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المؤتمر المصرفـي الفلسطيني

جمعية البنوك تشارك فـي تنظيم المؤتمر المصرفـي الفلسطيني الدولي 2014 

فـي  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
الذي  الدويل  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املوؤمتر 
اجلمعية  مع  بال�سراكة  النقد  �سلطة  نظمته 
وبرعاية   ،)IFC( الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة 
رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل حتت 
عنوان "ال�ستمال املايل: الطريق اإىل النمو". 
ومب�ساركة حمافظ �سلطة النقد الدكتور جهاد 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الوزير، 
ملوؤ�س�سة  املقيم  واملمثل  حوراين،  جمال 
بتاريخ  وذلك  حب�س،  يو�سف  الدولية  التمويل 
2014/11/26 فـي فندق املوفنبيك، وبح�سور 

على  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  اجلهاز  ممثلي 
وممثلي  والعامني،  الإقليميني  املدراء  م�ستوى 
وروؤ�ساء  املتخ�س�سة  الإقرا�س  موؤ�س�سات 
القت�ساديني  واخلرباء  التجارية  الغرف 
الفل�سطينية  اجلامعات  من  والأكادمييني 

وممثلي املوؤ�س�سات الدولية.
"الآفاق  حول  املوؤمتر  جل�سات  ومتحورت 
فل�سطني"،  فـي  املايل  لال�ستمال  امل�ستقبلية 
مبادرات  املايل:  ال�ستمال  و"تعزيز 
ال�ستمال  "تعزيز  و  مالية"،  ومنتجات 

�سارك  حيث  والأ�ساليب"،  الأدوات  املايل: 
دوليون  واآخرون  فل�سطينيون  خرباء  فـيها 
 )IFC( الدولية  التمويل  ملوؤ�س�سة  يتبعون 

.)GIZ( وموؤ�س�سة
اهلل  احلمد  رامي  د.  الوزراء  رئي�س  واأ�سار 
مو�سوع  اأن  املوؤمتر  فعاليات  افتتاح  خالل 
روافد  اأحد  هو  املايل"  "ال�ستمال  املوؤمتر 
واملحرك  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
الفقر  وحماربة  القت�ساد  لنمو  الأ�سا�سي 

والبطالة.
وقال حمافظ �سلطة النقد د. جهاد الوزير 
املايل  ال�ستمال  مو�سوع  اإن  كلمته  فـي 
وعامليًا،  اإقليميًا  عالية  اأهمية  ذا  اأ�سبح 
املوؤ�س�سات  لدى  وا�سح  اهتمام  برز  فقد 
بعد  املركزية  واحلكومات  الدولية  املالية 
رئي�سة  حماور  بثالثة  العاملية  املالية  الأزمة 
ال�سغرية  املن�ساآت  قدرات  "تعزيز  وهي: 
لال�ستعالم  مكاتب  اإن�ساء  واملتو�سطة، 
احلدود  عرب  البيانات  وتبادل  الئتماين 
فئات  كافة  لدى  املايل  ال�ستمال  وتعزيز 
بان  الوزير  د.  واأ�ساف  املختلفة"،  املجتمع 

�سلطة النقد ا�ستطاعت تبوء مراكز ريادية 
على م�ستوى الوطن العربي وال�سرق الأو�سط 
املايل،  ال�ستمال  ومنها  عدة  موا�سيع  فـي 
وثيقة  بتوقيع  الأن�سطة  هذه  تتوجت  وقد 
�سوق  هيئة  مع  العام  هذا  مطلع  فـي  مبادئ 
راأ�س املال الفل�سطينية لإن�ساء الإ�سرتاتيجية 

الوطنية لال�ستمال املايل فـي فل�سطني.
اأ�سار نائب رئي�س  وفـي كلمة جمعية البنوك 
الدور  اإىل  حوراين  جمال  الإدارة  جمل�س 
فـي  وامل�سرفـي  املايل  للقطاع  الريادي 
فـي  العالقة  ذات  اجلهات  طاقات  جتميع 
م�سعى لتطبيق خطة وطنية متكاملة لتحقيق 

ال�ستمال املايل.
مفهوم  تبني  موقع  ومن  البنوك  اأن  واأو�سح 
ال�ستمال املايل، ت�سطلع بدور مف�سلي فـي 
لت�سمل  امل�سرفـية  خدماتها  مظلة  تو�سيع 
فئات املجتمع كافة، وخا�سة الفئات املهم�سة 
املناطق  فـي  تقطن  والتي  املجتمع،  من 
الذي  الأمر  اخلدمات،  مراكز  عن  البعيدة 
لهذه  املعي�سي  امل�ستوى  زيادة  من  مّيكن 
الفقر.  وحماربة  البطالة  وخف�س  الفئات 
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تحت عنوان »االشتمال المالي: الطريق إلى النمو«

البنوك،  جمعية  اأن  اإىل  حوراين  واأ�سار 
للعمل  الأ�سا�س  احلا�سنة  باعتبارها 
بجد  عملت  قد  فل�سطني،  فـي  امل�سرفـي 
لإ�سناد  املا�سية  الأعوام  مدار  على  ومثابرة 
فـي  امل�سرفـية  ال�سناعة  وتطوير  ورعاية 
على  القائمة  روؤيتها  اإىل  مرتكزة  فل�سطني، 
الأع�ساء  للبنوك  العام  بال�سالح  الهتمام 
تطوير  ي�سمن  ومبا  امل�سرتكة،  ومنفعتهم 
م�ستوى اأداء اخلدمات امل�سرفـية وحتديثها، 
وتر�سيخ مفاهيم العمل امل�سرفـي واأعرافه.

فـي  العاملة  البنوك  باأن  حوراين  واأكد 
حتقيق  �سبيل  فـي  جهدًا  تدخر  لن  فل�سطني 
من  عليه  يرتتب  ومبا  املايل،  ال�ستمال 
امل�سرفـية  اخلدمات  من  جمموعة  تطوير 
ذات التكلفة املعقولة، ومن ت�سهيل احل�سول 
على تلك اخلدمات من قبل �سرائح املجتمع 
والقوانني  الأنظمة  �سمن  وذلك  املختلفة 

التي حتكم عمل امل�سارف.
ملوؤ�س�سة  املقيم  املمثل  حب�س  يو�سف  اأما 
املايل  ال�ستمال  اأن  اعترب  الدولية  التمويل 
الفر�سة  يوفر  لأنه  الأهمية  غاية  فـي 

التنمية  فـي  ت�ساهم  اأن  املهم�سة  للقطاعات 
هذا  خالل  ومن  والجتماعية،  القت�سادية 
التحديات  على  ال�سوء  اإلقاء  �سيتم  املوؤمتر 
وتعيق  الفل�سطيني  القت�ساد  تواجه  التي 
ال�ستمال املايل، م�سريًا اإىل اأن البطالة تاأتي 
فـي مقدمة تلك املعيقات حيث اإنها متف�سية 

ب�سكل خا�س فـي اأو�ساط ال�سباب والن�ساء.
خرباء  املوؤمتر  فـي  حتدث  وقد  هذا 
التمويل  موؤ�س�ستي  من  ودوليون  فل�سطينيون 
المنائي  التعاون  وموؤ�س�سة   )IFC( الدولية
مبجموعة  اخلروج  ومت   .)GIZ( الملاين 
فـي  املايل  ال�ستمال  لتعزيز  التو�سيات  من 

فل�سطني وهي كالآتي:
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  تفعيل   .1
لتذليل  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخلا�س 
بال�ستمال  العالقة  ذات  والعقبات  املعوقات 

املايل.
2. تعزيز حمالت التوعية املالية التي تقوم 
بها �سلطة النقد والأطراف امل�ساركة لت�سمل 
الفل�سطيني  القطاعات وفئات املجتمع  كافة 

وفق خطة عمل ممنهجة وهادفة.

3. تعزيز امكانيات وقدرات جانبي العر�س 
واملتو�سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  والطلب 

والن�ساء وال�سباب.
امل�سرفـية  غري  املالية  اخلدمات  تطوير   .4

لتعزيز ال�ستثمار والنمو القت�سادي.
بيانات  قاعدة  اإطالق  فـي  التعجيل   .5

ت�سجيل الأ�سول املنقولة وغري املنقولة.
وموؤ�س�سات  البنوك  م�ساركة  تفعيل   .6
التوعية  عملية  فـي  املتخ�س�سة  الإقرا�س 
املالية لعمالئها من خالل برامج معتمدة 

من طرفها.
7. تو�سيع اعمال موؤ�س�سات �سمان القرو�س 
لقرو�س  خا�سة  ال�سمانة  ن�سبة  وتو�سيع 

الن�ساء وال�سباب وامل�ساريع الريادية.
مع  لتتوائم  امل�سرفـية  املنتجات  تطوير   .8
خا�سة  املجتمع  فئات  ومتطلبات  احتياجات 

الفقرية واملهم�سة.
امل�سرفـية  الت�سريعات  مراعاة  �سرورة   .9
)الولوج،  الثالثة  املايل  ال�ستمال  لعنا�سر 

ال�ستخدام، واملنتج امل�سرفـي(.
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بيت البنوك

فـي  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 
بتاريخ   )2014/7( رقم  اجتماعه  فل�سطني 
ملناق�سة  اجلمعية،  مقر  فـي   2014/10/14

تنظيم اإجراءات �سرف رواتب موظفـي القطاع 
عملية  فـي  ح�سل  الذي  لالإرباك  نتيجة  العام 
�سرف رواتب موظفـي القطاع العام فـي الأ�سهر 
ب�سرف  البنوك  بع�س  التزام  وعدم  املا�سية 
الإجراء  �سمن  العام  القطاع  موظفـي  رواتب 
املتفق عليه �سابقًا، حيث مت تعميم تذكري على 
�سرف  بعدم  اجلميع  التزام  ب�سرورة  البنوك 

الرواتب اإل بعد التن�سيق مع اجلمعية.

فـي اجتماعه السابع لعام 2014
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش تنظيم إجراءات صرف رواتب موظفـي القطاع العام 

جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  التقى 
وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  مع  البنوك 
القت�ساد الوطني معايل الدكتور حممد 
اإعادة  جلنة  رئي�س  ب�سفته  م�سطفى 

اإعمار قطاع غزة بتاريخ 2014/10/22 
مت  الوطني،  القت�ساد  وزارة  مقر  فـي 
نتائج  على  املجل�س  اطالع  اللقاء  خالل 
موؤمتر املانحني لإعادة اإعمار قطاع غزة 

اإىل  بالإ�سافة  اللجنة  واأولويات  وخطط 
عملية  فـي  امل�سرفـي  القطاع  دور  بحث 

اإعادة اإعمار قطاع غزة. 

مجلس إدارة جمعية البنوك يلتقي مع نائب رئيس الوزراء وزير االقتصاد الوطني 

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 
باملوؤمتر امل�سرفـي العربي لعام 2014 من 
خالل وفد �سم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
جوزيف ن�سنا�س وع�سو املجل�س بيان قا�سم 
كما  دياب،  اأبو  نبيل  اجلمعية  عام  ومدير 
النقد  �سلطة  حمافظ  املوؤمتر  فـي  �سارك 
وعقد  الوزير،  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية 
امل�سارف  احتاد  نظمه  الذي  املوؤمتر 
عربي  اقت�ساد  اأي  عنوان"  حتت  العربية 
 2014  /11/  21-20 فـي  ؟"  ينتظرنا 
من  جمموعة  املوؤمتر  وتناول  بريوت.  فـي 
اجلل�سات منها: "القت�ساد العربي، مرحلة 
"الحتياجات  القرارات احلا�سمة"،  اتخاذ 
املتغرية فـي القت�ساد العربي"، "التغريات 

جمعية البنوك تشارك فـي المؤتمر المصرفـي العربي السنوي لعام 2014 

القت�ساد  على  وانعكا�ساتها  ال�سيا�سية 
لالقت�ساد  امل�ستقبلي  "الدور  العربي"، 
حتت  حوار  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمي". 
عنوان "كيف نبني اقت�ساد امل�ستقبل" الذي 

الروؤية  القرار حول  مت بني اخلرباء و�سناع 
من  الدرو�س  وا�ستخال�س  الإ�سرتاتيجية 
فـي  اجلوهري  القت�سادي  التغري  حالت 

املنطقة العربية.



5 البنـ�ك فـي فل�ســــــطني

 العدد  60، كان�ن اأول 2014

جمعية البنوك تشارك في اجتماعات عدد من المجالس واللجان

البنوك فـي فل�سطني اجتماعًا  عقدت جمعية 
وذلك  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  ملمثلي 
اجلمعية  مقر  فـي   2014/12/03 بتاريخ 
ق�سائم  حت�سيل  اتفاقية  م�سودة  ملناق�سة 
�سريبة الدخل و�سريبة القيمة امل�سافة الواردة 
للحا�سوب  العامة  املالية/الإدارة  وزارة  من 
ال�سريبي واملنوي توقيعها مع البنوك العاملة 
اخلروج  الجتماع  خالل  ومت  فل�سطني،  فـي 
بعدة مالحظات على م�سودة التفاقية حيث مت 
خماطبة وزارة املالية بخ�سو�سها ليتم تعديلها 

مبا يتوافق مع جميع الأطراف. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لممثلي البنوك
لمناقشة مسودة اتفاقية تحصيل قسائم ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة

بهدف تقديم استشارات مصرفـية 
جمعية البنوك تنسق زيارة الخبير المصرفـي من مؤسسة PUM الهولندية للبنوك

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  ن�سقت 
امل�سرفـي  للخبري  ا�ستطالعية  زيارة 
الهولندية   PUM موؤ�س�سة  من 
للفرتة  فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك 
ما بني 10/26-2014/11/02 بهدف 
امل�سرفـي  العمل  واقع  على  الطالع 
احتياجات  وحتديد  الفل�سطيني 
ال�ست�سارية  اخلدمات  من  البنوك 
متويل  جمال  فـي  �سيما  ل  امل�سرفـية 
حيث  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
بنوك،  ثمانية  بزيارة  اخلبري  قام 
فـي  الراغبة  البنوك  على  بان  علما 
تقدمي  اخلدمات  هذه  على  احل�سول 

كما  الهولندية،  للموؤ�س�سة  طلب 
اللجنة  اأع�ساء  مع  اخلبري  اجتمع 

قدرات  وتطوير  لتعزيز  الفنية 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  املن�ساآت 

ممثال  ب�سفتها  البنوك  جمعية  �ساركت 
فـي  فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  عن 
اجتماعات عدد من املجال�س واللجان خالل 
العام، حيث �ساركت  الرابع من هذا  الربع 

فـي اجتماعات كل من اجتماعات �سندوق 
درء املخاطر الزراعية لدى وزارة الزراعة 
وال�سغرية لدى  املتو�سطة  امل�ساريع  و جلنة 
الثقافة  جلنة  و  الوطني  القت�ساد  وزارة 

لدى وزارة الثقافة واللجنة الوطنية ملكافحة 
ومن اجلدير  التخطيط،  وزارة  لدى  الفقر 
القطاع  متثل  البنوك  جمعية  اأن  بالذكر 
امل�سرفـي فـي �ستة وع�سرون جمل�س وجلنة.
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فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
فـي  املالية  الدوائر  ملدراء  اجتماعًا 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
اجلمعية،  مقر  فـي   2014/10/21

على  امل�سرفـي  القطاع  مالحظات  لو�سع 
والتعليمات  ال�سريبية  والأنظمة  القوانني 
اخلا�سة بها واملعيقات التي تواجه البنوك 
حيث  ال�سريبية  الت�سويات  اإجراء  خالل 
وتوجيهها  البنوك  مالحظات  توحيد  مت 
بعني  بها  الأخذ  ليتم  التن�سيقي  للمجل�س 
العتبار، ومت لحقا عقد عدة اجتماعات 
فنية فـي مركز التجارة الفل�سطيني ي�سم 

جمعية البنوك تضع مالحظاتها حول قانون ضريبة الدخل والتعديالت األخيرة عليه

 PKI جمعية البنوك تشارك في حفل إنشاء البنية التحتية للمفتاح العام

وم�ست�سارين  التن�سيقي  املجل�س  موؤ�س�سات 
حمليني وبح�سور ممثلي اجلمعية ملناق�سة 

الدخل  �سريبة  بقانون  املرتبطة  الق�سايا 
الفنية. الناحية  من 

جمعية البنوك تنظم اجتماعان لمدراء التسويق بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية 
لمناقشة الترتيبات الالزمة إلطالق فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب 2015

نظمت جمعية البنوك اجتماعان حت�سرييان 
فـي  العاملة  البنوك  لدى  الت�سويق  ملدراء 
فل�سطني مع ممثلي �سلطة النقد الفل�سطينية 
عقد  مت  كما   ،2014/10/28 بتاريخ 
فـي   2014/12/09 بتاريخ  اأخر  اجتماعا 
وزارة  ممثلي  فـيه  �سارك  اجلمعية  مقر 
الرتتيبات  ملناق�سة  وذلك  والتعليم،  الرتبية 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  لإطالق  الالزمة 
لالأطفال وال�سباب لعام 2015 وو�سع خطة 
اإىل  الجتماعان  وخل�س  به،  اخلا�سة  العمل 

عدد من النتائج والتو�سيات.

بيت البنوك

�ساركت جمعية البنوك فـي حفل اإن�ساء البنية 
 PKI Public Key التحتية للمفتاح العام
 2014/10/21 بتاريخ   Infrastructure

ب�سفتها �ساهد على تنفـيذ الإجراءات الفنية 
الف�سلى  الدولية  واملمار�سات  املعايري  ح�سب 
نفذها  والتي  املفاتيح  لإن�ساء  واملعتمدة 

العاملية   Open Trust �سركة  من  خبري 
وباإ�سراف  املعلومات،  اأمن  فـي  واملتخ�س�سة 
�سلطة  حمافظ  نائب  ح�سني  �سحادة  الدكتور 
داخل  من  ال�سهود  من  عدد  وبح�سور  النقد 
من  للتاأكد  وذلك  وخارجها  النقد  �سلطة 
الفنية  والأمور  الإجراءات  و�سالمة  دقة 

النظام  م�ستخدمي  مبقدور  و�سيكون  املتبعة، 
وموقعة  م�سفرة  الكرتونية  مرا�سالت  اإن�ساء 
التوقيع  خا�سية  ت�سمن  ح�سرًا،  باأ�سمائهم 
املدفوعات  قانون  ح�سب  املثبت  اللكرتوين 

الوطني الذي مت اعتماده عام 2012.
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فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  نظمت 
اجتماعًا ملمثلي البنوك العاملة فـي فل�سطني 
بتاريخ  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وممثلي 
2014/12/08 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة 

ر�سوم   / عمولة  احت�ساب  اآلية  مو�سوع 
خالل  من  �ستتم  التي  امل�سرفـية  العمليات 
�سوء  فـي  ذلك  وياأتي  الوطني  املفتاح  نظام 
جهود �سلطة النقد بالتجهيز لإطالق م�سروع 
املفتاح الوطني، ومت خالل الجتماع التفاق 
على عقد اجتماعات لحقة للتوافق على اآلية 

الحت�ساب ب�سكل نهائي. 

جمعية البنوك تنظم اجتماعًا لممثلي البنوك وسلطة النقد الفلسطينية
لبحث آلية احتساب عمولة / رسوم العمليات المصرفـية التي ستتم من خالل نظام المفتاح الوطني 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين ومسؤولي االئتمان
لمناقشة موضوع نموذج قرض وزارة المالية 

اجتماعًا  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
الئتمان  وم�سئويل  القانونيني  للم�ست�سارين 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى 
ملناق�سة  اجلمعية  مقر  فـي   2014/11/19

واآلية  املالية  وزارة  قر�س  عقد  منوذج  مو�سوع 
احت�ساب الفوائد فـي هذا العقد.

على  املالحظات  تبادل  الجتماع  خالل  ومت 
عقد قر�س وزارة املالية من جهة ائتمانية ومن 
من  العديد  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  قانونية،  جهة 
وفـي طرق احت�ساب  ال�سياغة  فـي  الإ�سكاليات 
تو�سيات  بعدة  الجتماع  وخرج  الفوائد، 
ومقرتحات منها قيام اجلمعية بالتن�سيق لعقد 
البنوك  فـي  الئتمان  م�سوؤويل  ي�سم  اجتماع 
املالية  وزيرة  وم�ست�سار  فل�سطني  فـي  العاملة 

اجلوانب  بع�س  ملناق�سة  �سادق  تي�سري  ال�سيد 
القر�س  عقد  منوذج  فـي  والئتمانية  الفنية 
مثل  العقد  بهذا  متعلقة  اأخرى  اأمور  ونقا�س 

اإ�سافة  والعمولت  والفوائد،  املبكر،  الت�سديد 
الناجتة  والقرتاحات  التو�سيات  مناق�سة  اإىل 

عن هذا الجتماع.

جمعية البنوك تضع مالحظاتها على مسودة تعليمات سلطة النقد
بخصوص نماذج البيانات المالية الختامية للمصارف التجارية واإلسالمية

بو�سع  فل�سطني،  فـي  البنوك  جمعية  قامت 
النقد  �سلطة  تعليمات  م�سودة  على  مالحظاتها 
املالية  البيانات  مناذج  بخ�سو�س  الفل�سطينية 

والتي  التجارية والإ�سالمية،  للم�سارف  اخلتامية 
ت�سمل على احلد الأدنى من متطلبات الإف�ساح فـي 
كل من البيانات املالية اخلتامية للم�سارف العاملة 

فـي فل�سطني والتقرير ال�سنوي للم�سارف املحلية. 
بعني  بها  لالأخذ  النقد  ل�سلطة  لإر�سالها  متهيدا 

العتبار قبل اإ�سدار التعليمات ب�سكلها النهائي.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعًا لمدراء االئتمان مع مستشار وزير المالية للشؤون المصرفـية
لمناقشة الجوانب الفنية واالئتمانية فـي نموذج عقد قرض وزارة المالية وآلية احتساب الفوائد

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
البنوك  لدى  الئتمان  ملدراء  اجتماعًا 
تي�سري  ال�سيد  مع  فل�سطني  فـي  العاملة 
لل�سوؤون  املالية  وزير  م�ست�سار  �سادق 
امل�سرفـية وذلك بتاريخ 2014/12/03 
عام  مدير  وبح�سور  اجلمعية  مقر  فـي 
للجمعية  القانوين  وامل�ست�سار  اجلمعية 
والئتمانية  الفنية  اجلوانب  ملناق�سة 
املالية  وزارة  قر�س  عقد  منوذج  فـي 
بني  حيث  الفوائد،  احت�ساب  واآلية 
مدير عام اجلمعية اأن الهدف من هذا 
التي  املالحظات  مناق�سة  هو  الجتماع 
امل�ست�سارين  اجتماع  فـي  و�سعها  مت 
بتاريخ  الئتمان  وم�سوؤويل  القانونني 
مع  العقد  بخ�سو�س   2014/11/19

اإىل  الو�سول  اجل  من  الوزارة  ممثلي 

موؤكدًا  موحدة،  قر�س  عقد  م�سودة 
ب�سكله  العقد  هذا  على  التوقيع  اأن  على 
املالية  وزارة  و  البنوك  بني  ما  النهائي 
ملوافقة  تخ�سع  ثنائية  عالقة  هي 
الطرفـني، كما حتدث ال�سيد تي�سري عن 
العقد الذي قامت وزارة املالية بتطويره 

بهدف اإيجاد منوذج خا�س موحد ي�سهل 
اإليه، حيث �ستقوم وزارة املالية  الرجوع 
مبراجعة مالحظات البنوك على العقد 
واتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�سو�سها 
خالل  عليه  التفاق  مت  ما  ح�سب 

الجتماع.

فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
اجتماعًا للم�ست�سارين القانونيني لدى 
بتاريخ  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
اجلمعية  مقر  فـي   2014/11/24

بالوفاء  املعار�سة  مو�سوع  ملناق�سة 
عدة  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 
الرئي�سية  احلالت  منها:  موا�سيع 
لوقف ال�سيكات التي ترد للم�سارف، 
وقف  حالة  فـي  املطلوبة  وامل�ستندات 
ال�سياع،  اأو  ال�سرقة  ب�سبب  ال�سيك 
فـي  العميل  من  املطلوبة  والبيانات 
وخل�س  ال�سيكات،  وقف  طلبات 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين لمناقشة موضوع المعارضة بالوفاء

الجتماع اإىل التوافق على اإجراءات 
بالوفاء  املعار�سة  بخ�سو�س  موحدة 

ال�سيكات  املعار�سة عن  وحالت رفع 
املوقوفة.

بيت البنوك
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وزير  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
احلكم املحلي معايل الدكتور نايف اأبو خلف 
بتوجيه  البلديات  بع�س  ا�ستمرار  بخ�سو�س 
القيمة  حيث  من  للبنوك  متفاوتة  مطالبات 
الآلية  ال�سرافات  على  ر�سوم  لدفع  والعملة 
ظل  فـي  خ�سو�سًا  البنوك  لإرباك  اأدى  مما 
عدم وجود قانون اأو تعليمات موحدة ووا�سحة 
جلميع البلديات �سادرة عن الوزارة، وطالبت 

بتوجيه  اخلطاب  هذا  فـي  الوزير  اجلمعية 
املوجهة  املطالبات  لإلغاء  للبلديات  تعليماته 
اإىل البنوك لعدم ا�ستنادها اإىل اأ�سا�س قانوين 

�سليم. 
كتابها،  على  ردا  اجلمعية  تلقت  وقد  هذا 
مو�سحًا فـيه بان ال�سرافات الآلية وحتديدا 
م�سرفـية  باأعمال  تقوم  منها  املنف�سلة 
وخدمات هي من �سلب عمل البنوك واأنها ل 

تعدو اأن تكون فرعا من فروع البنك اأو مكتبا 
خلدمات اجلمهور و بكال احلالتني فان هذا 
اأو  البنوك  م�سطلح  عليه  يندرج  التكيف 
رخ�س  قانون  اأحكام  �سمن  الواردة  املكاتب 
احلرف وال�سناعات، حيث مت تعميم الكتاب 
فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  على  الوارد 

لتخاذ الإجراءات الالزمة.

جمعية البنوك تخاطب وزير الحكم المحلي وتتلقى الرد بخصوص رسوم الصرافات اآللية 

جمعية البنوك تخاطب مدير المعهد القضائي وتتلقى الرد
بخصوص عقد ورشات عمل وإعداد مناهج تدريبية ومدربين فـي موضوع التشريعات المصرفـية

مدير  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  خاطبت 
املعهد الق�سائي �سعادة القا�سي ثريا الوزير 
بخ�سو�س عقد ور�سات عمل واإعداد مناهج 
الت�سريعات  مو�سوع  فـي  ومدربني  تدريبية 
لجتماع  لحقًا  ذلك  وياأتي  امل�سرفـية 
الق�ساء  جمل�س  رئي�س  معايل  مع  اجلمعية 
مت  والذي   2014/07/22 بتاريخ  الأعلى 
خالله ا�ستعرا�س الإ�سكاليات واملعيقات التي 
تواجه امل�سارف اأثناء نظر الق�سايا اخلا�سة 
بها اأمام املحاكم واملقرتحات للتغلب عليها، 

والذي كان اأحد نتائجه اأن يكون هناك تعاون 
مع جمل�س الق�ساء الأعلى واملعهد الق�سائي 
عمل  ور�سات  عقد  بهدف  البنوك  وجمعية 
باملعامالت  العام  الوعي  تعزيز  اأجل  من 
بع�س  اخلطاب  و�سح  حيث  امل�سرفـية، 
الت�سورات بهذا اخل�سو�س لتنفـيذها ب�سكل 
م�سرتك ما بني الطرفـني منها: اإعداد مواد 
القرارات  جتميع  مدربني،  اإعداد  تدريبية، 
توفـري  امل�سرفـي،  بالعمل  املتعلقة  القانونية 
خرباء  ا�ستقدام  الكرتونية،  قانونية  بوابة 

حمليني واأجانب للم�ساهمة فـي العمل، وعمل 
زيارات ميدانية داخلية وخارجية.

كتابها  على  ردا  اجلمعية  تلقت  وقد  هذا 
ترحيبهم  فـيه  ابدوا  الق�سائي  املعهد  من 
للتدريب ومن  اأ�سكال  التام مبا ورد فـيه من 
الق�ساة  لل�سادة  املعلومات  مل�سادر  توفـري 
جلية  �ستكون  ايجابية  اأثارا  �سيوؤتي  والذي 
الق�سائية  املنازعات  حل  على  وملمو�سة 
النوع  هذا  فـي  الق�ساء  اإجراءات  وتق�سري 

من الق�سايا. 

اجتماعًا  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
العاملة  البنوك  لدى  القانونيني  للم�ست�سارين 
مقر  فـي   2014/10/27 بتاريخ  فل�سطني  فـي 
اجلمعية ملناق�سة مو�سوع فر�س البلديات ر�سوم 
الجتماع  خالل  ومت  الآلية  ال�سرافات  على 
ومناق�سة  املطالبات  بقانونية هذه  الآراء  تبادل 
اجلمعية  من  الالزمة  القانونية  الإجراءات 
الجتماع  وخل�س  قانونيتها،  عدم  حال  فـي 
عطفًا  اخل�سو�س،  بهذا  كتاب  �سياغة  اإىل 
وزارة  اإىل  املو�سوع  بنف�س  ال�سابق  الكتاب  على 
الر�سوم  تفاوت  على  التاأكيد  مع  املحلي  احلكم 
املفرو�سة من البلديات على ال�سرافات الآلية. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين
لمناقشة موضوع توجه بعض البلديات لفرض رسوم على الصرافات اآللية
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اجتماعًا  فل�سطني  فـي  البنوك  جمعية  عقدت 
للم�ست�سارين القانونيني لدى البنوك العاملة فـي 
فل�سطني وبح�سور ممثل عن �سلطة النقد بتاريخ 
2014/11/03 فـي مقر اجلمعية ملناق�سة وكالت 

ال�سليب الأحمر وال�سحب مبوجبها من ح�سابات 
الإ�سكالية  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت  الأ�سرى 
اأن  خ�سو�سًا  املو�سوع  بهذا  املتعلقة  القانونية 
الإجراءات  عن  ا�ستثناء  هي  الأ�سرى  ح�سابات 
املعتمدة للوكالت التي يتم ال�سحب مبوجبها من 
امل�سارف، وخل�س الجتماع اإىل توافق احل�سور 
على وحدة الإجراءات بالن�سبة لوكالت ح�سابات 

ال�سليب الأحمر فـي جميع احلالت. 

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا للمستشارين القانونيين
لمناقشة موضوع حسابات األسرى ووكاالت الصليب األحمر

جمعية البنوك تلتقي بعثة البنك الدولي 
جمعية  عام  مدير  دياب  اأبو  نبيل  التقى 
بتاريخ  الدويل  البنك  بعثة  البنوك 
و�سارك  اجلمعية  مقر  فـي   2014/10/21

فـي اللقاء علي فرعون من �سلطة النقد وحنا 
الفل�سطيني  الأوروبي  ال�سندوق  من  �سحار 
البعثة  اطالع  مت  حيث  القرو�س،  ل�سمان 
فل�سطني  فـي  امل�سرفـي  القطاع  واقع  على 
مت  كما  املجال  هذا  فـي  امل�ستجدات  واأخر 
التباحث فـي اأولويات دعم البنك الدويل فـي 
املايل وامل�سرفـي  للقطاع  القادمة  م�ساريعه 

الفل�سطيني.

بيت البنوك

الربع  خالل  البنوك  جمعية  اأ�سدرت 
الرابع من العام 2014 ثالثة اأعداد من 
امل�سرفـي"  "املوؤ�سر  ال�سهرية  الن�سرة 
والتي   2014  /  11  ،10  ،9 لالأ�سهر 
تهدف اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع 
بنود  لأهم  حتليل  خالل  من  امل�سرفـي 

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

�سهل ال�ستخدام لبنود امليزانية املجمعة.

جمعية البنوك تصدر نشرتها الشهرية »المؤشر المصرفـي« و بطاقة »بيانات مصرفـية«

المؤشــر المصرفـي

2014/11
المؤشــر المصرفـي

2014/10
المؤشــر المصرفـي

2014/9

بيـانات مصـرفـية

2014/11
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني

بيـانات مصـرفـية

2014/10
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني

بيـانات مصـرفـية

2014/9
�ص.ب: 4117 رام اهلل - فل�سطني

هاتف: 2414555 2 970+

فاك�ص: 2414559 2 970+

 www.abp.ps :موقع اإلكرتوين

research@abp.ps :بريـد اإلكرتوين

بطاقة �سهرية ت�سدر عن جمعية البنـــوك فـي فل�ســـطني
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طفلين محظوظين حصل كل منهما على 50 ألف دينار أردني
 ضمن حملة جوائز حسابات التوفـير لعام 2014 لبنك االردن

بــانــورامــا

ال�سحب  باإجراء  الردن  بنك  اإدارة  قامت 
واأكتوبر،  نوفمرب  �سهر  عن  ال�سهري 
اخلا�سة  التوفـري  ح�سابات  حملة  جلوائز 
ال�سهرية  اجلائزة  اأن  حيث   ،2014 بعام 
مبقدار 50 األف دينار اأردين، قد فاز بها 
الطفل يزن زبن، عن �سهر نوفمرب، وعمره 
الطفلة  اأما  القد�س،  14 عاما من مدينة 

�سهر  بجائزة  فازت  فقد  ح�سن،  فاطمة 
اأكتوبر، مع العلم اأن عمرها 11 �سنة وهي 

من عناتا – ق�ساء القد�س اأي�سا.
الغامرة  فرحته  عن  يزن  الطفل  اأعرب 
من  ف�سل  اعتربها  والتي  اجلائزة،  بهذه 
املبلغ  هذا  ي�ستغل  �سوف  فهو  اهلل،  عند 
فـي امل�ستقبل ل�ستكمال درا�سته اجلامعية 
�سنا  منه  الأ�سغر  اأخيه  مل�ساعدة  وكذلك 
اأي�سا ل�ستكمال درا�ساته العليا، مع العلم 

اأنه حاليا فـي ال�سف التا�سع.
فـي  الأمر  تدرك  فلم  فاطمة  الطفلة  اأما 
جائزتها  اأن  البنك  اأبلغها  حيث  البداية، 
جهاز لب توب، كي تاأتي وت�ستلمه، وعند 
اجلائزة  باأن  �سدمت  للفرع  ح�سورها 
بهذه  جدا  �سعيدة  وكانت  بكثري،  اأكرب 
هذه  على  الردن  بنك  و�سكرت  اجلائزة، 
منذ  البنك  فـي  توفـريها  مقابل  املكافاأة 
اجلامعي  لتعليمها  لالدخار  �سنوات  ب�سع 

فـي امل�ستقبل.
اأي�سا  جدا  �سعيد  كان  يزن  الطفل  والد 
لالدخار  الأهايل  ودعا  اجلائزة،  بهذه 
فكرة  لرت�سيخ  ال�سغر،  منذ  لأطفالهم 
وثقافة التوفـري لديهم، واأي�سا لال�ستفادة 
من هذه املدخرات فـي امل�ستقبل وبالأخ�س 

الأق�ساط  وارتفاع  املعي�سة  غالء  ب�سبب 
الدرا�سية فـي املدار�س واجلامعات.

ال�سحوبات  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 
القائمة  التوفـري  ح�سابات  جميع  ت�سمل 
توفـري  ح�ساب  فتح  خالل  من  واجلديدة، 
القائم  التوفـري  ح�ساب  تغذية  اأو  جديد 
للر�سيد  الأدنى  احلد  على  احلفاظ  مع 
�سهر  جائزة  اأن  العلم  مع  املطلوب، 
لهذا  الكربى  اجلائزة  هي   2014/12

العام، �سوف يتم ال�سحب عليها فـي نهاية 
�سعف   25 مبقدار  وهي  ال�سهر،  هذا 

دينار  األف   125 اأق�سى  وبحد  الر�سيد 
اأردين لفائزين حمظوظني، مبا جمموعه 
يكون  اأن  على  اأردين،  دينار  األف   250

 1000 املّدخر  ر�سيد  فـي  الأدنى  احلد 
ال�سحب  لدخول  للرت�ّسح  اأردين  دينار 
لالإطالع  الكربى.  اجلائزة  هذه  على 
على مواعيد ال�سحب واجلوائز والفائزين، 
وم�ستجدات احلمالت لالأفراد يرجى متابعة 
بعنوان   Facebook الـ  على  �سفحتنا 

 .Bank of Jordan – Palestine
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بــانــورامــا

الفل�سطيني بدعم  التجاري  البنك  �ساهم 
بطولة  فـي  اهلل،  رام   - �سور�س  اأكادميية 
"اجلوجت�سو"،  لريا�سة  املفتوحة  باري�س 
الفرن�سية  العا�سمة  فـي  اأقيمت  التي 
ما  فـيها  و�سارك  الأوىل،  للمرة  باري�س 
اأنحاء  كافة  من  لعب   800 عن  يزيد 

العامل ومن خمتلف الفئات العمرية، وقد 
حققت الكادميية فوزا م�سرفا بح�سولها 
البطولة  فـي  الذهبية  امليدالية  على 
بطولة  فـي  الأوىل  للمرة  فل�سطني  ومتثيل 

تقام فـي اأوروبا لريا�سة "اجلوجت�سو". 
ال�سوا  ال�سيد عزام  قال  وفـي هذا الطار 

الفل�سطيني  التجاري  للبنك  العام  املدير 
الفل�سطينية والأندية  الريا�سة  دعم  "ان 
واجب  املوهوبني  والالعبني  املحلية 
ح�سارة  تعك�س  فالريا�سة  وطني، 
العمل  جميعا  وعلينا  وال�سعوب،  الوطن 
بكافة  احلبيب  بوطننا  النهو�س  على 

ضمن برنامج »مشروعك كفـيلك« 
اطالق منتج أول فطر فلسطيني بتمويل من البنك التجاري الفلسطيني

ويدعم أكاديمية سورس فـي بطولة باريس المفتوحة »للجوجتسو«

الزراعية  "اأمورو"  �سركة  اأعلنت 
الفطر  ثمار  بقطف  البدء  عن  موؤخرا 
الفطر  مزرعة  فـي  نبتت  التي  الأوىل 
وبذلك  اأريحا،  مدينة  فـي  "اأمورو" 
بالبدء  وطنيا  جناحا  ال�سركة  �سجلت 
مرة  ولأول  الفل�سطيني  الفطر  بانتاج 
تاأ�س�ست  وقد  الوطن،  م�ستوى  على 
اأطلقها  "اأمورو" الزراعية والتي  �سركة 
اإىل  يطمحون  فل�سطينيني  �سبان  اأربعة 
وهم:  فل�سطينية،  زراعية  �سناعة  بناء 
�سمري  ار،  ن�سّ وديع  كحيل،  حممود 
�سركة  وهي  عقل ،  والطيب  خري�سة، 
زراعية تعنى بتزويد ال�سوق الفل�سطيني 
اجلديدة  باملنتجات  الزراعي  والقطاع 
ويتوقع  ال�سناعية،  الزراعة  خالل  من 
على  الفطر  بتوزيع  ال�سركة  تبداأ  اأن 
من  ابتداء  الفل�سطينية  املدن  كافة 
جار  العمل  اأن  كما   ،2015/01/15

على ادخال الفطر اىل قطاع غزة.
اأكد  الناجحة  التجربة  هذه  وعن 
للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام  ال�سيد 
البنك  دور  على  الفل�سطيني  التجاري 

خالل  من  الريادية  امل�ساريع  دعم  فـي 
الذي  كفـيلك"  "م�سروعك  برنامج 
الريادية  امل�سروعات  بتمويل  يعنى 
اأن  �ساأنها  من  والتي  كفالء  بدون 
اقت�سادنا  تقوية  م�سلحة  فـي  ت�سب 
حاجة  "اأن  م�سيفا  الواعد  الفل�سطيني 
الوطنية  للمنتجات  الفل�سطيني  ال�سوق 
وكوادر  �سباب  لبداع  حافزا  متثل 
بدائل  وايجاد  البداع  على  الوطن 
النجاح  لهذا  واأن  ال�سرائيلي،  للمنتج 
اأبعاده القت�سادية التي تتمثل فـي خلق 
للواقع  وحت�سني  جديدة  عمل  فر�س 

الآخر". اجلانب  القت�سادي من 
"م�سروعك  برنامج  اأن  اىل  ي�سار 
بتقدمي  يعنى  برنامج  هو  كفـيلك" 
القائمة  امل�ساريع  لأ�سحاب  التمويل 
مب�ساريع  البدء  اأو  م�ساريعهم  لتطوير 
الفرد،  دخل  حت�سني  بهدف  جديدة، 
وذلك  جديدة،  عمل  فر�س  وتاأمني 
وقد  كفالء،  وبدون  امل�سروع  ب�سمان 
ال�سركات  من  العديد  ا�ستفادت 
الربنامج،  هذا  �سمن  وامل�ساريع 

البنـ�ك فـي فل�ســــــطني12 

ق�س�س  احدى  "اأمورو"  �سركة  وتعترب 
برنامج  �سمن  الفردي  التمويل  جناح 

كفـيلك". "م�سروعك 
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ويشارك فـي رعاية أطول حوار إذاعي فـي العالم

ويجري السحب على الفائز باألمنية الرابعة فـي برنامج حسابات التوفـير »شو بتتمنى«

مع  للت�سامن  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
احلوار  �سيتناول  الفل�سطيني،  ال�سعب 
املواطن  تهم  حمورية  موا�سيع  عدة 
الفل�سطينية،  والق�سية  الفل�سطيني 
امل�ساريع  البطالة،  النقل،  حركة  اأهمها 
املنتج  والر�سوم،  ال�سرائب  الريادية، 
املوا�سيع  من  العديد  وغريه  الوطني 
�سخ�سيات  ا�ست�سافة  و�سيتم  الهامة، 
للمناق�سة  احلوار  خالل  ومتنوعة  كثرية 
ال�سيد  قال  ال�سياق  هذا  وفـي  والتحليل. 
التجاري  للبنك  العام  املدير  ال�سوا  عزام 
الفل�سطيني "اأن اأهمية امل�ساركة فـي هذه 
على  ال�سوء  ت�سليط  اىل  تهدف  الربامج 

وتربز  ناحية،  من  وق�ساياها  فل�سطني 
رغم  للعاملية  للو�سول  والتحدي  املقاومة 
فعالية  اأي  ندعم  ونحن  املعيقات،  كل 
من  للعاملية".  فل�سطني  ا�سم  تو�سل 
ناحيته قال مدير عام اإذاعة رايــة �سامح 
حمدان ان احلدث يعترب الأكرث متيزا فـي 
فل�سطني،  فـي  امل�سموع  العالم  ميدان 
كافة  اأنهت  رايــة  �سبكة  ان  اىل  م�سريا 
ل�ست�سافة  والرتتيبات  ال�ستعدادات 
والدويل. املحلي  امل�ستويني  على   احلدث 
امل�سروع  هذا  اأن  اىل  حمدان  ولفت 
اىل  عائداته  و�ستخ�س�س  ربحي  غري 

الجنازات التي يحققها.

املجتمع  لدعم  الدائم  �سعيه  اطار  فـي 
املجالت،  كافة  فـي  وق�ساياه  الفل�سطيني 
عن  الفل�سطيني  التجاري  البنك  اأعلن 
اذاعي  "اأطول حوار  رعاية  فـي  م�ساركته 
ر�سالة  فل�سطني  "من  العامل" بعنوان  فـي 
احلوار  و�سيقدم  للعامل"،  العالم 
طلعت  واملخ�سرم  املعروف  العالمي 
"راية اف ام"،  علوي بالتعاون مع اذاعة 
وقد مت حتديد مدة احلوار لتكون خم�سني 
الهواء،  على  ومتوا�سلة  مبا�سرة  �ساعة 

فل�سطينية. �سخ�سية   250 ومب�ساركة 
واأعلنت اجلهة املنظمة للحدث اأن احلوار 
�سيبداأ يوم الثنني املوافق 2014/11/24 

اأجرى البنك التجاري الفل�سطيني ال�سحب 
برنامج  فـي  الرابعة  الأمنية  حتقيق  على 
الذي  بتتمّنى"  "�سو  التوفـري  ح�سابات 
يتيح حل�سابات العمالء القائمة واجلديدة 
اأمنية  حتقيق  على  ال�سحب  فـي  الدخول 
اىل  بال�سافة  �سهرين،  كل  الفائز 
 2014 فابيا  �سكودا  �سيارة  على  ال�سحب 
�سهور،  ثالثة  كل  وجممركة  مرخ�سة 
وفازت باجلائزة ال�سيدة زينب حامد نوفل 
الرام،  فرع  لدى  واملدخرة  القوا�سمي، 
اأمنيتها  بتحقيق  البنك  �سيقوم  حيث 
واملتمثلة فـي اجراء اأعمال �سيانة وحتديث 

فـي منزلها بقيمة 20,000 دولر.

الفل�سطينية  الريا�سة  ودعم  املجالت، 
ال�سوا  ثمن  كما  العاملية،  اىل  لو�سولها 
امليدالية  على  وح�سولها  الكادميية  فوز 

فرن�سا  فـي  فل�سطني  ومتثيلهم  الذهبية 
دعم  اأهمية  على  موؤكدا  �سورة"،  باأف�سل 
يحققون  الذين  الفل�سطينيني  الالعبني 

الظروف  ظل  فـي  النجاح  تلو  النجاح 
الريا�سي  القطاع  يعانيها  التي  ال�سعبة 

فل�سطني.  فـي 
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BME 100 ضمن اإلصدار الخامس لمجلة
البنك الوطني يحتل المركز األول بين البنوك األسرع نموا فـي الشرق األوسط

ويحقق 4.5 مليون دوالر ارباحا قبل الضريبة
وموجوداته تتعدى 606 مليون دوالر للتسعة أشهر المنتهية من العام 2014

ملجلة  اخلام�س  الإ�سدار  �سمن 
ال�سادرة   ،2014 للعام   BME 100

 CPI Financial موؤ�س�سة  عن 
للبنوك  املايل  الأداء  واملخت�سة  بتقييم 
درا�سات  اأ�سارت  الأو�سط،  ال�سرق  فـي 
البنك  تربع  اىل  الكّمي  املايل  التحليل 
الوطني على عر�س البنوك الأ�سرع منوا 
فـي  منوا  بتحقيقه  الأو�سط  ال�سرق  فـي 
للعام   % 51 ن�سبتها  بلغت  موجوداته 
دولر،  529,599  مليون  لتبلغ   2013

كل  تليه  التي  املراتب  فـي  جاء  بينما 
الإماراتي،  املتحد  العربي  البنك  من 
�ساب  وبنك  البحريني،  اخلري  وبنك 
ال�سعودي، وبنك بروة القطري، والبنك 
اللبناين،  وبنك بريوت  العماين،  الأهلي 
الإحتاد  وبنك  الكويتي،  بوبيان  وبنك 

التوايل. الأردين على 
ح�سن  احلاج  احمد  اأعرب  جانبه،  من 
عن  الوطني،  للبنك  العام  املدير 
امللفتة  النتائج  بهذه  وفخره  �سعادته 
اقليمي،  م�ستوى  على  اأ�سبحت  التي 
مناف�سة  من  متكن  البنك  ان  م�سريا 
ت�سل  الأو�سط  ال�سرق  فـي  كبرية  بنوك 
مليارات  ع�سرات  اىل  موجوداتها 

اأعلن البنك الوطني عن نتائجه املالية 
للت�سعة اأ�سهر املنتهية من العام 2014 
مليون   4.5 و�سلت  ارباحا  بتحقيقه 
دولر قبل احت�ساب ال�سريبة، اأي بنمو 

املرتبة  حتقيق  وا�ستطاع  الدولرات، 
الأوىل بينها م�سريا ان هذا اجناز كبري 
عمالء  �ساكرا  اإجنازاتنا،  قائمة  يتوج 
التي  العالية  الثقة  على  الوطني  البنك 
ب�سكل  انعك�س  الذي  الأمر  للبنك  اولوها 

اأداءه.  البنك وتطور  كبري على منو 
املالية  التحليلية  الدرا�سات  اأ�سارت  كما 
 Banker Middle East 100 ملجلة 
املرتبة  اي�سا  الوطني  البنك  اىل حتقيق 
الأو�سط  ال�سرق  فـي  البنوك  بني  الأوىل 
حجم  منو  ناحية  من   2013 للعام 

بلغت ن�سبته 26.6 % مقارنة باأرباحه 
من  الفرتة  نف�س  فـي  ال�سريبة  قبل 
ما  �سجلت  والتي  املا�سي،  العام 
يقارب 3.6 مليون دولر. كما واأ�سارت 

والتي   % 58 بلغت  بن�سبة  مطلوباته 
بينما  دولر،  مليون   474,633 بلغت 
فل�سطني  فـي  الزيادة  متو�سط  بلغت 
البنك  21 %.  وجاء  عام  ب�سكل 
بني  الثانية  املرتبة  فـي  اي�سا  الوطني 
حيث  من  الأو�سط  ال�سرق  فـي  البنوك 
 % 42 بلغت  بن�سبة  دخله  حجم  زيادة 
زيادة  حيث  من  اي�سا  الثانية  واملرتبة 
 % 78 ن�سبته  بنمو  ال�سافـية  ارباحه 
اخلري  بنك  الأول  املركز  على  لي�سبقه 

البحريني.

موجوداته  منو  اىل  املالية  البيانات 
مليون   606 لتتجاوز   % 14.4 بن�سبة 
مليون   529.6 كانت  ان  بعد  دولر 

دولر فـي نهاية العام 2013. 
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و يعلن تغطية االكتتاب الثانوي العام بما يقارب 21 مليون سهما
و األسهم غير المكتتب بها ستؤول الى بنك اإلتحاد

النتائج  عن  اليوم  الوطني  البنك  اأعلن 
العام  الثانوي  لالكتتاب  النهائية 
 25 اأ�سل  من  �سهما  مليون   21 بتغطية 
مليون  مت طرحها امام م�ساهمي البنك 
من خالل الكتتاب الثانوي العام الذي 
املن�سرم  ال�سهر  منت�سف  بداأ  قد  كان 

احلايل. ال�سهر  ملطلع  وامتد 
لالكتتاب  النهائية  النتائج  على  وتعليقا 
العام، قال طالل نا�سر الدين  الثانوي 
برغم  اإنه  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع 
الأرا�سي  بها  متر  التي  ال�سعبة 
الوطني  البنك  ان  اإل  الفل�سطينية 
جدا  بارزة  نتائج  يحقق  ان  ا�ستطاع 
ن�سبة  التغطية  فاقت  اذ  الكتتاب،  فـي 

املطروحة،  الأ�سهم  قيمة  من   % 83

تدل  الكبرية  الن�سبة  هذه  ان  موؤكدا 
بالبنك  العالية  امل�ساهمني  ثقة  على 
ح�س�سهم  لزيادة  دفعهم  الذي  الأمر 
الذي  الواعد  بامل�ستقبل  منهم  اإميانا 

امل�سرف. ينتظر 
من  تبقى  ما  انه  الدين  نا�سر  واأو�سح 
�ستخ�س�س  بها  مكتتب  غري  اأ�سهم 
تنفـيذا  الإحتاد/الأردن،  بنك  ل�سالح 
التفاهم  مذكرة  فـي  جاءت  التي  للبنود 
والتي  الطرفـني  بني  توقيعها  مت  التي 
طريق  عن  ال�ستحواذ  قيمة  بدفع  تفـيد 
من   % 10 قيمته  مبا  ا�سهم  ا�سدار 
راأ�س املال بعد الكتتاب الثانوي العام. 
على  ال�ستحواذ  عملية  ان  اىل  م�سريا 

فـي  الإحتاد  بنك  والتزامات  اأ�سول 
قبل  التنفـيذ  حيز  �ستدخل  فل�سطني 
بنك  و�سيدخل  احلايل،  العام  نهاية 
فـي  ا�سرتاتيجي  ك�سريك  الإحتاد 
ليمثله ع�سوا واحدا فـي  الوطني  البنك 
املوافقات  ا�ستكمال  بعد  الإدارة  جمل�س 

للعملية. الالزمة 
الثانوي  الكتتاب  نتائج  وبعد 
املدفوع  البنك  مال  راأ�س  العام،  زاد 
بعد  دولر  مليون   71 حوايل  لي�سبح 
اأي  دولر  مليون   50 حوايل  كان  اأن 
لي�سبح  دولر،  مليون   21 بلغت  بزيادة 
بنك  اأكرب  ثاين  بذلك  الوطني  البنك 
املال  راأ�س  حجم  حيث  من  فل�سطيني 

املدفوع.

املالية،  البيانات  نتائج  على   وتعليقا 
اأعرب اأحمد احلاج ح�سن، املدير العام 
للبنك الوطني عن �سعادته بهذه النتائج 
وترية  تباطوؤ  برغم  اإنه  قائال  البارزة، 
اإل ان  الأداء القت�سادي فـي فل�سطني، 
نتائج  حتقيق  ا�ستطاع  الوطني  البنك 
مالية مميزة تعك�س متانة مركزه املايل 
وقدرته على ادارة الأموال ب�سكل فعال، 
فـي  زيادة  حقق  البنك  ان  اىل  لفتا 
حجم ودائع العمالء مبقدار 85 مليون 
بنمو  املن�سرم،  العام  نهاية  عن  دولر 
مليون   387 لتبلغ حوايل   % 28 ن�سبته 
302 مليون دولر،  ان كانت  بعد  دولر 
�ساكرا العمالء على الثقة الكبرية التي 
جناحات  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  هي 

البنك املتتالية، واعدا بال�ستمرار على 
هذا النهج ليكون البنك عند ح�سن ظن 

وثقة متعامليه.
الت�سهيالت  حمفظة  يخ�س    وفـيما 
منت  فقد  املبا�سرة  الئتمانية 
 298.6 اىل  لت�سل  بن�سبة  30.8 % 
املالية  اأ�سهر  للت�سعة  دولر  مليون 
 228 حوايل  �سجلت  ان  بعد  املنتهية، 
 .2013 العام  نهاية  دولر  مليون 
الفوائد  ايرادات  ارتفاع  بالإ�سافة 
مليون   12 يقارب  ما  لتبلغ  والعمولت 
مليون   9.2 حوايل  كانت  ان  بعد  دولر 
دولر فـي نف�س الفرتة من العام 2013 
اأي بنمو فاقت ن�سبته 30 %، الأمر الذي 

يدل على الن�ساط الت�سغيلي احلقيقي.

حمفظة  منو  ح�سن  احلاج   واأ�سند 
اىل  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 
املدرو�سة  امل�سرفـية  واخلدمات  املنتجات 
تطويرها  على  الوطني  البنك  يعمل  التي 
القت�سادية  القطاعات  لحتياجات  وفقا 
وتلبي  قطاع  كل  تخدم  والتي  باختالفها 
احلزم  اىل  بالإ�سافة  الفعلية،  احتياجاته 
واحلداثة  للتطور  واملواكبة  التقليدية  غري 
التي يعمل البنك على ادخالها اىل ال�سوق 
امل�سرفـي الفل�سطيني لفتا اىل ان البنك 
القادمة  القليلة  الأ�سابيع  فـي  �سيطلق 
التطبيق  وهو  موبايل"   TNB" تطبيق 
ليقدم  الأول  الفل�سطيني  امل�سرفـي 
امل�سرفـية  احللول  واأ�سهل  اأ�سرع  لعمالئه 

والأكرثها اأمانا وتطورا.
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وبالتنسيق مع شركة الوعي الفلسطيني لحقوق اإلنسان
يقدم مساعدة مالية عاجلة ألحد العائالت المحتاجة

الفل�سطيني  الوعي  �سركة  �سكرت  بدورها 
ممثلة مبديرها التنفـيذي �سامر عريقات 
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل على تربعه 
ال�سخي واأكدت على اأن ذلك لي�س بجديد 
بعطائه  عرف  الذي  ال�سكان  بنك  على 
فـي  املميز  ودوره  املجتمع  مع  وان�سجامه 

م�ساعدة احلالت الن�سانية و التنموية.
للبنك  القليمي  املدير  �سرح  جانبه  ومن 
امل�ساعدة  هذه  باأن  الربغوثي  حممد  ال�سيد 
انبثقت من املنطلق الإن�ساين، كما واأكد على 

ال�سيد  الإقليمي  املدير  اأكد  جانبه  ومن 
ياأتي  اللقاء  هذا  باأن  الربغوثي،  حممد 
مبداأ  تر�سيخ  باأهمية  البنك  من  اإميانًا 
التوعية امل�سرفـية لدى كافة فئات املجتمع 
عرب عقد ور�سات عمل وتدريبات وان�سطة 
خمتلفة ون�سر الثقافة امل�سرفـية ول �سيما 
باأو�ساط الأجيال القادمة، كما ا�ساف باأن 
بنك ال�سكان يعمل با�ستمرار على توعية 
طالب وطالبات املدار�س من جميع اأنحاء 

اأهمية ال�سراكة والتعاون وتوحيد اجلهود فـي 
بحيث  املجتمعية،  واخلدمة  اخلريي  العمل 
يرتتب على اجلميع التعا�سد ورفع ا�سمى قيم 

التاآخي وامل�ساركة مع ابناء الوطن الواحد.
الوعي  �سركة  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
غري  �سركة  الن�سان،  حلقوق  الفل�سطيني 
ربحية تقوم بجمع التربعات وتخ�سي�سها 
للحالت الن�سانية فـي القرى النائية والتي 
واقت�سادية  �سحية  ظروف  من  تعاين 

�سعبة.

الوطن بالقطاع امل�سرفـي، بهدف تطوير 
معرفة ابنائنا و�سناع الغد باهمية القطاع 

امل�سرفـي لالقت�ساد الفل�سطيني.
املدر�سة  �سكرت  التدريب  نهاية  وفـي 
ممثلة بادارتها ومعلماتها وطالباتها بنك 
والتي  املهمة  اللفتة  هذه  على  الإ�سكان 
لبع�س  وافـي  �سرح  تقدمي  مت  خاللها  من 
الدرو�س بالدارة والقت�ساد والريا�سيات 

واملعامالت التجارية بالقطاع امل�سرفـي.

بنك اإلسكان يعقد لقاء تدريبيا حول المعامالت التجارية
لطالبات مدرسة حميدي البرغوثي الثانوية فـي قرية عابود / رام اهلل
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و يساهم بدعم صندوق الطالب المحتاج فـي بيت ساحور
بالتنسيق مع الجمعية الخيرية األرثوذكسية العربية

ويتبرع لترميم متحف التراث الشعبي الفلسطيني

حر�س البنك على امل�ساهمة الفّعالة بامل�سوؤولية 
الجتماعية، والتي تعترب من اأوائل اهتماماته، 
التعليمية لكافة  وحر�سه على امتام امل�سرية 
على  واأكد  كما  كان،  اأي ظرف  الطلبة حتت 
اهمية ال�سراكة والتعاون وتوحيد اجلهود فـي 
بحيث  املجتمعية،  واخلدمة  اخلريي  العمل 
يرتتب على اجلميع التعا�سد ورفع ا�سمى قيم 

تعك�س  امل�ساهمة  هذه  اأن  الربغوثي  حممد 
مب�سوؤولية  التزامه  على  البنك  حر�س 
املنبثقة  التنموية  روؤيته  وتعزيز  الجتماعية، 
من مفهوم التنمية امل�ستدامة وروح امل�سوؤولية 

فـي جمالت عديدة .
فـي  تاأ�س�س  ال�سعبي  الرتاث  اأن متحف  يذكر 

التاآخي وامل�ساركة مع ابناء الوطن الواحد.
اخلريية  اجلمعية  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ربحية  غري  موؤ�س�سة  العربية،  الرثوذك�سية 
لدعم  وتخ�سي�سها  التربعات  بجمع  تقوم 
يعانون  الذين  املحتاجني  اجلامعيني  الطلبة 
اكمال  تعيق  �سعبة  اقت�سادية  ظروف  من 

م�سريتهم التعليمية.

حلفظ   1977 عام  الأ�سرة  اإنعا�س  جمعية 
اقتناء  عرب  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث 
فـي  وعر�سها  التقليدية  والأدوات  الألب�سة 
كحق  حلفظه  و�سعياً  خم�س�سة،  قاعات 
اأ�سيل لالأجيال القادمة من ال�سياع وال�سرقة 

والندثار. 
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بمشاركة نائب رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد 
البنك اإلسالمي الفلسطيني يعقد لقاء لمناقشة استراتيجيته ومنتجاته الجديدة لعام 2015

عقد البنك الإ�سالمي الفل�سطيني لقاًء 
مب�ساركة  متتاليني  يومني  مدى  على 
ال�سيد  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
املجل�س  واأع�ساء  ونائبه  امل�سري  ماهر 
الرقابة  وهيئة  التنفـيذية  والإدارة 
والفروع،  الدوائر  ومدراء  ال�سرعية 
من  كل  اللقاء  هام�س  على  �سارك  كما 
القت�ساد  ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب 
�سلطة  وحمافظ  م�سطفى،  حممد  د. 

النقد د. جهاد الوزير. 
ا�سرتاتيجية  مناق�سة  اللقاء  خالل  ومت 
 ،2015 للعام  الأهداف  وحتديد  البنك 
جل�سات  عدة  على  اللقاء  ا�ستمل  كما 
من  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ملناق�سة 
الت�سغيلية  ال�سرتاتيجيات  و�سع  خالل 
وحتديد ال�سيناريوهات املحتملة، وعر�س 
التي  اجلديدة  املنتجات  من  جمموعة 
يطرحها البنك، وفـي ختام اجلل�سات مت 
ملجل�س  ورفعها  الالزمة  التو�سيات  و�سع 
اأجل  من  واإقرارها  لعتمادها  الإدارة 

البدء بتنفـيذها بداية العام املقبل.
رئي�س  امل�سري  ماهر  ال�سيد  واأو�سح 
يندرج  اللقاء  هذا  "اأن  الإدارة  جمل�س 
�سمن اآليات العمل التي ينتهجها البنك 
والهادفة اإىل اإتاحة الفر�سة ملناق�سة كل 
اخلربات  وتبادل  املحيطة،  امل�ستجدات 
لإعداد  الآراء  كافة  من  وال�ستفادة 
تعزيز  فـي  ت�سهم  التي  ال�سرتاتيجيات 
للنمو  ومواكبته  البنك،  وتطور  م�سرية 

حول  الإ�سالمية  البنوك  ت�سهده  الذي 
العامل، من اأجل زيادة احل�سة ال�سوقية 

للبنك فـي فل�سطني".
العام  املدير  قا�سم  بيان  ال�سيد  واأ�سار 
اإىل الإجنازات التي حققها البنك خالل 
العديد  اإطالق  مت  حيث   ،2014 العام 
الإ�سالمية،  امل�سرفـية  املنتجات  من 
اقت�سادية  م�ساريع  فـي  وال�ستثمار 
مببلغ  وامل�ساركة  امل�ساربة  باأ�سلوب 
تلك  تعود  اأن  متوقعًا  دولر،  مليون   12

جيدة  بعوائد  البنك  على  ال�ستثمارات 
خالل الأعوام الأربعة القادمة، فـي حني 
بطاقات  اإطالق  القادم  العام  �سي�سهد 
ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمان 

الإ�سالمية.
وبالتعاون  البنك  اأن  اىل  قا�سم  ولفت 
و�سندوق  للتنمية  ال�سالمي  البنك  مع 
بتاأ�سي�س  قام  الفل�سطيني  ال�ستثمار 
والتي  الإ�سالمي،  للتمويل  اإجارة  �سركة 

خا�سة  منتجات  تقدمي  على  تعمل 
املوؤ�س�سات  اإىل  الإ�سالمي  بالتاأجري 
ال�سغرية واملتو�سطة احلجم فـي ال�سوق 

الفل�سطيني.
الوزراء  رئي�س  نائب  اأ�سار  كلمته  وفـي 
حممد  الدكتور  القت�ساد  ووزير 
امل�سطرد  اإىل"التطور  م�سطفى، 
حول  الإ�سالمية  امل�سرفـية  للخدمات 
جديدة  اأ�سواق  اإىل  ودخولها  العامل، 
واأوروبا،  واإفريقيا  اآ�سيا  فـي  واعدة 
ليثبت التمويل الإ�سالمي قدرته ومرونته 
التحديات  من  العديد  جتاوز  على 
البنك  فـي  جتلى  ما  وهذا  وال�سعوبات، 
الإ�سالمي الفل�سطيني الذي اأ�سبح اليوم 
تقدمي  فـي  رائدة  اقت�سادية  موؤ�س�سة 
اخلدمات التمويلية املتوافقة مع ال�سريعة 
منوًا  وي�سهد  فل�سطني،  فـي  الإ�سالمية 
متزايدًا فـي الفرتة الأخرية الأمر الذي 
القطاعات  من  العديد  على  ينعك�س 
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ويدرس آفاق النمو والتوسع فـي غزة
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  يقوم 
املمكنة  والتطور  النمو  اآفاق  بدرا�سة 
خدمة  تقدمي  اأجل  من  غزة  قطاع  فـي 
للجمهور  مميزة  ا�سالمية  م�سرفـية 
الفل�سطيني ومن اأجل امل�ساهمة الفاعلة 
فـي بناء الوطن، وفـي هذا الإطار قام 
الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يرافقه  امل�سري  ماهر  الفل�سطيني 
قا�سم  بيان  ال�سيد  للبنك  العام  املدير 
ال�سعدي  ال�سيد عماد  الإقليمي  واملدير 
بزيارة تفقدية لفروع البنك الإ�سالمي 

الفل�سطيني فـي قطاع غزة.
وعرب ال�سيد ماهر امل�سري عن �سعادته 
غياب  بعد  غزة  قطاع  بزيارة  الغامرة 
ع�سر �سنوات م�سيدًا باأهلها و�سمودها، 
اجلديد  الإدارة  جمل�س  حر�س  موؤكدًا 
جديدة  اآفاق  وفتح  البنك  تطور  على 
للعمل ت�سهم فـي بناء ودعم القت�ساد 
الفل�سطيني، والتقى مبدراء فروع غزة 
اأهم  ل�ستعرا�س  التنفـيذية  والإدارة 
لقاء  فـي  طرحها  �سيتم  التي  املوا�سيع 
الإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  م�سريًا  البنك، 
رفع  هي  اجتاهات  اأربع  على  يركز 
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كفاءة  م�ستوى  ورفع  العاملني  كفاءة 
اجلغرافـي  والنت�سار  الإداري  العمل 
وتعزيز �سورة البنك وتطويرها حمليًا 

وعامليًا.
من جانبه، اأكد بيان قا�سم املدير العام 
حر�س  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 
اإدارة البنك على التفاعل اليجابي مع 
جمل�س الإدارة الذي مت انتخابه موؤخرًا 
بهدف حتقيق منو اأف�سل ملوارد البنك 

وا�ستغالل اأمثل ملوارده املتاحة.
فـي  البنك  موظفـي  اأن  قا�سم  واأو�سح 
قطاع غزة على قدر كبري من امل�سوؤولية 
الظروف  مع  تعاملهم  فـي  والكفاءة 

طوال  القطاع  �سهدها  التي  ال�سعبة 
اإدارة  اأن  اىل  لفتًا  املا�سية،  الفرتة 
واهتمامها  التزامها  اإطار  وفـي  البنك 
مبوظفـيها قامت ب�سل�سلة من الدورات 

التدريبية والتاأهيلية للموظفـني.
وقرى  مدن  عدة  بزيارة  الوفد  وقام 
فـي قطاع غزة لدرا�سة اإمكانية التو�سع 
مكاتب  فتح  خالل  من  بها  والنت�سار 
وفروع جديدة للبنك. كما تفقد الوفد 
الأعمال اجلارية فـي مكتب ال�سجاعية 
اأن  املنتظر  من  والذي  الن�ساء  قيد 
يفتتح فـي الفرتة القادمة اأمام عمالء 

البنك.

مقدمتها  وفـي  الأخرى،  القت�سادية 
قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة".

النقد  �سلطة  حمافظ  او�سح  جهته،  من 
لعبته  الذي  الدور  الوزير  جهاد  الدكتور 
�سلطة النقد فـي حتقيق ال�ستقرار املايل 
التحديات  ظل  فـي  وذلك  فل�سطني،  فـي 
والتقلبات ال�سعبة التي ت�سهدها املنطقة 

مثل  واأهمية  امل�ستويات،  خمتلف  على 
واقع  على  الطالع  فـي  اللقاءات  هذه 
من  وال�ستفادة  الفل�سطيني،  القت�ساد 

التجارب املتبادلة.
ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  رئي�س  وب�سفته 
على  عفانة  الدين  ح�سام  الدكتور  اأكد 
ال�سريعة  مبعايري  البنك  التزام  مدى 

التعامالت  خمتلف  فـي  الإ�سالمية 
واملنتجات  باخلدمات  م�سيدًا  املالية، 
والتي  البنك،  يطرحها  التي  اجلديدة 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  تتوافق 
املالية  الحتياجات  وتلبي  جهة،  من 

لل�سوق الفل�سطيني.
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بــانــورامــا
بنك فلسطين وشركاه يفتتحون ثالث حدائق ترفـيهية

فـي كل من مدن نابلس والبيرة وبيت جاال ضمن مشروع »حدائق البيارة« 

هاشم الشوا يلتقي رئيسة جمهورية تشيلي ميشيل باشلي
ويبحث معها سبل التعاون المشترك واألوضاع االقتصادية فـي فلسطين

ترفـيهية  حدائق  ثالث  فل�سطني  بنك  افتتح 
لالأطفال �سمن م�سروع "حدائق البيارة" الذي 
ينفذه لإن�ساء اأماكن ترفـيهية اآمنة لالأطفال فـي 
غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  مناطق  خمتلف 
وجرى افتتاح احلدائق فـي كل من مدينة البرية 
مبحافظة رام اهلل، ومدينة بيت جال مبحافظة 
بيت حلم، وفـي حي املعاجني مبحافظة نابل�س. 
افتتاحه  خالل  من  فل�سطني  بنك  ويهدف 
من  جزًء  فل�سطني  اأطفال  ملنح  احلدائق  لهذه 
حقهم فـي اللعب، حيث ما يزالوا يعانون حياة 
التعليمية  النواحي  كافة  فـي  ال�سعوبة  بالغة 
وقد  والرتفـيهية.  والقت�سادية  والجتماعية 
انطالقًا  امل�سروع  هذا  اطالق  اىل  البنك  بادر 
وان�سم اىل جانبه  من م�سوؤوليته الجتماعية، 

ال�سوا، رئي�س جمل�س  ال�سيد ها�سم  التقى 
فل�سطني،  لبنك  العام  واملدير  الإدارة 
مي�سيل  ت�سيلي  جمهورية  رئي�سة  مع 
الق�سايا  من  عددا  معها  وبحث  با�سلي، 
فـي  امل�سرتك  التعاون  و�سبل  القت�سادية 
عدد من املجالت. وفـي بداية اللقاء، لقي 
الرئي�سة  فخامة  من  حارا  ترحيبا  ال�سوا 
الت�سيلية، حيث اأ�سارت اىل عمق العالقات 
ووقوف  تاريخيا،  الت�سيلية  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اىل  حكومتها 
بدوره  واملنا�سبات.  الظروف  كافة  فـي 
جلمهورية  وتقديره  �سكر  عن  ال�سوا  عرب 
ت�سيلي رئا�سة وحكومة و�سعبا، موؤكدا على 
العالقة الأخوية التي جتمع ال�سعبني رغم 
بعد امل�سافة اجلغرافـية بني البلدين. كما 

جمموعة من ال�سركاء الذين اآمنوا بحق اأطفال 
فل�سطني فـي اللعب والتعليم واحلركة. حيث اأن 
�سغرية  لقرية  واحدة  ترفـيهية  حديقة  اإن�ساء 
�سليمة  �سحية  برتبية  �سي�سهم  فل�سطني  فـي 
والتطوير  التفكري  على  وي�ساعدهم  لأطفالنا، 
ترفـيهية  اأوقاتًا  ق�سائهم  والبداع، ف�سال عن 

مميزة مع الأهل والأ�سحاب. يذكر باأن �سركاء 
البنك فـي م�سروع حدائق البيارة هم؛ موؤ�س�سة 
التعاون، وموؤ�س�سة اأنريا، وموؤ�س�سة منى وبا�سم 
ح�سمة، وموؤ�س�سة جورج وروندا �سامل، بالإ�سافة 
اىل البلديات والعائالت التي تربعت بالأرا�سي 

التي اأن�ساأت عليها احلدائق. 

اأو�سح ال�سوا، للرئي�سة الت�سيلية دور البنك 
فـي التوا�سل مع اجلالية الفل�سطينية فـي 
الوطن  خارج  الكرب  تعد  التي  ت�سيلي، 
العربي وتقدمي خدمات وامتيازات حلثهم 
م�ساعدة  فـي  وامل�ساهمة  التعاون  على 
النهو�س  على  الفل�سطيني  القت�ساد 
ذاته  الوقت  فـي  م�سريا  والتطور،  والنمو 

"بل�ستينو" للعام  لنادي  البنك  اىل رعاية 
يلعب  نادي  وهو  التوايل،  على  الثالث 
الت�سيلية.  باجلمهورية  املمتازة  بالدرجة 
ناق�س  الت�سيلية،  الرئي�سة  �سيافة  وفـي 
ال�سوا مع الرئي�سة با�سلي �سبل ال�ستفادة 
لتطوير  املوجودة  الت�سيلية  اخلربات  من 
نظام  ومنها  الفل�سطيني،  القت�ساد 
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ويحصد ثالثة جوائز عالمية خالل الشهرين الماضيين
كأفضل بنك فـي فلسطين وأفضل شركة فـي مجال عالقات المساهمين للعام 2014

ال�سهرين  خالل  فل�سطني  بنك  ح�سد 
موؤ�س�سات  من  جوائز  ثالث  املا�سيني 
للعام  فل�سطني  فـي  بنك  كاأف�سل  عاملية 
 Global 2014. فقد اأعلنت كل من جملة

Finance امل�سرفـية العاملية للعام الثالث 

التوايل، منحها بنك فل�سطني جائزة  على 
ت�سنيفها  �سمن  فل�سطني  فـي  بنك  اأف�سل 
كما  الأو�سط،  ال�سرق  فـي  البنوك  لأف�سل 
املالية   The Banker جملة  منحته 
ذات  التوايل  على  الثاين  للعام  العاملية 
اللقب. حيث تعنى هذه املوؤ�س�سات بدرا�سة 
ال�سرق  فـي  وامل�سرفـية  املالية  املوؤ�س�سات 
وحتليل  العامل  دول  وخمتلف  الأو�سط 
من  ون�سرها  منوها،  وموؤ�سرات  بياناتها 
خالل املجالت وال�سحف املختلفة ومواقع 

اىل  وبالإ�سافة  لها.  التابعة  النرتنت 
بنك  ح�سل  فقد  ال�سابقتني،  اجلائزتني 
على  التوايل  على  الثالث  للعام  فل�سطني 
فل�سطني  فـي  مدرجة  �سركة  اأف�سل  جائزة 

فـي جمال "عالقات امل�ساهمني" وذلك فـي 
ال�ساد�س جلمعية عالقات  ال�سنوي  املوؤمتر 
اأقيم  الذي  الأو�سط  ال�سرق  امل�ستثمرين- 

موؤخرا فـي مركز دبي املايل العاملي. 

الهام  والدور  اخلا�س  للقطاع  التقاعد 
بني  حيث  بنائه،  فـي  ت�سيلي  جلمهورية 
يجري  الذي  التقاعد  نظام  باأن  ال�سوا 
العمل على تطويره وتنفـيذه فـي فل�سطني، 

الت�سيلية  التجربة  من  م�ستوحى  نظام  هو 
وفـي  وناجحة.  مثلت جتربة مميزة  والتي 
تقديره  عن  ال�سوا  عرب  اللقاء،  نهاية 
مي�سيل  الرئي�سة  فخامة  اىل  وامتنانه 

على  اأثنى  كما  ا�ست�سافتها،  على  با�سلي 
وفتح  الفل�سطينيني  م�ساعدة  فـي  جهودها 
الفل�سطينية  واملوؤ�س�سات  لهم  وا�سعة  اآفاق 

على النهو�س والتطور. 

ويطلق حملة تسويقية جديدة لتمكين عمالئه من تسديد الفواتير وشحن أرصدة الهواتف النقالة
ودفع رسوم األقساط الجامعية والمدرسية من خالل خدمة االنترنت البنكي 

ت�سويقية  حملة  فل�سطني  بنك  اأطلق 
ال�ستفادة  على  عمالئه  لت�سجيع  جديدة 
التي  البنكي  النرتنت  خدمات  من 
اللكرتوين  موقعه  خالل  من  يقدمها 

. www.bankofpalestine.com

 اأو www.bop.ps. حيث متكن هذه اخلدمة 
البنكية  ح�ساباتهم  اىل  الدخول  من  العمالء 
الثابت  كالهاتف  املختلفة  الفواتري  وت�سديد 
والنرتنت  واملياه  الكهرباء  وفواتري  والنقال، 
عدادات  واأر�سدة  النقالة  الهواتف  و�سحن 

القد�س،  كهرباء  ل�سركة  الذكية  الكهرباء 
اجلامعية  الر�سوم  ت�سديد  اىل  بالإ�سافة 

واملدر�سية للطالب بدون فوائد اأو عمولت. 
خدمات  بتقدمي  فل�سطني  بنك  وينفرد 
يتمكن  حيث  مميزة،  الكرتونية 
من  اللكرتوين  ملوقعه  املت�سفحون 
التي  اخلدمات  هذه  من  ال�ستفادة 
والوقت.  اجلهد  من  الكثري  عليه  ت�سهل 
وال�سرعة  ال�ستخدام  ب�سهولة  وتتميز 
جماين.  ب�سكل  تنفـيذها  فـي  والدقة 

ت�سديد  ميكن  التي  ال�سركات  باأن  علما 
هي؛  اخلدمة  هذه  خالل  من  فواتريها 
"بالتل"،  الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة 
موبايل،  الوطنية  و�سركة  جوال،  و�سركة 
كهرباء  و�سركة  القد�س،  كهرباء  و�سركة 
و�سركة  لالإنرتنت  و�سركة ح�سارة  غزة، 
جمزو  و�سركة  لالإنرتنت،   call U

لالت�سالت، و�سركة نت �سرتمي، و�سركة 
مدى لالإنرتنت.



بــانــورامــا

ضمن مشروع »تحسين البيئة المدرسية« 
البنك العربي يحتفل بترميم 3 مدارس حكومية
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موؤ�س�سة  من  بتنفـيذ  العربي  البنك  د�سن 
مّت  حكومية  مدار�س  ثالثة  موؤخرًا،  اإجناز 
من  كل  فـي   2014 العام  خالل  ترميمها 
اأريحا وقباطية واخلليل وذلك �سمن م�سروع 
"حت�سني البيئة املدر�سية" الذي يتبناه البنك 
هذا  باأهمية  اإميانه  من  انطالقا  العربي 
التعليم  يخدم قطاع  الذي  التنموي  امل�سروع 
ب�سكل عام وطلبة املدار�س ب�سكل خا�س وما 

يحققه من نتائج اإيجابية ملمو�سة.
التي  الرتميم  اعمال  �سملت  وقد  هذا 
بلغت كلفتها 100,000 دولر فـي الثالث 
لبع�س  والتبليط  الدهان  اأعمال  مدار�س 
ال�سفوف، عالج الت�سققات فـي اجلدران 

ومعاجلة م�سكلة الرطوبة وت�سريب املياه، 
تركيب وحدات اإنارة جديدة ل�سمان روؤية 
�سليمة للطلبة، وكذلك تزفـيت ال�ساحات 
بالإ�سافة  ال�سبابيك،  و�سيانة  اخلارجية 
كحلة  وتنظيف  املطبخ  ترميم  اإعادة  اإىل 

احلجر اخلارجي. هذا وقد �ساهمت هذه 
�سليمة  تعليم  اأجواء  توفـري  فـي  الأعمال 
الثالث  فـي  966 طالب  يقارب  ملا  واآمنة 
فـي  املدار�س  اأقدم  تعد من  التي  مدار�س 

املنطقة.

ويطلق حملة توعية خاصة بالخدمات المصرفـية اإللكترونية
توعية خا�سة  العربي حملة  البنك  اأطلق 
باخلدمات امل�سرفـية الإلكرتونية الذاتية 
بهدف زيادة معرفة معتمديه واطالعهم 
خدمة  كل  وميزات  اخلدمات  هذه  على 
الت�سهيل  اىل  دائمًا  تهدف  والتي  منها، 

بالطريقة  وخدمتهم  املعتمدين  على 
تقوم  اخلدمات  هذه  ان  حيث  الأمثل، 
بت�سهيل جميع املعامالت امل�سرفـية التي 
اأي  ومن  وقت  اي  فـي  املعتمد  يحتاجها 
خدمة  كانت  �سواء  فـيه  يتواجدون  مكان 

امل�سرفـية  اخلدمة  الق�سرية،  الر�سائل 
عرب النرتنت، عربي موبايل، ال�سرافات 
مما  الهاتفـية.  اخلدمة  ومركز  الآلية 
ويرتقي  اجلهد  و  الوقت  عليهم  يوفر 

مب�ستوى اخلدمة املقدمة.

ويشارك فـي رعاية المؤتمر الرابع لزراعة االسنان فـي فلسطين
موؤمتر  برعاية  العربي  البنك  �سارك 
تعزيز  وذلك  ال�سنوي  الأ�سنان  اأطباء 
لدور البنك الريادي فـي تقدمي اخلدمات 
التمويلية  احللول  و  ال�ساملة  امل�سرفـية 
املتميزة. حيث يعترب هذا املوؤمتر من اأهم 
املوؤمترات املتميزة على م�ستوى فل�سطني، 
والذي اأثبت جناحه وا�ستمراره على مدى 

الأربع �سنوات املا�سية.
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بالتعاون  مفتوحًا  لقاءًا  العربي  البنك  نظم 
فـي  وال�سناعية  التجارية  الغرفة  مع 
الغرفة  اأع�ساء  بح�سور  جنني  حمافظة 
وكبار  الأعمال  رجال  من  وعدد  التجارية 
التجار فـي املحافظة، وذلك بهدف التوا�سل 
مع املعتمدين واطالعهم على اآخر التطورات 
فـي ال�سناعة امل�سرفـية على امل�ستوى املحلي 
انعكا�س  فـي  العربي  البنك  ودور  والعاملي 
ذلك على اأعماله وخدماته البنكية املتميزة.

ويرعى حفل تكريم الطلبة الفائزين فـي اولمبياد الرياضيات الفلسطيني
للعام 2014 مع جامعة خضوري

ويطلق برنامج »رواد«

ح�سرية  برعاية  العربي  البنك  �سارك 
باأوملبياد  الفائزين  الطلبة  تكرمي  حلفل 
تنظمه  الذي   2014 للعام  الريا�سيات 
خ�سوري   – التقنية  فل�سطني  جامعة 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. حيث 
بالت�سفـيات  الفائزين  الطلبة  تكرمي  مت 
وعددهم 18 طالبا وطالبة من اأ�سل 931 
ع�سر  احلادي  ال�سف  طلبة  من  م�سارك 

من خمتلف مدار�س حمافظات الوطن. 
من  الريا�سيات  اأوملبياد  م�سابقة  وتعترب 
تنمية  فـي  ت�ساهم  التي  الن�ساطات  اأهم 
التفكري  فـي  الطلبة  مهارات  و�سقل 
روح  وتنمية  امل�سكالت  وحل  املنطقي 
الإبداع لديهم بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة فـي 
فـي  الريا�سيات  وتعلم  تعليم  م�ستوى  رفع 

املدار�س. 

هذه  فـي  العربي  البنك  م�ساركة  وتاأتي 
على  تاأكيدًا  واملميزة  الهادفة  الرعاية 
وعلى  ونوعيته  بالتعليم  النهو�س  اأهمية 
�سرورة تعميق م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية 
كما  امل�ستويات،  كافة  على  التعليم  جتاه 
املجتمعية  واملبادرات  الأن�سطة  رعاية  اأن 
الهادفة هي اأحد الركائز التي يقوم عليها 

برنامج "معاً" للم�سوؤولية الجتماعية من 
البنك العربي، وهو برنامج متعدد الأوجه 
يرتكز على تطوير وتنمية جوانب خمتلفة 
من املجتمع من خالل مبادرات ون�ساطات 
قطاعات  عدة  خدمة  فـي  ت�سهم  متنوعة 
من بينها ال�سحة ومكافحة الفقر وحماية 

البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

"رواد6"  برنامج  العربي  البنك  اأطلق 
خمتلف  من  م�سارك   15 مب�ساركة 
فـي  والتجارية  الإدارية  التخ�س�سات 

اإىل  يهدف  والذي  الفل�سطينية  اجلامعات 
�سقل خربات ومهارات الطلبة اخلريجني 
ومكثف  �سامل  تدريبي  برنامج  واإعطائهم 

يتم  ثم  ومن  اأ�سهر   9 ملدة  الأجر  مدفوع 
البنك  فـي  مرموقة  وظائف  فـي  تعيينهم 

العربي. 



بــانــورامــا

البنك اإلسالمي العربي يسلم الفائز السادس شقة العمر بقيمة 100 ألف دوالر

بالشراكة مع البنك االسالمي العربي
اطالق برنامج »الرواد« التدريبي لطلبة كلية االقتصاد واألعمال فـي جامعة خضوري
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ال�سحب  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأجرى   
ال�ساد�س على �سقة العمر فـي برنامج "وفر 
مقر  فـي  ال�سحب  جرى  حيث  ومتلك"، 
الإدارة العامة للبنك / فرع البرية بح�سور 
كل من الدكتورة ليلى غنام عطوفة حمافظ 
حممد  وال�سيخ  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 
�سعيد مفتي عام قوات الأمن الفل�سطينية، 
وال�سيخ ابراهيم عو�س اهلل مفتي رام اهلل 
غرفة  رئي�س  رزق  خليل  وال�سيد  والبرية 
جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل، وال�سيد 
الأوقاف  وزارة  عام  مدير  القا�سم  جمال 
وال�سوؤون الدينية، وعدد من مدراء الدوائر 
املواطن  احلظ  �سعيد  وكان  البنك.  فـي 
ن�سال خليل حممد حماد املدخر لدى فرع 

اطلقت جامعة فل�سطني التقنية/خ�سوري، 
وخدمة  التنمية  �سوؤون  عمادة  خالل  من 
ال�سالمي  البنك  مع  وبال�سراكة  املجتمع 
التدريب  دائرة  خالل  من  العربي 
"الرواد"  برنامج  فعاليات  البنك  فـي 
التدريبي والتطبيقي لطلبة كلية القت�ساد 
والأعمال بهدف اإىل �سقل مهارة الطالب 
العملي  امل�سرفـي  الواقع  النظرية مع 
والرتكيز فـي هذه الدورات على املعامالت 
امل�سرفـية الإ�سالمية واأحكامها ال�سرعية، 

وطريقة عملها وتعاملها مع اجلمهور. 
مدير  بح�سور  الربنامج  اطالق  ومت 
�سامي  العربي  الإ�سالمي  البنك  عام 
فل�سطني  جامعة  رئي�س  مع  ال�سعيدي 
عورتاين  مروان  اأ.د.  خ�سوري  التقنية 

التي  باجلائزة  فاز  وقد  جنني  فـي  البنك 
 100 بقيمة  �سكنية  �سقة  عن  عبارة  هي 
األف دولر اأمريكي، الذي عرب عن �سعادته 

الإ�سالمي  للبنك  اجلزيل  و�سكره  البالغة 
عديدة  جوائز  من  يقدمه  ملا  العربي 
وخدمات م�سرفـية متميزة لكافة عمالئه.

فـي  وال�ستثمار  التعاون  اآفاق  بحث  ومت 
خ�سوري،   / التقنية  فل�سطني  جامعة 
خا�سة فـي جمالت دعم تطوير م�ساريع 
فـي اجلامعة  والبنيوية  والعلمية  الريادية 

املبذولة  اجلامعة  جهود  على  واطالعهم 
نحو  امل�ستقبلية  وتوجهاتها  ونه�ستها 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  عالقاتها  تر�سيخ 

اخلا�س. 



ويشارك فـي معرض األم والطفل

ويطلق حملة خاصة لتمويل موظفـي القطاع الحكومي

ويقوم بتعيين الدكتور جمال الكيالني
عضوًا فـي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك االسالمي العربي 

 العدد  60، كان�ن اأول 2014

25 البنـ�ك فـي فل�ســــــطني

فـي  العربي  ال�سالمي  البنك  �سارك 
معر�س الأم والطفل الذي اقيم فـي فندق 
ومب�ساركة  اأيام  ثالثة  ملدة  املوفنبيك 
الفل�سطينية  ال�سركات  من  العديد 
والهايل  العائالت  من  الكثري  وبح�سور 

الذين زارو املعر�س .
�سعيدي  �سامي  ال�سيد  اأكد  ناحيته  من 
ي�سعى  البنك  اأن  للبنك  العام  املدير 
للم�ساركة فـي كافة الن�ساطات واملوؤمترات 
امل�ساهمة  باب  من  تقام  التي  واملعر�س 
على  والعمل  الجتماعية  امل�سوؤولية  فـي 
لكافة  البنك  وبرامج  خدمات  اي�سال 

العربي  الإ�سالمي  البنك  �سعي  اإطار  فـي 
�سرائح  كافة  احتياجات  لتلبية  املتوا�سل 
اأف�سل  وتقدمي  الفل�سطيني  املجتمع 
باإطالق  قام  لهم،  امل�سرفـية  اخلدمات 
القطاع  موظفـي  لتمويل  خا�سة  حملة 
تتميز  والع�سكريني  املدنيني  احلكومي 
طويلة  �سداد  وفرتات  مناف�سة  باأ�سعار 
على  قدرتهم  تنا�سب  مي�سرة  وب�سمانات 

�سعيدي  �سامي  ال�سيد  واأ�سار  ال�سداد. 
احلملة  هذه  اأن  للبنك  العام  املدير 
القطاع  ملوظفـي  خ�سي�سًا  �سممت 
احلكومي الذين يوليهم البنك اهتمامًا 
وا�سعة  �سريحة  ي�سكلون  كونهم  كبريًا 
خا�سة  حلمالت  بحاجة  وهم  ومهمة 
تخفـيف  فـي  وت�ساهم  ظروفهم  تنا�سب 
طموحاتهم،  كافة  وحتقيق  اأعبائهم 

ميكنهم  احلملة  هذه  خالل  ومن 
التمويل  برامج  خمتلف  من  ال�ستفادة 
برنامج  وهي  البنك  يقدمها  التي 
ا�ستاأجر  برنامج  ال�سيارات،  متويل 
ال�سخ�سي  التمويل  وبرنامج  ومتلك، 
مناف�سة  مميزات  على  ح�سولهم  مع 

خا�سة بهم.

بتعيني  العربي  الإ�سالمي  البنك  قام 
الدكتور جمال الكيالين ع�سوًا فـي هيئة 
الفتوى والرقابة ال�سرعية املوحدة للبنك 
ليعمل بذلك مع كوكبة من املتخ�س�سني 
الفتوى  هيئة  فـي  الأجالء  وال�سيوخ 
تتكون  والتي  للبنك  ال�سرعية  والرقابة 
�سربي  عكرمة  عروة  الدكتور  من  كل 
عاي�س،  �سفـيق  والدكتور  للهيئة  رئي�سًا 

علي"،  "حممد  �سليم  حممد  والدكتور 
وجاء هذا التعيني فـي اإطار احلر�س على 
وال�ستفادة  املهنية  الكفاءات  ا�ستقطاب 
اأثبتت  والتي  الفل�سطينية  اخلربات  من 
التي  املوؤ�س�سات  فـي  ومتيزها  كفائتها 

بها. عملت 
من  الكيالين  جمال  الدكتور  ويعترب 
الدين  وعلماء  الأكادميني  اأبرز  اأحد 

درجة  ويحمل  فل�سطني  فـي  البارزين 
جامعة  من  ممتاز  بتقدير  الدكتوراة 
فـي  الإ�سالمية  والعلوم  الكرمي  القران 
 1994 العام  فـي  ال�سودان  جمهورية 
فـي جامعة  ال�سريعة  لكلية  ويعمل عميدًا 
الفتاء  فـي دار  الوطنية وع�سوًا  النجاح 
الأبحاث  من  العديد  وله  الفل�سطينية 

املن�سورة .

ب�سكل  النا�س  من  والتقرب  النا�س 
وبني  بينهم  احلاجز  لك�سر  �سخ�سي 

معهم  طيبة  عالقات  وبناء  البنك 
وخدمتهم فـي نف�س الوقت.
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بنك االستثمار الفلسطيني يفتتح تفرعه الرابع عشر فـي بلدة بير نباال - محافظة القدس

بــانــورامــا

تنفـيذاً  التفرع  هذا  "افتتاح  دية:  اأب� 
من  وبالرغم  ال�سرتاتيجية  لروؤيتنا 
كل التحديات يتحتم علينا الت�اجد فـي 
املتعاملني  احتياجات  لتلبية  امل�اقع  كل 

معنا".
نرى  اأن  اأجمل  "ما  احل�سيني:  عدنان 
القد�س  فـي  الفل�سطينية  البن�ك 
وخا�سة هذا الذي يحمل ا�سم فل�سطني 

و قد ح�سر فعليا اىل القد�س". 
تفرعه  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  افتتح 
نبال  بري  بلدة  فـي  ع�سر  الرابع  اجلديد 
وم�ساركة  برعاية   2014/12/04 بتاريخ 
عدنان  وحمافظها  القد�س  �سوؤون  وزير 
احل�سيني ورئي�س جمل�س اإدارة البنك عبد 
�سلطة  مندوب  وبح�سور  دية  اأبو  العزيز 
ونائب  فرعون  علي  الفل�سطينية  النقد 
ورئي�س  �سيام  عبداهلل  القد�س  حمافظ 
النبايل  توفـيق  احلاج  املحلي  املجل�س 
عام  ومدير  الإدارة  جمل�س  من  واأع�ساء 
البنك عي�سى ق�سي�س بالإ�سافة لعدد من 
وح�سد  البنك  وموظفـي  امل�سوؤولني  كبار 
ال�سخ�سيات  من  املدعوين  من  كبري 
اأبناء  من  و  الأعمال  ورجال  العتبارية 
�ساركت  الحتفال  بداية  وفـي  نبال،  بري 
ال�سخ�سيات الراعية وامل�سوؤولني احل�سور 
التفرع  افتتاح  معلنني  ال�سريط  بق�س 
انتقل  ثم  ومن  للبنك،  ع�سر  الرابع 
ملقر  املجاورة  القاعة  اإىل  احل�سور 
الحتفال  عريف  رحب  حيث  التفرع 
وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  من  باحل�سور 
احل�سور  داعيا  وال�سيوف  العتبارية 
للن�سيد  واحرتام  اإعزاز  حتية  للوقوف 

الوطني الفل�سطيني ومن ثم حتدث رئي�س 
الذي  دية  اأبو  العزيز  الإدارة عبد  جمل�س 
التي  الفتتاحية  كلمته  فـي  بدوره  رحب 
األقاها براعي الفتتاح واحلفل وباحل�سور 
�سروره  عن  كلمته  فـي  وعرب  عامة، 
العزيزة  البلدة  فـي  التفرع  هذا  بافتتاح 
مكونات  اإحدى  كونها  نبال  بري  والغالية 
عا�سمة  ال�سريف  القد�س  حمافظة 
للدور  امتدادا  وذلك  الفل�سطينية  دولتنا 
الريادي ل�سرتاتيجية البنك فـي النت�سار 
بني  ما  التوا�سل  ج�سور  ومد  اجلغرافـي 
البنك واملتعاملني معه من خالل التواجد 
ال�سكانية  والتجمعات  املدن  فـي  بقربهم 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الفل�سطينية 

امل�سرفـية املتميزة بجودة عالية.
واأ�ساف اأبو دية اأن روؤية البنك تتمثل فـي 
حتقيق مكانة رائدة فـي قطاع امل�سارف 
فان  الروؤية  لهذه  وتنفـيذا  بفل�سطني 

على  للبنك  التو�سعية  الإ�سرتاتيجية 
تفر�سها  التي  التحديات  من  الرغم 
وال�سيا�سية  القت�سادية  الظروف 
جميع  فـي  الفعال  التواجد  علينا  حتتم 
احتياجات  تلبية  بهدف  احليوية  املواقع 
لتوقعاتهم  وا�ستباقا  معنا  املتعاملني 

املتنامية من اخلدمات امل�سرفـية.
افتتاح  بان  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 
مل�سرية  جديدة  اإ�سافة  هو  التفرع  هذا 
خالل  من  والرتقاء  التميز  نحو  البنك 
وبالذات  كانوا  اأينما  للمتعاملني  و�سوله 
حمافظة القد�س ال�سريف عا�سمة دولتنا 

الفل�سطينية. 
هناأ  فقد  احل�سيني  عدنان  الوزير  اأما 
وموظفـيه  البنك  اإدارة  كلمته  بداية  فـي 
نزداد  وقال  الهام  التفرع  هذا  بافتتاح 
اإىل  ياأتينا  اأن  اأجمل  وما  وعنفوان  قوة 
البنوك عامة وخا�سة هذا  القد�س قطاع 
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ويعقد ورش عمل تدريبية لموظفـيه
XML بخصوص كيفـية تطبيق متطلبات كشف

وفـي مجال المسؤولية المجتمعية 

فل�سطني  ا�سمه  فـي  يحمل  الذي  البنك 
بقراره احل�سور  بنك عظيم  بالتايل  وهو 
من  للتو  ح�سرت  لقد  وقال  القد�س.  اإىل 
اعتقال  عمليات  ت�سهد  التي  القد�س 
الحتالل  مع  املواجهات  وتزداد  ل�سبابها 
وتتفاعل  الأوقات  كل  وفـي  �سارع  كل  فـي 
على  عامة  وفل�سطني  القد�س  اأبناء  حركة 
ميل  ول  يكل  ل  �سعب  لأننا  و�ساق  قدم 
وال�ستقالل  باحلرية  اأهدافه  و�سيحقق 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  واإقامة 
واأ�ساف  ال�سريف،  القد�س  وعا�سمتها 
اإننا نفخر بكم ومب�سروعكم الذي نحتفل 
الن�ساطات  لروؤية  تواقني  لأننا  بافتتاحه 
ونقول  املحافظة  مواقع  فـي  ال�ستثمارية 
نلتقي  اأن  اأمل  على  الأمام  اإىل  لكم 
بعودتكم اإىل البلدة القدمية من القد�س.

النقد  �سلطة  مندوب  نقل  بدوره 
�سلطة  تهاين  فرعون  علي  الفل�سطينية 
جهاد  الدكتور  مبحافظها  ممثلة  النقد 
بافتتاح  فـيها  العاملني  وكافة  الوزير 
ال�ستثمار  لبنك  ع�سر  الرابع  التفرع 
القد�س  ملدينة  الغربي  الريف  فـي 
ومل�سريته  للبنك  والإزهار  النجاح  ومتنى 
املوؤ�س�سة  البنوك  من  كونه  ال�ساعدة 

لقطاع امل�سارف فـي فل�سطني.
للنظام  التحية  البنية  باأن  فرعون  واأكد 
�سهور  خالل  تكتمل  اأن  و�سك  على  املايل 
ب�سيطة و�سيتم ربط كل ال�سرافات الآلية 
اأي  باإمكان  و�سي�سبح  واحدة  بقاعدة 
ي�ستفـيد  اأن  وزمان  مكان  اأي  فـي  مواطن 
الراحة  له  �سيوفر  الذي  الربط  هذا  من 
فـي مكان  اإليه  �ست�سل  كون هذه اخلدمة 

بنف�سه.  يقرره  الذي  وبالزمان  تواجده 
عزز  قد  امل�سرفـي  القطاع  باأن  وقال 
هذه  كافة  ويقدم  واخلدمة  املنتج  نوعية 
املنتجات مب�ستوى عايل وخدمة ممتازة.

افتتاح  باأن  النقد  �سلطة  مندوب  واأ�ساف   
هذا التفرع وفـي هذا املوقع بالذات له دللته 
ال�سيا�سية التي تعتمدها �سلطة النقد لتاأمني 
تواجد  اأماكن  كافة  فـي  امل�سرفـية  اخلدمة 
حتقيقه  مت  ما  باأن  وقال   . معها  املتعاملني 
قد  امل�سرفـي  القطاع  فـي  وا�سح  تطور  من 
نادرة  مت حتقيقه خالل فرتة ق�سرية وهي 
والأف�سل ن�سبيا فـي منطقة ال�سرق الأو�سط 
بدون  لتتحقق  الجنازات  هذه  تكن  ومل 
التعاون الوثيق ما بني البنوك و�سلطة النقد 

وهو ما ن�سعى اإليه ب�سورة دائمة. 

اإدارة  من  الدائم  احلر�س  منطلق  من 
ومهارات  خربات  تطوير  على  البنك 
عمل  ور�سة  عقدت  فقد  البنك،  موظفـي 
كيفـية  بخ�سو�س  اهلل  رام  مدينة  فـي 
تطبيق متطلبات ك�سف XML، وا�ستهدفت 
ور�سة العمل موظفـي فروع ومكاتب البنك 

ب�سكل  باملو�سوع  يتعلق  ما  كل  �سرح  ومت 
واإعطاء  الت�ساوؤلت  تف�سيلي والإجابة عن 
الور�سة  هذه  وح�سر  املو�سوع.  حول  اأمثله 
كاًل من ال�سيد عي�سى ق�سي�س املدير العام 
وال�سيد فوزي اجلوهري نائب املدير العام.

مبادئ  برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  �سعيًا 
من  وانطالقًا  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الأن�سطة  دعم  فـي  املتبعة  ال�سيا�سة 
قدم  فقد  والتعليمية  والريا�سية  ال�سحية 
البنك الدعم املايل للعديد من املوؤ�س�سات 
منها الحتاد الن�سائي العربي لإقامة حفل 
ترفـيهي وتوزيع هدايا لالأطفال املحتاجني 

حلم  بيت  مدينة  فـي  الأ�سرى  واأبناء 
مبنا�سبة الأعياد املجيدة، ودعم مايل اآخر 
لذوي  امليالدية  الأعياد  احتفالت  لرعاية 
الحتياجات اخلا�سة من خالل بلدية بيت 
امليالد  ملهرجان  ورعاية  تربع  و  �ساحور، 

لرعية دير الالتني ببيت �ساحور. 
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رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  اختتم 
لفروع  زيارًة  القد�س  بنك  اإدارة  جمل�س 
البنك فـي قطاع غّزة ت�سمنها اجتماع مع 
موظفـي البنك، �سبقها عدد من اللقاءات 
وزيارة  البنك  وعمالء  اأعمال  رجال  مع 
هذه  وتاأتي  الإن�ساء،  قيد  البنك  فروع 
الدورية  الزيارات  �سمن  من  الزيارات 
جمل�س  رئي�س  بها  يقوم  التي  املتكررة 
اأّن  واأّكد جراب على  اإىل القطاع.  الإدارة 
العالقات  تاأتي بهدف توطيد  زيارته هذه 
البنك  اإدارة  بني  وا�ستمرارها  البّناءة 
مع  والتوا�سل  جهة،  من  به  والعاملني 
العمالء فـي كافة اأرجاء فل�سطني من جهة 

ملجموعة  تكرمييًا  حفال  القد�س  بنك  نظم 
العالمية،  واملوؤ�س�سات  ال�سحفـيني  من 
رئي�س  جراب  اللطيف  عبد  اكرم  بح�سور 
العام  واملدير  القد�س،  بنك  ادارة  جمل�س 
الردين  الداخلية  ووزير  �سبيح  �سميح 
تقديرًا  وذلك  حبا�سنة،  �سمري  م.  ال�سبق 
فـي  مهني  عطاء  من  قدموه  ملا  واعتزازًا 
والإعالمية  ال�سحفـية  ر�سالتهم  اداء 
اجلهد  لهذا  القد�س  بنك  من  وعرفانًا 

املتميز واملبدع.
بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأثنى  جهته،  من 
فـي  جراب  اللطيف  عبد  اأكرم  القد�س 
الذي  واملهم  الفعال  الدور  على  كلمته 

اأعلن بنك القد�س عن رعايته ملراثون قلقيلية 
..حياتي"  "�سحتي  عنوان  حتت  الأول 

بالتعاون مع مركز م�سادر التنمية ال�سبابية 
- نادي اأهلي قلقيلية، حيث مت تنفـيذ هذا 

التعليمية  الفر�س  تعزيز  بغية  الن�ساط 
والقيادية لل�سباب فـي املجتمع الفل�سطيني.

جراب  اأ�ساد  ذاته  ال�سياق  وفـي  اأخرى. 
على  غزة  فروع  فـي  البنك  كادر  بجهود 
ميّر  التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم 
القطاع، جاء ذلك خالل حفل ع�ساء  بها 
مع  جمعه  امل�ستل  فندق  فـي  البنك  نّظمه 
وال�سّحافـّيني.  العمالء  وبع�س  املوّظفـني 

فـي  البنك  كادر  جناح  اأن  اإىل  واأ�سار 
القطاع،  اأهايل  خدمة  فـي  مهامه  اأداء 
ادارة  جمل�س  قبل  من  كبري  ب�سكل  مقدر 
البنك، الذي يتطلع دوما اإىل توفـري اأف�سل 
اخلدمات واملنتجات امل�سرفـية وفق اأعلى 

املعايري ل�سالح املواطنني.

كونهم  منطلق  من  ال�سحفـيني  به  يقوم 
و�سكرهم  جمتمع،  اي  فـي  الرابعة  ال�سلطة 
والفعاليات  الن�ساطات  كافة  تغطية  على 
وعلى  القت�سادي  بالقطاع  اخلا�سة 
على  اأكد  كما  القت�سادي،  الواقع  حتليل 
لو�سائل  ومتابعته  ال�سخ�سي  اهتمامه 

فـي  اهمية  من  لذلك  ملا  املختلفة  العالم 
املنا�سب،  الوقت  فـي  املنا�سب  القرار  اتخاذ 
وا�ساف:" ان حفل التكرمي هذا ياأتي للتعبري 
عن تقدير وامتنان البنك جلميع العالميني 
التوا�سل  على  منا  وحر�سا  وال�سحفـيني، 

الدائم معهم، واميانا باأهمية دورهم".

وفـي إطار اهتمامه بالرياضة ودعم األنشطة المجتمعية
يرعى مراثون قلقيلية األول: »صحتي .. حياتي«
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وفـي إطار دعمه للرياضة الفلسطينية
يقدم زيًا رياضيًا لفريق األمن الوطني فـي أريحا
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ومعدات  اأجهزة  القد�س  بنك  قدم 
امل�سرتك  اخلدمات  ملجل�س  مكتبية 
بديا  بلدية  فـي  ال�سلبة  النفايات  لدارة 
م�ساهمة  من  كجزء  �سلفـيت،  مبحافظة 
امل�سوؤولية  ا�سرتاتيجية  اإطار  فـي  البنك 

املجتمعية للبنك.
فـي  املجل�س  مبقر  الأجهزة  ت�سليم  ومت 
حمافظة �سلفـيت، بح�سور وم�ساركة كل 
من اياد �سالمة رئي�س جمل�س اخلدمات 

ريا�سيًا  زيًا  موؤخرًا  القد�س  بنك  قدم 
فـي  القدم  لكرة  الوطني  الأمن  لفريق 
اأريحا بح�سور م�سوؤول الريا�سة الع�سكرية 
اأريحا والأغوار وطاقم  فـي قيادة منطقة 

العالقات العامة.
وياأتي هذا التربع �سمن برنامج امل�سوؤولية 
املجتمعية لبنك القد�س الهادف اىل دعم 
الفل�سطينية،  الريا�سة  قطاع  وتطوير 
فـي  املحلية  الريا�سية  الفرق  ولتحفـيز 
متعددة  اجنازات  لتحقيق  م�سريتها، 
وتطويره،  باأدائها  النهو�س  وبالتايل 
املوؤ�س�سات  من  القد�س  بنك  اإن  حيث 
خمتلف  تنمية  تدعم  التي  الرائدة 
املجالت القت�سادية والجتماعية والثقافـية 

والريا�سية فـي املجتمع.
القد�س  لبنك  العام  املدير  اأكد  من جانبه 
لفريق  البنك  دعم  اأن  على  �سبيح  �سميح 
المن الوطني لكرة القدم ياأتي انطالقًا من 
�سيا�سة البنك الداعمة للفعاليات الريا�سية 
املختلفة واعرتافًا باأهمية الدور الذي تلعبه 

طاقات  ا�ستقطاب  فـي  الريا�سية  احلركة 
لتمثيل  اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  ال�سباب 
الوطن ب�سورة م�سرفة فـي جميع املحافل، 
مع  والتن�سيق  التعاون  با�ستمرار  مرحبا 
املوؤ�س�سات الريا�سية املختلفة مبا ي�سب فـي 

�سالح الريا�سة الفل�سطينية.

فـي  ال�سلبة  النفايات  لدارة  امل�سرتك 
رئي�س  طه  �سليمان  �سلفـيت،  حمافظة 
ق�سم  رئي�س  طه  عايدة  بديا،  بلديه 
فـي  العامة  والعالقات  الدارية  ال�سوؤون 
القد�س  بنك  مكتب  ومدير  بديا،  بلدية 
بال�سافة  �سما  ابو  ابراهيم  بديا  فـي 
العتبارية  ال�سخ�سيات  من  عدد  اىل 

واملحلية فـي املنطقة.

حر�س  ظل  فـي  الرعاية  هذه  وتاأتي 
كافة  فـي  والتواجد  التوا�سل  على  البنك 
اختالفها،  على  املجتمعية  الفعاليات 
مع  القائمة  العالقة  توطيد  بهدف 
تهتم  التي  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 

بالأن�سطة الريا�سية واملجتمعية.
 )120( من  اأكرث  باملراثون  �سارك  حيث 
العمرية  الفئة  �سمن  ومت�سابقة  مت�سابق 
نقطة  كانت  حيث  �سنة،   )29  -  14(
 4 وطوله  ال�سباق  لنطالق  التجمع 

�سباحًا  ال�سابعة  ال�ساعة  فـي  كيلومرتا 
ال�ساعة  عند  البداية  اإ�سارة  انطلقت  كما 
النادي  مقر  اأمام  من  والن�سف  التا�سعة 

الأهلي.
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زيا  موؤخرا  الأردين  الأهلي  البنك  قدم 
القدم  لكرة  املدين  الدفاع  لفريق  ريا�سي 
فـي حمافظة رام اهلل والبرية بح�سور عدد 
من موظفـي وكوادر البنك والدفاع املدين.
مو�سى  للبنك  القليمي  املدير  قام  حيث 
فـي  املدين  الدفاع  مدير  بت�سليم  قمقام، 
�سبيطة،  مراد  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 
زيا ريا�سيا لفريق كرة قدم الدفاع املدين 

فـي حمافظة رام اهلل والبرية 
"ياأتي  قمقام،  للبنك  القليمي  املدير  وقال 
هذا التربع �سمن برنامج امل�سوؤولية املجتمعية 
دعم  اىل  الهادف  الردين  الأهلي  للبنك 
الفل�سطينية،  الريا�سة  قطاع  وتطوير 
فـي  املحلية  الريا�سية  الفرق  لتحفـيز  و 
م�سريتها، لتحقيق اجنازات متعددة، وبالتايل 
النهو�س باأدائها وتطويره، حيث اإن البنك من 
املوؤ�س�سات الرائدة التي تدعم تنمية خمتلف 
املجالت القت�سادية و الجتماعية و الثقافـية 

و الريا�سية فـي املجتمع".
لفريق  البنك  دعم  اأن  على  قمقام،  واأكد 
حمافظة  فـي  القدم  لكرة  املدين  الدفاع 
رام اهلل والبرية، ياأتي انطالقا من �سيا�سة 
الريا�سية  للفعاليات  الداعمة  البنك 
الذي  الدور  باأهمية  واعرتافا  املختلفة 
ا�ستقطاب  فـي  الريا�سية  احلركة  تلعبها 
اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  ال�سباب  طاقات 
جميع  فـي  م�سرفة  ب�سورة  الوطن  لتمثيل 
التعاون  با�ستمرار  مرحبا  املحافل، 

الريا�سية  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق 
الريا�سة  �سالح  فـي  ي�سب  مبا  املختلفة 

الفل�سطينية.
الأهلي  البنك  اعتزاز  عن  قمقام  واأعرب 
املدين  بالدفاع  الكبرية  وثقته  الأردين 
يقدمه  ملا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  فـي 
نواحي  فـي  للمجتمع  ان�سانية  خدمات  من 

متعددة.
واأ�ساف: ان البنك يقف دائما اإىل جانب 
العديد من املوؤ�س�سات لت�سمل كافة املجالت 
الريا�سية و الثقافـية و الجتماعية وتعزيز 
اإىل  موؤكدا  واحلقيقية،  الفعلية  ال�سراكة 
اأن البنك لديه خطة تطويرية لدعم كافة 

الأن�سطة املجتمعية املختلفة.
فـي  املدين  الدفاع  مدير  �سكر  بدوره 
�سبيطة  مراد  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 

الدفاع  جهاز  و�سباط  كوادر  با�سم 
دعمه  على  الردين  الأهلي  البنك  املدين 
لفريق  ورعايته  املدين،  للدفاع  املتوا�سل 
على  موؤكدين  القدم  لكرة  املدين  الدفاع 
ال�ستمرار بالتعاون مع البنك فـي امل�ستقبل 

فـي العديد من الأن�سطة.
وفـي  الأردين  الأهلي  البنك  اأّن  يذكر 
خمتلف  يدعم  املجتمعية  م�سوؤوليته  اطار 
املجالت القت�سادية والجتماعية والثقافـية 
برعاية  ويقوم  كما  املجتمع،  فـي  والريا�سية 
من  كجزء  الريا�سية  الأحداث  من  العديد 
ا�سرتاتيجيته فـيدعم اأن�سطة املجتمع املحلي 
ال�سباب  تخدم  التي  املجالت  كافة  ودعم 
تنمية  و  تطوير  فـي  وت�ساهم  الفل�سطيني 

قدراته.

ضمن مسؤولياته االجتماعية
البنك االهلي االردني يقدم زيا رياضيا

لفريق كرة قدم الدفاع المدني فـي محافظة رام اهلل والبيرة

بــانــورامــا
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بنك القاهرة عمان
يرعى و يشارك فـي مؤتمر ومعرض التطوير العقاري الثاني فـي فلسطين 

و يتبرع لالسبوع الميالدي الخيري فـي بيت ساحور

قام بنك القاهرة عمان برعاية موؤمتر ومعر�س التطوير العقاري الذي 
اأقامته جمعية امل�ستثمرين واملطورين فـي القطاع العقاري-فل�سطني، 
وقد �سارك باملوؤمتر عدد كبري من املطورين العقاريني مما جذب 
كان  وقد  عقارات،  بامتالك  املهتمني  الزوار  من  كبرية  اعداد 
للموؤمتر  نوعية  ا�سافة  املميز  جناحه  خالل  من  البنك  حل�سور 
�سروط  بيانات مف�سلة حول  على  الذين ح�سلوا  املعر�س  ولزوار 

ومزايا القرتا�س للح�سول على �سكن من خالل القاهرة عمان.

القاهرة عمان دعما ماديا لال�سبوع امليالدي اخلريي  قدم بنك 
 2014 لعام  خريية  ميالدية  ون�ساطات  فعاليات  يت�سمن  الذي 
�سيدة  العذراء  لالتني" كني�سة  القد�س  بطريركية  اأقامته  والذي 
املحتاجة  العائالت  ل�سالح  ريعه  ر�سد  �سيتم  "والذي  فاطمة 
يدخل  وانه  كما  والأطفال  ال�سباب  ون�ساطات  اجلامعة  وطالب 
بعيد  باحتفالته  حلم  بيت  منطقة  فـي  ل�سعبنا  والفرح  البهجة 

امليالد ورا�س ال�سنة.

اخلريي  للبازار  املادي  الدعم  بتقدمي  عمان  القاهرة  بنك  قام 
واملجل�س  الالتني"  "دير  املقد�سة  العائلة  رعية  اأقامته  الذي 
مبنا�سبة  التوايل،  على  العا�سرة  لل�سنة  اهلل  رام  مبدينة  الرعوي 
الالتني،  فـي قاعة دير  املباركة  ال�سنة  وراأ�س  املجيد  امليالد  عيد 

وياأتي هذا الدعم فـي اطار ا�سطالع البنك مب�سوؤوليته املجتمعية 
خا�سة وان ريع هذا البازار �سيتم ر�سده ل�سالح دعم وم�ساعدة 

العائالت امل�ستورة ولن�ساطات وفعاليات ال�سباب املختلفة.

اأقامتها  التي  ال�سنوي والحتفالت امليالدية  البازار  م�ساركة فـي 
القاهرة  قدم  جال  بيت  فـي  الرعوية  الب�سارة  �سيدة  كني�سة 
عمان تربعا لدعم هذا البازار، حيث �سيتم توزيع ريعه فـي هذا 

العيد  املحتاجة خالل  للعائالت  الول  الق�سم  ق�سمني،  العام اىل 
والن�سف الآخر �سوف يتم ر�سده للم�ساعدات الن�سانية ومل�ساعدة 

كبار ال�سن وعمل ن�ساطات لل�سباب.

اللجنة  تولتها  التي  اجلهود  فـي  عمان  القاهرة  بنك  �ساهم 
ومديرية  واملحافظة  جنني  بلدية  من  املكونة  التح�سريية 
فـي  املقامة  والأر�سفة  اجلزر  وتخ�سري  لتجميل  الزراعة 
حت�سينا  والورود  الأخ�سر  بالإجنيل  جنني   - حيفا  �سارع 

للمنظر العام فـي هذا ال�سارع احليوي.

ويدعم البازار الخيري لكنيسة العائلة المقدسة فـي رام اهلل

ويتبرع لبازار عيد الميالد »فرح العيد« فـي بيت جاال

ويساهم فـي مشروع تجميل شارع حيفا – جنين
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سلطة النقد الفلسطينية
محافظ سلطة النقد الفلسطينية يشارك فـي اجتماع البنوك المركزية

والسلطات النقدية للبلدان األعضاء فـي منظمة التعاون اإلسالمي 2014
حمافظ  الوزير،  جهاد  الدكتور  �سارك 
اجتماع  فـي  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
النقدية  وال�سلطات  املركزية  البنوك 
التعاون  منظمة  فـي  الأع�ساء  للبلدان 
مركز  نظمه  والذي   ،2014 الإ�سالمي 
الإح�سائية  الأبحاث  )مركز  اأنقرة 
والتدريب  والجتماعية  والقت�سادية 
العام  الأمني  ب�سفته  الإ�سالمية(  للدول 
البنك  مع  بالتعاون  ال�سنوية  لالجتماعات 
خالل  �سورابايا  فـي  الندوني�سي  املركزي 
 ،2014 نوفمرب   6-5 من  املمتدة  الفرتة 
من  املايل  "ال�ستقرار  مو�سوع  حول 
خالل �سيا�سة القت�ساد الكلي الحرتازية 
منظمة  بلدان  بني  املالية  ال�سوق  وتعميق 

التعاون الإ�سالمي". 
الجتماع  فـي  مداخلة  الوزير  للدكتور  وكان 
فـي  النقد  �سلطة  جتربة  عن  فـيها  حتدث 
با�ستخدام  املايل  ال�ستقرار  على  املحافظة 
الأزمات،  اإدارة  فـي  الكلية  ال�سالمة  اأدوات 
وبالأخ�س فـي مواجهة الحتالل الإ�سرائيلي 

�سلطة  حمافظ  الوزير  خليل  د.جهاد  وقع 
ديفـيده  وال�سيد  الفل�سطينية  النقد 
فـي  الإيطايل  العام  القن�سل  ل�سي�سيليا 
مقر  فـي   ،2014/11/03 بتاريخ  القد�س، 
�سلطة النقد برام اهلل، مذكرة تفاهم تهدف 
اإىل تطبيق منوذج البنوك املتخ�س�سة على 
احلالة الفل�سطينية وال�ستفادة من التجربة 
وذلك  اخل�سو�س،  هذا  فـي  اليطالية 
 "Start Up Palestine" �سمن برنامج 
يهدف  �سنوات  ثالث  ملدة  برنامج  وهو 

غزة.  قطاع  على  الأخري  العدوان  خالل 
البنك  حمافظ  املوؤمتر،  رئي�س  اأ�ساد  وقد 
مارتو  لجو�س  ال�سيد  الإندوني�سي،  املركزي 
واردويو بدور �سلطة النقد والإجراءات التي 
اتخذتها فـيما يتعلق مبعايري ال�سالمة الكلية، 
يعزز  لنظام جديد  النقد  �سلطة  وا�ستخدام 
متابعة ال�ستقرار املايل فـي القطاع العقاري 
وقدرات  اإمكانيات  ربط  خالل  من  وذلك 
الئتماين  الت�سنيف  نظام  مع  القرتا�س 

 Dynamic Loan( وفقًا للمعيار املرن الـ
بها  تفردت  �سيا�سة  وهي   )To Value

املركزية  البنوك  م�ستوى  على  النقد  �سلطة 
نظام  تطوير  اأن  الأو�سط، حيث  ال�سرق  فـي 
اأتاح  النقد  �سلطة  لدى  الئتماين  الت�سنيف 
لإدارة  رقابية  �سيا�سة  لنتهاج  الفر�سة  لها 
بكل  العقارية  القرو�س  حمفظة  خماطر 
ح�سافة ومبا يتوافق مع املعايري واملمار�سات 

الدولية الف�سلى ذات العالقة.
ويوقع مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والقنصلية العامة اإليطالية

القت�سادي  والتمكني  بامل�ساريع  للنهو�س 
الو�سول  من  ومتكينها  املهم�سة  للفئات 
اإىل اخلدمات املالية باأ�سعار عادلة. وقال 
التفاقية  هذه  توقيع  اإن  الوزير  د.جهاد 
ياأتي فـي �سياق التعاون القائم بني احلكومة 
فـي  الإيطالية  واجلمهورية  الفل�سطينية 
املجال القت�سادي، وانطالقًا من اجلهود 
التي تبذلها �سلطة النقد من اأجل التعرف 
فـي  الناجحة  العاملية  التجارب  على 
ال�سغرية  القرو�س  برامج  دعم  جمال 

وال�سعيفة  الفقرية  الأ�سر  قدرات  لتعزيز 
وال�سرائح املهم�سة وذوي الدخل املحدود. 
واأ�ساف د.الوزير اأن اهتمام �سلطة النقد 
اإيطاليا  نابع من كون  الإيطالية  بالتجربة 
التي  العامل  فـي  الدول  اأوائل  من  تعترب 
طورت منوذج البنوك التعاونية خا�سة فـي 
املناطق الريفـية الأكرث فقرًا، الأمر الذي 
جعل هذه البنوك تقطع �سوطًا طوياًل فـي 

احلفاظ على النمو القت�سادي ال�سامل.
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حمافظ  الوزير  د.جهاد  اأعلن 
بتاريخ  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة 
نفذت  النقد  �سلطة  اأن   ،2014/10/29

البنية  نظام  لإن�ساء  الأوىل  اخلطوة 
 PKI Public العام  للمفتاح  التحتية 
فـي  وذلك   ،Key Infrastructure

البيئة  لتطوير  النقد  �سلطة  �سعي  اإطار 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  للقطاع  الرقمية 
وتعزيز اأمن املعامالت املالية اللكرتونية 
التي  احلديثة  الدوات  اأحد  تعترب  والتي 
الوطني  لالقت�ساد  جديدة  اآفاق  تفتح 
على  قدرته  من  وتزيد  الفل�سطيني 

التوا�سل مع العامل. 
اخلطوة  تلك  اأن  د.الوزير  واأو�سح 
واملفاتيح  ال�سهادات  اإ�سدار  فـي  متثلت 
الأ�سا�سية والتي �ستكون م�سوؤولة عن اأمن 
املعامالت  و�سمان  النظام  وا�ستقاللية 
اللكرتونية التي تن�ساأ وتختم با�ستخدام 
اإ�سفاء  اأجل  من  وذلك  املفاتيح،  هذه 
هوية  وبناء  العالية  واملوثوقية  ال�سفافـية 

ملواكبة  النقد  �سلطة  �سعي  اإطار  فـي 
التحمل  اختبارات  جمال  فـي  امل�ستجدات 
الدولية،  املمار�سات  واأف�سل  يتما�سى  مبا 
اخلا�سة  بازل  جلنة  اإ�سدارات  �سيما  ل 
املجال،  هذا  فـي  ال�سليمة  باملمار�سات 
التي  الختبارات  فاعلية  زيادة  وبهدف 
اإدارة  اأدوات  جتريها امل�سارف كاأداة من 
املخاطر، اأ�سدرت �سلطة النقد فـي نوفمرب 
2014 تعليمات جديدة خا�سة باختبارات 

التعليمات  هذه  ت�سمنت  حيث  التحمل، 

التحتية  للبنية  م�ستخدم  لكل  رقمية 
فـي  ذلك  مت  وقد  امل�سرفـي،  للقطاع 
اأقامته  الفنية  الجراءات  تطبيق  حفل 
و�سيكون  مقرها،  فـي  النقد  �سلطة 
اإن�ساء  النظام  م�ستخدمي  مبقدور 
وموقعة  م�سفرة  الكرتونية  مرا�سالت 
خا�سية  ت�سمن  ح�سرًا،  باأ�سمائهم 
قانون  ح�سب  املثبت  اللكرتوين  التوقيع 
املدفوعات الوطني الذي مت اعتماده عام 

2012. وقد مت تنفـيذ الإجراءات الفنية 

الدولية  واملمار�سات  املعايري  ح�سب 
من  املفاتيح  لإن�ساء  واملعتمدة  الف�سلى 
 Open Trust �سركة  من  خبري  قبل 
واملتخ�س�سة  فرن�سا  ومقرها  العاملية 
فـي اأمن املعلومات، وباإ�سراف د.�سحادة 
ح�سني نائب املحافظ وبح�سور عدد من 

ال�سهود من �سلطة النقد وخارجها. 

وتصدر تعليمات جديدة للمصارف خاصة باختبارات التحمل
القواعد واحلدود الدنيا الواجب مراعاتها 
من جانب امل�سارف العاملة فـي فل�سطني 
فـي  الفقري  العمود  مبثابة  تعترب  والتي 
الذي  الأمر  الفل�سطيني،  املايل  النظام 
ي�ستلزم الرتكيز بدرجة اأكرب على مراقبة 
لها،  تتعر�س  قد  التي  املخاطر  ومتابعة 
امت�سا�س  على  قدرتها  تعزيز  بهدف 
ال�سدمات املالية املختلفة، مما �سينعك�س 
فـي جممل  ال�ستقرار  اإيجابي على  ب�سكل 

القطاع املايل.

وتنفذ الخطوة األولى إلنشاء نظام البنية التحتية للمفتاح العام



المعهد المصرفي ينفرد بتنفيذ
»CIMP» Certified Internet Marketing Practitioner شهادة

ويعقد ورش عمل متخصصة

فـي  مرة  ولأول  امل�سرفـي  املعهد  عقد 
  CIMP - Certified Internet فل�سطني
وهو   Marketing Practitioner

الت�سويق  فـي  متخ�س�س  برنامج  اأول 
العاملي  املجل�س  اأطلقه  الإلكرتوين 
 -ECCouncil- الإلكرتونية  للتجارة 
التدريبية  الربامج  من  جمموعة  �سمن 
التي مت اعتمادها فـي فل�سطني من خالل 
العربية.ويهدف  الأملانية  الأكادميية 
 -ECCouncil- من  املعتمد  الربنامج 
خمتلف  على  امل�ساركني  تدريب  اىل 
الت�سويق احلديث  الو�سائل والتقنيات فـي 
املوؤ�س�سات  اأهداف  تدعم  والتي 
عن  العمالء  اإىل  للو�سول  وال�سركات 
الرتويجية.  الرقمية  التقنيات  طريق 
وهذا ي�سمل، ول يقت�سر على بناء مواقع 

التجارة الإلكرتونية، التح�سري ملحركات 
البحث والت�سويق املثلى، و�سائل العالم 
قنوات  والت�سويق من خالل  الجتماعية 
والت�سويق  الت�سويق،  مدونات  الفـيديو، 

عرب املحمول والت�سويق ال�سبكي وغريها 
الكثري من الأدوات.

املعاملة  الفل�سطيني،  التقاعد  ل�سندوق 
عملية  حالت  تخللها  حيث  ال�سريبية 

نظام  مناق�سة  مت  كما  نظام،  كل  لأ�س�س 
ال�سمان الجتماعي الفل�سطيني املقرتح.
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المعهد المصرفـي الفلسطيني

فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد  عقد 
"ال�سمان  حول  عمل  ور�سة  اهلل  رام 
فـي  و�سارك  فل�سطني"،  فـي  الجتماعي 
وامل�ست�سار  اخلبري  قدمها  التي  الور�سة 
القت�سادي الدكتور عاطف عالونة، عدد 
الب�سرية  املوارد  وموظفـي  م�سوؤويل  من 
وتهدف  واملوؤ�س�سات.  البنوك  فـي  واملالية 
باأهمية  امل�ساركني  تعريف  اإىل  الور�سة 
التقاعد  ونظم  الجتماعي  ال�سمان 
واأنواعها، مزايا كل نظام، ن�سب امل�ساهمة 
لكل من املوظف وّرب العمل / املوؤ�س�سة اأو 
ال�سركة، املنتفعون، �سروط النتفاع، واقع 
اإدارة  فل�سطني،  فـي  الجتماعي  ال�سمان 
ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  التقاعد،  نظم 



ويعقد تفاهمات مع مؤسسات أخرى

وينّفذ مجموعة مميزة من البرامج التدريبية

ي�ستعد املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني 
 2014 الأول  كانون  �سهر  خالل 
املجلد  من  الثاين  العدد  لإطالق 
العلمية  املعهد  ملجلة  الأول 

املالية  الأبحاث  "جملة  املحّكمة 
ي�سارك  والتي  وامل�سرفـية"، 
اأ�ساتذة  من  نخبة  حتريرها  فـي 
الوطن  م�ستوى  على  اجلامعات 

ن�سخًا  توزيع  �سيتم  حيث  العربي، 
عديدة منها على البنوك واملوؤ�س�سات 
املالية واجلامعات واملكتبات وغريها 

من املراكز.

قام املعهد امل�سرفـي الفل�سطيني بعقد 
للتدريب  العاملي  املركز  مع  تفاهمات 
الأردن،   - عمان  فـي  وال�ست�سارات 

بني  التعاون  اأ�س�س  تعزيز  بهدف 
تبادل اخلربات  الطرفـني فـي جمال 
نوعية  برامج  تنظيم  و  التدريبية 

عالية  جودة  ذات  مهنية  و�سهادات 
�سمن اأف�سل املمار�سات الدولية.

35 البنـ�ك فـي فل�ســــــطني

 العدد 60، كان�ن اأول 2014

الأ�سهر  خالل  امل�سرفـي  املعهد  قام 
الثاين  ت�سرين  الأول،  ت�سرين  اأيلول، 
جمموعة  بتنفـيذ  احلايل  العام  من 
معظم  فـي  التدريبية  الربامج  من 
حمافظات الوطن، ففـي رام اهلل عقد 
برامج  الفل�سطيني  امل�سرفـي  املعهد 
متنوعة  وتخ�س�سات  جمالت  فـي 
للت�سهيالت  القانونية  اجلوانب  مثل 
التحليل  وال�سمانات،  والقرو�س 
اجلوانب  الأ�سا�سي،  والتحليل  الفني 
القانونية لالأعمال امل�سرفـية اخلا�سة 
املدفوعات  نظام  التجارية،  بالأوراق 
الئتمان  الفل�سطيني، حتليل  الوطني 
املهارات  القرار،  واتخاذ  امل�سرفـي 
احلرائق  والإ�سرافـية،  القيادية 
الرعاية  والوقاية،  ال�سالمة  وطرق 
فـي  الأولية  والإ�سعافات  الفورية 
العمل  اأ�سا�سيات  الطارئة،  احلالت 
 Financial Statements ،امل�سرفـي

.Fraud

عقد  املحافظات،  باقي  وفـي 
خدمة  فـي  التميز  برنامج  املعهد 
عليهم  املحافظة  وتقنية  العمالء 
ال�سائعة  "الأخطاء  وبرنامج  مّرتان 
معاجلتها" فـي  وطرق  التلر  ملوظفـي 
اخلالفـي نابل�س، وبرناجمي "الت�سويق 
الت�سويقية"  واخلطة  امل�سرفـي 
التلر  ملوظفـي  ال�سائعة  و"الأخطاء 
حلم،  بيت  فـي  معاجلتها"  وطرق 
برنامج  ُعقد  بغزة  املعهد  فرع  وفـي 
الئتمان  على  واملتابعة  "الرقابة 
برنامج احلرائق وطرق  كما مت عقد 
"اإدارة  وبرنامج  والوقاية"  ال�سالمة 

الكوارث والإخالء الآمن".
وبذلك يكون املعهد امل�سرفـي قد نّفذ 
 )101(  2014/12/10 تاريخ  حتى 
فـي  عمل  وور�سة  تدريبيًا  برناجمًا 

كافة املحافظات.
فقد  املهنية،  لل�سهادات  بالن�سبة  اأما 
متّيز العام 2014 بعقد عدة �سهادات 

مهنية وعاملية ممّيزة بحيث مت تنفـيذ 
9 دبلومات و�سهادات مهنية وهي:

اإطار  وفق  املخاطر  اإدارة  �سهادة   -
 Euromoney موؤ�س�سة  مع   3 بازل 
وبالتعاون مع منتدى فل�سطني الدويل 

لالأعمال PIBF وجمعية البنوك.
فـي  فل�سطيني  متخ�س�س  �سهادة   -

.PAMLA مكافحة غ�سل الأموال
فـي  الف�سلى  املمار�سات  �سهادة   -

التخمني العقاري مرّتني.
 Certified Anti Counterfeiting سهادة� -

Officer فـي غزة.

عمالء  عالقات  �سابط  دبلوم   -
معتمد.

ا�ستمرارية  خماطر  اإدارة  دبلوم   -
العمل.

.TOT سهادة تدريب مدربني� -
.Advanced PAMLA سهادة� -

 CIMP Certified Internet سهادة� -
.Marketing Practitioner

ّويستعد إلصدار العدد الثاني من مجلته العلمية المحكمة
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زاوية مصرفـية

بيانات الدخل المجمعة
البيانات المالية النصف سنوية

اإليرادات
9.6 %213,086,999 194,349,302 الفوائد الدائنة 

20.8 %31,823,570 26,352,153 الفوائد املدينة 

7.9 %181,263,429 167,997,149 �صافـي اإيرادات الفوائد

11.7 %39,959,998 35,783,389 �سافـي اإيرادات العمولت

8.6 %221,223,427 203,780,539 �صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت

16.9 %11,158,569 13,434,916 اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية

11.2 %4,765,512 4,285,457 ا�سرتداد خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

87.4 %17,972,290 9,592,719 اأخرى

10.4 %255,119,797 231,093,630 جمموع االإيرادات

المصاريف
11.5 %79,252,158 71,051,510 نفقات املوظفـني

40.8 %54,277,086 38,537,766 م�ساريف ت�سغيلية

1.3 %10,638,038 10,497,440 ا�ستهالكات واإطفاءات

23.2 %7,200,933 9,379,220 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

36.2 %1,895,247 2,969,862  اأخرى

15.7 %153,263,462 132,435,798 جمموع امل�صاريف

3.2 %101,856,335 98,657,833 الربح قبل ال�صرائب

196.2 %222,639 75,173 انتفاعات �سريبية موؤجلة

8.5 %27,926,004 25,734,721 م�سروف ال�سرائب 

100.0 %0 29,845 �سرائب موؤجلة )مطفاأة(

1.6 %74,152,970 72,968,441 �صافـي ربح الفرتة

التغي 2013/6/302014/6/30 
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الموجودات 
18.9 %1,870,105,1322,223,272,941نقد واأر�سدة لدى �سلطة النقد الفل�سطينية

6.9 %1,822,761,7271,948,934,191اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

26.5 %792,993,8241,003,394,639اأر�سدة لدى املركز الرئي�سي

15.5 %4,175,140,9404,820,868,970�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

38.5 %179,840,295110,646,580موجودات مالية بالقيمة العادلة

26.4 %700,555,412885,790,640موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

43.8 %85,712,15548,136,909ا�ستثمارات

1.2 %159,376,346161,353,027�سافـي موجودات ثابتة 

23.1 %261,610,335321,967,668اأخرى

14.7 %10,048,096,16611,524,365,565�صافـي املوجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

46.1 %96,471,532140,900,783ودائع �سلطة النقد الفل�سطينية

63.5 %483,841,670791,172,640ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفـية

0.2 %8,230,6558,246,965ودائع املركز الرئي�سي

11.8 %7,801,597,7488,723,289,657ودائع العمالء

12.1 %79,693,48689,353,628خم�س�سات متنوعة

0.5 %109,524,261110,066,189خم�س�سات ال�سرائب

48.4 %191,197,055283,672,064اأخرى

15.7 %8,770,556,40610,146,701,927جمموع املطلوبات

حقوق الملكية
4.5 %913,581,234954,924,529راأ�س املال املدفوع

0.0 %12,034,69212,034,692عالوة اإ�سدار

17.1 %162,351,983190,106,483احتياطي قانوين وتقلبات دورية

11.4 %94,098,294104,809,300احتياطي خماطر م�سرفـية عامة واختياري

251.0 %2,886,6234,359,465التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة

13.7 %94,265,039107,207,073الأرباح املدورة

3.1 %4,095,1404,222,096اأخرى

7.8 %1,277,539,7601,377,663,638جمموع حقوق امللكية

14.7 %10,048,096,16611,524,365,565جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

الميزانية العمومية المجمعة
التغي 2013/6/302014/6/30
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زاوية مصرفـية

المؤشرات المالية للصناعة المصرفـية

مؤشرات الربحية
86.7 %88.2 %�سافـي اإيرادات الفوائد والعمولت / الإيرادات

0.6 %0.7 %العائد على املوجودات

5.4 %5.7 %العائد على حقوق امللكية

مؤشرات السيولة
75.7 %77.6 %ودائع العمالء / �سافـى املوجودات

41.8 %41.6 %�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / �سافـي املوجودات

55.3 %53.5 %�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / ودائع العمالء

مؤشرات هيكل رأس المال
88.0 %87.3 %املطلوبات / �سافـي املوجودات 

349.9 %326.8 %�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / حقوق امللكية
7.8 %7.4 %الأرباح املدورة / حقوق امللكية

2013/6/302014/6/30
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نفقات املوظفـني �سافـي اإيرادات العمولت

الإحتياطيات

جمموع حقوق امللكية

ودائع البنوك و�سلطة النقد

جمموع املطلوبات

�سافـي اإيرادات الفوائد

راأ�س املال املدفوع

األهمية النسبية لبنود الميزانية وقائمة الدخل المجمعة

الحصة من مجموع حقوق الملكية  الحصة من مجموع المطلوبات

 الحصة من صافـي الموجودات  الحصة من صافـي الموجودات

الحصة من مجموع المصاريفالحصة من مجموع اإليرادات

2013/6/30 2014/6/30

�سافـي الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

ودائع العمالء

املوجودات ال�سائلة

م�ساريف ت�سغيلية

%41.8

%86.0

%71.1

%51.7

%35.4

%69.3

%44.9

%9.3

%15.7%15.5

%21.4

%88.0

%12.0

%41.6

%89.0

%72.7

%53.6

%71.5

%44.6

%6.7

%20.1

%87.3

%12.7

%29.1
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زاوية مصرفـية
سطين

ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل
ص

مقارنة أهم البيانات المالية الن

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

البنك العربي
 2,988,662,193

 3,134,948,993
 2,607,779,715

 2,754,407,606
 1,189,888,475

 1,313,650,097
 31,478,698

 26,901,013
 100,000,000

 100,000,000

بنك فل�سطني
 2,181,799,362

 2,625,933,331
 1,695,961,011

 1,864,902,552
 1,025,609,900

 1,190,840,238
 18,712,082

 18,981,198
 150,000,000

 160,000,000

بنك القاهرة عمان
 779,990,914

 864,205,542
 603,291,351

 637,894,324
 258,627,409

 303,196,126
 3,406,793

 3,258,523
 50,000,000

 50,000,000

البنك الوطني 
 406,569,145

 657,967,204
 238,639,465

 373,755,694
 191,038,977

 253,999,473
 1,445,622

 2,228,918
 49,875,642

 49,891,421

بنك الأردن
 569,874,274

 624,499,285
 476,930,306

 529,669,296
 125,842,283

 179,239,269
 2,883,982

 3,809,807
 50,000,000

 50,000,000

بنك القد�س
 488,923,486

 596,674,935
 372,889,991

 467,502,060
 283,454,755

 319,986,352
 2,639,207

 3,644,041
 50,000,000

 50,000,000

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 534,614,774

 592,483,664
 394,275,209

 453,437,286
 216,465,056

 217,498,687
 3,017,350

 4,357,671
 50,000,000

 50,000,000

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 480,161,754

 547,261,297
 382,473,527

 436,342,809
 243,203,692

 304,508,209
 3,361,489

 3,375,400
 50,000,000

 50,000,000

البنك الإ�سالمي العربي
 403,220,278

 493,291,615
 315,885,872

 394,892,021
 182,057,771

 226,685,141
 1,903,601

 2,480,264
 47,672,484

 50,000,000

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 268,859,922

 300,961,761
 161,679,907

 202,203,742
 100,822,556

 106,033,878
 1,362,280

 1,543,355
 53,000,000

 55,000,000

ين
البنك الأهلي الأرد

 248,964,677
 273,489,066

 171,533,402
 180,143,014

 105,475,567
 122,085,482

 1,774,439
 2,252,649

 50,007,052
 50,007,052

البنك التجاري الفل�سطيني
 203,730,665

 262,443,866
 136,280,286

 169,157,036
 79,699,407

 121,829,754
 284,671

 524,018
 30,026,056

 30,026,056

ين
البنك التجاري الأرد

 150,874,945
 160,954,839

 67,966,876
 78,128,913

 51,054,257
 46,500,228

 890,645
 835,853

 50,000,000
 50,000,000

البنك العقاري امل�سري العربي
 140,298,430

 154,406,229
 74,740,101

 81,214,337
 86,389,319

 85,246,601
 265,686

 38,576
 50,000,000

 50,000,000

ين الكويتي
البنك الأرد

 112,473,976
 126,774,721

 50,093,120
 56,080,532

 14,962,381
 13,027,381

 503,379
 350,975

 50,000,000
 50,000,000

حتاد
بنك ال

 59,089,370
 86,959,944

 30,929,845
 31,715,169

 10,736,403
 12,597,367

 208,877
 107,329

 23,000,000
 50,000,000

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

 29,988,001
 21,109,274

 20,247,764
 11,843,265

 9,812,731
 3,944,687

1,170,360
536,619

 10,000,000
 10,000,000

___ __ __ __ ___

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة
خل�سارة

�سافـي الربح / ا
راأ�س املال املدفوع
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2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

2013 / 6
2014 / 6

البنك العربي
%

 29.74
%

 27.20
%

 33.43
%

 31.58
%

 28.50
%

 27.25
%

 43.14
%

 36.28
%

 10.95
%

 10.47

بنك فل�سطني
%

 21.71
%

 22.79
%

 21.74
%

 21.38
%

 24.56
%

 24.70
%

 25.64
%

 25.60
%

 16.42
%

 16.76

بنك القاهرة عمان
%

 7.76
%

 7.50
%

 7.73
%

 7.31
%

 6.19
%

 6.29
%

 4.67
%

 4.39
%

 5.47
%

 5.24

البنك الوطني 
%

 4.05
%

 5.71
%

 3.06
%

 4.28
%

 4.58
%

 5.27
%

 1.98
%

 3.01
%

 5.46
%

 5.22

بنك الأردن
%

 5.67
%

 5.42
%

 6.11
%

 6.07
%

 3.01
%

 3.72
%

 3.95
%

 5.14
%

 5.47
%

 5.24

بنك القد�س
%

 4.87
%

 5.18
%

 4.78
%

 5.36
%

 6.79
%

 6.64
%

 3.62
%

 4.91
%

 5.47
%

 5.24

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

 5.32
%

 5.14
%

 5.05
%

 5.20
%

 5.18
%

 4.51
%

 4.14
%

 5.88
%

 5.47
%

 5.24

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

 4.78
%

 4.75
%

 4.90
%

 5.00
%

 5.83
%

 6.32
%

 4.61
%

 4.55
%

 5.47
%

 5.24

البنك الإ�سالمي العربي
%

 4.01
%

 4.28
%

 4.05
%

 4.53
%

 4.36
%

 4.70
%

 2.61
%

 3.34
%

 5.22
%

 5.24

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

 2.68
%

 2.61
%

 2.07
%

 2.32
%

 2.41
%

 2.20
%

 1.87
%

 2.08
%

 5.80
%

 5.76

ين
البنك الأهلي الأرد

%
 2.48

%
 2.37

%
 2.20

%
 2.07

%
 2.526

%
 2.532

%
 2.43

%
 3.04

%
 5.47

%
 5.24

البنك التجاري الفل�سطيني
%

 2.03
%

 2.28
%

 1.75
%

 1.94
%

 1.91
%

 2.53
%

 0.39
%

 0.71
%

 3.29
%

 3.14

ين
البنك التجاري الأرد

%
 1.50

%
 1.40

%
 0.87

%
 0.90

%
 1.22

%
 0.96

%
 1.22

%
 1.13

%
 5.47

%
 5.24

البنك العقاري امل�سري العربي
%

 1.40
%

 1.34
%

 0.96
%

 0.93
%

 2.07
%

 1.77
%

 0.36
%

 0.05
%

 5.47
%

 5.24

ين الكويتي
البنك الأرد

%
 1.12

%
 1.10

%
 0.642

%
 0.643

%
 0.36

%
 0.27

%
 0.69

%
 0.47

%
 5.47

 %
 5.24

حتاد
بنك ال

%
 0.59

%
 0.75

%
 0.40

%
 0.36

%
 0.257

%
 0.261

%
 0.29

%
 0.14

%
 2.52

%
 5.24

H ال�سرق الأو�سط املحدود
S

B
C بنك

%
 0.30

%
 0.18

%
 0.26

%
 0.14

%
 0.24

%
 0.08

%
 1.60

%
 0.72

%
 1.09

%
 1.05

�سافـي املوجودات
ودائع العمالء

�سافـي الت�سهيالت املبا�سرة
خل�سارة

�سافـي الربح / ا
راأ�س املال املدفوع

سطين
ف سنوية للبنوك العاملة فـي فل

ص
سوقية الن

ص ال
ص

مقارنة أهم الح
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية

الأرا�سي الفل�سطينية
ال�سفة الغربية

ويةقطاع غزة
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سبة
ن�

كي
مري
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دو

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي

ال�ستهالك احلكومي
ال�ستثمار

ال�ستهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

الناجت املحلي الإجمايل
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�سافـي
 الإيرادات

اإيرادات
مقا�سة

�سافـي
 اإيرادات حملية

الإيراداتالنفقات

الدعم اخلارجي 
للموازنة العجز

اإجمايل 
النفقات

رواتب
 واأجور

النفقات
 الأخرى

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أساس االلتزام( - مليون دوالر

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين )مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى(

طة
نق

طة
نق

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

القيمة السوقية

مؤشرات القطاعات االقتصادية

مؤشر القدس
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك
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اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

قيمة األسهم المتداولة
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مليو

اخلدمات
التاأمني

ال�ستثمار

ال�سناعة
البنوك

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

وية
 مئ

سبة
ن�

USA

EU

IL

USA

EU

IL

USA

EU

IL

االتجاه العام لمعدالت البطالة

االتجاه العام لمعدالت التضخم

االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
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امل�سادر واملراجع: اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، وزارة املالية، بور�سة فل�سطني، م�سادر ومراجع عاملية.
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االتجاه العام لمعدالت الفائدة

االتجاه العام لمؤشرات العمالت

مؤشرات األسواق العالمية



البنـ�ك فـي فل�ســــــطني48    

نسعى فـي جمعية البنوك فـي فلسطين لخلق رؤية جماعية للقطاع المصرفـي، تنبثق عنها الرؤى الفردية للبنوك، 
من  حزمة  على  التركيز  عام  كل  فـي  نراعي  إننا  إذ  فلسطين،  فـي  المصرفـية  بالصناعة  االرتقاء  على  ونعمل  كما 

المجاالت التي تشكل اهتمامًا مشتركًا للبنوك، من خالل العمل على أربعة محاور:
الحشد والتأييد

�سعت اجلمعية باعتبارها ممثلة عن القطاع امل�سرفـي والناطقة بل�سانه، اإىل احل�سد والتاأثري فـي جمموعة من الق�سايا التي تهم ال�سناعة امل�سرفـية من 
خالل متابعة اأربعة قوانني ونظام واحد و�صتة تعليمات وثالث ع�صرة ق�صية اأخرى مع جهاٍت عدة: �سلطة النقد الفل�سطينية، وزارة املالية، 
وزارة القت�ساد الوطني، وزارة العمل، وزارة احلكم املحلي، جمل�س الق�ساء الأعلى واملعهد الق�سائي، وكان من اأهم املوا�سيع التي مت متابعتها: رخ�س املهن 
لل�سرافات الآلية ور�سوم ا�ستخدامها، املالحظات على: اتفاقية "الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب من ال�سرائب"، "قانون �سريبة الدخل" و "م�سودة قانون 
ال�سمان الجتماعي"، و"نظام تقاعد القطاع الغري حكومي"، ومناق�سة عدد من م�سودات تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية: اختبارات التحمل، تنظيم قرو�س 

الإ�سكان ومتويل العقارات، الر�سوم والعمولت، حمددات و�سوابط منح الئتمان بالإ�سافة اإىل مناق�سة اإجراءات �سلطة النقد بخ�سو�س التفرع.
وقامت اجلمعية مبخاطبة عدة جهات فـي حماولة لتذليل املعوقات التي يتعر�س لها قطاع متويل املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة، كما خاطبت 

جمل�س الق�ساء الأعلى بخ�سو�س املعيقات التي تواجه امل�سارف اأمام الق�ساء.
الدراسات واألبحاث

نفذت اجلمعية اثنتا ع�صرة درا�صة م�سرفـية تهم القطاع امل�سرفـي، واأهم موا�سيع ال�ساحة امل�سرفـية فـي فل�سطني، وهي: حتليل اأداء: ال�سناعة 
امل�سرفـية، وامل�سارف املحلية، وامل�سارف الوافدة، وامل�سارف التجارية، وامل�سارف الإ�سالمية، ودرا�سة مقارنة للقطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، ودرا�سة 
حتليلية عن: الت�سهيالت املبا�سرة، وودائع العمالء، والت�سهيالت غري املبا�سرة، وال�سريفه اللكرتونية، وال�سيكات، واحلوالت، كما اأعدت اجلمعية 
العمالء  لودائع  اجلغرافـي  امل�سرفـي  التوزيع  يبني  واآخر  فـيه،  الرواتب  ومميزات  امل�سرفـي  القطاع  فـي  الوظيفـي  اجلهاز  وهي:  تقارير  اأربعة 
والت�سهيالت الئتمانية والفروع واأجهزة ال�سراف الآيل، واأجرت مقارنة �سنوية ون�سف �سنوية للبيانات املالية للبنوك العاملة فـي فل�سطني حل�س�سها ال�سوقية 

وترتيبها ح�سب موؤ�سرات احلجم والكفاءة، ونفذت بالتعاون مع جمعية البنوك فـي الأردن موجز درا�سة مقارنة للقطاعني امل�سرفـيني الفل�سطيني والأردين.
اإدارة الأعمال والقت�ساد فـي جامعة  ثالث درا�صات واأبحاث فـي جمال ال�سناعة امل�سرفـية من قبل طلبة ماج�ستري برناجمي  كما مت اجناز 

بريزيت، بناًء على التفاقية التي مت توقيعها مع اجلامعة.
األنشطة والفعاليات

نفذت اجلمعية �صبعني ن�صاطًا متنوعًا، ما بني لقاءات وور�س عمل واجتماعات ت�ساوريه كان اأبرزها تنظيم الربنامج التدريبي حول اأنظمة 
بازل III,II واإدارة املخاطر، وتكرمي املوظفـني املتميزين فـي القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني للعام 2013، بالإ�سافة اإىل الجتماعات القانونية 

وامل�سرفـية، كما كان للجمعية ثالث ع�صرة م�صاركة فـي اأن�سطه داخليه وخارجية.
وزاد متثيل اجلمعية للقطاع امل�سرفـي فـي ع�سوية جمال�س الإدارة واللجان والفرق الوطنية خالل العام لي�سل اإىل �سبعة وع�سرون ع�سوية، حيث اأ�سيف اإىل قائمة 
الع�سوية فـي كل من: اللجنة الإ�سرتاتيجية واللجنة الفنية لبناء الإ�سرتاتيجية الوطنية لال�ستمال املايل فـي فل�سطني، اللجنة الوطنية خلدمات تطوير اأعمال املن�ساآت 

املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، جمل�س اإدارة �سندوق التنمية الثقافـية، الفريق الوطني للجنة الأ�سبوع الوطني للريادة، والفريق الوطني ملكافحة الفقر. 
العالقات العامة واإلعالم

ن�سرت اجلمعية �صبعة اإ�صدارات م�صرفـية متخ�ص�صة، وهي: اأربعة اأعداد من جملة "البنوك فـي فل�صطني"، وكتاب "الو�صع املايل للبنوك 2013" 
بطاقة  "املوؤ�صر امل�صرفـي" يرافقها  من  ن�سرة  ع�سر  اثنتا  "درا�صات م�صرفـية 2013"،  كتيب  اإىل  بالإ�سافة  يرافقه بطاقة "حقائق م�صرفـية"، 
"بيانات م�صرفـية"، ون�سرة "الدور االجتماعي للبنوك 2013"، وكتاب "التقرير ال�صنوي 2013"، ودليل "جمموعة االأحكام الق�صائية".
و�سمن دور اجلمعية فـي امل�سوؤولية املجتمعية قامت بالتربع مببلغ 250 األف دولر لدعم الأهل فـي قطاع غزة، كما �ساركت فـي تنظيم فعاليات الأ�سبوع 
امل�سرفـي الثالث لالأطفال وال�سباب للعام 2014، وفـي جمال التثقيف امل�سرفـي مت امل�ساركة فـي احلملة الإعالمية اخلا�سة باملوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان 

الودائع واإعداد الن�سرة التثقيفـية املتعلقة بها بالإ�سافة اإىل التحديث امل�ستمر للموقع اللكرتوين للجمعية وح�ساب اجلمعية على مواقع التوا�سل الجتماعي.

عام 2014 على صفحة
إلى اللقاء
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