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القطاع المصرفي الفلسطيني كما في 2018/12/31:

•   8 مليار دوالر تسهيالت مباشرة، و 12 مليار دوالر ودائع عمالء، لتشكل التسهيالت من الودائع 69 %

•   351 فرعًا و مكتبًا، و 690 صرافًا آليًا يتركز معظمها في شمال و وسط الضفة

•   عدد موظفي البنوك تجاوز 7 آالف موظف و موظفة 
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بيت البنوك

تحت رعاية وحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا
جمعية البنوك تشارك في تنظيم فعاليات

مؤتمر واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي ـ بدورته الثالثة

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وح�سور  رعاية  حتت 

ال�سيد عزام ال�سوا ومعايل حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور 

زياد فريز، �ساركت جمعية البنوك فـي تنظيم فعاليات موؤمتر واقع 

الثالثة  ـ بدورته  القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني فـي حميطه العربي 

الذي عقد بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا املالية وم�ستقبل اخلدمات 

امل�سرفـية"، بالتعاون مع احتاد امل�سارف العربية والبنك املركزي 

الأردين و�سلطة النقد وجمعية البنوك فـي فل�سطني وجمعية البنوك 

- 2019/03/06 فـي البحر امليت  فـي الأردن، وذلك بتاريخ 05 

ولفـيف  العاملة فـي فل�سطني  البنوك  الأردن، بح�سور ممثلي عن  ـ 

من ال�سخ�سيات الر�سمية الفل�سطينية والعربية.

ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  الفتتاح  حفل  فـي  وحتدث 

ياأتي  املوؤمتر  هذا  "اإن  قائاًل:  الرئي�سية  كلمته  فـي  ال�سوا  عزام 

لريكز على التحديات التي تواجه مقدمي اخلدمات املالية فـي 

ظل الت�سارع الكبري فـي جمال التكنولوجيا والبتكارات املالية، 

لتقييم التجارب وحتديد اخلطوات الالزمة ل�ستثمار وا�ستخدام 

نقطة  ولي�سكل  وامل�سرفـية،  املالية  اخلدمات  فـي  التكنولوجيا 

بخطى  ت�سري  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  خطة  لبناء  البداية 

بالعتماد  وامل�سرفـية  املالية  ال�سناعة  ثاقبة نحو تطوير  وروؤيا 

نوعها  من  فريدة  ل�سراكة حقيقية  وللتاأ�سي�س  التكنولوجيا  على 

الفل�سطينية والقطاع املايل وقطاع تكنولوجيا  النقد  بني �سلطة 

املعلومات للم�ساهمة فـي مواكبة التطورات املالية العاملية وت�سهل 

اندماج القطاع املايل الفل�سطيني فـي نظريه العاملي بكل �سهولة 

وي�سر". واأ�سار معايل املحافظ اإىل اأن الهتمام الذي توليه �سلطة 

النقد ل�سناعة التكنولوجيا املالية ينبع اأوًل من الإدراك العميق 

للدور الهام الذي تلعبه تلك ال�سناعة فـي كافة مناحي احلياة 

واعتباره اأداة لتقدمي اخلدمات املالية لكافة فئات املجتمع ويعزز 

من و�سول وانت�سار اخلدمات املالية اإىل كافة القطاعات، خا�سة 

البعيدة والتي ي�سعب فـيها توفـري خدمات مالية تقليدية، اإ�سافة 

على  واحل�سول  والدفع  التحويل  خدمات  تنفـيذ  ت�سهيل  اإىل 

التمويل وال�ستثمار واخلدمات املالية الأخرى ويعزز من حت�سني 

الدورة القت�سادية والإ�سهام املبا�سر فـي خلق تنمية اقت�سادية 

م�ستدامة، وثانيًا من ا�ستخدام التكنولوجيا فـي تطوير وابتكار 

خدمات مالية وم�سرفـية جديدة من خالل ت�سجيع البتكارات 

والإبداع وتطوير الأفكار وامل�ساريع الريادية.

وفـي ذات ال�سياق  اأ�سار حمافظ البنك املركزي الأردين الدكتور 

زياد فريز اإىل اإن البنوك املركزية وال�سلطات النقدية امل�سرفة 

واأثرها  املالية  التكنولوجيا  باأهمية  توؤمن  على قطاع امل�سارف، 

على م�ستقبل اخلدمات املالية وامل�سرفـية، لفتا اإىل اأن اعتماد 



3

 العدد 77، اآذار 2019

البنـوك فـي فل�ســــــطني

ما  العربية  الدول  فـي  احلديثة  املالية  التكنولوجيا  وا�ستخدام 

�سعف  اأهمها  معوقات،  عدة  نتيجة  ال�سعف  من  يعاين  يزال 

بيئة الأعمال، وعدم وجود الإطار القانوين املنا�سب، وحمدودية 

الدعم املوؤ�س�سي من خالل توفـري حا�سنات اأو اإن�ساء خمتربات 

واملوؤ�س�سات  املالية  التكنولوجيا  ل�سركات  ت�سمح  تنظيمية 

امل�سرفـية واملالية التقليدية باختبار البتكارات فـي بيئة فعلية، 

الثقة  وعدم  املايل  والوعي  املالية  الثقافة  م�ستويات  وانخفا�س 

والتي ت�سكل قيودًا اأمام تبني واعتماد هذه التكنولوجيا.

و�سام  ال�سيد  العربية  امل�سارف  لحتاد  العام  الأمني  األقى  كما 

"اإن التمكني التكنولوجي �سيوؤدي  فتوح كلمة ترحيبية، قال فـيها: 

اخلدمات  على  العتماد  و�سيعمل  جديدة،  لأعمال  تطبيقات  اإىل 

النهاية  وفـي  الورقية  النقود  ا�ستخدام  تقليل  اإىل  الإلكرتونية 

�ساأنه  من  التطور  اأن هذا  اإىل  م�سريًا  الرقمية،  النقود  ا�ستخدام 

تعزيز ال�سمول وال�ستقرار املايل وتوفـري خدمات م�سرفـية اأكرث 

ا�سرتاتيجية  خماطر  هناك  لكن  اأقل،  وبكلفة  للعمالء  مالءمة 

بعد  ذات  اأعلى  ت�سغيلية  وخماطر  امل�سارف،  برتكيبة  تتعلق 

اإحداث  على  امل�سارف  قدرة  عدم  عن  ناجمة  وخماطر  نظامي، 

التغيري داخليًا".

وخالل كلمته الرتحيبية اأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك 

العربية  امل�سارف  احتاد  اإدارة  جمل�س  وع�سو  فل�سطني   فـي 

اأنه  حيث  املوؤمتر  هذا  اأهمية  على  ن�سنا�س،  جوزيف  ال�سيد 

مو�سوعات  وطرح  الفل�سطينية  التجربة  لإبراز  فر�سة  ي�سكل 

اإن القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني بداأ  اأولوية هامة. وقال،  ذات 

متوا�سعة  بخطوات  ولكن  املالية  التكنولوجيا  با�ستخدام  فعاًل 

وي�سرية، حيث قدم خدمات فـي جمال املدفوعات، مثل خدمات 

املحمولة،  والأجهزة  الإنرتنت  الدفع عرب  الفواتري، وحلول  دفع 

العميل  على  التعرف  ت�سهل  بخدمات  ال�ستعانة  اإىل  بالإ�سافة 

بالقطاع  م�سيدًا  و�سريانه،  الأ�سبع  وب�سمة  العني  ب�سمة  مثل 

امل�سرفـي الفل�سطيني الذي يعمل فـي ظروف بالغة التعقيد.

وفـي كلمة األقاها نيابة عن رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك فـي 

الأردن ال�سيد هاين القا�سي، مدير عام اجلمعية الدكتور عديل 

قندح، قال، وفـيما يتعلق مب�ستقبل اخلدمات امل�سرفـية فـي ظل 

اأنه  اإل  التقارير  من  العديد  ت�سري  املالية،  التكنولوجيا  ابتكارات 

وعلى الرغم من انخفا�س الن�سبي فـي حجم وعدد ال�ستثمارات 

حجم  مع  مقارنًة  املالية  التكنولوجيا  وخدمات  منتجات  فـي 

القطاع املايل العاملي ككل، اإل اأن الجتاه ال�ساعد والنمو املت�سارع 

فـي التكنولوجيا املالية ي�سري اإىل اأنها �ست�ستحوذ على ن�سبة كبرية 

من ال�سناعة املالية خالل فرتة وجيزة، وهو ما يتطلب ا�ستمرار 

الرتكيز واملتابعة من قبل البنوك واجلهات الإ�سرافـية ".

وناق�س املوؤمتر فـي جل�ساته التي عقدت على مدار يومني موا�سيع 

عدة تركزت حول؛ دور البنوك املركزية فـي دعم التحول الرقمي 

وتطورات  اجلديدة،  والرقابية  التنظيمية  التحديات  ومواجهة 

املايل  ال�ستقرار  على  املتوقعة  والآثار  املالية  التكنولوجيا 

اخلدمات  وتطور  الرقمية  والتكنولوجيا  النظامية،  واملخاطر 

م�ستقبل  على  النا�سئة  التكنولوجيا  �سركات  وانعكا�سات  املالية، 

التكنولوجيا  ودور  التقليدية،  واملوؤ�س�سات  املالية  التكنولوجيا 

املوؤ�س�سات  ودعم  املايل  ال�سمول  تعزيز  فـي  كاآلية جديدة  املالية 

اأ�سحت  التي  التحديات  املتحدثني  وتناول  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

التكنولوجيا احلديثة على القطاع امل�سرفـي، كما قدم  تفر�سها 

امل�ساركون خالل اجلل�سات نقا�سات مثمرة مع احل�سور خرجت 

القطاع  موؤ�س�سات  عمل  �سرورة  اأهمها  التو�سيات  من  بعدد 

مبا  والرقمية  احلا�سوبية  منظوماتها  تطوير  على  امل�سرفـي 

الوطني  الناجت  ودعم  الوطني  القت�ساد  مقدرات  حماية  يحقق 

وعلى راأ�سها خلق فر�س عمل لل�سباب.

واأو�سى املوؤمتر عدد من التو�سيات على نطاقًا وا�سع و�سامل، حيث 

اخلدمات  ل�سركات  التقني  التطور  ملواكبة  املركزية  البنوك  دعا 

فـي دعم  ت�ساعد  التي  القانونية  الأطر  وو�سع  التكنولوجية  املالية 

البتكار وتقدمي اخلدمات مبا يتنا�سب مع التطور فـي هذا املجال، 

الإلكرتوين �سمن  الدفع  لتبني  التن�سيق مع احلكومة  اإىل  وكذلك 

منهجها وبراجمها واإعطاء �سفة الإلزامية للمدفوعات والتح�سيل 

فكرة  تبني  اإىل  املركزية  البنوك  دعوة  اإىل  بالإ�سافة  احلكومي، 

اإن�ساء كل من SANDBOS & REGTECH لت�سجيع البتكار 

وخلق حا�سنات لدعم املبادرات والبتكارات التكنولوجية املحلية 

وتوفـري بيئة العمل املنا�سبة له.
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القطاع المصرفي الفلسطيني
يقدم التهنئة لدولة رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد اشتيه

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعا غير عادي 

قدم القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني التهنئة لدولة رئي�س الوزراء 

له  اأولها  التي  الغالية  الثقة  على  ا�ستيه  حممد  الدكتور  املكلف 

�سيادة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة فل�سطني، وذلك خالل 

زيارة قام بها وفد من القطاع امل�سرفـي الفل�سطيني، على راأ�سه 

ال�سوا،  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 

ن�سنا�س،  جوزيف  ال�سيد  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

اإدارة البنك الوطني ال�سيد طالل نا�سر الدين،  ورئي�س جمل�س 

فـي  العاملة  للبنوك  الإقليميني   / العامني  املدراء  من  وعدد 

دياب،  اأبو  نبيل  ال�سيد  البنوك  جمعية  عام  ومدير  فل�سطني، 

 ،2019/03/24 بتاريخ  النقد  �سلطة  فـي  املدراء  من  وعدد 

الدعم  اأ�سكال  كافة  تقدميهم  على  الزيارة  خالل  له  موؤكدين 

والتعاون معه لإجناز مهمته الوطنية.

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماعًا غري عادي بتاريخ 

2019/01/14 فـي مقر �سلطة النقد بح�سور اأغلبية الأع�ساء، 

وذلك لبحث عدد من املوا�سيع امل�سرفـية والتنظيمية، فخالل  

ملوؤمتر  الرعاية  وتقدمي  التعاون  على  الأع�ساء  توافق  الجتماع 

الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع  واقع  العربية  امل�سارف  احتاد 

تربع  مو�سوع  وناق�سوا  الثالثة،  بدورته  ـ  العربي  حميطه  فـي 

من  عدد  بحثوا  كما  الريموك،  خميم  اإعمار  لإعادة  اجلمعية 

بعمل اجلمعية. التنظيمية اخلا�سة  املوا�سيع 
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا تشاوريا طارئا للمدراء العاميين / اإلقليمين
لمناقشة موضوع تسهيالت وزارة المالية  

جمعية البنوك بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية
تعقد اجتماعا لمدراء اللوازم والمشتريات للتعرف على آلية عمل دوريات الضابطة   

للمدراء  طارئًا  ت�ساوريًا  اجتماعًا  البنوك  جمعية  عقدت 

اجلمعية،  مقر  فـي   2019/02/19 بتاريخ  الإقليميني   / العامني 

وذلك ملناق�سة مو�سوع ت�سهيالت وزارة املالية، وياأتي هذا الجتماع 

ا�ستكماًل لالجتماعات التي عقدت ما بني عدد من البنوك ومعايل 

النقد  �سلطة  حمافظ  ومعايل  ب�سارة  �سكري  الدكتور  املالية  وزير 

تقدمي  اإمكانية  لبحث  النقد  �سلطة  مقر  فـي  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

فـي حال  املالية  لوزارة  ت�سهيالت  الفل�سطيني  امل�سرفـي  القطاع 

عائدات  ت�سلم  الرئا�سة  رف�س  ظل  فـي  وذلك  الأخرية،  طلب 

اقتطاع  بعد  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  امل�ستحقة  ال�سرائب 

الجتماع  خالل  مت  حيث  منها،  مبالغ  الإ�سرائيلية  اجلهات 

مناق�سة املو�سوع والتوافق على عدد من النقاط التي ت�سبط اآلية 

عمل البنوك فـي حال طلب وزارة املالية ر�سميًا لهذه الت�سهيالت. 

اجلمركية  ال�سابطة  جهاز  مع  بالتن�سيق  البنوك  جمعية  عقدت 

فـي  العاملة  البنوك  لدى  وامل�سرتيات  اللوازم  ملدراء  اجتماعًا 

مقر  فـي   2019/02/05 بتاريخ  ال�سابطة  جهاز  ممثلي  مع  فل�سطني 

ال�سابطة  دوريات  عمل  اآلية  على  للتعرف  وذلك  اجلمعية، 

وطبيعة امل�ستندات الواجب توافرها لدى املواطنني فـي امليدان، 

اآلية  عن  و�سرح  عنه  تعريفـية  ملحة  اجلهاز  ممثلي  قدم  حيث 

تعامل  كيفية  حول  املالحظات  بع�س  للح�سور  واأو�سحوا  عمله، 

ال�سابطة مع ال مركبات التي تخ�س البنوك.
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بيت البنوك

بصفتها ممثاًل عن القطاع المصرفي 
جمعية البنوك تشارك في عدد من األنشطة والفعاليات

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

جمعية البنوك تشارك في االجتماعات التحضيرية 
لتنظيم المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019

جمعية البنوك تعقد لقاًء مع ممثلي وكالة اليابان للتعاون الدولي

جمعية البنوك ترشح ممثلين لمجموعات العمل
الخاصة بتطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

دياب  اأبو  نبيل  العام  باملدير  ممثلة  البنوك  جمعية  �ساركت 

من  الأول  الربع  خالل  والفعاليات  الأن�سطة  من  عدد  بح�سور 

هذا العام ب�سفتها ممثاًل عن القطاع امل�سرفـي فـي فل�سطني، 

هيثم  ال�سيد  الوطني  القت�ساد  وزارة  وكيل  مع  اجتماع  منها؛ 

ور�سة  الوزارة،  مقر  فـي   2019/02/20 بتاريخ  الوحيدي 

للتعاون  اليابانية  الوكالة  من  بتنظيم  اخلا�س  للقطاع  عمل 

 "Cooperation within CEAPAD" حول JICA الدويل

تعزيز  موؤمتر  الوكالة،  مكتب  فـي   2019/02/18 بتاريخ 

الغربية  ال�سفة  فـي  ال�سغرية  لل�سركات  التمويل  عمليات 

وحفل  الكرمل،  فندق  فـي   2019/02/14 بتاريخ  غزة  وقطاع 

بتاريخ  فل�سطني   "SUNREF" م�سروع  وانطالقة  افتتاح 

2019/01/20 فـي فندق امليلينيوم.

املجال�س  من  عدد  اجتماعات  فـي  البنوك  جمعية  �ساركت 

واللجان خالل الربع الأول من هذا العام ب�سفتها ع�سوًا فـيها، 

درء  �سندوق  اإدارة  جمل�س  اجتماع  من:  كل  فـي  �ساركت  حيث 

مقر  فـي   2019/02/28 بتاريخ  الزراعية  والتاأمينات  املخاطر 

املجل�س  اإدارة  ملجل�س  والع�سرين  الواحد  والجتماع   ال�سندوق، 

الأعلى لالبداع والتميز بتاريخ 2019/02/27 فـي مقر املجل�س، 

 2019/02/25 بتاريخ  الالئق  للعمل  الوطنية  اللجنة  واجتماع 

فـي مقر وزارة العمل.

 IFC �ساركت جمعية البنوك �سلطة النقد وموؤ�س�سة التمويل الدولية 

التح�سري  فـي  القرو�س  ل�سمان  الفل�سطيني  الأوروبي  وال�سندوق 

لتنظيم عقد املوؤمتر امل�سرفـي الفل�سطيني الدويل 2019 حتت عنوان 

"التمويل امل�سرفـي واآفاق التنمية القت�سادية"، وذلك من خالل عقد 
اجتماعات يتم من خاللها �سياغة اأهداف، اأجندة، اأ�سماء املتحدثني 

فـي جل�سات املوؤمتر، املوازنة املالية، والق�سايا اللوج�ستية.

التقى مدير عام جمعية البنوك نبيل اأبو دياب ممثلي وكالة اليابان 

اجلمعية،  مقر  فـي   2019/03/26 بتاريخ   JICA الدويل  للتعاون 

فـي  العاملة  البنوك  اأداء  على  الوكالة  ممثلي  اطالع  مت  حيث 

فل�سطني واأهم بياناتها وموؤ�سراتها املالية وامل�سرفـية، وواقع القطاع 

امل�سرفـي الفل�سطيني احلايل، كما اطلع ممثلي الوكالة املدير العام 

."Business Advisory Services" على برنامج

فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  من  ممثلني  البنوك  جمعية  ر�سحت 

ملجموعات العمل اخلا�سة بتطبيق ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سمول املايل، 

واخلدمات،  املنتجات  تطوير  بني؛  ما  املجموعات  هذه  تنوعت  حيث 

الإعالم  ال�سغر،  ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  املراأة، 

القت�سادي، تطوير القدرات واملهارات املالية للمواطنني، وجمموعة 

عمل تكنولوجيا املعلومات. حيث قدمت هذه الرت�سيحات للجنة 

للخطوات  بالتح�سري  البدء  �سوء  فـي  املايل  لل�سمول  الفنية 

العملية لتطبيق اخلطة ال�سرتاتيجية والتي متتد لثماين �سنوات 

)2018-2025(، وت�سم هذه املجموعات فـي ع�سويتها جميع 

الأطراف ذات العالقة من خمتلف القطاعات القت�سادية.
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

تحت رعاية وحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا
جمعية البنوك تكرم الموظفين المتميزين في القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2018

البنك الإ�سالمي العربياأحمد منت�سر رحيمة 

البنك الإ�سالمي الفل�سطينياأحمد املالح 

البنك الأهلي الأردينرهام عمر عا�سي 

البنك التجاري الأردينا�سرف بالل حمو�سه 

البنك العربينداء يا�سني احلج علي 

البنك العقاري امل�سري العربيجمال برهان الدين الربق 

البنك الوطنيزعيرت غالب حرز اهلل 

بنك ال�ستثمار الفل�سطينياإميان طه 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويلحممود اأحمد قاروط

بنك الأردن�سليمان حممد �سلة

بنك القاهرة عمانمعاذ علي دقة 

بنك القد�س �سائب نافز قطو�سة

م�سرف ال�سفا�سائد حممود قباجة

   2018      
    

عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وح�سور  رعاية  حتت 

املتميزين  للموظفـني  تكرمي  حفل  البنوك  جمعية  نظمت  ال�سوا، 

بتاريخ   ،2018 للعام  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك  لدى 

املحافظ  نائب  بح�سور  كيربز،  مطعم  فـي   2019/03/27
الدكتور ريا�س اأبو �سحادة، ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سيد 

جوزيف ن�سنا�س، وعدد من املدراء العامني/ الإقليميني للبنوك، 

املوارد  ومدراء  دياب،  اأبو  نبيل  ال�سيد  اجلمعية  عام  ومدير 

الب�سرية، واملوظفـني املتميزين، واملدراء املبا�سرين لهم.

وخالل كلمة األقاها معايل املحافظ هناأ املوظفـني املتميزين ومتنى 

اجلهاز  وم�سلحة  خري  فـيه  ملا  والتقدم  النجاح  من  مزيدًا  لهم 

امل�سرفـي الفل�سطيني، كما هناأ رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية جميع 

املوظفـني املتميزين على متيزهم فـي عملهم وح�سولهم على لقب 

املوظف املتميز، موؤكدًا على اأن هذا التكرمي يهدف ب�سكل اأ�سا�سي 

اىل ت�سجيع التناف�س الإيجابي بني املوظفـني وحتفـيزهم.

بتقدير  البنوك  جمعية  ا�سرتاتيجية  �سمن  الفعالية  هذه  وتاأتي 

ال�ستثمار  اأن  باعتبار  املتميز  والأداء  املثمرة،  الإجنازات 

احلقيقي يتمثل فـي الكادر الب�سري الذي ي�سكل راأ�س املال الذكي 

فـي املوؤ�س�سات، واأن هذا التكرمي ي�سهم فـي ت�سجيع وتعزيز روح 

التي  البناءة  الأفكار  لتبني  املوظفـني  والبتكار، وحتفـيز  الإبداع 

املوظفـني  ت�سلم  احلفل  نهاية  وفـي  العمل.  تطوير  فـي  ت�سب 

املتميزين الهدايا الرمزية، و�سكر املوظفـني اإدارة اجلمعية على 

اأي�سًا  و�سكروا  جلهودهم،  تقدير  مبثابة  هي  التي  املبادرة  هذه 

اإداراتهم على تر�سيحهم لهذا اللقب.



بــانــورامــا
ربع مليون شيقل شهريا..نصف مليون شيقل منتصف العام.. ومليون شيقل نهاية العام

بنك اإلسكان يطلق حملة حسابات توفير ضخمة للعام 2019

و يطلق تطبيق »إسكان موبايل« لمستخدمي الهواتف الذكية 

الهادفة  البنك  �سيا�سة  من  انطالقا 

عمالئه  لدى  الدخار  ثقافة  لتعزيز 

اأطلق  وثقتهم،  ولئهم  على  ومكافاأتهم 

حملته  فل�سطني  فروع  الإ�سكان  بنك 

التوفـري  بح�سابات  اخلا�سة  الرتويجية 

اجلائزة  قيمة  لت�سل   ،2019 للعام 

الكربى اإىل مليون �سيقل تقدم فـي نهاية 

لت�سجيع  البنك  من  �سعيا  وذلك  احلملة، 

ومنح  عمالئه  قاعدة  وزيادة  الدخار 

جميع فئات املجتمع ومن كافة القطاعات 

فر�سا جديدة للفوز بجوائز جمزية.

وي�سعى بنك الإ�سكان فـي فل�سطني اإىل تقدمي 

من  التوفـري  ح�سابات  على  اجلوائز  اأف�سل 

حيث قيمة اجلائزة الإفرادية واإجمايل قيمة 

التوفـري،  ح�سابات  جوائز  وعدد  اجلوائز 

احلاليني  البنك  عمالء  على  للحفاظ  وذلك 

ح�سابات  فـي  اإيداعاتهم  زيادة  على  وحثهم 

التوفـري والرتحيب بالعمالء اجلدد.

ربع  تقدمي  على  اجلديدة  احلملة  وتقوم 

مليون �سيقل �سهريا عدا �سهري حزيران 

وكانون اأول، وتزيد قيمة اجلائزة الكربى 

فـي �سهر حزيران لت�سبح ت�سمى "جائزة 

" لت�سل اإىل ن�سف مليون  كربى �سهرية 

نهاية  فـي  تت�ساعف  اأن  على  �سيقل 

واحد. ولرابح  �سيقل  مليون  اإىل  احلملة 

وتقدم احلملة اجلديدة حل�سابات التوفـري 

 5,000 فئة  من  �سهرية  تر�سية  جوائز 

�سيقل دينار لكل فائز و لـ 5 فائزين، عالوة 

بزيادة  الإ�سكان  بنك  �سيقوم  ذلك  على 

حزيران  �سهري  فـي  الرت�سية  جوائز  قيم 

�سيقل  اآلف   10 لت�سبح  اأول  وكانون 

بذلك  ولت�سبح  فائزين،   5 ولـ  فائز  لكل 

واأعلى  اأف�سل  من  الإ�سكان  بنك  جوائز 

امل�سرفـي  القطاع  فـي  قيمة  اجلوائز 

قيمة  اإجمايل  تبلغ  بحيث  الفل�سطيني، 

�سيقل  مليون   3,800,000 اجلوائز 

60 فائز. 2019 لعدد  للعام 

املدير  اأكد  احلملة،  على  له  تعليق  وفـي 

حممد  ال�سيد  الإ�سكان،  لبنك  الإقليمي 

واهتمامه  البنك  حر�س  الربغوثي 

التوفـري،  اأ�سحاب ح�سابات  بعمالئه من 

الفر�سة  تتيح  احلملة  اأّن  اإىل  م�سريًا 

يزيد  التي  التوفـري  ح�سابات  لأ�سحاب 

ما  اأو  دينار   200 عن  ر�سيدهم  اأدنى 

يعادلها بعملة ال�سيقل اأو الدولر، الدخول 

اأن  اأ�سار  كما  جوائز،  على  بال�سحوبات 

هذه احلملة جاءت تقديرا لعمالء البنك 

اأعطوها لبنك الإ�سكان،  على الثقة التي 

ولولئهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك 

امل�سرفـية املتعددة واملتميزة.

قام بنك الإ�سكان باإطالق تطبيق "اإ�سكان 

املحمولة  الهواتف  مل�ستخدمي  موبايل" 

 Android بنظامي  تعمل  التي  الذكية 

تقدمي  على  منه  حر�سا  وذلك   ،IOSو
اأي  ومن  وقت  اأي  فـي  امل�سرفـية  اخلدمة 

عمالئه  على  ي�سهل  الذي  الأمر  مكان، 

باأعلى  امل�سرفـية  معامالتهم  اإجراء 

املعايري  مع  تتما�سى  التي  الأمان  درجات 

العاملية وباللغتني العربية والإجنليزية.

كن تطبيق "اإ�سكان موبايل" م�ستخدميه  ومُيّ

واأر�سدتها،  من طلب م�ساهدة احل�سابات 

بني  التحويل  خمت�سر،  ح�ساب  ك�سف 

دفرت  طلب  الواحد،  العميل  ح�سابات 

فوائد  م�ساهدة  الطلب،  ومتابعه  �سيكات 

م�ساهدة  اإىل  بالإ�سافة  التوفـري  ح�سابات 

القر�س  وتفا�سيل  القرو�س  اأق�ساط 

البيانات  واإدارة  الآجلة،  وال�سيكات 

املرور  كلمة  )تعديل  للخدمة  ال�سخ�سية 

للتحويالت  املرور  كلمة  تعديل  للدخول/ 

للح�ساب(،  م�ستعار  ا�سم  تعريف   /

حذف   / )اإ�سافة  امل�ستفـيدين  واإدارة 

والتعرف  الداخلية(  للتحويالت  م�ستفـيد 

ال�سراف  واأجهزة  الفروع  مواقع  على 

العمالت. �سرف  اأ�سعار  وم�ساهدة  الآيل 

التطبيق  حتميل  البنك  لعمالء  وميكن 

مل�ستخدمي   App Store عرب  جمانًا 

IOS، وعرب Google Play مل�ستخدمي 
لطلب  للفرع  والتوجه   Android نظام 

لنظام  الدخول  ثم  ومن  اخلدمة  تفعيل 

الإنرتنت البنكي بحيث يتم تفعيل خدمة 

ثم  ومن  خالله،  من  البنكي  املوبايل 

ت�سجيل الدخول للتطبيق با�ستخدام رمز 

امل�ستخدم وكلمة املرور ذاتها امل�ستخدمة 

فـي الإنرتنت البنكي.

الإ�سكان  بنك  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 

البنكي  املوبايل  تطبيق  طور  قد  كان 

البنـوك فـي فل�ســــــطني8 
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و يطلق فعاليات األسبوع المصرفي في فروعه بالضفة والقطاع

البنوك  اأوائل  من  الإ�سكان  بنك  ويعد 

وذلك  فل�سطني  فـي  عملت  التي  الأردنية 

ولتوفـري  الفل�سطيني  لالقت�ساد  دعمًا 

ورجال  امل�ستثمرين  خلدمة  متويل  اأدوات 

الأعمال الفل�سطينيني، حيث افتتح البنك 

عام  الـله  رام  مدينة  فـي  فروعه  اأول 

حاليًا  البنك  فروع  عدد  وو�سل   1995
املدن  فـي خمتلف  منت�سرة  15 فرعًا  اإىل 

الفل�سطينية.

النقد  �سلطة  اأن  ذكره،  اجلدير  ومن 

فعاليات  بتنظيم  �سنويًا  تقوم  الفل�سطينية 

وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 

بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة الرتبية 

والتعليم، وم�ساركة خمتلف البنوك العاملة 

فـي فل�سطني، وموؤ�س�سات الإقرا�س وموؤ�س�سة 

�سمان الودائع وذلك بهدف تعزيز م�ستوى 

التعليم والتثقيف امل�سرفـي واملايل لدى فئة 

الأطفال وال�سباب فـي فل�سطني.

اخلدمات  باأحدث  البنك  عمالء  لتزويد 

من  ومتكينهم  واأمانا،  تطورا  واأكرثها 

التاأكيد  مع  و�سهولة،  بي�سر  اأموالهم  اإدارة 

على �سعي البنك الدائم لتقدمي اخلدمات 

املالية الأكرث جودة وتطورا والتي ت�ساهي 

اخلدمات املقدمة عامليا.

امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  �سمن 

بنك  فروع  افتتحت  وال�سباب،  لالأطفال 

اأمام  اأبوابها  فل�سطني  فـي  الإ�سكان 

مدار  وعلى  يوميًا  وذويهم  الأطفال 

الفرتة  فـي  بالفعاليات  اخلا�س  الأ�سبوع 

وذلك   ،2019/03/21-17 بني  الواقعة 

التوعية امل�سرفـية وتعريفهم  ن�سر  بهدف 

البنوك.  البنكية وطبيعة عمل  باخلدمات 

امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 

الزيارات  من  جمموعة  تنظيم  اأي�سًا 

للمدار�س لعر�س اأفالم توعوية عن طبيعة 

املفاهيم  و�سرح  امل�سرفـية  اخلدمات 

كافة  من  الثامن  ال�سف  لطلبة  البنكية 

حمافظات الوطن.

وقد جاءت هذه امل�ساركة من واقع حر�س 

التوعية  ن�سر  فـي  امل�ساهمة  على  البنك 

ي�سعى  اإذ  لفئات املجتمع كافة،  امل�سرفـية 

الفهم  تاأ�سي�س  فـي  امل�ساهمة  اإىل  البنك 

اخلدمات  واإبراز  امل�سرفـي  القطاع  حول 

حتديدًا،  الأطفال  فئة  لدى  يوفرها  التي 

وخا�سة مع متيز م�ساركة القطاع امل�سرفـي 

فـي فل�سطني فـي التجربة العاملية لالأ�سبوع 

امل�سرفـي على مدار الأعوام املا�سية.

وُيذكر اأن بنك الإ�سكان يركز على الإبداع 

فـي خدماته ومنتجاته حيث يعد اأول بنك 

فرعًا  يوؤ�س�س  العربي  والعامل  الأردن  فـي 

متخ�س�سًا لالأطفال، واأي�سًا اأول بنك فـي 

الفرع املتنقل، حيث  الأردن يطبق مفهوم 

ميلك اليوم فرعني متنقلني فـي الأردن.



تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية
مصرف الصفا »اإلسالمي« يحتفل بافتتاح فرعه السادس في مدينة البيرة

و يحتفل رسميًا بافتتاح فرعه األول في مدينة جنين

"الإ�سالمي"  ال�سفا  م�سرف  احتفل 

م�ستوى  على  ال�ساد�س  فرعه  بافتتاح 

معايل  برعاية  البرية،  مدينة  فـي  الوطن 

النقد  �سلطة  حمافظ  ال�سوا  عزام  ال�سيد 

عطوفة  من  كل  وبح�سور  الفل�سطينية، 

حمافظ  نائب  الربغوثي  حمدان  ال�سيد 

وف�سيلة  والبرية،  الـله  رام  حمافظة 

ال�سيخ اإبراهيم عو�س اهلل مفتي حمافظة 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  والبرية،  الـله  رام 

اأع�ساء  من  وعدد  ال�سفا  م�سرف 

الربغوثي  ن�سال  وال�سيد  الإدارة،  جمل�س 

للم�سرف، حيث جرى ق�س  العام  املدير 

ح�سور  و�سط  الحتفالية  خالل  ال�سريط 

وعدد  العتبارية،  ال�سخ�سيات  من  ح�سد 

من رجال الأعمال فـي املدينة. 

واأ�سار الربغوثي اإىل اأنه رغم عمر امل�سرف 

الق�سري اإل اأنه ا�ستطاع وبكل فخر واعتزاز 

الهامة  الإجنازات  من  العديد  يحقق  اأن 

على ال�سعيد امل�سرفـي، واأن يثبت جدارته 

العاملة  الأخرى  والبنوك  امل�سارف  بني 

فـي فل�سطني، وها هو اليوم ي�سجل اإجنازًا 

بعَد  وذلَك  اخلام�س  فرعه  بافتتاح  اآخر 

اإن�ساِء اأربعة فروٍع فـي حمافظاِت رام الـله 

اإىل  بالإ�سافِة  وجنني،  ونابل�س  واخلليِل 

مكتِب جامعِة الًنجاِح الوطنيِة فـي نابل�س.

ومن اجلدير ذكره اأن فرع م�سرف ال�سفا 

تقدمي  فـي  با�سر  قد  البرية  مدينة  فـي 

منت�سف  للعمالء  امل�سرفـية  خدماته 

بداأ  املا�سي، حيث  العام  الأول من  كانون 

اخلدمات  من  ال�ستفادة  العمالء  جمهور 

امل�سرف  اأطلقها  التي  املتميزة  والربامج 

التوفـري  ح�سابات  برنامج  مثل  موؤخرًا 

اخلدمات  لتمويل  "تاج"  وبرنامج  "جود" 

متويل  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية 

التعليم والتدريب "درجات".

بــانــورامــا

"الإ�سالمي"،  ال�سفا  م�سرف  احتفل 

فل�سطني  فـي  الأحدث  الإ�سالمي  البنك 

مدينة  فـي  الأول  فرعه  بافتتاح  ر�سميًا 

جنني. وجرى حفل الفتتاح وق�س ال�سريط 

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  برعاية 

الفل�سطينية ال�سيد عزام ال�سوا، وبح�سور 

حمافظة  حمافظ  الرجوب  اأكرم  اللواء 

جنني  حمافظة  مفتي  وف�سيلة  جنني، 

ورئي�س  الرب،  اأبو  حممد  ال�سيخ  �سماحة 

من  وعدد  ال�سفا  م�سرف  اإدارة  جمل�س 

البنـوك فـي فل�ســــــطني10    
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و ينظم دورة متخصصة في المعايير الشرعية المنظمة للعمل المصرفي اإلسالمي
لخطباء وأئمة المساجد في محافظة الخليل

وم�ساعيه  املجتمعية  م�سوؤوليته  �سمن 

للتعريف باملوؤ�س�سات امل�سرفـية الإ�سالمية، 

"الإ�سالمي"  ال�سفا  م�سرف  نظم 

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مع  بالتعاون 

متخ�س�سة  تدريبية  دورة  الدينية، 

اخلليل  حمافظة  وخطباء  امل�ساجد  لأئمة 

لأكرث  الناظمة  ال�سرعية  املعايري  حول 

البنوك  فـي  تطبيقًا  امل�سرفـية  املنتجات 

املحا�سبة  هيئة  عن  وال�سادرة  الإ�سالمية 

الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة 

)AAOIFI( ومقرها البحرين. 

وناق�ست الدورة التي ا�ستمرت على مدار 

يومني والتي قدمها ف�سيلة الدكتور اأمين 

ال�سرعية  الرقابة  هيئة  ع�سو  البدارين 

املقيم  ال�سرعي  واملراقب  امل�سرف  فـي 

من  جملة  حفظي،  حممود  الأ�ستاذ 

بامل�سارف  التعريف  اأبرزها  املوا�سيع 

والتطبيق،  النظرية  بني  الإ�سالمية 

وعر�س مفاهيم اأ�سا�سية تتعلق بامل�سارف 

خالل  من  التمويل  وق�سايا  الإ�سالمية، 

�سرح بع�س املعايري ال�سرعية ذات العالقة 

املنتجات  بع�س  مع  التعامل  اأ�سول  فـي 

)املرابحة،  مثل  الإ�سالمية  املالية 

للوقوف  الوكالة(  الإجارة،  ال�ست�سناع، 

امل�ستوى  لتح�سني  الق�سايا  اأهم  على 

الثقافـي حول التكييف والتاأ�سيل ال�سرعي 

للمنتجات امل�سرفـية الإ�سالمية.

ال�سفا  م�سرف  عام  مدير  واأكد 

الربغوثي  ن�سال  ال�سيد  "الإ�سالمي" 

ل�سل�سلة  ا�ستكماًل  تاأتي  الدورة  هذه  اأن 

بالتعاون  امل�سرف  ينظمها  التي  الدورات 

الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مع 

حمافظات  خمتلف  فـي  امل�ساجد  لأئمة 

تو�سيع  فـي  للم�ساهمة  وذلك  الوطن، 

دائرة املعرفة حول كافة الق�سايا املتعلقة 

ل�سيما  الإ�سالمي،  امل�سرفـي  بالعمل 

املوا�سيع التي ل تزال تثري ت�ساوؤلت لدى 

الإ�سالمي  التمويل  كق�سايا  املواطنني، 

وغريها من اخلدمات امل�سرفـية الأخرى.

اأع�ساء املجل�س، وال�سيد ن�سال الربغوثي 

بالإ�سافة  ال�سفا،  مل�سرف  العام  املدير 

العتبارية  ال�سخ�سيات  من  عدد  اإىل 

من  وعدد  املدينة،  فـي  الأعمال  ورجال 

ممثلي و�سائل الإعالم الفل�سطينية. 

العام  املدير  الربغوثي  ن�سال  ال�سيد  واأكد 

للم�سرف "اإن احتفاَءنا بافتتاح فرع جديد 

للم�سرف فـي مدينة جنني ياأت ا�ستكماًل 

مل�سرية العطاء التي بداأها امل�سرف منذ ما 

مبادئ  لتحقيق  وذلك  العامني،  عن  يزيد 

ين�سجُم  مبا  املايل،  وال�سمول  التو�سعة 

بالنهو�س  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وروؤية 

بالقطاِع امل�سرفـي الفل�سطيني".

فـي  ال�سفا  م�سرف  فرع  اأن  يذكر 

افتتاح  بعد  اخلام�س  الفرع  هو  جنني 

حمافظات  من  كٍل  فـي  اأخرى  فروع  اأربعة 

�سيتيح  حيث  ونابل�س،  واخلليل  الـله  رام 

امل�سرفـية  وبراجمه  خدماته  امل�سرف 

املتطورة القائمة املتوافقة واأحكام ال�سريعة 

فـي  واجلمهور  العمالء  لكافة  الإ�سالمية 

املدينة والقرى املحيطة مبحافظة جنني.

11 البنـوك فـي فل�ســــــطني
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البنك العقاري المصري العربي يطلق برنامج التوفير الجديد »يومك ذهب«

و يطلق بطاقات التيتانيوم والوورلد االئتمانية

حملته  امل�سري  العقاري  البنك  اأطلق 

ذهب"  "يومك  التوفـري  بح�سابات  اخلا�سة 

والتي ت�سمل على ال�سحب على لريات ذهبية 

ا�ستمرارا  احلملة  وتاأتي  ذهب.  واأطقم 

لنهج البنك فـي مكافاأة عمالئه، وجت�سيدا 

حلر�سه على اخلروج باأف�سل املبادرات مبا 

ينعك�س اإيجابا على اجلمهور �سيما واأن هذه 

التوفـري  برنامج  بعد  اإطالقها  مت  احلملة 

"الكل ربحان" والذي لقى رواجا وا�سعا.
وتت�سمن هذه احلملة ال�سحب على لريات 

ال�سحب  وكذلك  اأ�سبوعيا  مرتني  ذهبية 

مما  �سهريا  واحدة  مرة  ذهب  طقم  على 

يجعل الفر�سة كبرية لربح عمالء البنك. 

وتبعا للبنك، فاإنه �سيتم دخول كافة ح�سابات 

احل�ساب  فتح  عند  ال�سحب  على  التوفـري 

ما  اأو   )$  300( اأدنى  بحد  وتغذيته 

يعادلها بعملة ال�سيكل والدينار ومبا يتعلق 

دخولها  فـيتم  القدمية  التوفـري  بح�سابات 

امل�سري  العقاري  البنك  جهود  �سمن 

امل�سرفـية  خدماته  لتطوير  املبذولة 

متطلباتهم  ولتلبية  لعمالئه  يقدمها  التي 

التطور  مواكبة  اإىل  اإ�سافة  واحتياجاتهم 

البنك  اطلق  فقد  البنكية  املنتجات  فـي 

بطاقات  منتج  العربي  امل�سري  العقاري 

)التيتانيوم  الئتمانية  كارد  ما�سرت 

جمموعة  بالآتي:  تتميز  والتي  والورلد( 

احل�سرية،  ال�سفر  امتيازات  من  كبرية 

املجاين  والدخول  اخلدمة،  اأولوية  مثل 

ملعظم �سالت كبار ال�سخ�سيات فـي معظم 

اخل�سومات  من  الكثري  العاملية،  املطارات 

وتاأجري  التنقل  خدمات  على  املغرية 

بال�سحب عند تغذية احل�ساب على اأن تبداأ 

)3( �سهور من  ال�سحب بعد م�سي  عملية 

فتح اأو تغذية احل�ساب القدمي و دون فوائد 

دائنة على احل�ساب.

 2019/04/01 من  الربنامج  يبداأ  حيث 

وينتهي فـي تاريخ 2020/04/01.

ميزات  يقدم  البنك  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 

اأخرى لهذه احل�سابات مثل الإعفاء من عمولة 

فتح ح�ساب واإعفاء من ر�سوم بطاقة ال�سراف 

الآيل لل�سنة الأوىل من فتح احل�ساب.

	

	

بــانــورامــا
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

و يحيي فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب
العربي  امل�سري  العقاري  البنك  قام 

امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  باإحياء 

باإ�سراف  اأطلق  والذي  وال�سباب  لالأطفال 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  من  وتنظيم 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون 

وبرنامج وكالة الغوث بهدف زيادة الوعي 

امل�سرفـي لدى �سريحة الطالب.

البنك  عن  ممثلون  �سارك  وقد  هذا 

فـي  الفعاليات  من  الأول  اليوم  بافتتاح 

مدينة نابل�س كما وا�ستقبل البنك العقاري 

امل�سري العربي عدد من طالب املدار�س 

فـي فروعه وتعريفهم على اأق�سام الفروع 

اآلية  على  واإطالعهم  ق�سم  كل  ومهام 

كذلك  وقام  البنك.  فـي  العمل  وطريقة 

فـي حمافظات  للمدار�س  بزيارات عديدة 

الـله ونابل�س وبيت حلم واأريحا وغزة  رام 

الفاخرة  الفندقية  وال�سقق  ال�سيارات 

مرتفعة  حدود  توفر  الكثري،  وغريها 

بقبول  وامل�سرتيات  النقدية  لل�سحوبات 

عمليات  فـي  للبطاقة  عاملي  و  حملي 

عرب  والت�سوق  وال�سراء  النقدي  ال�سحب 

ال�ستفادة  الهاتف،  خالل  ومن  الإنرتنت 

املغرية حمليا  العرو�س واخل�سومات  من 

واملطاعم  الفنادق  اأ�سعار  على  ودوليا 

براي�سلي�س  برنامج  الطريان،  وتذاكر 

اآلف  من  فريدة  جمموعة  يقدم  �سيتيز 

امل�سممة  احل�سرية  والتجارب  العرو�س 

من  العامل  حول  مدينة   40 من  اأكرث  فـي 

ال�سفر  عرو�س  وحتى  املطاعم،  عرو�س 

اخلدمة  البطاقات  توفر  كما  والرتفـيه، 

الالتالم�سية مما �سيقلل من خطر الفقدان 

اأكرب،  ب�سهولة  الدفع  واإمكانية  التزوير  اأو 

بالإ�سافة اإىل �سقوف ائتمانية تغطي كافة 

املتطلبات املالية من خالل برامج ت�سديد 

خمتلفة باأ�سعار فائدة مناف�سة ابتداء من 

0 % وبفرتة �سماح ت�سل لغاية 45 يوم، 
مع امكانية اإ�سدار بطاقات تابعة جلميع 

وخدمة  تناف�سية،  باأ�سعار  الأ�سرة  اأفراد 

الر�سائل الق�سرية جمانا جلميع حركات 

البطاقة.

الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق  وخانيون�س 

حيث  الفل�سطينية  النقد  و�سلطة  والتعليم 

تو�سيح  امليدانية  الزيارات  خالل  مت 

املعلومات النظرية املوجودة فـي الن�سرات 

التثقيفـية ب�سكل عملي.



البنـوك فـي فل�ســــــطني14    

بنك القدس يحافظ على مركزه المالي المتقدم
بلغ صافي الربح بعد الضريبة 11.6 مليون دوالر

و يهنىء جهاز الدفاع المدني في يومه العالمي

ا�سدر بنك القد�س نتائج اأعماله واإجنازاته 

املالية لل�سنة املنتهية 2018 والتي اأظهرت 

الذي  اإجمايل الدخل  ارتفاعًا ملمو�سًا فـي 

اأمريكي  دولر  مليون   60.2 اإىل  و�سل 

اأمريكي  دولر  مليون   53.7 مع  باملقارنة 

ودائع  منت  كما   ،2017 العام  خالل 

اإىل  لت�سل   % 12.12 بن�سبة  العمالء 

ومتكن  اأمريكي،  دولر  مليون   959.4
خالل  اجليد  اأدائه  موا�سلة  من  البنك 

ارتفاع  من  ذلك  ويت�سح  املا�سي،  العام 

عن   % 13 بن�سبة  املوجودات  جمموع 

 1.21 اإىل  و�سول  ال�سابق  العام  نهاية 

اإرتفاع  اإىل  اإ�سافة  اأمريكي،  دولر  مليار 

املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة 

 697.8 اإىل  لت�سل   %  5.97 بن�سبة 

العام  نهاية  عند  اأمريكي  دولر  مليون 

�سافـية  اأرباحًا  البنك  ليحقق   ،2018
دولر  مليون   11.6 بلغت  ال�سريبة  بعد 

اأمريكي بن�سبة ارتفاع و�سلت اإىل 3.7 % 

عن العام املا�سي.

وقال رئي�س جمل�س الإدارة اأكرم عبد اللطيف 

على  لتربهن  جاءت  النتائج  اأن  جراب 

حتقيق  فـي  ال�ستمرار  على  البنك  قدرة 

النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف 

البنك  اأن  م�سيفًا  ال�سعبة  القت�سادية 

باقة  بتقدمي  املا�سي  العام  خالل  �سرع 

التي  اجلديدة  امل�سرفـية  اخلدمات  من 

حماية  هدفها  جديدة  اأدوات  ت�سمنت 

العمالء وتلبية احتياجاتهم.

وهنىء هدمي العاملني فـي جهاز الدفاع 

وامل�ستمرة  الدوؤوبة  املدين على جهودهم 

بالتحية  توجه  كما  املجتمع،  خدمة  فـي 

املدين  الدفاع  طواقم  لكافة  وال�سكر 

على ما بذلوه ويبذلوه من جهد كبري فـي 

مقدرات  و�سون  احلوادث  مع  التعامل 

الوطن واملواطن.

املدين  الدفاع  جهاز  القد�س  بنك  هناأ 

املدين  للدفاع  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

من  اآذار  من  الأول  فـي  ي�سادف  الذي 

بالدور  التذكري  بهدف  وذلك  عام  كل 

واإدارات  اأجهزة  به  اجلوهري الذي تقوم 

وتقدمي  فل�سطني  فـي  املدين(  )الدفاع 

ال�سكر لهم. واأتت هذه التهنئة من خالل 

هدمي  �سالح  بها  قام  التي  الزيارة 

القد�س وعدد  لبنك  التنفـيذي  الرئي�س 

للمديرية  البنك،  وم�سوؤويل  مدراء  من 

فـي  كان  حيث  املدين  للدفاع  العامة 

ا�ستقبالهم اللواء ركن يو�سف ن�سار مدير 

عام الدفاع املدين و العميد الدكتور عمر 

البزور وعدد من كوادر املديرية.

و يؤجل أقساط عمالئه من موظفي القطاع العام
اأعلن بنك القد�س عن لفتة كرمية تتمثل 

بتاأجيل اأق�ساط عمالء البنك ـ املقرت�سني 

بحيث  العام،  القطاع  موظفـي  من  ـ 

اأق�ساط  �سيتمكن عمالء البنك من تاأجيل 

حزيران(.  اأيار،  ني�سان،  )اآذار،  الأ�سهر 

وتاأتي هذه اللفتة الكرمية من بنك القد�س 

انطالقا من م�سوؤوليته اجتاه عمالئه وذلك 

البنك  عمالء  عن  العبء  تخفـيف  بهدف 

اأ�سبح  بحيث  العام  القطاع  موظفـي  من 

بــانــورامــا
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و يقيم ممر شرفي تكريما لموظفاته في شهر المرأة
مّمر  بعمل  القد�س،  بنك  موظفو  قام 

فـي  الزميالت  جلميع  تكرميًا  �سرفـي 

البنك بالتزامن مع جميع الفروع واملكاتب 

وذلك  الوطن  اأرجاء  كافة  فـي  املنت�سرة 

ملنا�سبة يوم املراأة العاملي ويوم الأم اللذين 

ي�سادفان فـي �سهر اآذار من كل عام.

كمبادرة  ال�سرفـي  املمر  هذا  وجاء 

واللجنة  العامة  العالقات  من  طيبة 

حيث  البنك،  فـي  اخلا�سة  الجتماعية 

وقف عدد من املوظفـني على جانبي املمر 

�سمن  زميالتهم  وا�ستقبلوا  ال�سرفـي 

احلار  الت�سفـيق  تخللها  احتفالية  اأجواء 

والبت�سامة حلظة قدومهن اإىل العمل. 

بدورها قامت اللجنة الجتماعية اخلا�سة 

منها  تقدير  كر�سالة  القد�س  بنك  فـي 

للموظفات بتقدمي الهدايا لهن عند نهاية 

الفرح  اأظهر  الذي  الأمر  ال�سرفـي  املمر 

املبادرة  هذه  جاءت  عليهم  وللت�سهيل 

البنك  روؤية  نحقق  اأن  منها  ن�سعى  والتي 

الرامية ملنح كافة عمالئه اأق�سى قدر من 

القيمة امل�سافة". 

على وجوه الزميالت. وتفاجاأت الزميالت 

اللفتة  بهذه  العمل  اإىل  قدومهن  حلظة 

�سعادتهن  عن  عربن  اللواتي  الكرمية 

ال�سور  التقاط  خالل  من  وفرحتهن 

خمتلفًا  يوما  لهن  �سكل  مما  التذكارية، 

ومميزًا على حد تعبريهن.

يذكر اأن بنك القد�س يويل اهتمامًا كبريًا 

فـي  العامل  الن�سوي  كادره  تقدير  فـي 

البنك على جهودهن ووقتهن املبذول من 

جناح  فـي  امل�ساهمة  و  التطور  مدى  اأجل 

ذكره  اجلدير  من  كما  املوؤ�س�سة،  عمل 

ما  ت�سكل  القد�س  بنك  موظفات  عدد  اأن 

ن�سبته 30% من جمموع عدد املوظفـني.

باإمكانهم تاأجيل اأق�ساط قرو�سهم، ويكون 

الأق�ساط  مال  راأ�س  لأ�سل  فقط  التاأجيل 

بخ�سم  ال�ستمرار  يتم  اأن  وعلى  املوؤجلة 

ال�ستحقاق  مبوعد  الأق�ساط  هذه  فائدة 

�سهريا خالل اأ�سهر تاأجيل الأق�ساط لأ�سل 

راأ�س مال مع العلم اأنه �سيتم تاأجيل اأ�سل 

راأ�س مال الأق�ساط املوؤجلة اإىل نهاية عمر 

�سهريا  ي�ساف  اأن  على  القائمة  القرو�س 

جلداول  ق�سط  اآخر  ا�ستحقاق  تاريخ  بعد 

قطاع  موظفـي  بخ�سو�س  اأما  ال�سداد، 

التي مت  العر�س احل�سابات  غزة �سي�سمل 

اخلا�سة  للحملة  وفقا  التزاماتها  جدولة 

املحافظات  لعمالء  تنفـيذها  مت  التي 

اجلنوبية فقط.

ومن جانبه قال الرئي�س التنفـيذي لبنك 

للعمالء  "تقديرا  هدمي  �سالح  القد�س 
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بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية تعاون مع القنصلية البريطانية العامة - القدس

و يعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى الثانية ضمن حملة حسابات التوفير »الكبير«

بنك  وقع  التعليم،  بقطاع  عنايته  اإطار  فـي 

القن�سلية  مع  تعاون  اتفاقية  عمان  القاهرة 

للم�ساهمة  القد�س،  ـ  العامة  الربيطانية 

التعليمية  املنح  من  جانب  تغطية  فـي 

بريطانيا،  فـي  "املاج�ستري"  العليا  للدرا�سات 

ت�سيفنينغ  منح  برنامج  اإطار  فـي  املقدمة 

"Chevening"، وجرى توقيع اتفاقية خالل 
للبنك  الإقليمية  الإدارة  مقر  فـي  اأقيم  حفل 

الربيطاين  القن�سل  مب�ساركة  الـله،  رام  فـي 

العام فـيليب هول، ونائب املدير العام/املدير 

الإقليمي للبنك، جوزيف ن�سنا�س.

نطمح  الإ�سهام  بهذا  نحن  ن�سنا�س:  وقال 

على  للح�سول  ل�سبابنا  الفر�سة  اإتاحة  اإىل 

تعليم رفـيع امل�ستوى، بحيث ي�سكل امل�ستفـيد 

من فر�سة التعليم هذه اإ�سافة نوعية لل�سوق 

املحلية عند عودته للعمل فـي البالد، مو�سحا 

اأن العناية بالتعليم ميثل جانبا رئي�سا �سمن 

امل�سوؤولية  جمال  فـي  البنك  ا�سرتاتيجية 

القن�سل  اأكد  ناحيته،  من  الجتماعية. 

الأكادميي  التعاون  هذا  اأن  الربيطاين، 

منحة  على  احلا�سلني  الأ�سخا�س  �سيمكن 

الأكادميية  قدراتهم  تطوير  من  ت�سيفنينغ، 

فـي  درا�ستهم  اأثناء  وال�سخ�سية  واملهنية 

�سقل  فـي  �سي�سهم  مما  املتحدة،  اململكة 

جزءا  ويجعلهم  لديهم،  القيادية  املهارات 

جمموعة  من  املكونة  ت�سيفنينغ  �سبكة  من 

كما  وعامليًا،  حمليًا  املوؤثرين  من  كبرية 

�سيمكنهم من م�ساركة اأف�سل ما فـي بالدهم 

مع نظرائهم فـي اململكة املتحدة.

جرى  التي  الأوىل  ال�سيارة  كانت  حيث 

ال�سحب عليها خالل اآب املا�سي، من ن�سيب 

املواطنة رميا �سائد اأحمد بدوي عنبتاوي، 

املدخرة لدى فرع �سارع فـي�سل فـي نابل�س. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن البنك قدم على مدار 

"الكبري"  حملة  اإطار  فـي  املا�سي،  العام 

اهتمام  يج�سد  ما  متنوعة،  جائزة   326
البنك بعمالئه، وحر�سه على مكافاآتهم.

احتفى بنك القاهرة عمان بالفتى عبد الهادي 

ابن  وهو  عاما(،   11( الهادي  عبد  �سليمان 

املدخرة اأماين عجاج من رام الـله، مبنا�سبة 

 C" فوزه ب�سيارة مر�سيد�س ك�سف من فئة

Class Cabriolet"، وهي اجلائزة الكربى 
ح�سابات  على  البنك  حملة  �سمن  الثانية 

عن  الإعالن  وجاء  "الكبري".  التوفـري 

اإطار  فـي  الثانية،  الكربى  باجلائزة  الفوز 

اإدارته  مقر  فـي  البنك  نظمها  احتفالية 

خاللها  وك�سف  الـله،  رام  فـي  الإقليمية 

املختلفة  بجوائزه  الفائزين  عن  النقاب 

�سمن حملة "الكبري" عن �سهر كانون الأول 

الهادي  عبد  فوز  عن  وبالإعالن  املا�سي. 

على  ال�ستار  اأ�سدل  البنك،  يكون  بال�سيارة، 

"الكبري"،  اجلائزتني الكبريتني �سمن حملة 

بــانــورامــا
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و يوفر التجهيزات الالزمة في كافة فروعه الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة
خدمة  اأف�سل  بتوفـري  التزامه  �سياق  وفـي 

الحتياجات  ذوي  �سيما  ل  الفئات،  ل�ستى 

اأداء  القاهرة عمان  بنك  وا�سل  اخلا�سة، 

ر�سالته ودوره الإن�ساين والتنموي اإزاءهم، 

بالتايل فاإن كافة فروعه جمهزة ل�ستقبال 

منه  حر�سا  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 

املهمة،  ال�سريحة  هذه  على  التي�سري  على 

ومتكينها من اإجنار معامالتها دون تاأخري.

وقد وفر البنك كافة الرتتيبات واجلوانب 

اللوج�ستية، ال�سرورية لذوي الحتياجات 

ب�سرعة  اخلدمة  نيل  اأجل  من  اخلا�سة 

فقد  هنا  من  ممكن،  جهد  واأقل  وكفاءة 

بتدريب جانب من كادره خ�سي�سا،  قام 

ذوي  معامالت  اإجناز  من  ليتمكن 

الحتياجات اخلا�سة باأف�سل �سورة، اإىل 

"برو�سورات"  مطبوعات  اإعداد  جانب 

املجال  لإتاحة  "بريل"،  بلغة  متنوعة 

لالطالع  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي 

ومنتجاته،  البنك  خدمات  �ستى  على 

وحتديد اأكرث اخليارات مالءمة لهم، ومل 

خدماته  منظومة  �سياق  فـي  البنك  يغفل 

على  م�سموعة  مادة  اإعداد  الإلكرتونية، 

ذوو  منها  لي�ستفـيد  الإلكرتوين،  موقعه 

الحتياجات اخلا�سة.

وكجزء من عنايته بقطاع الطاقة، اأعلن بنك 

"�سم�س  اإطالق برنامج  القاهرة عمان عن 

وم�ساريع  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  لتمويل 

اإقرا�س  برنامج  وهو  الطاقة"،  كفاءة 

وم�ساريع  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  لتمويل 

القطاع  وموؤ�س�سات  لالأفراد  الطاقة  كفاءة 

الهيئات  اأبرز  مع  بالتعاون  ينفذ  اخلا�س، 

الفل�سطيني،  لل�سعب  الداعمة  الدولية 

املمثلة بالوكالة الفرن�سية للتنمية، والحتاد 

ت�سهيل،  اإىل  الربنامج  وي�سعى  الأوروبي. 

واملن�ساآت  الأفراد  ح�سول  وت�سجيع 

الفل�سطينية على التمويل امل�سرفـي الالزم، 

لدعم ا�ستثمارات م�ساريع الطاقة املتجددة 

فل�سطني،  فـي  الطاقة  كفاءة  وم�ساريع 

اخل�سراء  ال�ستثمارات  ودعم  وحتفـيز 

لها  التي  والتقنيات  اخلدمات  تكر�س  التي 

اأحد  البيئة، وهو ما ميثل  اإيجابي على  اأثر 

"�سم�س"  برنامج  ويتيح  البنك.  اأولويات 

قرو�س  على  احل�سول  فر�سة  للموؤهلني 

اآلف وخم�سة  بقيمة ترتاوح ما بني خم�سة 

املمول  امل�سروع  لنوع  وفقا  يورو  ماليني 

اإىل  ا�ستنادا  اأنه  علما  الربنامج،  و�سروط 

يح�سل   ،"Sunref Palestine" برنامج 

على  "�سم�س"  برنامج  من  امل�ستفـيدون 

بن�سبة  الأوروبي  الحتاد  من  مقدمة  منحة 

ترتاوح ما بني 15-30 % من قيمة التمويل 

باملوا�سفات  بنجاح  امل�سروع  تنفـيذ  لدى 

الفنية املتفق عليها، بالإ�سافة اإىل اإمكانية 

توفـري الدعم الفني والتقني الالزم لدرا�سة 

امل�ساريع املوؤهلة. 

و يعلن إطالق برنامج »شمس لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة«

العناية  على  القائمة  فل�سفته  و�سمن 
عمان  القاهرة  بنك  �سارك  بال�سباب، 
نظم  الذي  التوظيف،  يوم  فعاليات  فـي 
مركز  من  مببادرة  اللـه،  رام  مدينة  فـي 

عددا  وا�ستهدف  "معا"،  التنموي  العمل 
املحلية.  اجلامعات  خريجي  من  كبريا 
وجاءت م�ساركة البنك فـي هذا احلدث، 
فـي  بال�ستثمار  للتزامه  جت�سيدا 

امل�ستقبل،  عماد  باعتبارهم  ال�سباب، 
لهم  متنوعة  فر�س  توفـري  على  وحر�سه 

على اأكرث من �سعيد.

و يشارك في فعاليات يوم التوظيف 
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البنك اإلسالمي العربي يطلق عالمته التجارية الجديدة »البراق«

و يطلق تطبيق موبايل بانك بحلته الجديدة
تطبيق  العربي  ال�سالمي  البنك  اأطلق 

ويعترب  اجلديدة،  بحلته  بانك  موبايل 

التطبيقات  اأحدث  من  التطبيق  هذا 

خمتلف  التطبيق  ويقدم  البنكية، 

مكان  اأي  من  البنكية  اخلدمات 

بطريقة  اجلهد  يوفر  مما  وقت  وباأي 

خالل  من  ميكن  حيث  �سهله،  و  اآمنه 

مثل  اخلدمات  فواتري  ت�سديد  التطبيق 

وغريها  والهواتف  والكهرباء  املاء 

بني  حتويل  اخلدماتية،  الفواتري  من 

احل�سابات وخارجها، فح�س احل�سابات 

واحلركات،  الأر�سدة  على  والطالع 

و�سحن  الئتمانية  البطاقات  ت�سديد 

�سديق  اىل  حتويل  امل�سرتيات،  بطاقة 

تعريف  دون  املوبايل  رقم  با�ستخدام 

اإىل  بالإ�سافة  احل�ساب  لرقم  م�سبق 

فتح ح�ساب فرعي او طلب دفرت �سيكات 

ويتم  امل�سرفـية،  اخلدمات  من  وغريها 

حتميل الربنامج جمانًا من خالل متجر 

التي  للهواتف   Play Store جوجل 

اأبل  متجر  اأو   Android بنظام  تعمل 

App Store للهواتف التي تعمل بنظام 

IOS "ايفون". 

عالمته  العربي  الإ�سالمي  البنك  اأطلق 

فـي طياتها  والتي جتمع  التجارية اجلديدة 

اأ�سل عريق من اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية 

اجلديد  ال�سعار  ويدل  كما  "الرباق"  وهو 

وال�سرعة  والتكنولوجيا  احلداثة  على 

والقوة من خالل ال�سكل الرقمي لل�سعار، 

على  تدل  جديدة  األوان   5 مزج  ومت  كما 

الأخ�سر  اللون  وهي  وال�سمول  التنوع 

واحليوية،  ال�سباب  عن  ويعرب  الزاهي 

اللون الأ�سفر ويعرب عن ال�سغف واحلداثة، 

العتدال  اإىل  يرمز  الرمادي  اللون 

يوحي  البنف�سجي  اللون  وال�ستقرار، 

الربتقايل  اللون  واأما  والقوة  باحلكمة 

فاإنه يعك�س ال�سعي الدائم نحو الإبداع.

ح�سل البنك الإ�سالمي العربي على جائزة 

للعام  فل�سطني  فـي  ا�سالمي  بنك  اأف�سل 

 200 اأكرث من  2018 بح�سور وم�ساركة 
موؤ�س�سات  كربى  من  م�سرفـية  موؤ�س�سة 

كبري  احتفال  خالل  وذلك  املنطقة، 

 )IFN( ال�سالمي  التمويل  اأخبار  ملجلة 

)دبي(،  املتحدة  العربية  المارات  فـي 

ا�سالمية  م�سارف  عدة  تر�سيح  ومت 

والتي  اجلائزة  هذه  على  للتناف�س 

تعترب من اأهم اجلوائز العاملية للقطاع 

ومقايي�س  معايري  على  بناء  امل�سرفـي 

ا�ستطاع  اثرها  وعلى  معينه،  مهنية 

ينال  ان  العربي  ال�سالمي  البنك 

التوايل  على  الثانية  لل�سنة  اجلائزة 

و يحصل على جائزة أفضل بنك إسالمي في فلسطين للعام الثاني على التوالي

 ،2017 عام  اأي�سًا  عليها  ح�سل  حيث 

مدير  احلفل  خالل  اجلائزة  وت�سلم 

ال�سيد  العربي  الإ�سالمي  البنك  عام 

هاين نا�سر.

بــانــورامــا
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النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  رعاية  حتت 

احتفل  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 

مكتبه  بافتتاح  العربي  الإ�سالمي  البنك 

اأريحا  مدينة  فـي  والع�سرون  احلادي 

وبح�سور كل من عطوفة حمافظ حمافظة 

�سعادة  الع�سل،  اأبو  جهاد  ال�سيد  اأريحا 

علي  �سامل  ال�سيد  اريحا  بلدية  رئي�س 

التجارية  الغرفة  رئي�س  نائب  غروف، 

�سعادة  الأ�ستاذ  اأريحا  فـي  وال�سناعية 

دحدح، �سماحة مفتي مدينة اأريحا ف�سيلة 

ال�سيخ حممد يو�سف احلاج حممد، رئي�س 

العربي  ال�سالمي  البنك  ادارة  جمل�س 

البنك  عام  ومدير  عالونة  عاطف  اأ.د 

نا�سر،  هاين  الأ�ستاذ  العربي  ال�سالمي 

دعم  فـي  الدائم  البنك  �سعي  ظل  فـي   

امل�سرية التعليمية، قام البنك الإ�سالمي 

العربي برعاية احتفال تكرمي املتقاعدين 

مبحافظات  الدولية  الغوث  وكالة  فـي 

قطاع غزة وبالتعاون مع احتاد املوظفـني 

مركز  فـي  وذلك  الغوث،  بوكالة  العرب 

من  كل  بح�سور  الثقافـي  ال�سوا  ر�ساد 

الغوث  وكالة  فـي  املوظفـني  رئي�س احتاد 

الأ�ستاذ اأمري امل�سحال و اأع�ساء الحتاد 

وكالة  فـي  التعليمية  املناطق  ومدراء 

نائب  البنك  الدولية، وح�سر من  الغوث 

العربي  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير 

فروع  ومدراء  �سع�ساعة  اإح�سان  الأ�ستاذ 

من  لعدد  بالإ�سافة  وموظفـيه،  البنك 

والعتبارية،  الر�سمية  ال�سخ�سيات 

ال�سرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  رئي�س 

العام،  املدير  نواب  الكيالين،  جمال  د. 

املوؤ�س�سات  من  وح�سد  الدوائر  مدراء 

الر�سمية و الأهلية واملواطنني.

من  العديد  املهيب  الحتفال  تخلل  وقد 

وتوزيع  والرتفـيهية  الفنية  الفقرات 

املتقاعدين  جلهود  تقديرًا  الهدايا 

عددهم  بلغ  الذين  و  الوطن  خدمة  فـي 

حوايل 600 �سخ�س.

و يحتفل بافتتاح مكتبه الحادي والعشرون في مدينة أريحا

و برعاية حصرية يقيم حفل تكريم للمتقاعدين في وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة



مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني يوصي بزيادة رأس ماله
الإ�سالمي  البنك  اإدارة  جمل�س  اأو�سى 

البنك  مال  راأ�س  بزيادة  الفل�سطيني 

اأمريكي  دولر  مليون   77 لي�سبح  املدفوع 

اأمريكي،  دولر  مليون   74 من  �سعودا 

 3,000,000 مبلغ  ر�سملة  عرب  وذلك 

من القيمة   %  4.05 دولر/�سهم وبن�سبة 

دولر  ا�سمية  وبقيمة  لل�سهم  ال�سمية 

خالل  من  ذلك  يتم  اأن  على  لل�سهم، 

املوافقات  ا�ستكمال  وبعد  املدورة  الأرباح 

الالزمة من اجلهات املخت�سة.

املجل�س  عقده  الذي  الجتماع  خالل  وجرى 

الـله  رام  فـي  للبنك  العامة  الإدارة  فـي مقر 

للبنك  العامة  انعقاد اجلمعية  حتديد موعد 

فـي 17 من ني�سان 2019 فـي كل من ال�سفة 

املجل�س  اأو�سى  كما  غزة،  وقطاع  الغربية 

بتوزيع اأرباح نقدية بن�سبة 8.5 % من القيمة 

ال�سمية لل�سهم.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�سري  ماهر  وقال 

جمل�س  اأن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك 

لزيادة  مدرو�سة  خطة  وفق  يعمل  الإدارة 

املحافظة  ي�سمن  ب�سكل  املدفوع  املال  راأ�س 

والتوزيعات  للبنك  املايل  ال�ستقرار  على 

"لقد  امل�سري  واأ�ساف  للم�ساهمني. 

الظرف  �سعوبة  ورغم  البنك  ا�ستطاع 

فل�سطني  فـي  به  منر  الذي  القت�سادي 

وذلك  ومنّوه،  ا�ستقراره  على  املحافظة 

اإىل  العامة  اجلمعية  من  الدعم  بف�سل 

جمل�س  بني  واملثمر  البناء  التعاون  جانب 

الإدارة والإدارة التنفـيذية".

الذي  اجليد  النمو  اإىل  امل�سري  واأ�سار 

ال�سالمي  البنك  موؤ�سرات  �سهدته 

2018 حيث زادت  الفل�سطيني فـي العام 

اأرباحا  ليحقق   %  4.14 بن�سبة  اأرباحه 

موؤكدا  15 مليون دولر،  �سافـية جتاوزت 

م�سالح  باإدارة  الإدارة  جمل�س  التزام 

امل�ساهمني وفق قواعد احلوكمة واللتزام 

وتطبيق  الإ�سالمية  امل�سرفـية  بالقواعد 

ل�سمان حتقيق  العاملية  املمار�سات  اف�سل 

الأهداف التي مت انتخابهم لجنازها.

البنك اإلسالمي الفلسطيني يختار نظامه البنكي الجديد من شركة Temenos العالمية

املزايا  خالل  من  و�سنتمكن  التقليدية، 

اجلديد   Temenos نظام  يقدمها  التي 

اإىل  املنتج  على  الرتكيز  من  النتقال  من 

تقدمي  وبالتايل  العميل،  على  الرتكيز 

هذا  كل  ومع  لعمالئنا،  اخلدمات  اأف�سل 

نواحي  خمتلف  فـي  ن�سهده  الذي  الت�سارع 

ننظر  اأن  ال�سروري  من  اأ�سبح  احلياه 

من  ومتطلباتهم  للعمالء  �سمويل  ب�سكل 

التي  واخلدمات  املنتجات  تقدمي  اأجل 

تنا�سب تطلعاتهم واحتياجاتهم، ول�سمان 

�سركة  باختيار  قمنا  التطور  هذا  مواكبة 

لنا  تكنولوجي  ك�سريك   Temenos

الرقمي  للتحول  ا�سرتاتيجيته  �سمن 

عن  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 

 Temenos Infinity ملنتجات  اختياره 

وTemenos T24 Transact لنظامه 
الأنظمة  هذه  و�ستوفر  اجلديد،  البنكي 

حديثة  رقمية  م�سرفـية  من�سة  للبنك 

متكنه من التعامل مع جميع جوانب اجليل 

الإ�سالمي  امل�سرفـي  العمل  من  القادم 

ب�سكل يلبي احتياجاته فـي تقدمي اخلدمات 

وت�ساعده  وال�سركات،  لالأفراد  امل�سرفـية 

املتمثل  ال�سرتاتيجي  هدفه  حتقيق  على 

التجربة  وتعزيز  اأنظمته  بنية  تب�سيط  فـي 

الرقمية لعمالئه.

البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  وقال 

طلب  "هناك  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

مقارنة  الإ�سالمية  ال�سريفة  على  متزايد 

امل�سرفـية  اخلدمات  على  بالطلب 

البنـوك فـي فل�ســــــطني20 
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و يحصد عددا من الجوائز العالمية
عددا  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  ح�سد 

من اجلوائز الدولية تقديرا لجنازاته خالل 

"اأف�سل  جائزة  اآخرها  كان   ،2018 العام 

 "2018 للعام  فل�سطني  فـي  اإ�سالمي  بنك 

�سبق  والتي   EMEA Finance من جملة 

.2016 العام  عن  عليها  احل�سول  للبنك 

"البنك  جائزة  على  البنك  ح�سل  كما 

فل�سطني  فـي  ابتكارا  الأكرث  الإ�سالمي 

 International للعام 2018" من جملة

Finance اإىل جانب جائزة "التميز من 
الإ�سالمية"  امل�سرفـية  اخلدمات  حيث 

العرب  للم�سرفـيني  الدويل  الحتاد  من 

عن نف�س العام.

البنك  عام  مدير  قا�سم  بيان  واعترب 

البنك  ح�سول  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

جناح  على  دليال  اجلوائز  هذه  على 

تقدمي  على  القائمة  البنك  ا�سرتاتيجية 

ب�سكل  الإ�سالمية  امل�سرفـية  اخلدمات 

التطور  تواكب  وبو�سائل  تقليدي  غري 

والإبداع  البتكار  اأن  موؤكدا  التكنولوجي، 

تعزيزها  على  البنك  يعمل  اأ�سيلة  قيمة 

لدى طواقمه. وقال قا�سم اأن جناح البنك 

بالدرجة  يعتمد  الفل�سطيني  الإ�سالمي 

الأوىل على ثقة عمالئه فـيه، وعلى �سعيه 

معا�سرة  مالية  اأدوات  لبتكار  امل�ستمر 

الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  مع  ومتوافقة 

حديثة  بنكية  اأنظمة  ا�ستخدام  وعلى 

ليكون  ومكاتبه  فروعه  �سبكة  وتو�سيع 

اهتمامه  جانب  اإىل  العمالء،  من  قريبا 

كما  وم�ساندته،  ودعمه  املحلي  باملجتمع 

تتمثل  �سلبة،  اأر�سية  على  البنك  ي�ستند 

ال�سرتاتيجية  والروؤية  املنهجي  بالعمل 

ملجل�س  القوي  املهني  والأداء  الوا�سحة 

"لقد  م�سيفا  التنفـيذية،  والإدارة  الإدارة 

املوؤ�سرات  تطور  على  كله  ذلك  انعك�س 

املالية للبنك ب�سكل اإيجابي".

وذلك للتاأكيد على ا�ستمرارنا فـي التطور 

فـي  25 عاًما  املمتدة على مدار  خلربتها 

والتقنيات  الربامج  اأحدث  توفـري  جمال 

املتخ�س�سة فـي جميع اأنحاء العامل ".

ومن جانبه قال جان مي�سيل هيل�سينكوف 

فـي  العمليات  ورئي�س  املوؤ�س�س  ال�سريك 

متحم�سون  "نحن   Temenos �سركة 

الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  مع  للعمل 

فـي  امل�سرفـي  العمل  رواد  اأحد  فهو 

 Temenos ومنتجاتنا  فل�سطني، 

 Temenos T24 و   Infinity
تكنولوجية  من�سة  �ستوفر   Transact
لزيادة  الفل�سطيني  الإ�سالمي  للبنك 

والنمو  التطور  ولدعم  الت�سغيلية  الكفاءة 

من  �سيمكنه  مما  البنك  يحتاجه  الذي 

العمالء  جتربة  فـي  نوعي  حتوٍل  اإحداث 

متوافقة  منتجات  اإطالق  خالل  من 

اأ�سرع،  ب�سكل  الإ�سالمية  ال�سريعة  مع 

وتقدميها من خالل قنوات متعددة تدعم 

الذاتية،  الرقمية  امل�سرفـية  اخلدمات 

يدرك  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  اإن 

فر�سة  يتيح  مبا  عملياته  تب�سيط  اأهمية 

تركز  م�سرفـية  خدمة  لتقدمي  حقيقية 

تفوقا  البنك  �سيمنح  وهذا  العميل،  على 

طموحاته  لتحقيق  وفر�سة  مناف�سيه  على 

فـي املزيد من النمو ".
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 ضمن حملة جوائز حسابات التوفير من بنك األردن
عامل وربة منزل يفوزان بجائزتي نصف مليون شيكل

التوفـري  ح�سابات  جوائز  حملة  �سمن 

ن�س  ن�س،  كل  )م�س  الأردن  بنك  من 

فـي  احلظ  ابت�سم  �سيكل(،  مليون 

ال�سيد  من  لكل  الأخريتني  اجلائزتني 

م�سطفى حمدان املدخر لدى بنك الأردن 

حل�س  خالدية  وال�سيدة  العيزرية،  فرع 

املدخرة لدى بنك الأردن فـي فرع غزة.

وقد مت ت�سليم اجلائزتني باأجواء احتفالية 

العيزرية،  مميزة، وبح�سور مدراء فروع 

وح�سور عدد  ومب�ساركة  وغزة،  الـله  رام 

من موظفـي البنك.

م�سطفى  الفائز  اأعرب  جانبه  من 

بهذه  ال�سديدة  فرحته  عن  حمدان 

اجلائزة املقدمة من بنك الأردن، �ساكرًا 

�ستغري  التي  اجلائزة  هذه  على  البنك 

متمنيًا  و�سفه،  حد  على  حياته  �سكل 

ال�سحوبات  فـي  العمالء  لباقي  التوفـيق 

بنك  مع  للتعامل  اجلميع  وداعيًا  القادمة 

ب�سوؤون  ويهتم  كبري  بنك  ب�سفته  الأردن 

ت�ستطع  مل  بينما  ويقدرهم،  عمالئه 

الفرح  دموع  حتب�س  اأن  خالدية  ال�سيدة 

و�سكرت  املفرح،  اخلرب  �سماعها  عند 

تاأمني م�ستقبل  فـي  �ساعدها  الذي  البنك 

اأطفالها بعد وفاة والدهم. 

و يشارك بفعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب
ن�سر  فـي  امل�ساهمة  على  حر�سه  من  انطالقًا 

املجتمع  ل�سرائح  امل�سرفـية  التوعية 

الأطفال  بدور  واإميانه  كافة،  الفل�سطيني 

الواعد،  امل�ستقبل  بناء  فـي  وال�سباب 

بداأ  النقد  �سلطة  توجيهات  مع  ومتا�سيا 

بالأ�سبوع  اخلا�سة  فعالياته  الأردن  بنك 

 2019 وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي 

مدينة  فـي  "القلعة"  بقاعة  انطلق  والذي 

نابل�س بتنظيم من �سلطة النقد وبالتعاون 

ومب�ساركة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

العاملة  امل�سارف  وكافة  البنوك  جمعية 

الإقرا�س  وموؤ�س�سات  املنطقة  فـي 

الودائع،  ل�سمان  الفل�سطينية  واملوؤ�س�سة 

املدير  و�سارك  )اأونروا(.  الغوث  ووكالة 

الإقليمي لبنك الأردن فـي فل�سطني حامت 

ال�سحفـي  املوؤمتر  ح�سور  فـي  الفقهاء 

لالإعالن  النقد  �سلطة  عقدته  الذي 

امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  اإطالق  عن 

بــانــورامــا
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البنـوك فـي فل�ســــــطني

و يفتتح فرعًا جديدًا في مدينة القدس
العمل  الأردن ر�سميا عامني من  توج بنك 

احلثيثة  واجلهود  والدوؤوب  املتوا�سل 

ملواجهة العقبات، بافتتاح فرعه فـي مدينة 

القد�س ال�سريف، حيث يقع الفرع اجلديد 

فـي �سارع اليا�سمني �سمن �ساحية الربيد 

�سمال مدينة القد�س.

به  يفتخر  اإجنازا  الفتتاح  هذا  ويعد 

الإقليمي  املدير  و�سح  كما  الأردن  بنك 

حامت  ال�سيد  فل�سطني  فـي  البنك  لفروع 

وخ�سو�سية  اأهمية  اإىل  نظرا  فقهاء 

من  يتجزاأ  ل  جزء  كونها  القد�س  مدينة 

الدولة  عا�سمة  وبو�سفها  فل�سطني، 

املدينة  اأهايل  موؤكدًا على حق  امل�ستقبلية، 

امل�سرفـية  اخلدمات  من  ال�ستفادة  فـي 

والتمتع  و�سهولة  راحة  بكل  الوطنية 

التي تدعم متكينهم وتوفر عليهم  باملزايا 

عرب  الوطنية  البنوك  اإىل  الو�سول  م�ساق 

للفرع  متمنيًا  التفتي�س،  ونقاط  احلواجز 

اجلديد التوفـيق والنجاح فـي خدمة اأهلنا 

املعامالت  اأف�سل  وتقدمي  القد�س،  فـي 

امل�سرفـية لهم.

النقد  �سلطة  دور  اأهمية  على  واأكد 

حتقيق  فـي  امل�ساهمة  فـي  الفل�سطينية 

الدائم  تعاونها  �ساكرا  الإجناز،  هذا 

فـي  والتو�سع  التطوير  لدعم  البنوك  مع 

الأمر  الفل�سطيني،  امل�سرفـي  اجلهاز 

بالتواجد  احللم  هذا  حتقيق  جعل  الذي 

فـي مدينة القد�س ال�سريف ممكنا.

ويعترب بنك الأردن من اأوائل البنوك التي 

حيث  الفل�سطيني،  ال�سوق  فـي  تواجدت 

كان اأول بنك افتتح فرعا فـي مدينة جنني 

بتاريخ 1963/09/10.

و يساهم في دعم مشروع ترميم ساحة النصر بالبلدة القديمة بنابلس
التعاون  وموؤ�س�سة  نابل�س  بلدية  احتفلت 

الن�سر  �ساحة  ترميم  م�سروع  بافتتاح 

بالبلدة القدمية، مب�ساهمة من بنك الأردن، 

وذلك بح�سور املدير الإقليمي للبنك حامت 

اليون�سكو  منظمة  عن  وممثلني  فقهاء، 

الآخرين. والداعمني  ال�سويدية  واملمثلية 

ترميم  م�سروع  عن  ال�ستار  اإزاحة  وخالل 

على  فقهاء  اأكد  الن�سر،  �ساحة  وتاأهيل 

اأهمية ترميم الأماكن الأثرية مبا يعرب عن 

�سيوا�سل  البنك  واأن  البالد،  وهوية  تاريخ 

احلفاظ  اأجل  من  اأمكن  ما  بكل  دعمه 

على الوجود احل�ساري لالأماكن القدمية، 

�ساكًرا موؤ�س�سة التعاون وبلدية نابل�س على 

امل�سروع.  هذا  اإجناح  اجل  من  تعاونهما 

هذا وتعد �ساحة الن�سر وم�سبنة حمدي 

عنواًنا  القدمية  البلدة  فـي  كنعان  طاهر 

مهًما لهوية نابل�س التاريخية، والتي توؤكد 

على جتذر الفل�سطينيني فـي اأر�سهم.

حمافظ  بح�سور  وال�سباب،  لالأطفال 

ووزير  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  النقد  �سلطة 

�سيدم  �سربي  ال�سيد  والتعليم  الرتبية 

وممثلني عن كافة اجلهات امل�ساركة.

الأ�سبوع  خالل  البنك  موظفو  قام  وقد 

للمدار�س،  متعددة  بزيارات  امل�سرفـي 

فروع  لزيارة  املدار�س  دعوة  عن  عدا 

ومت  املحافظات،  خمتلف  فـي  البنك 

الطالب  تعريف  الزيارات  هذه  خالل 

واملفاهيم  امل�سرفـي،  العمل  باأ�سا�سيات 

به.  املرتبطة 



و يعايد المرأة الفلسطينية بمليون دوالر دون فوائد لتمويل مشاريع إنتاجية بقيادتها

البنك الوطني يحصد جائزة »البنك األكثر ابتكارا وريادة في فلسطين«
للعام 2018 من قبل مجلة International Finance العالمية

اأطلق البنك الوطني حملة جديدة للمراأة 

املخ�س�س  برناجمه  �سمن  الفل�سطينية 

دولر  مليون  مبلغ  بر�سده  “حياتي"،  لها 

اإنتاجية  م�ساريع  لتمويل  فوائد  دون 

بقيادتها. وياأتي اإطالق احلملة مع حلول 

�سهر اآذار ـ �سهر املراأة ـ والذي ي�سادف 

خالله يوم املراأة العاملي ويوم الأم.

عام  مدير  عايد  ذلك،  على  وتعليقا 

ح�سن  احلاج  اأحمد  الوطني  البنك 

اآذار،  الفل�سطينية مبنا�سبة حلول  املراأة 

ياأتي  احلملة  هذه  اإطالق  ان  م�سريا 

املجتمعية  البنك  م�سوؤولية  من  كجزء 

وتقديرا  الفل�سطينية  املراأة  لتمكني 

التمويالت  هذه  ان  م�سيفا  لدورها، 

طريق  عن  فعلية  تنمية  خلق  �ساأنها  من 

خلق فر�س عمل جديدة وتن�سيط حركة 

التجارة الداخلية واإعطاء فر�س لإقامة 

وريادية. مبتكرة  فل�سطينية  م�ساريع 

كما قدم البنك رعايته ملعر�س "هداياكم 

من عنا غري" بالتعاون مع منتدى �سيدات 

املراأة،  �سهر  حلول  مبنا�سبة  الأعمال 

التكنولوجيا  اإدخال  فـي  جلهوده  تقديرا 
الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  اإىل  الرقمية 
باإطالقه لأول مركز خدمات م�سرفـية رقمي 
من نوعه بني بنوك ال�سرق الأو�سط، واإيجاده 
حللول مبتكرة ملوا�سلة منوه وتطوره، كرمت 
العاملية   International Finance جملة 
البنك الوطني مبنحه جائزة "البنك الأكرث 
خالل  وذلك  فل�سطني"  فـي  وريادة  ابتكارا 
�سم  دبي  فـي  اأقيم  اجلوائز  لتوزيع  حفل 
البنوك  ومدراء  الأعمال  رجال  من  العديد 

فـي ال�سرق الأو�سط واآ�سيا واإفريقيا.

عن  املبكر  للك�سف  واآذار  �سباط  وحلملة 

دنيا  مركز  مع  بالتعاون  الثدي  �سرطان 

بالإ�سافة  الن�ساء،  لأورام  التخ�س�سي 

جمانية  طبية  فحو�سات  رعايته  اإىل 

بالتعاون مع  ل�سيدات قرية عابود  للعيون 

نادي ليونزـ رام الـله.

البنـوك فـي فل�ســــــطني24 

بــانــورامــا
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و أصوله تعدت 2.2 مليار دوالر واالرباح بلغت 19.25 مليون دوالر للعام 2018

و يعلن مع هيئة األمم المتحدة للمرأة نتائج التدقيق من منظور النوع االجتماعي للبنك
 والتي أكدت تكريسه استراتيجية لتعزيز دور المرأة في االقتصاد الفلسطيني

للبنك  املالية  البيانات  نتائج  اأ�سارت 

بلوغ  اإىل   2018 العام  عن  الوطني 

مع  مقارنة  دولر  مليار   2.21 اأ�سوله 

حيث   2017 العام  نهاية  �سجلته  ما 

دولر،  مليار   1.08 بلغت  قد  كانت 

1.72 مليار  البنك  وبلغت ودائع عمالء 

مليون   808.8 �سجلت  اأن  بعد  دولر 

واأ�سارت   .2017 العام  نهاية  دولر 

 2018 للعام  للبنك  املالية  البيانات 

الت�سهيالت  حمفظة  ت�سجيل  اإىل  كذلك 

دولر  مليار   1.3 الئتمانية  والتمويالت 

مقارنة مع ما حققته نهاية العام 2017 

حيث بلغت حينها 653.8 مليون دولر.

بلغت  امل�سرف،  ربحية  يخ�س  وفـيما 

�سافـي اأرباح البنك الوطني للعام املن�سرم 

19.25 مليون دولر، 9.4 مليون دولر منها 
اإيرادات  �سافـي  وبلغت  البنك.  مل�ساهمي 

الفوائد والعمولت 76.07 مليون دولر بعد 

العام  33.87 مليون دولر نهاية  اإن كانت 

على  بدوره  انعك�س  الذي  الأمر   ،2017
اإجمايل الدخل للم�سرف حيث بلغ 85.6 

مليون دولر مقارنة مبا �سجله نهاية العام 

2017 حيث بلغ حينها 37.4 مليون دولر.
الوطني  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وعزا 

جناح  اإىل  الأداء  هذا  الدين  نا�سر  طالل 

م�سيطرة  ح�سة  على  ال�ستحواذ  �سفقة 

فـي البنك الإ�سالمي الفل�سطيني فـي الربع 

ائتالف  ليقود  املا�سي  العام  من  الأول 

اأ�سهم  % من   45 م�ساهمني وي�سيطر على 

البنك فـي �سفقة بلغت قيمتها ما يقارب 

فـي  الأكرب  تعتد  والتي  دولر  مليون   70
اإن  اإىل  م�سريا  فل�سطني،  بور�سة  تاريخ 

ال�سفقة �سكلت نقلة نوعية للبنك الوطني 

بنود  جممل  على  بدورها  انعك�ست  والتي 

البنك  وي�سبح  لتت�ساعف  امليزانية 

الوطني بذلك ثاين اأكرب بنك فل�سطيني. 

فـي  تنوعا  لديه  اأ�سبح  البنك  اأن  م�سيفا 

اخلدمات  ليقدم  امل�سرفـية  املنتجات 

مع  تتوافق  والتي  التقليدية  امل�سرفـية 

بالإ�سافة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 

يقدم  اأ�سبح  الآن  الوطني  البنك  اأن  اإىل 

خا�سة  الوطن،  �سطري  فـي  خدماته 

من  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  واأن 

غزة. قطاع  فـي  العاملة  البنوك  اأكرب 

املتحدة  الأمم  وهيئة  الوطني  البنك  اأعلن 

للمراأة نتائج التدقيق الت�ساركي من منظور 

للبنك، وذلك من خالل  النوع الجتماعي 

مدينة  فـي  عقد  م�سرتك  �سحفـي  موؤمتر 

الدولية  العمل  منظمة  مب�ساركة  الـله  رام 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  رعاية  وحتت 

وبح�سور كوكبة من ال�سركاء الوطنيني.

التدقيق،  اأظهرها  التي  النتائج  اأبرز  ومن 

لتعزيز  ا�سرتاتيجية  وجود  على  البنك  تاأكيد 

الوطني،  والقت�ساد  املجتمع  فـي  املراأة  دور 

واملنهجيات  املمار�سات  من  العديد  ووجود 

عملها،  فـي  البنك  اإدارة  تتبعها  التي  اجليدة 

مقتنعة  البنك  اإدارة  اأن  النتائج  بينت  حيث 

با�ستدامة  ترتبط  البنك  ا�ستدامة  باأن  متامًا 

هذه  وباأن  فل�سطني،  فـي  القت�سادية  التنمية 

يتم  مل  ما  تتحقق  اأن  ميكن  ل  ال�ستدامة 

وخا�سة  املجتمع،  اأفراد  كافة  فـي  ال�ستثمار 

الن�ساء. كما واأظهرت النتائج اأن ن�سبة الإناث 

 % 32 بلغت  الوطني  البنك  فـي  العامالت 

اجلهاز  فـي  املوجودة  الن�سب  اأعلى  من  وهي 

امل�سرفـي الفل�سطيني، واتباع البنك ل�سيا�سة 

بيئته  فـي  امل�ساواة  حتقيق  اىل  تهدف  جدية 

واملنتجات  اخلدمات  خالل  ومن  الداخلية 

التي يتميز بتقدميها. ومن اأبرز النتائج التي 

مت اإبرازها اأي�سا توفـري برامج خا�سة وقرو�س 

لتمكني  فوائد  دون  اإنتاجية  م�ساريع  لإن�ساء 

املالية  ال�ستقاللية  وحتقيق  اقت�ساديا  املراأة 

لها، واعطائها فر�سة لالإبداع والريادة.



البنك العربي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى مع »برنامج شباب«
الفائز  ا�سم  عن  العربي  البنك  اأعلن 

الكربى  اجلائزة  على  الثالث  ال�سحب  فـي 

الربع �سنوية مع "برنامج �سباب" – �سيارة 

فـيات تيبو موديل 2018 وهو ال�سيد عي�سى 

يو�سف رجب جمعه من فرع الرام، والذي 

قام  وقد  �سباب".  "برنامج  �سمن  بها  فاز 

حوراين  جمال  ال�سيد  اجلائزة  بت�سليم 

من  عدد  وبح�سور  فل�سطني  منطقة  مدير 

املدراء اأمام مقر الإدارة. 

"برنامج  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

�سنة   25-18 العمرية  للفئة  �سباب" 

بحّلته اجلديدة يقدم جمموعة متكاملة 

وغري  امل�سرفـية  واملزايا  اخلدمات  من 

خ�سي�سا  �سممت  والتي  امل�سرفـية 

وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات  لتلبية 

حياتهم،  اأ�سلوب  ولتواكب  ال�سباب  لفئة 

ومن  موظفـني،  اأو  طالبًا  اكانوا  �سواء 

واأطلق البنك العربي موؤخرًا حملة ترويجّية 

بالتعاون مع �سركة ما�سرتكارد TM - راعي 

فـي   2019 اأوروبا  اأبطال  لدوري  ر�سمي 

العديد  احلملة  تت�سمن  حيث   - مدريد 

من اجلوائز القّيمة اأهمها رحلة مدفوعة 

اأبطال  التكاليف حل�سور نهائيات دوري 

العا�سمة  فـي  �ستقام  والتي  اأوروبا 

حزيران  �سهر  خالل  مدريد  الإ�سبانية 

احلملة  تتيح  حيث   .2019 العام  من 

حاملي  من  العربي  البنك  ملعتمدي 

الئتمانية  تيتانيوم  ما�سرتكارد  بطاقات 

املميزة  اجلوائز  من  العديد  ربح  فر�س 

لت�سديد  لبطاقاتهم  ا�ستخدامهم  عند 

قيمة م�سرتياتهم بحيث تت�ساعف فر�س 

للبطاقة.  ا�ستخدام  كل  مع  املعتمد  ربح 

رحلة  ربح  فر�سة  اجلوائز  وت�سمل 

حل�سور  ل�سخ�سني  التكاليف  مدفوعة 

 ،2019 اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائيات 

اأجهزة  ع�سرة  من  واحدة  ربح  وفر�سة 

تلفزيونية  ا�سرتاكات  مع  ذكية  تلفاز 

ريا�سية  قنوات  مل�ساهدة  جمانية 

يحظى  كما  كاملة،  �سنة  ملدة  ح�سرية 

ربح  فر�س  على  اجلدد  املعتمدون 

تيتانيوم  ما�سرتكارد  لبطاقات  اإ�سافـية 

خالل  اإ�سدارها  يتم  التي  الئتمانية 

فرتة احلملة.

قام البنك العربي بتوقيع اتفاقية برنامج 

التق�سيط املريح مع موقع La2ta، وذلك 

ملعتمدي  امل�سرتيات  تق�سيط  ميزة  لتوفري 

من  الئتمانية  البطاقات  حاملي  البنك 

�سداد  ملدة   La2ta.com موقع  خالل 

ت�سل لغاية 24 �سهرا بدون فوائد. 

مع  اخلدمة  هذه  عن  الإعالن  مت  حيث 

ا�سرتداد  على  احل�سول  عر�س  تقدمي 

امل�سرتيات  قيمة  من   % 10 بن�سبة  نقدي 

من  الئتمانية  البطاقات  حلاملي  ح�سريًا 

.La2ta.com البنك العربي عند ال�سراء من

 TM و يطلق حملة ترويجية بالتعاون مع ماستركارد
لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا 2019 في مدريد

 La2ta و يوقع اتفاقية التقسيط المريح مع

البنـوك فـي فل�ســــــطني26 

�سمنها: جوائز كربى ربع �سنوية "�سيارات 

فـيات تيبو 2018"، جوائز نقدية خلم�سة 

لكل  دولرًا   750 بقيمة  �سهريًا  رابحني 

الراتب  حتويل  عمولت  من  اإعفاء  رابح، 

فـيزا  بطاقة  للر�سيد،  الأدنى  واحلد 

ر�سوم  وبدون  خا�س  بت�سميم  الدفع 

النرتنت  عرب  الت�سوق  بطاقة  �سهرية، 

جمانًا، خ�سومات وعرو�س ح�سرية لدى 

واملقاهي  املطاعم  من  وا�سعة  جمموعة 

ال�سحية  والنوادي  الرتفـيه  ومراكز 

وحمالت الت�سوق، قر�س �سخ�سي باأ�سعار 

القر�س  عمولة  وبدون  تف�سيلية  فائدة 

لغاية 15,000 دولر وغريها العديد. 

بــانــورامــا
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و يشارك بفعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 2019  

يهتم  العربي  البنك  اأن  فل�سطني 

امل�سرفـية  الفعاليات  بكافة  بامل�ساركة 

تعزيز  فـي  كبري  دور  لها  التي  الهادفة 

الطلبة  اأبنائنا  لدى  امل�سرفـية  الثقافة 

ومثقف  واع  جيل  بناء  فـي  للم�ساهمة 

والأعمال.  املال  بعامل  التام  الإملام  لديه 

خرباته  بنقل  البنك  ي�ساهم  كما 

العديد  تقدمي  خالل  من  امل�سرفـية 

القدرات  وبناء  التطوير  برامج  من 

بينها  من  املجتمعية  الفئات  من  للعديد 

برنامج اأ�سول اخلا�س بطلبة اجلامعات 

املدار�س  بطلبة  اخلا�س  اإجناز  وبرامج 

الهيئات  ت�سمل  اأخرى  تدريبية  وبرامج 

التدري�سية.

و يرعى دورة تخصصية ألطباء االمتياز
برعاية  فل�سطني  العربي  البنك  �سارك 

فـي  المتياز  لأطباء  تخ�سي�سية  دورة 

املجل�س  بالتعاون مع  املهنة  امتحان مزاولة 

طبيب   90 ومب�ساركة  الفل�سطيني  الطبي 

وطبيبة، وقد كان مل�ساهمة البنك بدعم 

من  لها  ملا  كبري  اهتمام  الدورة  هذه 

وقدرات  مهارات  تطوير  فـي  اأهمية 

المتياز  اأطباء  فئة  وبالأخ�س  الأطباء 

واكت�ساب  التميز  لهم  يتيح  الذي  الأمر 

واإعداد  املنا�سبة  العملية  اخلربات 

احليوي  القطاع  هذا  فـي  موؤهلة  كوادر 

مب�ستوى  والرتقاء  املجتمع  فـي  واملهم 

ورعاية  طبية  خدمات  لتوفـري  الأداء 

للمجتمع.  متميزة  �سحية 

العربي  البنك  موظفو  احد  �سارك  كما 

مهارات  فـي  تدريبية  دورة  بتقدمي 

للم�ساركني. الفعال  الت�سال 

ال�ساد�س  للعام  العربي  البنك  �سارك 

على التوايل بفعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي 

�سلطة  تنظمه  الذي  وال�سباب  لالأطفال 

جمعية  مع  بالتعاون  الفل�سطينية  النقد 

بفل�سطني  العاملة  البنوك  وكافة  البنوك 

وزارة  مع  وبال�سراكة  الإقرا�س  و�سركات 

والتي  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية 

لطلبة  امل�سرفـية  التوعية  اإىل  تهدف 

ال�سف الثامن فـي كافة املدار�س.

بفعاليات  العربي  البنك  �سارك  حيث 

مدينة  فـي  نظم  الذي  الفرتا�سي  البنك 

تعريف  يومني من خالل  مدار  على  نابل�س 

احلديدية  ال�سناديق  بخدمة  الطلبة 

تقدمها  التي  امل�سرفـية  اخلدمات  اإحدى 

�ساعة  اآخر  البنك  خ�س�س  كما  البنوك. 

وذويهم  الأطفال  ل�ستقبال  الدوام  فـي 

وتثقيفهم م�سرفـيا وتوزيع الهدايا عليهم.

زيارات  بتنفـيذ  البنك  موظفو  قام  كما 

املدار�س �سمن جدول �سمل 130 مدر�سة 

من  وطالبة  طالب   7,000 يقارب  وما 

حما�سرات  وتقدمي  املحافظات  كافة 

كافة  تتناول  التي  والتثقيف  التوعية 

ليكون  امل�سرفـية،  واخلدمات  الأمور 

باأعمال  وا�سعة  دراية  على  الطلبة 

امل�سارف ب�سكل عام. 

اأفاد  امل�ساركة  هذه  على  تعليقه  وفـي 

منطقة  مدير  حوراين  جمال  ال�سيد 
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بنك فلسطين يختتم زيارة عمل إلى دولة الكويت

الجمعية العمومية لبنك فلسطين
تصادق على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 27 مليون دوالر  

�سادقت اجلمعية العمومية لبنك فل�سطني 

فـي اجتماعها ال�سنوي العادي على توزيع 

من  اأمريكي  دولر   27,000,000 بقيمة 

املا�سي  العام  خالل  املتحققة  الأرباح 

راأ�س  من   % 13.5 يعادل  ما  اأي   2018
اجلمعية  اجتمعت  حيث  املدفوع.  املال 

الرئي�سي  املركز  مقر  فـي  العمومية 

فـي مدينة  فل�سطني  لبنك  العامة  لالإدارة 

رام اللـه بالتوا�سل عرب الفـيديو كنفرن�س 

مبدينة  الروت�س  فندق  فـي  امل�ساهمني  مع 

غزة.

دولة  اإىل  زيارة عمل  فل�سطني  بنك  اختتم 

من  العديد  طياتها  فـي  حملت  الكويت، 

اللقاءات  من  العديد  و�سملت  امللفات 

تعزيزًا للعالقات ال�ستثمارية بني فل�سطني 

الكويتية  ال�سركات  بني  ما  الكويت  ودولة 

�سركات  جمموعة  وخا�سة  والفل�سطينية 

توطيد  �سياق  فـي  لتاأتي  فل�سطني.  بنك 

بني  ما  القت�سادية  الثنائية  العالقات 

الآفاق  و�سرح  الكويت  ودولة  فل�سطني 

الواعدة لالقت�ساد الفل�سطيني اأمام رجال 

الأعمال وامل�ستثمرين فـي الكويت.

اللقاءات،  من  العديد  الزيارة  وت�سمنت 

ال�سيد  �سعادة  مع  لقاء  اأبرزها  وكان 

عبد اللطيف احلمد املدير العام ورئي�س 

لالإمناء  العربي  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س 

تناول  حيث  والجتماعي،  القت�سادي 

دعم  باإمكانية  تتعلق  اأفكارًا  اللقاء 

ال�سركات  م�ساريع  لتمويل  ال�سندوق 

عرب  احلجم،  واملتو�سطة  ال�سغرية 

قرو�سًا  يقدم  اإن�ساء �سندوق متخ�س�س 

ال�سغرية  لل�سركات  الفئة  لهذه  مي�سرة 

ركيزة  تعترب  والتي  احلجم  واملتو�سطة 

ظل  فـي  خا�سة  الفل�سطيني  لالقت�ساد 

الركود القت�سادي الذي تعي�سه الأرا�سي 

الفل�سطينية. كما �سملت لقاءات مع عدد 

من كبار رجال الأعمال والتجار الكويتيني 

الرئي�س  ال�سلطان  طارق  ال�سيد  ومنهم: 

ال�سركة  اجيليتي،  ملجموعة  التنفـيذي 

اللوج�ستية.  املجالت  فـي  املتخ�س�سة 

اإدارة  رئي�س جمل�س  الغامن  قي�س  وال�سيد 

�سركة املهلب الكويتية العقارية، وال�سادة 

را�سد عبد العزيز الرا�سد رئي�س جمل�س 

اإدارة �سركة اأ�سمنت الكويت ونائبه ال�سيد 

اجلوعان  يعقوب  وال�سيد  الرا�سد  م�سعل 

فهد  وال�سيد  اجلوعان  جمموعة  مالك 

اجلوعان ع�سو غرفة التجارة وال�سناعة 

بالكويت. 

بــانــورامــا
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فلسطين  األجنبية في  العمالت  مالية في مجال صرف  أفضل مؤسسة  جائزة  و يحصل على 
للعام 2019 من مجلة GLOBAL FINANCE العالمية 

بنك فلسطين يستقبل المدير اإلقليمي
لمنظمة اليونيسيف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

اأف�سل  جائزة  على  فل�سطني  بنك  ح�سل 
موؤ�س�سة مالية فـي جمال �سرف العمالت 
 Foreign Exchange االجنبية 
 2019 للعام  فل�سطني  فـي    Awards
فاينان�س"  "غلوبال  جملة  ت�سنيف  �سمن 
املالية.  بال�سوؤون  املتخ�س�سة  العاملية 
اجلائزة  هذه  على  البنك  ح�سول  وياأتي 
لأول مرة بناء على تقييم للبنوك العاملة 

املجلة  حمرري  قبل  من  فل�سطني  فـي 
بيانات  اإىل  وا�ستنادًا  املتخ�س�سني، 
م�ستقاة من حمللني خمت�سني وا�ست�ساريني 
القطاع امل�سرفـي.  تنفـيذيني فـي  ومدراء 
لقراء  ح�سري  ا�ستطالع  اىل  بالإ�سافة 
دقة  زيادة  بهدف  املوؤ�س�سات،  من  املجلة 
ت�سنيفها  غطي  كما  النتائج.  وموثوقية 

113 دولة من خمتلف قارات العامل.

 )Global Finance( املجلة واأو�سحت 
املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  اختيارها  باأن 
ادراكها لالإجنازات  ي�ستند على  الفائزة، 
املتميزة التي حققتها هذه البنوك فـي ظل 
الأ�سواق  تعي�سها  التي  ال�سعبة  الظروف 
املالية العاملية، واختالف الأو�ساع فـي كل 

�سوق. 

والربامج  اخلدمات  اأو  الجتماعية 

اخلا�سة التي يطلقها لل�سباب والأطفال. 

فـي  م�ساريعه  من  عددًا  البنك  وعر�س 

واملخ�س�سة  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال 

"حدائق  كم�سروع  وال�سباب  لالأطفال 

بيارة   40 حوايل  البنك  اأن�ساأ  حيث  البيارة" 

الفل�سطينية  املدن  فـي  لالأطفال  خم�س�سة 

املوؤ�س�سات  من  عدد  مع  بالتعاون 

مناطق  اإن�ساء  عن  ف�ساًل  ال�سريكة. 

فروعه  مباين  فـي  بالأطفال  خا�سة 

اأعلى  حتقيق  فـي  للم�ساهمة  الرئي�سية 

حتتوي  حيث  املايل،  ال�سمول  معايري 

املناطق املخ�س�سة لالأطفال على األعاب 

خا�سة بالتوعية املالية والإدخار. 

ا�ستقبل بنك فل�سطني ممثاًل مبديره العام 

غريت  ال�سيد  الغالييني  ر�سدي  ال�سيد 

الأمم  ملنظمة  الإقليمي  املدير  كابالير 

"اليوني�سيف"  والأمومة  للطفولة  املتحدة 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  فـي 

بوتن  جينيفـيف  ال�سيدة  ومعه  اأفريقيا، 

فل�سطني.  فـي  للمنظمة  اخلا�س  املمثل 

مكتب  فـي  جرى  الذي  اللقاء  وح�سر 

امل�سوؤولني  فل�سطني عدد من  لبنك  الطريه 

التعاون  �سبل  بحثوا  الذين  اجلانبني  من 

على  القائمة  العالقات  وتطوير  امل�سرتك 

مبادئ م�سرتكة. 

العالقات  تطوير  اجلانبان  وناق�س 

العديد  ت�سمل  م�سرتكة  اتفاقية  �سمن 

اخلطة  مع  تتوائم  والتي  اجلوانب  من 

على  اليوني�سيف  ملنظمة  ال�سرتاتيجية 

مع  اأي�سًا  تتما�سى  والتي  العاملي  امل�ستوى 

امل�سوؤولية  و�سمن  ومبادئه،  البنك  قيم 

نقدًا  الأرباح  توزيع  على  امل�سادقة  ومتت 

اأرباح  التايل؛  النحو  على  جمانية  واأ�سهم 

وقد  دولر،  مليون   23 يعادل  مبا  نقدية 

املال  راأ�س  من   %  11.5 ن�سبتها  بلغت 

مليون   4 بقيمة  جمانية  واأ�سهم  املدفوع، 

من راأ�س   %  2 اأي ما يعادل  دولر اأمريكي 

املال املدفوع، و�سيتم توزيعها على امل�ساهمني 

تاريخ  حتى  فل�سطني  بور�سة  فـي  امل�سجلني 

ال�سابع والع�سرين من اآذار 2019 اجلاري كل 

بن�سبة ما ميلكه فـي راأ�س املال املدفوع، وبذلك 

مليون   200 من  البنك  مال  راأ�س  �سريتفع 

دولر اأمريكي اإىل 204 مليون دولر.
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ال�ستثمار  بنك  اإدارة  جمل�س  قرر 

مديرًا  �سبيح  �سميح  تعيني  الفل�سطيني 

بخربة  �سبيح  يتمتع  حيث  للبنك،  عامًا 

مالية وم�سرفـية وا�سعة، وهو من الكفاءات 

امل�ستوى  على  لها  امل�سهود  امل�سرفـية 

والعربي. الفل�سطيني 

وجاء تعيني �سبيح تر�سيخًا وتعزيزًا للدور 

ال�سوق  فـي  البنك  به  يطلع  الذي  الريادي 

امل�سرفـي الفل�سطيني، من ا�ستمرارية ومنو 

وتطوير لالأعمال فـي �ستى املجالت امل�سرفـية 

عدة  تعيينه  قبل  �سبيح  �سغل  وقد  واملالية. 

من  لعدد  عام  كمدير  رفـيعة  منا�سب 

بفل�سطني.  وامل�سرفـية  املالية  املوؤ�س�سات 

بنك االستثمار الفلسطيني يعيين سميح صبيح مديرًا عامًا 

م�سروع  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك  اأمت 

ليخدم  املتنقل  اخلدمات  مكتب  نظام 

وقد  هذا  فل�سطني،  فـي  البنك  متعاملني 

لل�سري  ـ  النظام  هذا  باختيار  البنك  قام 

تطوير  فـي  للبنك  املو�سوعة  �سمن اخلطة 

من  التي  العمالء،  خدمة  اأنظمة  وحتديث 

�ساأنها رفع كفاءة وفاعلية اأداء طاقم خدمة 

الإنتاجية  وحت�سني  البنك  فـي  العمالء 

وتوفـري الوقت واجلهد، اإ�سافة اإىل الت�سهيل 

على العمالء من خالل تقدمي بع�س اخلدمات 

ال�سا�سية فـي مواقع تواجدهم. 

اإطالق  خالل  من  البنك  ويقوم  هذا 

Bank - BPM® PSO )مكتب  نظام 

بتوفـري جتربة عمالء  املتنقل(  اخلدمات 

فريدة عرب القنوات الرقمية فـي اأي وقت 

ومن اأي مكان با�ستخدام الألواح الرقمية 

قبل  من  املحمولة  اخللوية  والهواتف 

العميل  فـي موقع  العمالء  موظفـي خدمة 

اأو فـي الفروع خلدمة العمالء املتميزين.

واأ�سار املدير العام �سميح �سبيح اإىل اأن 

تطوير  على  تركز  البنك  ا�سرتاتيجية 

املقدمة  البنكية  الإلكرتونية  اخلدمات 

التطورات  مواكبة  اجل  من  لعمالءه 

م�سروع  وياأتي  املجال،  هذا  فـي  العاملية 

والذي  املتنقل  اخلدمات  مكتب  نظام 

يحوي العديد من امليزات اأهمها اإمكانية 

الو�سول اإىل العميل وفتح ح�ساب للعميل 

مقر  اإىل  احل�سور  اإىل  احلاجة  دون 

البنك مما يعترب نقلة نوعية فـي تقدمي 

وكذلك  املميزة،  البنكية  اخلدمات 

التي  النائية  الأماكن  اإىل  الو�سول 

ويعترب  البنكية،   اخلدمات  اإىل  تفتقد 

البنك  هو  الفل�سطيني  ال�ستثمار  بنك 

بتوفـري  يقوم  الذي  فل�سطني  فـي  الأول 

اخلدمات  اإىل  اإ�سافة  اخلدمة  تلك 

الأخرى التي يقدمها البنك وي�سعى اإىل 

تطويرها ب�ستى الو�سائل.

توا�سل  البنك  اإدارة  اأن  �سبيح  واأو�سح 

تعميق  على  الرتكيز  التاأ�سي�س  منذ 

التو�سع  واإقليميًا من خالل  تواجده حمليًا 

ال�سكانية  والتجمعات  املدن  فـي  والنت�سار 

وفقًا  تباعًا  الرئي�سية  الفل�سطينية 

حتى  وحمددة  وا�سحة  مر�سومة  خلطط 

املناطق  تغطي  فروع  �سبكة  للبنك  اأ�سبح 

اخلارجي  تفرعه  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية 

وذلك  البحرين،  مملكة  عا�سمة  باملنامة 

لتنمية قاعدة املتعاملني وتنويع اخلدمات 

املقدمة لهم، وتعزيز املركز املايل للبنك 

فـي  املنت�سرة  الفروع  �سبكة  خالل  من 

ومملكة  الفل�سطينية  املناطق  خمتلف 

البحرين.

  Bank - BPM® PSO   و يطلق نظام مكتب الخدمات المتنقل
الذي يخدم عمالئه في أماكن تواجدهم

درجة  على  حا�سل  �سبيح  ال�سيد  اأن  املاج�ستري فـي املحا�سبة من اجلامعة الأردنية.علمًا 

بــانــورامــا
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با�سر بنك ال�ستثمار الفل�سطيني اأعماله 

والع�سرين  ع�سر  التا�سع  التفرعني  فـي 

ومدينة  طولكرم  مبدينة  فل�سطني  داخل 

�سهر  بداية  ال�سرقية  باملنطقة  نابل�س 

تطبيقًا  وذلك  اجلاري،  العام  من  اآذار 

لروؤية اإدارة البنك والتي تتمثل فـي حتقيق 

امل�سارف  قطاع  فـي  متقدمة  مكانة 

فان  الروؤية  لهذه  وتنفـيذا  بفل�سطني، 

ال�سرتاتيجية التو�سعية للبنك على الرغم 

الظروف  تفر�سها  التي  التحديات  من 

علينا  حتتم  وال�سيا�سية  القت�سادية 

ال�سكانية  التجمعات  جميع  فـي  التواجد 

بهدف تلبية احتياجات املتعاملني معنا، 

اإ�سافة  هي  اجلديدة  التفرعات  وهذه 

مبادئ  برت�سيخ  البنك  اإدارة  من  �سعيًا 

امل�سوؤولية الجتماعية وانطالقًا من ال�سيا�سة 

ال�سحية  الأن�سطة  دعم  فـي  املتبعة 

والريا�سية والتعليمية فقد قام البنك منذ 

التربعات  بتقدمي  اجلاري  العام  بداية 

والدعم املايل لعدة جهات، منها امل�ساهمة 

منطقة  فـي  للم�سنني  بيت  بناء  ل�ستكمال 

برينبال، وت�سديد ر�سوم جامعية عن الطلبة 

املحتاجني ورعاية ماراثون بيت حلم.

و يفتتح تفرعين جديدين في مدينة طولكرم و نابلس

و في مجال المسؤولية المجتمعية 

التميز والرتقاء من  مل�سرية البنك نحو 

كانوا  اأينما  للمتعاملني  و�سوله  خالل 

وتاأمني اخلدمات امل�سرفـية لهم.
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البنك التجاري األردني يقيم حفل تكريم لموظفاته
بمناسبة يوم األم واليوم العالمي للمرأة

حفاًل  الأردين  التجاري  البنك  اقام 

الأم  يوم  مبنا�سبة  ملوظفاته  تكرمييًا 

اإدارته  مقر  فـي  للمراأة  العاملي  واليوم 

ال�سيد  وجه  احلفل  وخالل  الإقليمية، 

لفروع  الإقليمي  املدير  معال  زاهر 

�سكر  كلمة  احلفل  خالل  فل�سطني 

للموظفات العامالت فـي البنك التجاري 

ذكرى  هو  الأم  يوم  :اإن  قائاًل  الأردين 

الوفاء  معاين  كل  طياتها  فـي  حتمل 

لأولئك  باجلميل  والعرتاف  واحلب 

الت�سحيات  من  قدمن  اللواتي  الأمهات 

من  حقهن  يوفـيهن  اأن  ميكن  ل  ما 

الأبناء او البنات، واأما يوم املراأة العاملي 

والذي ا�سبح منا�سبة عاملية �سنوية لي�س 

حمافظ  معايل  بح�سور  معايل  بح�سور 

عن  وممثلني  ال�سوا  عزام  النقد  �سلطة 

وزراة الرتبية والتعليم ووكالة الغوث ومدراء 

وممثلي البنوك عقد بتاريخ 2019/03/17 

باإطالق  ال�سنوي اخلا�س  ال�سحفـي  املوؤمتر 

فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي، اأ�ستكمل البنك 

فل�سطني م�ساركته  الأردين/ فروع  التجاري 

للعام  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  فـي 

من  اكرث  بزيارة  وقام  التوايل  على  ال�سابع 

30 مدر�سة فـي حمافظات ال�سفة والقد�س 
اخلدمات  عن  توعوية  حما�سرات  وتغطية 

امل�سرفـية لأكرث من 1,000 طالب و طالبة، 

اأهمية  الأردين  التجاري  البنك  يويل  كما 

�سنويًا  تنظم  التي  الفعالية  لهذا  خا�سة 

بالتعاون مع �سلطة النقد الفل�سطينية وكافة 

فل�سطني  فـي  العاملة  امل�سرفـية  املوؤ�س�سات 

كون هذه الفعالية تعنى برفع م�ستوى ثقافة 

و يشارك في فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب

واإمنا  املراأة  باإجنازات  لالحتفال  فقط 

م�ساهمتها  وتقدير  بجهدها  لالعرتاف 

بو�سفها �سريكا فـي التقدم الذي اأحرزته 

تكرمي  على  احلفل  وا�ستمل  الب�سرية. 

�سممت  تذكارية  بدروع  املوظفات  كافة 

التجاري  البنك  ملوظفات  خ�سي�سًا 

الأردين. 

وتوعيتهم  امل�سرفـية  الثامن  ال�سف  طالب 

امل�سارف  بعمل  املتعلقة  الأمور  بكافة 

دور  ويتلخ�س  العالقة.  ذات  واملوؤ�س�سات 

البنك التجاري الأردين بال�سرح عن خدمة 

فـي  وذلك  املالية  والعتمادات  الكفالت 

قاعة البنك الفرتا�سي وبعد انعقاد املوؤمتر 

دوام  من  �ساعة  تخ�سي�س  ومت  ال�سحفـي. 

املدار�س واطالعهم  الفروع لإ�ستقبال طلبة 

يقدمها  التي  امل�سرفـية  اخلدمات  على 

البنك على ار�س الواقع واأخذهم فـي جولة 

الأق�سام،  على  للتعرف  الفروع  داخل 

للم�ساركة  �سعاتهم  عن  الأطفال  وعرب 

املعرفة  جلبت  والتي  التجربة  هذه  فـي 

احلقيقة باخلدمات البنكية.

بــانــورامــا
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تطورات  الأردين  الأهلي  البنك  �سهد 

كبري  حد  اإىل  لفتة  عديدة  وجناحات 

�سيتوا�سل  ما  وهو  املا�سي،  العام  خالل 

كما  املقبلة،  الفرتة  خالل  اأكرب  بزخم 

فل�سطني  فـي  الإقليمي  مديره  ي�سري 

اأن  للبنك  يريد  الذي  البا�سا،  عي�سى 

اخلدمات  �سعيد  على  رائدا  يكون 

وا�سحة  وهوية  ح�سور  وله  الإلكرتونية، 

ويحتكم  الفل�سطيني  امل�سرفـي  ال�سوق  فـي 

اإىل  بال�ستناد  فاعلة،  عمل  لإجراءات 

اأف�سل اخلربات والكفاءات. وواجه البنك 

العامني  وحتديدا  املا�سية،  الفرتة  خالل 

اأثبت  اأنه  بيد  عديدة،  حتديات  الأخريين 

فـي كل مرة قدرته على جتاوزها باقتدار، 

العمل  فـي  ا�ستثنائيا  ليقدم لرمبا منوذجا 

واملوؤ�س�سي. امل�سرفـي 

يكن  مل   2018 العام  اأن  البا�سا،  ويقر 

الفل�سطيني،  القت�ساد  على  �سهال 

اإجراء  اإىل  خالله  عمد  البنك  اأن  مبينا 

العمل  لإجراءات  م�ستفـي�سة  درا�سة 

واإعادة  الوظيفـي،  الكادر  وتطوير  فـيه، 

املركزيات  من  والنتهاء  الفروع،  هيكلة 

والإجراءات  الأعمال  معظم  اإجناز  اأي 

يحد  مبا  الإقليمية،  الإدارة  فـي  املركزية 

على  تقع  التي  الأعباء  من  الكثري  من 

عاتق الفروع مما يوؤدي اإىل �سرعة ودقة 

فـي تقدمي اخلدمة للعمالء.

التحتية  البنية  باإجناز  البنك  قام  كما 

مبعنى  له،  التابع  املعلومات  ملركز 

حتى  البنكي  نظامه  طور  البنك  اأن 

المدير اإلقليمي للبنك األهلي األردني عيسى الباشا: 
يؤكد بأن عام 2019 سيكون رائدا على صعيد الخدمات االلكترونية في البنك 

امل�ستجدة،  املتطلبات  كافة  يالئم 

الإلكرتونية  اخلدمات  مبنظومة  املرتبطة 

الئتمانية،  بطاقاته  وتطوير  امل�سرفـية، 

مل�ستخدميها  املتاحة  اخليارات  وتو�سيع 

واخلارجي.  املحلي  ال�سعيدين  على 

اخلدمات  كافة  توفـري  يتم  اأن  ويتوقع 

بدايات  مع  وحتديدا  قريبا،  الإلكرتونية 

الربع الثاين من العام احلايل.

الإلكرتونية  اخلدمات  قنوات  وت�سمل 

تطبيق  اإطالق  البنك،  قبل  من  املتاحة 

با�سم  البنكي  والإنرتنت  الذكية  للهواتف 

التحكم  عربه  ميكن   )Ahli Online(

املالية. احلركات  من  الكثري  واأداء 

والتح�سيل  الدفع  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة 

واملطالبات  الفواتري  وت�سديد  الإلكرتوين 

لعمالء  يتيح  مما  الإلكرتونية  بالو�سائل 

اأعمال  كافة  من  ال�ستفادة  البنك 

البنكي  الإنرتنت  موقع  عرب  الت�سديد 

املوبايل.  وكذلك 

الأهلي  البنك  يقوم  اآخر  �سعيد  وعلى 

فروعه  تهيئة  درا�سة  باإعادة  الأردين 

القدمية و�سرافاته باملتطلبات اللوج�ستية 

و الفنية املنا�سبة للمعتمدين كافة ولذوي 

الحتياجات اخلا�سة اأي�سا بالإ�سافة اإىل 

انت�سارها  و  الآلية  �سبكة �سرافاته  تو�سعة 

�سراء  مت  حيث  الوطن  حمافظات  فـي 

خالل  تركيبها  �سيتم  جديد  13�سراف 
�سيتم  انه  اإىل  منوها  القادمني،  العامني 

الدولية  البطاقات  خدمات  تفعيل  قريبا 

على كافة اأجهزة ال�سرافات.

وفـيما يتعلق بالكادر الوظيفـي، قام البنك 

التو�سعية،  خلطته  الإعداد  اطار  فـي 

بالرتكيز على تدريب هذا الكادر، و�سقل 

ر�سالة  مع  ان�سجاما  وخرباته  معارفه 

البنك والتزامه جتاه القت�ساد الوطني.

اأمر  باملوظفـني  العناية  البا�سا:  ويقول 

اأ�سا�سي بالن�سبة اإلينا للتمكن من ترجمة 

روؤية البنك، التي تقوم على توجيه املزيد 

ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاع  جهودنا  من 

وخدمة   ،2019 العام  خالل  واملتو�سطة 

الفل�سطيني. القت�ساد 
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سلطة النقد الفلسطينية

سلطة النقد ووزارة التربية والتعليم العالي وشركاؤهما
يطلقون فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 2019

وال�سباب، بدوره �سكر معايل وزير الرتبية 

�سيدم  �سربي  الدكتور  العايل  والتعليم 

اإجناز  فـي  اأ�سهموا  الذين  ال�سركاء  جميع 

بال�سراكة  م�سيدًا  الأ�سبوع،  هذا  واإطالق 

عن  معربًا  النقد،  �سلطة  مع  الأ�سيلة 

العملية  �سيقودون  الذين  بالطلبة  فخره 

امل�سرفـية فـي هذا الأ�سبوع. 

يركزون  اإنهم  اإعمر  معاوية  ال�سيد  وقال 

واجلامع  واملن�سف  النوعي  التعليم  على 

تطوير  وعلى  املدر�سة،  �سن  فـي  للطالب 

وتعري�سهم  التعليمية  الطالب  كفايات 

هذا  مثل  املتنوعة  احلياتية  للمهارات 

الأ�سبوع امل�سرفـي.

بالدور  البا�سا  عي�سى  ال�سيد  واأ�ساد 

الريادي الذي تقوم به البنوك واملوؤ�س�سات 

املالية الأخرى ومع �سركائنا فـي فل�سطني 

مبا  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  بقيادة 

والثقافـي  املعرفـي  امل�ستوى  برفع  ي�ساهم 

حت�سني  وبالتايل  للنا�س،  والقت�سادي 

م�ستوى  وتخفـي�س  املعي�سية،  ظروفهم 

البطالة.

الربغوثي  �سمري  ال�سيد  قدم  جانبه  ومن 

النقد  ل�سلطة  �سكره  �سراكة  �سبكة  ممثل 

فـي  امللمو�سة  جهودها  على  و�سركائها 

جمال ال�سمول املايل مبا فـي ذلك التثقيف 

والتوعية امل�سرفـية التي ت�سمل كافة فئات 

ي�سكلون  الذين  الأطفال  ومنها  املجتمع 

عماد امل�ستقبل.

رم�سان  اإبراهيم  اللواء  عطوفة  واأعرب 

عن  الإعالن  فـي  بامل�ساركة  �سعادته  عن 

لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  اإطالق 

واعتزازه  فخره  موؤكدًا   ،2019 وال�سباب 

وجناحها  الفل�سطينية  النقد  ب�سلطة 

بالرغم من التحديات وامل�ساعب الكثرية 

الفل�سطيني  ال�سعب  تواجه  التي  والكبرية 

الرازح حتت الحتالل.

النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  اأطلق 

ومعايل  ال�سوا  عزام  ال�سيد  الفل�سطينية 

الدكتور  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير 

 ،2019/03/17 بتاريخ  �سيدم،  �سربي 

لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات 

على  ال�سابع  للعام   ،2019 وال�سباب 

التوايل، وذلك خالل موؤمتر �سحفـي فـي 

الفـيديو  نابل�س وعرب  القلعة مبدينة  قاعة 

الاليت  قاعة  فـي  غزة  مع  كونفرن�س 

حمافظ  عطوفة  مب�ساركة  هاو�س، 

حمافظة نابل�س اللواء اإبراهيم رم�سان، 

فـي  والتعليم  الرتبية  برنامج  ورئي�س 

ال�سيد  الأونروا  الدولية  الغوث  وكالة 

معاوية اإعمر، وممثل جمعية البنوك فـي 

وممثل  البا�سا،  عي�سى  ال�سيد  فل�سطني 

ال�سغري  لالإقرا�س  الفل�سطينية  ال�سبكة 

ال�سيد �سمري  واملتناهي ال�سغر )�سراكة( 

ممثلي  من  العديد  وح�سور  الربغوثي، 

امل�سارف وموؤ�س�سات الإقرا�س واملوؤ�س�سات 

العامة  وال�سخ�سيات  واملالية  القت�سادية 

و�سخ�سيات م�سرفـية. 

ال�سوا  عزام  املحافظ  معايل  واأو�سح 

حتقيق  اإطار  فـي  تاأتي  الفعالية  هذه  اأن 

لل�سمول  الوطنية  ال�سرتاتيجية  متطلبات 

اإطالقها  مت  التي  فل�سطني  فـي  املايل 

فخامة  رعاية  حتت  املا�سي  العام  نهاية 

من  النقد  �سلطة  تهدف  حيث  الرئي�س، 

م�ستويات  رفع  اإىل  الأن�سطة  هذه  تنفـيذ 

لدى  وامل�سرفـية  املالية  والثقافة  الوعي 

الأطفال  خا�سة  املجتمع  فئات  كافة 



35

 العدد 77، اآذار 2019

البنـوك فـي فل�ســــــطني

معايل  من  كل  وح�سور  رعاية  حتت 

ال�سيد  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ 

البنك  حمافظ  ومعايل  ال�سوا  عزام 

فريز،  زياد  الدكتور  الأردين  املركزي 

البحر  فـي  العربية  امل�سارف  احتاد  عقد 

بتاريخ  الها�سمية،  الأردنية  باململكة  امليت 

القطاع  "واقع  موؤمتر   ،2019/03/05
حميطه  فـي  الفل�سطيني  امل�سرفـي 

عنوان  حتت  الثالثة،  بدورته  العربي" 

وم�ستقبل  املالية  التكنولوجيا  "ابتكارات 
اخلدمات امل�سرفـية" فـي اململكة الأردنية 

الها�سميةـ  البحر امليت، والذي ا�ستمر ملدة 

املركزي  البنك  بني  ما  بالتعاون  يومني، 

الفل�سطينية،  النقد  و�سلطة  الأردين، 

وجمعية  الأردن،  فـي  البنوك  وجمعية 

البنوك فـي فل�سطني، وبح�سور عدد كبري 

من  العربية  امل�سرفـية  ال�سخ�سيات  من 

عمان  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

والعراق ولبنان والإمارات العربية املتحدة 

وفل�سطني،  الها�سمية  الأردنية  واململكة 

انعقاد مؤتمر »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي« في األردن

بالإ�سافة اإىل م�ساركني من بلغاريا.

كلمة  على  الرتحيبية  اجلل�سة  وا�ستملت 

جمعية  عام  مدير  قندح  عديل  للدكتور 

البنوك فـي الأردن، واأخرى ل�سعادة الأ�ستاذ 

امل�سارف  لحتاد  العام  الأمني  فتوح  و�سام 

جوزيف  الأ�ستاذ  ل�سعادة  وكلمة  العربية، 

ن�سنا�س رئي�س جمعية البنوك فـي فل�سطني.

من  لكل  رئي�سية  كلمات  املوؤمتر  و�سهد 

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل 

البنك  ال�سوا، ومعايل حمافظ  ال�سيد عزام 

املركزي الأردين الدكتور زياد فريز.

و�سارك فـي جل�سات املوؤمتر كل من الدكتور 

�سلطة  حمافظ  نائب  �سحادة،  اأبو  ريا�س 

م�ست�سار  ق�سي�س  عي�سى  وال�سيد  النقد، 

ال�سرتاتيجي  التخطيط  ل�سوؤون  املحافظ 

والعالقات الدولية.

وفد من سلطة النقد برئاسة المحافظ
يطلع مسؤولين أمريكيين على سالمة ومتانة الجهاز المصرفي الفلسطيني

معايل  برئا�سة  النقد  �سلطة  من  وفد  زار 

بتاريخ  ال�سوا،  عزام  ال�سيد  املحافظ 

املتحدة  الوليات   ،2019/01/28
الأمريكية وعقد لقاءات هامة مع م�سوؤولني 

واأع�ساء فـي الكوجنر�س الأمريكي فـي كل 

نيويورك،  ومدينة  وا�سنطن  العا�سمة  من 

اجلهاز  ومتانة  �سالمة  على  اأطلعهم  حيث 

امل�سرفـي الفل�سطيني، و�سم الوفد الدكتور 

الإدارة،  جمل�س  ع�سو  ال�سريع  طالب 

املحافظ  م�ست�سار  ق�سي�س  عي�سى  وال�سيد 

للتخطيط ال�سرتاتيجي وال�سوؤون الدولية، 

وال�سيد وائل لفـي مدير عام وحدة املتابعة 

امل�ست�سار  �سوافطة  مراد  وال�سيد  املالية، 

رىل  وال�سيدة  النقد،  ل�سلطة  القانوين 

معلوف مديرة مكتب املحافظ.

الكونغر�س  اأع�ساء  بع�س  مع  الوفد  وناق�س 

والبنوك املرا�سلة تطورات القطاع امل�سرفـي 

الوطنية  وال�سرتاتيجية  الفل�سطيني، 

لل�سمول املايل واأثرها فـي القت�ساد املحلي، 

وامتثال البنوك العاملة فـي فل�سطني مبعايري 

الكفاءة الدولية فـي مكافحة غ�سل الأموال 

البنوك  مع  والعالقة  الإرهاب،  ومتويل 

املرا�سلة،  والبنوك  العامل  فـي  املركزية 

القطاع  رقمنة  فـي  النقد  �سلطة  وخطوات 

املايل وامل�سرفـي الفل�سطيني، وخطة �سلطة 

النقد فـي التكنولوجيا املالية، والتح�سريات 

للتقييم الوطني للمخاطر 2020.
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الموظفين في القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2018
توزيع الموظفين ـ عدد

* ل ت�سمل املوظفـني من فئة امل�ستخدمني

المجموعالعددالتصنيف
 70 اإدارة علياالمستوى الوظيفي

 7,209 

 945 اإدارة و�سطى

 5,377 كادر تنفـيذي

 817 م�ستخدمني

 4 دكتوراةالمؤهل العلمي *

 6,392 

 315 ماج�ستري

 5,361 بكالوريو�س/ دبلوم عايل

 569 دبلوم معهد

 143 توجيهي 

 735 اأكرث من 20 �سنةسنوات الخبرة *

 6,392 

 380 من 20 اإىل 15 �سنة

 962 من 15 اإىل 10 �سنوات

 1,321 من 10 اإىل 5 �سنوات

 2,994 اأقل من 5 �سنوات

 151 اأكرث من 55 �سنةالعمر *

 6,392 

 714 من 55 اإىل 45 �سنة

 1,473 من 45 اإىل 35 �سنة

 3,248 من 35 اإىل 25 �سنة

 806 اأقل من 25 �سنة

 1,239 �سمال ال�سفةالتوزيع الجغرافي *

 6,392 

 3,526 و�سط ال�سفة

 759 جنوب ال�سفة

 868 قطاع غزة

 4,130 الذكورالنوع االجتماعي *

 2,262 الإناث 6,392 

 6,392 م�سنفـنيالتصنيف 

 817 غري م�سنفـني 7,209 

 915 التوظيفالدوران الوظيفي *

 662 ال�ستقالت و الإقالت
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توزيع الموظفين ـ نسبة
المستوى الوظيفي

العمر سنوات الخبرة

المؤهل العلمي

النوع االجتماعي

اأقل من 25 �سنة
 % 13 

من 35 - 25 �سنة
% 51

من 45 - 35 �سنة
% 23 

من 55 - 45 �سنة
% 11

اأكرث من 55 �سنة
% 2

من 20 - 15 �سنة
% 6 

اأقل من 5 �سنوات
 % 47

من 10 - 5 �سنوات
% 21 

من 15 - 10 �سنوات 
% 15 

اأكرث من 20 �سنة
% 11

و�سط ال�سفة
% 55

�سمال ال�سفة
 % 19

جنوب ال�سفة
% 12

قطاع غزة
% 14

الإناث
% 35 

الذكور
% 65 

التوزيع الجغرافي

م�ستخدمني
% 11

اإدارة عليا
% 1

اإدارة و�سطى
% 13

كادر تنفـيذي
% 75

دكتوراه
% 0.1

ماج�ستري
% 5

بكالوريو�س/دبلوم عايل
% 84

دبلوم معهد
% 9

توجيهي
% 2
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* ي�سمل راتب 15.5

تثبيت سعر الصرف

معالجة غالء المعيشة سنويًا 

نظام التأمين الصحي

نظام إقراض خاص بالموظفين

التكرار السنوي للرواتب
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الزيادة الدورية السنوية
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*
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2018
صراف اآللي و حجم ودائع العمالء و التسهيالت المباشرة لعام 

التوزيع الجغرافي لعدد السكان و الفروع و أجهزة ال

جلغرافـية 
طقة ا

املن
ال�سكان

 الفروع 
يل

ف الآ
ال�سرا

الء
ودائع العم

ت املبا�سرة
ال

الت�سهي
�سكان / فرع

يل
ف اآ

�سكان / �سرا
الء / فرع

ودائع العم
ت / فرع

ال
ت�سهي

نابل�س
396,210

43
87

 1,589,491,034 
 1,014,742,872 

9,214
4,554

36,964,908
23,598,671

ني 
جن

321,950
28

49
 819,203,650 

 367,350,432 
11,498

6,570
29,257,273

13,119,658

طولكرم 
190,169

20
37

 539,702,691 
 193,290,600 

9,508
5,140

26,985,135
9,664,530

قلقيلية 
115,184

9
20

 221,584,953 
 111,083,849 

12,798
5,759

24,620,550
12,342,650

ت 
�سلفـي

77,473
8

13
 135,867,589 

 110,254,593 
9,684

5,959
16,983,449

13,781,824

طوبا�س 
62,430

5
10

 89,082,106 
 52,577,338 

12,486
6,243

17,816,421
10,515,468

 
 

1,163,416
113

216
3,394,932,022

1,849,299,685
10,296

5,386
30,043,646

16,365,484

رية
رام الـله والب

336,835
74

190
 4,492,132,469 

 4,126,861,760 
4,552

1,773
60,704,493

55,768,402

القد�س
446,585

18
23

 898,922,113 
 353,853,164 

24,810
19,417

49,940,117
19,658,509

حا
اأري

50,946
11

16
 141,035,595 

 163,211,372 
4,631

3,184
12,821,418

14,837,397

 
834,366

103
229

5,532,090,176
4,643,926,296

8,101
3,644

53,709,613
45,086,663

خلليل 
ا

733,537
50

96
 1,113,459,917 

 503,232,876 
14,671

7,641
22,269,198

10,064,658

حلم 
ت 

بي
222,624

26
55

 1,029,160,103 
 492,500,114 

8,562
4,048

39,583,081
18,942,312

 
956,161

76
151

2,142,620,020
995,732,990

12,581
6,332

28,192,369
13,101,750

 
 

2,953,943
292

596
11,069,642,219

7,488,958,971
10,116

4,956
37,909,734

25,647,120

ت لهيا
غزة وبي

670,138
27

46
 803,079,129 

 640,850,851 
24,820

14,568
29,743,671

23,735,217

خانيون�س
383,712

9
11

 130,429,807 
 77,517,948 

42,635
34,883

14,492,201
8,613,105

�سمال غزة
383,762

8
21

 125,142,946 
 118,203,130 

47,970
18,274

15,642,868
14,775,391

رفح 
241,777

8
10

 61,429,117 
 60,668,924 

30,222
24,178

7,678,640
7,583,616

دير البلح 
282,017

7
6

 37,603,851 
 51,688,706 

40,288
47,003

5,371,979
7,384,101

 
1,961,406

59
94

1,157,684,850
948,929,558

33,244
20,866

19,621,777
16,083,552

4,915,349
351

690
12,227,327,069

8,437,888,530
14,004

7,124
34,835,690

24,039,568

زاوية مصرفية
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صراف اآللي لعام 2018
سهيالت المباشرة وعدد الفروع و أجهزة ال

سب حجم ودائع العمالء و الت
ترتيب المحافظات ح

عدد الفروع

ظة
حاف

امل
الفروع

يل
جما

�سة من الإ
حل

ا

عدد اأجهزة ال�سراف الآيل

ظة
حاف

امل
يل

ف الآ
�سرا

ال
يل

جما
�سة من الإ

حل
ا

رية
رام الـله والب

74
%

21.1
رية

رام الـله والب
190

%
27.5

خلليل 
ا

50
%

14.2
خلليل 

ا
96

%
13.9

نابل�س
43

%
12.3

نابل�س
87

%
12.6

ني 
جن

28
%

8.0
حلم 

ت 
بي

55
%

8.0
ت لهيا

غزة وبي
27

%
7.7

ني 
جن

49
%

7.1
حلم 

ت 
بي

26
%

7.4
ت لهيا

غزة وبي
46

%
6.7

طولكرم 
20

%
5.7

طولكرم 
37

%
5.4

القد�س
18

%
5.1

القد�س
23

%
3.3

حا
اأري

11
%

3.1
�سمال غزة

21
%

3.0
خانيون�س

9
%

2.6
قلقيلية 

20
%

2.9
قلقيلية 

9
%

2.6
حا

اأري
16

%
2.3

ت 
�سلفـي

8
%

2.3
ت 

�سلفـي
13

%
1.9

رفح 
8

%
2.3

خانيون�س
11

%
1.6

�سمال غزة
8

%
2.3

طوبا�س 
10

%
1.4

دير البلح 
7

%
2.0

رفح 
10

%
1.4

طوبا�س 
5

%
1.4

دير البلح
6

%
0.9

حجم ودائع العمالء

ظة
حاف

امل
الء

ودائع العم
يل 

جما
�سة من الإ

حل
ا

حجم الت�سهيالت املبا�سرة

ظة
حاف

امل
ت املبا�سرة

ال
الت�سهي

يل
جما

�سة من الإ
حل

ا

رية
رام الـله والب

 4,492,132,469 
%

36.7
رية

رام الـله والب
 4,126,861,760 

%
48.9

نابل�س
 1,589,491,034 

%
13.0

نابل�س
 1,014,742,872 

%
12.0

خلليل 
ا

 1,113,459,917 
%

9.1
ت لهيا

غزة وبي
 640,850,851 

%
7.6

حلم 
ت 

بي
 1,029,160,103 

%
8.4

خلليل 
ا

 503,232,876 
%

6.0
القد�س

 898,922,113 
%

7.4
حلم 

ت 
بي

 492,500,114 
%

5.8
ني 

جن
 819,203,650 

%
6.7

ني 
جن

 367,350,432 
%

4.4
ت لهيا

غزة وبي
 803,079,129 

%
6.6

القد�س
 353,853,164 

%
4.2

طولكرم 
 539,702,691 

%
4.4

طولكرم 
 193,290,600 

%
2.3

قلقيلية 
 221,584,953 

%
1.8

حا
اأري

 163,211,372 
%

1.9
حا

اأري
 141,035,595 

%
1.2

�سمال غزة
 118,203,130 

%
1.4

ت 
�سلفـي

 135,867,589 
%

1.1
قلقيلية 

 111,083,849 
%

1.3
خانيون�س

 130,429,807 
%

1.1
ت 

�سلفـي
 110,254,593 

%
1.3

�سمال غزة
 125,142,946 

%
1.0

خانيون�س
 77,517,948 

%
0.9

طوبا�س 
 89,082,106 

%
0.7

رفح 
 60,668,924 

%
0.7

رفح 
 61,429,117 

%
0.5

طوبا�س 
 52,577,338 

%
0.6

دير البلح 
 37,603,851 

%
0.3

دير البلح 
 51,688,706 

%
0.6
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين »مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى«
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إلى اللقاء

الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  وح�سور  رعاية  حتت 

ال�سيد عزام ال�سوا ومعايل وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور 

بالتعاون  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت  �سيدم،  �سربي 

الغوث  وكالة  لدى  التعليم  وبرنامج  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  مع 

واملتناهي  ال�سغري  لالأقرا�س  الفل�سطينية  وال�سبكة  الدولية، 

 2019 وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  ال�سغر، 

عقد  �سحفـي  موؤمتر  خالل  وذلك  التوايل،  على  ال�سابع  للعام 

وعرب  نابل�س  مبدينة  القلعة  قاعة  فـي   2019/03/17 بتاريخ 

الفـيديو كونفرن�س مع غزة فـي قاعة الاليت هاو�س، بح�سور عدد 

من املدراء العاميني / الإقليمني فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني 

واملوؤ�س�سات  الإقرا�س  موؤ�س�سات  وممثلي  عنهم،  ممثلني  اأو 

القت�سادية واملالية و�سخ�سيات عامة و�سخ�سيات م�سرفـية. 

هذه  اأن  اإىل  النقد  �سلطة  حمافظ  معايل  اأ�سار  املوؤمتر  وخالل 

 ،2011 عام  فـي  اإطالقها  منذ  ال�سابع  للعام  تقام  الفعالية 

معها  امل�ساركة  والأطراف  النقد  �سلطة  ل�سيا�سة  جت�سيدًا  وذلك 

الثقافـية  التنمية  حتقيق  فـي  املجتمعية  مل�سوؤوليتهم  حتملهم  فـي 

املجتمع  فئات  وكافة  وال�سباب  الأطفال  لدى  واملالية  امل�سرفـية 

والتي تعترب �سرطًا م�سبقا لتحقيق التنمية القت�سادية.

من جهته اأكد معايل وزير الرتبية والتعليم على اأهمية مثل هذه 

الفعاليات التي تنقل الطالب اإىل اجلانب العملي ومتنحه املزيد 

م�سددًا على  العمل،  ل�سوق  وموؤهاًل  ليكون جاهزًا  من اخلربات؛ 

�سعي الوزارة املتوا�سل اإىل ا�ستحداث الكثري من الأفكار النوعية 

ما  ومتنحهم  الطلبة  مهارات  �سقل  �ساأنها  من  والتي  والريادية 

يحتاجونه فـي ظل عامل متغري ومتطور.

بالدور  البا�سا  عي�سى  ال�سيد  البنوك  جمعية  ممثل  اأ�ساد  وبدوره 

ومع  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  به  تقوم  الذي  الريادي 

�سركائنا فـي فل�سطني بقيادة �سلطة النقد الفل�سطينية، مبا ي�ساهم 

وبالتايل  للنا�س،  والقت�سادي  والثقافـي  املعرفـي  امل�ستوى  برفع 

حت�سني ظروفهم املعي�سية، وتخفـي�س م�ستوى البطالة، وهذا يقود 

ما  بال�سراكة  يتم  والذي  فل�سطني،  فـي  املايل  ال�سمول  تعزيز  اإىل 

بني �سلطة النقد وهيئة �سوق راأ�س املال، م�سريًا اإىل تطلعهم برفع 

م�ستوى ال�سمول املايل فـي فل�سطني من ن�سبة 36.4 % لي�سل اإىل 

الغد  �سباب  اأطفالنا هم  اإن  وقال   .2025 نهاية عام  50 % مع 
وعماد امل�ستقبل، من هنا فاإن العناية بتعزيز التوعية امل�سرفـية 

اأولوية  ي�سكل  اأن  ينبغي  الدخار  ثقافة  وتكري�س  �سفوفهم،  فـي 

لكافة مكونات العمل امل�سرفـي.

التي  وال�سباب  لالأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 

ا�ستمرت من 17-2019/03/21، معر�سًا للم�سرف الفرتا�سي 

الاليت  وقاعة  بنابل�س  القلعة  قاعة  فـي  متتاليني  ليومني  اأقيم 

التعرف على  هاو�س بغزة، حيث زاره جمموعات طالبية بهدف 

اخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها امل�سارف العاملة فـي فل�سطني 

بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ووكالة الغوث الدولية.

امل�سارف  اإىل  املدار�س  لطالب  زيارات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة 

اآلية عمل امل�سارف واملنتجات امل�سرفـية  وذلك لإطالعهم على 

التي تقدمها للزبائن، وكذلك قيام ممثلو البنوك بزيارة املدار�س 

واإلقاء حما�سرات تثقيفـية للطلبة، وتوزيع ن�سرات توعوية.

جمعية البنوك تشارك في فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب 2019



��ŇǞǍƈş�ńƇz�ſŸŨm���ŇƍŮƉņŜq�ńƇz�tqřƍŽ�őŅǍŊŽ�ŹŅŃŝŒ��Řű��m�� řƍŴƉŉ�rŃŝŒ�őŊŴq�g��ÞńƇz�ŹƀƉƌß�ƋŅǍůŽq��ǍţƁȑq��ǎŃŸůŽq�ŹƄņŽq�ŭƀ

�Ź
ƄņŽ
q��
ŃŻŒ
m��
�
�Ǎ
Š
Ž�ŭ
ťŃ
ŕ

ealb.ps
1800 123 123

�����	�ƂŮ�żŸƌ�ǅ��m�ŗƌŗŐŽq� řƍŴƉŊŽq�rŃŝŒ�ŗƍŢřŽ�ƊƃyƐq�ŗœŽq�

�ųŮŃŦŉ�Ńƀ�żź��g�żŻƍŠŽq�� {ŃȋƄƌŗŽq�ŇžƁůŅ�ŃƈŽyŃůƌ�Ńƀ��q� {ǅ�y

��őŅǍŽq�ŇŢřŴ�tyq|�ŗƍŢřŽq

�{Ɖƈş��	�Ķƀ�ŗůŅ�ńƇŘŽq�ſŸŨm��tqřƍŽ�ƊžŮ�ńœŝŽq�mŗȋņƌ�

��ſƌŗŸŽq�rŃŝœŽq�ŇƌŘŲŉ��m�rŃŝœŽq�őŊŴ�ƊžŮ

�� �ŃǞǍƈş�ńƇz�ſŸŨ��g� �ŃƍŮƉņŜm�Ƃȋƍŉřƀ�ńƇz�sřƍŽ�ƊžŮ�ńœŝŽq�

��żƀŃź��ŃŮ�sŗƁȑ����żƀŃź��ŃŮ�sŗƁȑ�����������ŔǞǎŃŉ�Ƃƀ�ŇžƁœŽq�mŗȋņŉ�

�ŇƄŝžŽ�ƋȑƎq��qřţŽq�ŇŷŃũŅ��ƉŜ{�Ƃƀ�� řƍŴƉŊŽq�tŃŅŃŝŒ�kŃŵŮo�

��Ɗȑ�Ɛq

��rŃŝœŽq���Ǎş��ŃƌqŚƀ

��ń��Ƈz�Ź��ƀƉ�ƌ

�����������sřƍņŽq��ǍŴ

������������Ĺ��q{��ǍŴ

�����������śžŅŃƃ��ǍŴ

�����������ſœŽ�ňƍŅ��ǍŴ

�����������sŚű��ǍŴ

�����������ŃœǞǎm�ńŊŻƀ

��������������������śƃƉƍƃŃŕ�ńŊŻƀ

�tŃƀƉžůƁȑq�Ƃƀ�ŗǞǏƁȑ

��ŃƄŮ�ǍŴ�ƊžŮ��Ńţŉǅq�ſŻƄŻƁƌ�

�ƋŅǍůŽq��ǍţƁȑq��ǎŃŸůŽq� řƍŴƉŉ�rŃŝŒ



معامالتكم البـنكية أصـبحت 
أسهـل من قبل.. وبين أيديكم 

لتحميل التطبيق من خالل 


