  من  التطبيق 

وتعبئة  �صهولة  بكل   & Apple Store
املعلومات. منوذج 

قبوله  مدى  عن  معربًا  اجليو�صي  واأ�صاد 

الإلكرتوين  الدفع  خلدمات  ودعمه 

الإلكرتونية  املحفظة  تطبيق  بوا�صطة 

نقا�صاتنا  اأوىل  كانت  حيث   ، كاب  كا�س 

ع�صرة  من  اكرث  منذ  واهتماماتنا 

موجودة  اخلدمات  هذه  لتكون  �صنوات 

اأوىل  "نحن  قوله  وتابع  فل�صطني،  فـي 

خدمة  اأدخلت  التي  الإقرا�س  موؤ�ص�صات 

بوا�صطة  اإلكرتونيًا  الأق�صاط  ت�صديد 

هذه  �صتمّكن  حيث  الإلكرتونية،  املحفظة 

فاتن  موؤ�ص�صة  من  امل�صتفـيدين  اخلدمة 

القيام بت�صديد اأق�صاط القرو�س بوا�صطة 

تطبيق املحفظة الإلكرتونية دون احلاجة 

ا�صتخدام  او  العمل  مراكز  اإىل  للو�صول 

املوؤ�ص�صة  ح�صابات  فـي  النقدي  الإيداع 

امل�صتفـيد/ة  يقوم  بحيث  البنوك،  لدى 

بفتح حمفظة اإلكرتونية Cash Cab من 

هذه  وتغذية  الفل�صطيني  ال�صتثمار  بنك 

ا�صتحقاق  تاريخ  وعند  بالنقود  املحفظة 

بتحويل  امل�صتفـيد/ة  يقوم  الق�صط 

الإلكرتونية  املحفظة  من  الق�صط  مبلغ 

كما  فاتن،  موؤ�ص�صة  اإىل  به  اخلا�صة 

ال�صتثمار  بنك  كادر  اجليو�صي  �صكر 

لإمتام  املبذولة  اجلهود  على  الفل�صطيني 

هذه اخلدمة مع املوؤ�ص�صة.
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البنك العربي يتبرع بتجهيز غرفة فريزر لصالح بنك الدم المركزي في فلسطين

و يطلق خدمة الدفع الذكي

ويقدم أجهزة ومعدات طبية ضرورية لمديرية صحة محافظة القدس

ا�صتكمل البنك العربي موؤخرًا عملية ت�صليم 

وجتهيز غرفة فريزر ل�صالح بنك الدم فـي 

�صمن  املبادرة  هذه  تاأتي  حيث  فل�صطني، 

تكاليف  لتغطية  البنك  به  قام  الذي  التربع 

جتهيز غرفة كاملة مبعدات واأجهزة ح�صب 

وذلك  الالزمة  والتقنية  الفنية  املوا�صفات 

ت�صتخدم  التي  الدم  م�صتقات  حفظ  بهدف 

التال�صيميا  منها  عده  اأمرا�س  لعالج 

وال�صرطان وغريها. كما ت�صاعد هذه الغرفة 

ا�صرتاتيجي  خمزون  على  احلفاظ  على 

و�صليمة،  اآمنة  بطريقة  الدم  وحدات  من 

 80 حوايل  تخزين  ا�صتيعاب  �صيتم  حيث 

وتوفـريها  العام  مدار  على  دم  وحدة  األف 

للمر�صى وقت احلاجة. وتندرج هذه املبادرة 

يتبناها  التي  امل�صتدامة  املبادرات  �صمن 

وهام  حيوي  قطاع  خلدمة  العربي  البنك 

وامل�صاهمة  ال�صحة،  قطاع  هو  املجتمع  فـي 

كبري  لعدد  الأ�صا�صية  احتياجاته  توفـري  فـي 

ثمن  وبدوره  واملر�صى.  امل�صتفـيدين  من 

البنك  من  التربع  هذا  املركزي  الدم  بنك 

فـي  واملميز  الفعال  دوره  موؤكدا  العربي 

خدمة القطاع ال�صحي والعديد من املرافق 

ينم  الذي  الأمر  وامل�صت�صفـيات،  ال�صحية 

الوطنية  للموؤ�ص�صات  الوا�صح  الهتمام  على 

بامل�صوؤولية املجتمعية وخدمة اأفراد املجتمع، 

وموؤكدا فـي نف�س ال�صياق على الدور الوطني 

الذي يقوم به البنك العربي حيث يعترب من 

دوري  ب�صكل  بالدم  تتربع  التي  املوؤ�ص�صات 

حمالت  عدة  املركزي  الدم  بنك  نفذ  حيث 

للتربع بالدم من موظفـيه.

اأجهزة  ل�صراء  بالتربع  البنك  �صاهم  كما 

�صحة  ملديرية  �صرورية  طبية  ومعدات 

بهدف  العيزرية  فـي  القد�س  حمافظة 

حت�صني م�صتوى اخلدمات ال�صحية املقدمة 

واملناطق  العيزرية  منطقة  فـي  للجمهور 

املحيطة بها من �صواحي القد�س من خالل 

تزويدهم بعدد من الأجهزة الطبية.

وجهاز  اأ�صنان  بعيادة  التربع  مت  حيث 

�صاوند(  )األرتا  التلفزيوين  الت�صوير 

بناءا   )ECG( للقلب  تخطيط  وجهاز 

حمافظة  �صحة  مديرية  احتياجات  على 

اإىل  هنا  وي�صار  العيزرية.  فـي  القد�س 

العديد  موؤخرا  نفذ  العربي  البنك  اأن 

التي  ال�صحية  التنموية  املبادرات  من 

جودة  حت�صني  فـي  وا�صح  ب�صكل  �صاهمت 

للجمهور،  املقدمة  الطبية  اخلدمات 

اأجهزة غ�صيل   5 والتي من �صمنها تقدمي 

احلكومية،  امل�صت�صفـيات  ل�صالح  كلى 

الدم  بنك  ل�صالح  فريزر  غرفة  وجتهيز 

مديرية  ثمنت  وقد  وغريها.  املركزي 

�صحة حمافظة القد�س فـي العيزرية هذا 

التعاون والدعم املقدم من البنك العربي 

واأ�صمل  اأف�صل  بتوفـري  �صي�صاهم  الذي 

واملراجعني  للمر�صى  ال�صحية  اخلدمات 

القد�س  و�صواحي  العيزرية  منطقة  فـي 

املبنى  ل�صيانة  املديرية  �صعي  �صمن 

وجتديد الأجهزة الطبية فـيه، موؤكدة دور 

البنك العربي املحوري فـي امل�صاهمة بهذا 

الإجنار الطبي الهام.

البنك التي ترتكز على تبني اأحدث تكنولوجيا 

لتقدمي جتربة  اخلدمات امل�صرفـية وتوظيفها 

بنكية فريدة ومميزة للمعتمدين لتتما�صى مع 

تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم واأ�صلوب حياتهم.

الذكي  الدفع  خدمة  العربي  البنك  اأطلق 

متكن  التي  فل�صطني،  فـي  نوعها  من  الأوىل 

عرب  الدفع  عمليات  تنفـيذ  من  املعتمدين 

نقاط البيع املختلفة التي تقبل الدفعات بتقنية 

الالتالم�صية، وبكل �صهولة واأمان دون احلاجة 

حلمل او مترير بطاقة الفـيزا اإلكرتون الفعلية. 

الدفع  اإ�صوارة  ا�صتخدام  خالل  من  وذلك 

مل�صق  خالل  من  اأو   "BandPay" الذكي 

وتعد  املحمول.  الهاتف  لأجهزة  الذكي  الدفع 

هذه اخلدمة خطوة رائدة �صمن ا�صرتاتيجية 
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سلطة النقد الفلسطينية

اأعلن معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد 

 ،2020/08/18 بتاريخ  ال�صوا،  عزام 

ل�صلطة  الإلكرتوين  املوقع  اإطالق  عن 

اأحدث  تواكب  جديدة  حلة  فـي  النقد 

باللغتني  التكنولوجية،  التطورات 

على  ي�صهل  مبا  والجنليزية،  العربية 

اجلميع الو�صول ب�صال�صة اإىل املعلومات 

املالية  والبيانات  والإح�صائيات 

وامل�صرفـية.

اأ�صدرت �صلطة النقد فـي اأيلول/ �صبتمرب 

للعام  املايل  ال�صتقرار  تقرير   ،2020
التقارير  اأهم  من  يعد  والذي   ،2019
التقرير  جانب  اإىل  ت�صدرها  التي 

ال�صنوي حول القت�صاد املحلي والعاملي. 

التطورات  خمتلف  التقرير  وي�صتعر�س 

بكافة  الفل�صطيني،  املايل  النظام  فـي 

وغري  م�صرفـية  موؤ�ص�صات  من  مكوناته 

املختلفة  املخاطر  واأ�صكال  م�صرفـية، 

التي قد يتعر�س لها هذا النظام.

واأ�صار معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد 

عزام ال�صوا اإىل اأن اهتمام �صلطة النقد 

ينبع  فل�صطني،  فـي  املايل  بال�صتقرار 

من اعتباره هدفًا رئي�صًا، كونها املوؤ�ص�صة 

الوحيدة املخولة بالإ�صراف على �صالمة 

وال�صيارفة  للم�صارف  املايل  الو�صع 

املتخ�ص�صة  الإقرا�س  وموؤ�ص�صات 

على  وكذلك  فل�صطني،  فـي  العاملة 

�صالمة  وعلى  الدفع  خدمات  مقدمي 

يعك�س  كما  املدفوعات.  نظم  وفعالية 

بالقطاع  كذلك مدى الرتكيز والهتمام 

على  القطاع  هذا  قدرة  وتعزيز  املايل، 

املالية  ل�صمان مالءته  املخاطر  مواجهة 

دعم  فـيها  مبا  املختلفة  مبهامه  وقيامه 

النمو القت�صادي وامل�صاهمة فـي حتقيق 

من  وذلك  وكفاءة،  بفاعلية  التنمية 

ب�صال�صة  الأموال  تدفق  �صمان  خالل 

وبني  واحلكومة  وال�صركات  الأ�صر  بني 

املواطنني وبقية العامل.

مقدمة  فـي  النقد  �صلطة  حمافظ  واأكد 

ال�صيا�صات  نتائج  اأن  على  التقرير  هذا 

والإجراءات التي قامت بها �صلطة النقد 

فـي  امل�صرفـي  القطاع  على  انعك�صت  قد 

هذا  حققه  الذي  اجليد  الأداء  �صورة 

الفقري  العمود  يعترب  الذي  القطاع، 

وظهرت  الفل�صطيني،  املايل  للنظام 

املالية  موؤ�صراته  فـي  وا�صح  ب�صكل 

مواجهة  على  قدرته  وزيادة  احليوية، 

املخاطر املتوقعة وغري املتوقعة.

اأنه  ال�صوا،  ال�صيد  معايل  واأ�صاف 

و�صالبة  اجليد  الأداء  من  وبالرغم 

�صلطة  اأن  اإل  امل�صرفـي،  القطاع  ومتانة 

هذا  تهدد  التي  املخاطر  تدرك  النقد 

يرتبط  والتي  وا�صتقراره،  القطاع 

الو�صع  بخ�صو�صية  منها  كبري  جزء 

الفل�صطيني. واأكد اأن �صلطة النقد داأبت 

املخاطر  هذه  مثل  ومتابعة  ر�صد  على 

كافة  اتخاذ  على  وتعمل  كثب،  عن 

من  للحد  ال�صرورية  الوقائية  التدابري 

وتداعياتها. اآثاراها 

اإ�صدار  خالل  من  النقد  �صلطة  وت�صعى 

والفهم  الوعي  زيادة  اإىل  التقرير  هذا 

املتعلقة  املختلفة  والتطورات  باملوا�صيع 

خا�صة  فل�صطني،  فـي  املايل  بال�صتقرار 

املخاطر  ي�صمل  النقد  �صلطة  تقييم  واأن 

الو�صطاء  جتاه  املحتملة  والتهديدات 

مدى  وبيان  املايل،  والنظام  املاليني 

قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه 

املخاطر، والإجراءات املتخذة والأدوات 

وتعزيز  الأداء  لتح�صني  امل�صتخدمة 

املخاطر  هذه  وجتنب  املايل  ال�صتقرار 

والتهديدات.

لعام  املايل  ال�صتقرار  تقرير  وي�صتمل 

2019 على �صبعة ف�صول رئي�صة تت�صمن 
القت�صادية  التطورات  ا�صتعرا�س 

منظور  من  واملحلية،  والإقليمية  العاملية 

وحتليل  املايل،  ال�صتقرار  على  تاأثريها 

املايل  القطاع  فـي  التطورات  اأهم 

الفل�صطيني، ور�صد اجلهود التي بذلتها 

ال�صتقرار  على  للحفاظ  النقد  �صلطة 

للنظام  التحتية  البنية  وتدعيم  املايل، 

العمالء  ثقة  على  واملحافظة  امل�صرفـي، 

خالل  من  وذلك  امل�صرفـي،  بالقطاع 

لالأطر  والتعزيز  التدعيم  من  مزيد 

التحتية  والبنية  والرقابية،  القانونية 

الإجنازات  من  وغريها  املايل  للنظام 

والتدابري  والإجراءات  النوعية 

التحوطية املالئمة، التي ت�صهم فـي بقاء 

اآمنًا و�صليمًا ومعافى. القطاع امل�صرفـي 

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير االستقرار المالي لعام 2019

و تطلق موقعها اإللكتروني في حلة جديدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية
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اأطلقت �صلطة النقد بتاريخ 2020/09/17 

حملة تعريفـية بخدمات الدفع الإلكرتوين 

املواطنني  لت�صجيع  الذكية،  الأجهزة  عرب 

مبيزاتها  وتعريفهم  ا�صتخدامها،  على 

عرب  وذلك  ا�صتخدامها،  وجمالت  واآلية 

 www.pma.ps الإلكرتوين  موقعها 

التوا�صل  و�صائل  على  �صفحاتها  وعرب 

الجتماعي والإذاعات املحلية.

النقد  �صلطة  قامت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي 

�صركات  من  عدد  برتخي�س  موؤخرًا 

اأطلقت  والتي  الإلكرتوين  دفع  خدمات 

جميع  مبقدور  واأ�صبح  خدماتها 

فل�صطني  فـي  مرة  ولأول  املواطنني 

الإلكرتوين  الدفع  خدمات  ا�صتخدام 

املوبايل  عرب  املالية  معامالتهم  واإمتام 

وباأي  )الكا�س(  النقد  ا�صتخدام  وبدون 

وقت ومكان.

الإلكرتوين  الدفع  خدمات  وت�صمل 

املحفظة  اأبرزها  الأدوات  من  العديد 

تطبيقها  حتميل  يتم  التي  الإلكرتونية 

امل�صرتكني  ومتكن  الذكية  الأجهزة  على 

من  املالية  معامالتهم  اإمتام  من  بها 

بيع و�صراء �صمن �صقوف حمددة، حيث 

للم�صرتكني  الإلكرتونية  املحفظة  تتيح 

اأي  فـي  و�صحبها  النقود  اإيداع  بها، 

�صخ�س  لأي  الأموال  وحتويل  وقت 

ودفع  والت�صوق  فل�صطني،  فـي  موجود 

من  الفواتري،  ودفع  امل�صرتيات،  اأثمان 

ال�صركات  لهذه  معتمدين  وكالء  خالل 

منت�صرين بكافة حمافظات ومدن وقرى 

الوطن.

النقد  �صلطة  حمافظ  معايل  واأكد 

اإطالق هذه  اأن  ال�صوا على  ال�صيد عزام 

احلملة ياأتي فـي اإطار تعريف املواطنني 

يتيح  مما  الإلكرتوين  الدفع  بخدمات 

رياديني  من  املجتمع  من  عديدة  لفئات 

واملتو�صطة  ال�صغرية  املن�صاآت  واأ�صحاب 

للخدمات  و�صولهم  احلرة  والأعمال 

وال�صراء  البيع  عمليات  واإمتام  املالية 

من خالل الأجهزة الذكية دون احلاجة 

وا�صرتاط  النقدية  بالعملة  للتعامل 

مكان  اأي  ومن  بنكي،  ح�صاب  وجود 

معايل  واأ�صار  التنقل.  اإىل  احلاجة  دون 

التحول نحو و�صائل  اأهمية  اإىل  املحافظ 

املالية  والتكنولوجيا  الإلكرتونية  الدفع 

كونها احللول الأكرث فعالية فـي مواجهة 

ال�صحية  اأو  واملالية،  ال�صيا�صية  العقبات 

وتتطلب  الأيام،  هذه  فـي  متر  كالتي 

النقدية  بالعملة  التعامل  من  التقليل 

الو�صائل  ا�صتخدام  تعزيز  اإىل  والتوجه 

الإلكرتونية لتنفـيذ املعامالت املالية.

املقدمة  ال�صركات  اأن  اإىل  ي�صار 

تخ�صع  الإلكرتوين  الدفع  خلدمات 

ل�صمان  النقد  �صلطة  واإ�صراف  لرقابة 

وال�صفافـية  الأمان  درجات  اأعلى  حتقيق 

والفعالية، عرب طواقم متخ�ص�صة تعمل 

املعايري  اأف�صل  تطبيق  مراقبة  على 

الدفع  بخدمات  تتعلق  التي  العاملية 

الإلكرتوين.

و تطلق حملة تعريفية بخدمات الدفع اإللكتروني

بال�صفافـية،  اجلديد  املوقع  ويتميز 

واإمكانية الت�صفح على خمتلف الأجهزة 

ذوي  احتياجات  ومراعاة  الذكية، 

لت�صفح  خا�صة  اأداة  بتوفـري  الإعاقة 

فـي  حقهم  باأهمية  اإدراكًا  املوقع 

احل�صول على املعلومة.

اأ�صا�صية  معلومات  على  املوقع  ويحتوي 

واأق�صامها،  النقد، ودوائرها،  عن �صلطة 

وت�صمل  عليها  ت�صرف  التي  والقطاعات 

امل�صارف املرخ�صة للعمل فـي فل�صطني، 

الإقرا�س  وموؤ�ص�صات  وال�صيارفة، 

الدفع  خدمات  و�صركات  املتخ�ص�س، 

والتعليمات  والتعاميم  الإلكرتوين، 

ال�صادرة لهذه القطاعات، والإ�صدارات 

والربعية،  ال�صنوية  ون�صف  ال�صنوية 

الإح�صائية  والن�صرات  العمل  واأوراق 

لدورة  النقد  �صلطة  وموؤ�صر  ال�صهرية، 

العمالت  اأ�صعار  وحتديث  الأعمال، 

اخلدمات  واإبراز  يوميًا،  تلقائي  ب�صكل 

خدمة  وت�صمل  اجلمهور  يحتاجها  التي 

وخدمات  والعمولت  الر�صوم  مقارنة 

اجلمهور  ا�صتقبال  )قاعات  اجلمهور 

املفتاح  الآيبان،  خدمة  وال�صكاوى، 

وورقة  املالية،  والثقافة  الوطني(، 

زاوية  اإىل  اإ�صافة  ربعية،  واأرقام  حقائق 

خا�صة بالإعالم، والبيانات ال�صحافـية، 

ومت  الجتماعي،  التوا�صل  وو�صائل 

التابع  باملتحف  خا�صة  زاوية  اإ�صافة 

ل�صلطة النقد.

ومتنى معايل املحافظ، اأن ي�صهم املوقع 

التوا�صل  تعزيز  فـي  الإلكرتوين اجلديد 

التطورات  على  واإطالعه  اجلمهور  مع 

ميكنه  مبا  فل�صطني،  فـي  القت�صادية 

من حتليلها وال�صتفادة منها بالتخطيط 

املنظم ل�صناعة قراره القت�صادي.
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* معدل اإجمايل املوجودات و معدل حقوق امللكية لعامّي 2018 - 2019* الناجت املحلي الإجمايل بالأ�صعار اجلارية*القيم باملليون دولر، مت تقريب الأرقام

مقارنة القطاع المصرفي الفلسطيني مع القطاع المصرفي األردني للعام 2019

فـي   فـي    

1.1%1.0%معدل العائد على املوجودات *

9.3%9.1%معدل العائد على حقوق امللكية *

 11,252 13,619عدد ال�صكان / الفروع واملكاتب

 5,179 7,047عدد ال�صكان / أجهزة ال�صراف الآيل

 87.8 72.2املوجودات / فرع *

 57.8 61.2الودائع / فرع *

 44.3 37.2الت�صهيالت املبا�صرة / فرع *

 3.6 2.3املوجودات / موظف *

 2.3 2.0الودائع / موظف *

 1.8 1.2الت�صهيالت املبا�صرة / موظف *

5.0%4.1%ن�صبة الت�صهيالت املتعرثة / الت�صهيالت املبا�صرة

3.8%10.0%قيمة ال�صيكات املرجتعة / قيمة املقدمة للتقا�س

فـي   فـي      

22.6% 75,659 17,107اإجمايل املوجودات *

29.1% 49,796 14,495اإجمايل الودائع *

23.1% 38,198 8,814اإجمايل الت�صهيالت املبا�صرة *

22.8% 4,793 1,093راأ�س املال املدفوع *

22.8% 66,735 15,208جمموع املطلوبات *

20.0% 8,924 1,787جمموع حقوق امللكية *

19.3% 827 159�صافـي الأرباح *

38.3%44,566 17,059الناجت املحلي الإجمايل للدولة * *

47.7% 5.0410.55عدد �صكان الدولة )مليون ن�صمة(

58.3% 1424عدد امل�صارف العاملة

27.5%237862عدد الفروع

175.0% 13376عدد املكاتب

35.1%7152,038عدد اأجهزة ال�صراف الآيل

34.6%7,32821,192عدد املوظفني

زاوية مصرفية

)م�صدر البيانات: كتاب الو�صع املايل للبنوك 2019، �صلطة النقد الفل�صطينية، جمعية البنوك فـي الأردن، والبنك املركزي الأردين(
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إجمالي الموجودات

مقارنة تاريخية لنسب التغير في أهم البيانات المالية المجمعة للقطاعين

 إجمالي التسهيالت المباشرة

إجمالي الودائع

 صافـي األرباح
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-%11

%0

%11

%22

%33
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القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني
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%36.1

%33.1

%30.8
%26.9

%16.5

%56.6

حسب النوع

حسب العملة

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي الودائع للقطاعين للعام 2019

القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

الآجلةالتوفريحتت الطلب )اجلارية(

عمالت اأخرىدينار اأردين

%77.6

%22.4
%23.2

%76.8

زاوية مصرفية
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%25.8

%15.6

%15.8

%12.4

%2.3
%2.4
%1.1
%1.2
%1.3

%22.2 %22.3

%16.9

%15.1
%10.4

%5.3
%4.1

%1.7
%0.9
%0.4
%0.4

%22.5

16.9

%83.6

%13.5

%1.7 %1.2

%64.8

%23.0

%10.9 %0.7%0.6

القطاع المصرفي األردني القطاع المصرفي الفلسطيني

حسب النوع

مقارنة األهمية النسبية إلجمالي التسهيالت المباشرة للقطاعين للعام 2019

حسب القطاع االقتصادي

اأخرىمتويل ال�صتثمار بالأ�صهمالنقل واملوا�صالت ال�صياحة

الزراعة والرثوة احليوانية متويل �صراء ال�صيارات ال�صناعة والتعدين خدمات عامة ومالية

متويل ال�صلع ال�صتهالكيةالتجارة العامةالعقارات والإن�صاءات والأرا�صي

بطاقات ائتمانكمبيالت وا�صناد خم�صومة

ذمم بنوك اإ�صالمية اجلاري املدينقرو�س و�صلف اجلاري املدينالقرو�س

احل�صابات املك�صوفةالتمويل التاأجريي والكمبيالت املخ�صومة

خدمات النقل اأخرىالزراعة

ال�صياحة والفنادق واملطاعم التعديناخلدمات املالية

ال�صناعةخدمات ومرافق عامةالإن�صاءات التجارة العامة
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%23.4 %20.3

%65.8

%84.7
%76.7

%60.8

%11.8%10.4

مقارنة أهم المؤشرات المالية للقطاعين للعام 2019

إجمالي التسهيالت المباشرة / إجمالي الودائعإجمالي الودائع / إجمالي الموجودات

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

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني

زاوية مصرفية
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%6.0

%42.5

202 

5 

مقارنة أهم المالمح المصرفية للقطاعين للعام 2019

االنتشار المصرفي الخارجي )عدد الفروع والمكاتب (حصة المصارف الوافدة التجارية من إجمالي الموجودات

%17.3 %16.6

%33.8

%54.1

حصة المصارف اإلسالمية من إجمالي الموجوداتنسبة تركز أكبر مصرفـين من إجمالي الموجودات

القطاع امل�صرفـي الأردينالقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
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إلى اللقاء

من  "الأونكتاد"  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  جمل�س  حذر 
حالة  فـي  الحتالل،  قبل  من  للم�صتوطنات  الر�صمي  ال�صم  اأن 
ا�صتمراره، �صيوجه �صربة قا�صية لإمكانية حل الدولتني ويقو�س 
احتالل  كدولة  اإ�صرائيل  وحمل  كما  املنطقة.  فـي  ال�صالم  اآفاق 
عن  الناجت  الفل�صطيني  القت�صاد  تقو�س  عن  الكاملة  امل�صوؤولية 
القيود التي تفر�صها اإ�صرائيل وت�صرب املوارد املالية والإيرادات 
ال�صريبية الفل�صطينية، اإىل اخلزانة الإ�صرائيلية واملقدرة �صنويا 
بن�صبة 3.7% من الناجت املحلي الإجمايل الفل�صطيني اأو %17.8 

من اإجمايل الإيرادات ال�صريبية لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية.
     

باللتزام  اإ�صرائيل  ملطالبة  الدويل  املجتمع  "الونكتاد"  ودعا 
الفل�صطيني  املايل  الت�صرب  يخ�س  ما  فـي  باري�س  بربوتوكول 
احل�صار  واإنهاء  الدويل  القانون  مبوجب  م�صوؤوليتها  وحتمل 
املفرو�س على غزة. و�صدد انه ل بديل عن دعم املانحني ل�صمان 
بقاء ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، التي قال اإنها تفتقر اإىل حيز 
ال�صيا�صات والأدوات الالزمة للتعامل مع ال�صدمات. فلي�س لديها 
اإمكانية الو�صول اإىل القرتا�س اخلارجي، ول عملة وطنية، ول 
�صيا�صة نقدية م�صتقلة. كما واأوجب على املجتمع الدويل �صمان 
كمزود  التاريخي  دورها  حلماية  "لالأونروا"  املنا�صب  التمويل 
الالجئني  ملاليني  والغذاء  والتعليم  ال�صحية  للرعاية  رئي�صي 

الفل�صطينيني.
�صنوي  با�صتقطاع  الحتالل  �صلطة  قيام  اإىل  "الونكتاد"  واأ�صار 
املقا�صة اجلمركية  اإيرادات  دولر من  مليون   144 قدره  جديد 
الفل�صطينية وذلك مبا يعادل املبالغ التي تدفعها ال�صلطة الوطنية 
الفل�صطينية لأ�صر ال�صهداء وال�صجناء الفل�صطينيني فـي ال�صجون 
الإ�صرائيلية اأو الذين قتلوا فـي هجمات مزعومة �صد اإ�صرائيليني.

    
واكد"الونكتاد"، اأن تلك املواجهة املالية اأثرت ب�صدة على القت�صاد 
الفل�صطيني اأدت اإىل تقييد منو الناجت املحلي الإجمايل. وتفاقم اأثر 
اخل�صارة املالية التي يفر�صها الحتالل مع النخفا�س الكبري فـي 
 %32 من  للميزانية  املانحني  دعم  انخف�س  حيث  املانحني.  دعم 
من الناجت املحلي الإجمايل فـي عام 2008 اإىل 3.5% فقط فـي 
م�صتواه  على  ظل  البطالة  معدل  اإن  وبني"الونكتاد"   .2019 عام 
فـي   %33 اإىل   2018 فـي عام   %31 ارتفع من  الك�صادي، حيث 

عام 2019، بينما ارتفعت ن�صبة الفقر من 25.8% اإىل %29.2 
بني عامي 2011 و 2017.
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باخلطرية  و�صفها  التي  املالية  الآثار  على  "الونكتاد"  و�صدد 
ال�صيطرة على جائحة  اأجل  الإغالق من  اإجراءات  الناجمة عن 
الفل�صطينية  الأرا�صي  فـي  ظهورها  منذ   19 كوفـيد   – كورونا 
املحتلة فـي اأوائل اآذار، حيث تراجعت اإيرادات ال�صلطة الوطنية 
فـي  م�صتوياتها  اأدنى  اإىل  والتحويالت  وال�صياحة  التجارة  من 
الإنفاق  ب�صبب  املايل  ال�صغط  تزايد  على  موؤكدا  عاما،  ع�صرين 
والرعاية  ال�صحة  على  اجلائحة،  عن  الناجم  الإ�صافـي، 
اخل�صارة  اأن  اإىل  ولفت  اخلا�س.  القطاع  ودعم  الجتماعية 
القت�صادية للجائحة من املتوقع اأن ترتاوح من 7 % - 35% من 
الناجت املحلي الإجمايل، ويتوقع اأن ترتاجع التحويالت الر�صمية 
واخلا�صة التي يعتمد عليها القت�صاد الفل�صطيني ب�صكل كبري فـي 
اأعقاب اجلائحة. كما ويتوقع اأن ينخف�س دعم املانحني فـي عام 
2020 اإىل حوايل 266 مليون دولر، وهو اأدنى م�صتوى له منذ 

اأكرث من ع�صر �صنني.
      

غزة  وقطاع  وال�صباب  الن�صاء  تعانيه  ما  على  التقرير  ي�صلط 
ب�صورة اأكرب من اجراءات الحتالل، ودفعت املراأة الفل�صطينية 
ثمنا باهظا لت�صاوؤل القطاع الزراعي مع ا�صتمرار فقدان الأر�س 

واملياه وانخفا�س ح�صته من الناجت.
     

ويحذر "الأونكتاد" من اأن ال�صم الر�صمي للم�صتوطنات، �صيوجه 
فـي  ال�صالم  اآفاق  ويقو�س  الدولتني  لإمكانية حل  قا�صية  �صربة 
�صارخا  انتهاكا  ت�صكل  امل�صتوطنات  اأن  اإىل  م�صريا  املنطقة، 

للقانون الدويل، وفقا لقراري جمل�س الأمن 2334 و476 .
ونظام  الإ�صرائيلي  ال�صتيطاين  التو�صع  اأن  "الونكتاد"  واكد 
تخطيطه، يجعل من امل�صتحيل على الفل�صطينيني احل�صول على 
ُيجربون  وبالتايل،  غر�س.  لأي  اأرا�صيهم  فـي  للبناء  ت�صاريح 
العقابي  الهدم  البناء دون تراخي�س مما يعر�صهم خلطر  على 
ملبانيهم، حيث هدمت اإ�صرائيل اأو ا�صتولت فـي عام 2019، على 
 127 ذلك  فـي  مبا  الغربية،  ال�صفة  فـي  فل�صطينيا  مبنى   622

مبنى خم�ص�صا للم�صاعدات الإن�صانية.

تقرير منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية »اونكتاد«:
مخطط الضم سيوجه ضربة قاضية لحل الدولتين

و توقعات أممية بانكماش االقتصاد الفلسطيني 35 بالمئة في 2020






