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البنــاء  مســرية  يف  قدمــا  املــرصيف  القطــاع  ميــي 

الوطــين مــن خــالل مســامهته يف إرســاء قواعــد المتويــل 

ــالزم لتحريــك جعلــة القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة،  ال

حيــث خض القطــاع املــرصيف حنــو 272 مليــون دوالر 

الســتة هشــور  كمتويــل إضــايف يف االقتصــاد خــالل 

األوىل مــن العــام 2021، ويف املقابــل بلغــت نســبة التعــر 

يف احملفظــة االئمتانيــة 4.2 % ويه نســبة منخفضــة 

ومضــن املســتويات اآلمنــة.

إن ذلــك يدلــل عــى جــودة حمفظــة التهسيــالت االئمتانيــة 

ــة، مكــا  ــة املتبع وســالمة اإلجــراءات والسياســات المتويلي

ــال 15.6 % ويه أعــى مــن  ــة رأس امل بلغــت نســبة كفاي

ــن احلــد  ــى م ــد، وأع ــلطة النق ــا س ــي حددهت ــبة ال النس

ــغ 10.5 %.   ــازل والبال ــة ب ــن جلن ــوب م األدىن املطل

إن دور القطــاع املــرصيف ال ينحــرص يف املســائل التمنوية 

املبــارشة، ومــن هــذا املنطــق فــإن العــدد الـــ)87( مــن جملة 

ــع  ــة مواضي ــي الضــوء عــى ثالث ــوك يف فلســطني يل البن

رئيســية يه مبثابــة أضــالع متســاوية يف األمهيــة، األول 

موضــوع المشــول املــايل. ويف هــذا الســياق، جتــيء 

ــوق  ــة س ــام هيئ ــر ع ــي مدي ــراق النابل ــيد ب ــة الس مقابل

رأس املــال الفلســطينية والــذي يتحــدث فهيــا بصــورة 

ــة  ــات املالي ــني القطاع ــيقية ب ــود التنس ــن اجله ــارشة ع مب

ــادة  ــة لزي ــة أم غــري مرصفي املختلفــة ســواء اكنــت مرصفي

قاعــدة المشــول املــايل يف فلســطني، ملــا لذلــك أثــر كبــري 

ــا. عــى االقتصــاد الوطــين معوم

ــة للبنــوك  أمــا املوضــوع الثــاين، فهــو املســؤولية املجمتعي

ــدور  يف القطــاع الــي، إذ يــربز بشــل جــي هــذا ال

وأثــره وخباصــة خــالل عــام اجلاحئــة، وهلــذا فإننــا حاولنــا 

أن نســلط الضــوء عــى فــات اجمتاعيــة خمتلفــة اســتفادت 

مــن هــذا الــدمع، الــذي تظهــر األرقــام منوه بشــل ملحوظ.

القطــاع  يف  املــرأة  دور  فهــو  الثالــث،  املوضــوع  أمــا 

املــرصيف، وهنــا نســلط الضــوء عــى قصــص نســوية 

ــة  ــدار لتســتمل مناصــب مهني ــا باقت ناحجــة شــقت طريقه

قياديــة يف اجلهــاز املــرصيف الفلســطيين، لتســامه جنبــا 

إىل جنــب مــع الرجــل يف بنــاء املجمتــع الفلســطيين.

إن مجعيــة البنــوك يف فلســطني، حتــاول مــن خــالل تنــاول 

هــذه القضايــا املهمــة أن تبــين جســور التواصــل مــع 

املجمتــع الفلســطيين بــل فاتــه، كــون القطــاع املــرصيف 

يف فلســطني ُيعــد ركــزة أساســية ليــس يف االقتصــاد 

الوطــين حفســب، بــل يف النســيج الوطــين واملجمتــي 

الفلســطيين، وهلــذا فإننــا نعاهــد قــراء املجلــة عــى  تقــدمي 

وجبــات دمســة مــن املعرفــة فميــا يتعلــق بالقطــاع املرصيف 

ودوره التمنــوي واملجمتــي.

بشار ياسني

املدير العام - مجعية البنوك يف فلسطني

ثالثة أضالع مهمة للقطاع المصرفي

االفتتاحية



مجلة البنوك في فلسطين 6

النابلسي:
وجهــان للجائحــة أحدهمــا 
ســلبي وآخــر ايجابــي على 
الماليــة غيــر  القطاعــات 

ــة   المصرفي

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - أكــد الســيد بــراق النابلــي مديــر عــام هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية أن جاحئــة 
كورونــا تركــت آثــارًا ســلبية عــى تطبيــق اخلطــة الوطنيــة للمشــول املــايل.

ــري  ــة غ ــات املالي ــريات ســلبية عــى القطاع ــت تأث ــوك يف فلســطني" إن اجلاحئــة خلق ــع "البن ــاء م ــي يف لق ــال النابل وق
املرصفيــة، خاصــة فميــا يتعلــق بانمكــاش العــرض عــى املنتجــات املاليــة، لكهنــا يف الوقــت نفســه، خلقــت دافعــا لــدى 
املؤسســات املاليــة للوصــول لفــات جديــدة، واألمه أهنــا جشعــت تلــك املؤسســات التفكــري فميــا يمســى بالتكنولوجيــا املاليــة 
مــن خــالل اســتمثار املــوارد وتوظيــف أدوات تكنولوجيــة لتوســيع قاعــدة اخلدمــات املاليــة، وهــذا دفــع اهليئــة للتفكــري مبــا 

ينبــي معلــه ملواكبــة املســتجدات يف هــذا املجــال.
وأشــار النابلــي إىل أن إطــالق اهليئــة ملنصــة "ابتكــر" مطلــع العــام اجلــاري جــاء لالهمتــام باألفــار الرياديــة لتقــدمي 
خدمــات ماليــة بطــرق جديــدة، مبينــا أن اهليئــة تقــوم بتوفــري البيئــة احلاضنــة والدامعــة  هلــؤالء الرياديــني، ويف الوقــت 

نفســه توفــري امحلايــة القانونيــة لملســهتلكني لضــان خصوصيهتــم.

وحتــدث النابلــي عــن اســراتيجية اهليئــة الراميــة لتطوير 
اخلدمــات املاليــة هبــدف حتقيــق المشــول املــايل، مــن بــني 
ــني  ــني القطاع ــوك مشــركة ب ــات إطــالق صك ــذه اخلدم ه
قريبــة  فــرة  واخلــاص، مكــا ســيمت خــالل  احلكــويم 
ــاس  ــؤرش اإلســاليم يف بورصــة فلســطني لقي إطــالق امل
أداء الــرشاكت الــي تعمــل مبوجــب الرشيعــة اإلســالمية 

مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في لقاء مع »البنوك في فلسطين«

لقاء العدد

ــني. ــوك أو رشاكت تأم ســواء كبن
ــا  ــي وضعهت ــابة ال ــارات الش ــد االبت ــت إىل أن أح ولف
ــط   ــروين يرب ــام إلك ــار نظ ــم واالختب ــة حتــت التقي اهليئ
الســائق مــع رشكــة التأمــني لتحديــد ســلوك الســائق خــالل 

القيــادة. وفميــا يــي نــص اللقــاء:
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انكمــاش فــي العــرض علــى 
ــا«  ــة و»كورون ــات المالي المنتج
الماليــة  المؤسســات  دفعــت 
للوصــول إلــى فئــات جديــدة

جائحة كورونا والشمول المالي
*هيئــة ســوق رأس المــال شــريك أساســي فــي إعــداد 
وتطبيــق االســراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، 
لكــن هــذه الخطــة تضــررت بفعــل جائحــة كورونــا، ما 
هــي خطــط الهيئــة وتوجهاتهــا للمضــي قدمــا فــي 

تطبيــق االســتراتيجية؟
ــة للمشــول املــايل يف العــام 2018  أعــدت اخلطــة الوطني
بنــاء عــى دراســة طلبهتــا هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة 
النقــد مــن معهــد مــاس، لفحــص مــن مه األخشــاص 
املمشولــون يف القطــاع املــايل، فأظهــرت الدراســة أن 
ــا  ــة يه 36 % بيمن ــات املالي ــني يف اخلدم ــبة املمشول نس
وحــددت  املاليــة.  اخلدمــات  عــن  مقصيــون  مه   % 64

ــاك  هــذه الدراســة أســباب اإلقصــاء املــايل، فتبــني أن هن
أخشــاص ال يتعاملــون مــع اخلدمــات املاليــة انطالقــا مــن 
معتقــدات دينيــة، وآخــرون بســبب غيــاب املــزود للخدمــات 
املاليــة الــي تتــالءم مــع احتياجاهتــم، وبالتــايل جــاءت 
االســراتيجية الوطنيــة للمشــول املــايل ملــدة ســبع ســنوات، 
ــا إىل  ــني مالي ــبة املمشول ــو أن تصــل نس ــدف ه واكن اهل
52 % مــن نســبة الســان، ولكــن لألســف جــاءت جاحئــة 

ــا حــدث  ــني مالي ــادة نســبة املمشول ــداًل مــن زي ــا، وب كورون
العكــس حيــث زادت نســبة اإلقصــاء املــايل، ال توجــد لدينــا 
أرقــام دقيقــة حاليــا، ولكــن حنــن بصــدد إعــداد )موديــل( 
لقيــاس أثــر التغــري يف المشــول املــايل ســنويا، وبالتــايل 
قــد تكــون نســبة اإلقصــاء املــايل زادت بســبب ظــروف 
جاحئــة كورونــا، والــي تســببت باخنفــاض الدخــل العــام 
ودخــل األفــراد وتراجــع الطلــب عــى املنتجــات املاليــة غــري 
املرصفيــة اكلتأجــري المتويــي، وخدمــات التأمــني غــري 

اإللزاميــة، مكــا أن املؤسســات أصبــح لدهيــا عــزوف عــن 
تقــدمي  خدماهتــا لفــات جممتعيــة حمــددة، وخاصــة األقــل 
حظــا، وذلــك بســبب ارتفــاع تاليــف اخلدمــات املاليــة 
ــه عــى  ــى بظالل ــذا أل ــد أخشــاص، وه ــر عن ووجــود تع

ــة.  ــادة املخــاوف االئمتاني زي
ــوزراء  ــس ال ــا جمل ــة، دفعــت جاحئــة كورون ــة ثاني مــن جه
وســلطة النقــد للتفكــري يف إنشــاء صناديــق متويــل لفــات 
مهمــة مثــل املشــاريع الصغــرية واملتناهيــة الصغــر، وهــذا 
اكن أحــد أهــداف االســراتيجية،  مكــا أن املؤسســات 
لتقــدمي  جديــدة  لفــات  للوصــول  الحقــا  ســعت  املاليــة 
ــذا ميكــن القــول إن اجلاحئــة خلقــت تأثــريات  خدماهتــا، ل
ســلبية عــى القطاعــات املاليــة غــري املرصفيــة خاصــة فميــا 
ــة، لكهنــا  ــات املالي ــى املنتج ــرض ع ــق بانمكــاش الع يتعل
يف الوقــت نفســه خلقــت دافعــا لــدى املؤسســات للوصــول 
ــدة، واألمه أهنــا جشعــت املؤسســات التفكــري  لفــات جدي
فميــا يمســى بالتكنولوجيــا املاليــة مــن خــالل اســتمثار 
قاعــدة  لتوســيع  تكنولوجيــة  أدوات  وتوظيــف  املــوارد 
ــة للتفكــري مبــا ينبــي  ــة، وهــذا دفــع اهليئ اخلدمــات املالي

ــال.  ــذا املج ــة املســتجدات يف ه ــه ملواكب معل
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التكنولوجيا المالية وتشجيع االبتكار
*مــن القطاعــات الحديثــة التــي تشــرفون عليهــا 
أن  لــك  هــل  واالبتــكار«،  الماليــة  »التكنولوجيــا 
تطلعنــا علــى أبــرز مــا تحقــق فــي هــذا المجــال ومــا 

هــي خطتكــم للتطويــر؟
ــا  ــة كورون ــلبا جباحئ ــا س ــا تأثرن ــح أنن ــت، حصي ــا قل مك
للمشــول  الوطنيــة  االســراتيجية  تطبيــق  عــى صعيــد 
املــايل، لكــن هــذه التحديــات دفعتنــا للتفكــري يف تأســيس 
اإلدارة العامــة للتكنولوجيــا املاليــة واالبتــار،  وأطلقنــا 
منــذ بدايــة العــام ألول مــرة منصــة رقابيــة لالبتــار املــايل 
ــي تعتــرب مــن أوائــل املنصــات يف الوطــن  )ابتكــر( وال

ــريب.  الع
هــذه املنصــة تعــى باالهمتــام باألفــار الرياديــة يف جمــال 
تقــدمي خدمــات ماليــة بطــرق جديــدة خاصــة لــدى الفــات 
الشــبابية، ويه هتــدف  لاللتقــاء هبــؤالء الرياديــني والتعرف 
عــى توجهاهتــم وأفــارمه قبــل أن تعمتــد اهليئــة سياســة 
معينــة يف هــذا االجتــاه، مــا ميكــن أن حيقــق الفائــدة 
للقطاعــات املاليــة غــري املرصفيــة، مثــل قطــاع التأمــني 
ــل  ــذ ســنوات مث ــة من ــة تقليدي ــة بطريق ــدم اخلدم ــذي يق ال
اعمتــاد وكيــل، ولكــن التوجهــات الرياديــة اجلديــدة ميكــن 
أن توفــر طريقــة مبتكــرة حتقــق الفائــدة، واألمــر ذاتــه 

ينطبــق عــى اســتخدام منصــات الدفــع اإللكــروين، لــذا 
ــة  ــة احلاضن ــري البيئ ــة بتوف ــوم اهليئ ــوب أن تق ــإن املطل ف
ــري  ــه توف ــت نفس ــني، ويف الوق ــؤالء الريادي والدامعــة  هل
ــم،  ــان خصوصيهت ــهتلكني لض ــة لملس ــة القانوني امحلاي
ــذه املنصــة للوصــول  ــاء ه ــت بإنش ــة قام ــإن اهليئ ــذا ف ل
ــن  ــور، م ــدة أم ــق ع ــل أن حتق ــن أج ــني م ــؤالء الريادي هل
بيهنــا اختــاذ إجــراءات لتوســعة القطــاع املــايل الرمســي 
عــى حســاب القطــاع املــايل غــري الرمســي )األكــرب يف 
ــات المشــول  ــز خدم فلســطني( أي بشــل او بآخــر تعزي
املــايل، وثانيــا املســامهة يف إحــداث تمنيــة اقتصاديــة من 
خــالل توســعة املنتجــات املاليــة،  لــذا جــاء إطــالق اإلدارة 
ــار،  ــذا اإلط ــار يف ه ــة واالبت ــا املالي ــة للتكنولوجي العام
وحــدد هلــا اختصاصــات ومهــام، واهلــدف األســايس هــو 
توســعة القطــاع املــايل الرمســي عــى حســاب القطــاع 
رشكــة   )49( لدينــا  حصيــح  الرمســي،  غــري  املــايل 
مســامهة عامــة مدرجــة يف بورصــة فلســطني قميهتــا 

"ابتــار"  منصــة  *إطــالق 
ــة  ــة حاضن هيــدف إىل توفــري بيئ
واملســامهة  للرياديــني  ودامعــة 
املاليــة  اخلدمــات  تطويــر  يف 
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*قريبًا...إطالق المؤشر 
اإلسالمي في بورصة فلسطين 
لقياس أداء الشركات التي تعمل 

بموجب الشريعة اإلسالمية

التفكير بخدمات مالية جديدة
حقــوق  لحمايــة  الهيئــة  تدخلــت  كيــف  *ولكــن 
المســتهلكين فــي الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة 

خــالل الجائحــة؟
قررنــا خــالل فــرة الطــوارئ متديــد رسيــان فعاليــة وثيقــة 
التأمــني اإللزاميــة رمغ أن املســتفيد مــن الوثيقــة مل يقــم  
بتســديد قميــة القســط،  ويــأيت ذلــك يف إطــار محايــة 
ــد خصومــات قميهتــا 15 %  ــا بتحدي ــك مقن املســهتلك، كذل
ألحصــاب املركبــات العموميــة اســتفاد مهنــا 12 ألف مركبة 
ــة 5 ماليــني شــيقل، وبالتــايل  وفــرت عــى احصاهبــا قراب
مقنــا باســتجابات رسيعــة لآلثــار الســلبية للجاحئــة، وهــذا 
يتوافــق مــع االســراتيجية الوطنيــة للمشــول املــايل حبايــة 
ــة  ــت اهليئ ــة. مكــا أطلق ــات املالي ــوق مســهتليك اخلدم حق
ــام احلــايل 2021 وتتضمــن  ــن الع ــدأ م خطــة مخســية تب
ثالثــة بنــود  تســامه بشــل أســايس يف حتقيــق المشــول 
املــايل، ويه: أوال: كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا املالية يف 
قطاعاتنــا، وثانيــا: وهــو هــدف أســايس مــع ســلطة النقــد 
ــق مــع أحــام الرشيعــة  ــة تتواف ــق أدوات مالي ــل خبل ويمتث
ــة  ــا توســيع قاعــدة معــل القطاعــات املالي اإلســالمية، وثالث

ــة واســتدامة أمعاهلــا. اإلســالمية غــري املرصفي
يف منصــة "ابتكــر" يوجــد لدينــا حاليــا خشــص تقــدم 
ــا بنظــام إلكــروين يربــط  الســائق مــع رشكــة التأمــني  لن
لتحديــد ســلوك الســائق خــالل القيــادة، وهــذا مــن الــرباجم 
الرياديــة الــي توصــل إلهيــا رياديــون بطريقــة غــري تقليديــة، 
مكــا يوجــد لدينــا ثالثــة أخشــاص تقدمــوا بأفــار رياديــة 
خيضــع  مث  املبدئيــة،  املوافقــة  منحهــم  ســيمت  متقدمــة 
ــة  ــدوق الرقاب ــن خــالل صن ــدة 6 أهشــر م ــة مل ــا لرقاب حالي

االفــرايض  لتحديــد إن اكن هنــاك أيــة اشــاليات يف 
التطبيــق والعمــل عــى حلهــا قبــل منــح الراخيــص، لــذا ال 
بــّد مــن خلــق التفاعــل لفهــم هــؤالء الرياديني ومــا يتوصلون 
إليــه مــن ابتــارات قبــل وضــع السياســات الرقابيــة، مــن 
خــالل بعــض اإلرشــادات ميكــن اجيــاد بيئــة رقابيــة جاذبــة 
لالســتمثار وليــس سياســات رقابيــة طــاردة هلــم. وهــذا مــا 
ــني  ــل التأم ــات مث ــره يف قطاع ــى تطوي ــل ع حنــاول العم
واألوراق املاليــة والتأجــري المتويــي، وحنــن نعتــين بقطــاع 
التأمــني حتديــدًا ألنــه يعمــل يف بيئــة تقليديــة حتتــاج إىل 
ــوم مضــن اســراتيجية  ــه الي ــر ب ــا نفك ــذا م ــد، وه التجدي
ــق  ــة هبــدف حتقي ــات املالي ــر اخلدم ــة لتطوي ــة الرامي اهليئ
ــالق  ــاًل إط ــات مث ــذه اخلدم ــني ه ــن ب ــايل، م ــول امل المش
صكــوك مشــركة بــني القطاعــني احلكــويم واخلــاص، 
ــث  ــا حي ــد بيعه ــة ال تري ــواًل إنتاجي ــك أص ــة متتل فاحلكوم
ــع  ــوك م ميكــن االســتمثار هبــا مــن خــالل إصــدار الصك
القطــاع اخلــاص، والبنــوك اإلســالمية  لدهيا تدفقــات نقدية 
عاليــة، وال يوجــد أســواق حمليــة ميكهنــا أن تســتمثر فهيــا 
مثــل الســندات، وبالتــايل قــد تكــون الصكــوك اإلســالمية 

ــي ميكــن توفريهــا.  أحــد األدوات ال
ــة )هشــر أو هشــران(،  ــة، خــالل فــرة قريب ــة ثاني مــن جه
ســيمت إطــالق املــؤرش اإلســاليم يف بورصــة فلســطني 
لقيــاس أداء الــرشاكت الــي تعمــل مبوجــب الرشيعــة 

اإلســالمية ســواء كبنــوك أو رشاكت تأمــني.

الســوقية يف البورصــة تصــل إىل )4( مليــارات دوالر، لكــن 
لدينــا رشاكت عائليــة ال تقــل أمهيهتــا عــن هــذه الــرشاكت 
ــت  ــرى اجلاحئــة خلق ــرة أخ ــا. م ــة مالي ــري ممشول ويه غ

ــدة. ــات عدي حتدي
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*القطاعــات المصرفيــة غيــر الماليــة مكملــة للقطاعــات 
الماليــة المصرفيــة، كيــف تقيــم مســتوى التنســيق 
إلحــداث التكامليــة بينهمــا وبخاصــة التعــاون مــع 

ــال؟  ــذا المج ــي ه ــد ف ــلطة النق س
ســلطة النقــد يه جهــة رقابيــة عــى اجلهــاز املــرصيف 
وعــى املؤسســات العاملــة يف جمــال اإلقــراض وعــى 
ــرشف  ــال ت ــوق رأس امل ــة س ــة، وهيئ ــال الرصاف حم
وهنــاك  املرصفيــة،  غــري  املاليــة  القطاعــات  عــى 
تقاطعــات مســمترة، فــال ميكــن عــى ســبيل املثــال أن 
نــح يف ترســيخ التكنولوجيــا املاليــة يف القطاعــات 
ــات  ــى خدم ــة دون االســتناد ع ــري املرصفي ــة غ املالي
الدفــع اإللكــروين الــي تــرشف علهيــا ســلطة النقــد، 
اعتياديــة إىل  ماليــة  تقــدمي خدمــة  مــن  فاالنتقــال 
خدمــة مــن خــالل التكنولوجيــا املاليــة حيتــاج إىل 
ــات  ــع اإللكــروين عــى القطاع ــات الدف دخــول خلدم

املاليــة املرصفيــة. عــى ســبيل املثــال، ســتوفر رشاكت 
التأمــني خــالل الفــرة القادمــة منصــات  للتعامــل 
ــالل  ــن خ ــدة م ــا جدي ــة بتكنولوجي ــات املالي يف املنتج

ــروين.  ــع اإللك ــع رشاكت الدف ــد م التعاق
العالقــة مــع ســلطة النقــد ليســت حمصــورة فقــط يف 
جمــال التكنولوجيــا املاليــة، بــل أيضــا عــل صعيــد 
توســعة نطــاق العمــل يف اخلدمــات املاليــة اإلســالمية 
ورفــع الطلــب علهيــا، فلدينــا يف فلســطني ثالثــة بنــوك 
إســالمية، ورشكتــا تأمــني تافليتــان تعمــالن مبوجــب 
الرشيعــة اإلســالمية، وكذلــك رشاكت تأجــري متويــي، 
وقــد أطلقنــا مطلــع العــام اجلــاري بالرشاكــة مــع 
ســلطة النقــد خارطــة طريــق للمتويــل اإلســاليم، 
واهلــدف الوصــول إىل إطــار قانــوين تنظــي للمتويل 
ــلطة  ــال وس ــوق امل ــة س ــت هيئ ــد قام ــاليم.  لق اإلس
االحتياجــات  وقمسنــا  خبــرباء،  باالســتعانة  النقــد 

ــاع.  حســب لك قط

عالقة تشاركية مع سلطة النقد
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ومــن هنــا، ميكــن القــول إن الرشاكــة بــني ســلطة 
النقــد وهيئــة ســوق رأس املــال مســمترة ويه عالقــة 
ــد، ســواء  ــن صعي ــر م ــى أك تشــاركية وتنســيقية ع
فميــا يتعلــق بالمشــول املــايل أو يف تنفيــذ بــراجم 
املاليــة  املؤسســات  بعــض  أن  ننــى  وال  رقابيــة، 

ــن  ــات م ــذ خدم ــة يأخ املرصفي
املــال،  رأس  ســوق  هيئــة 
عــى ســبيل  البنــوك  فبعــض 
املثــال حاصلــة عــى تراخيــص 
مــن اهليئــة يف جمــال "احلافــظ 
"أمــني  ترخيــص  أو  األمــني" 
إصــدار"، فالبنــوك حتتــاج إىل 
تراخيــص مــن ســلطة النقــد، 

ولكــن حيمنــا تريــد أن تعمــل يف جمــاالت ماليــة غــري 
مرصفيــة علهيــا أن حتصــل عــى تراخيــص مــن هيئــة 
ســوق رأس املــال، فالعالقــة بــني الطرفــني )ســلطة 
ــال(  تشــاركية تنســيقية  ــة ســوق رأس امل ــد وهيئ النق

ويه حاليــا يف أفضــل أحواهلــا. وجيــب أن نشــري 
إىل وجــود جلنــة فنيــة بــني الطرفــني تعقــد اجمتاعــات 
دوريــة لتحديــد احتياجــات لك طــرف. حنــن نرغــب أن 
تكــون القطاعــات املاليــة املختلفــة متطــورة، باإلضافــة 
إىل رشاكت التأمــني وقطــاع األوراق املاليــة لدينــا 
ــا 12 رشكــة تأجــري  حالي
رأس  يقــل  ال  متويــي 
الواحــدة  الرشكــة  مــال 
مليــون  نصــف  عــن 
هــذه  ووصلــت  دوالر، 
احلــدود  إىل  الــرشاكت 
لالســتفادة  القصــوى 
املاليــة  مصادرهــا  مــن 
رضورة  إىل  حتتــاج  باتــت  وبالتــايل  الداخليــة، 
للوصــول إىل اجلهــاز املــرصيف عــرب تنســيق ســلطة 
النقــد مــع هيئــة ســوق رأس املــال  مــن خــالل صنــدوق 
"اســتدامة"  لتوفــري مصــادر متويل إضافيــة للقطاعات 

الــي نــرشف علهيــا.

*العالقــة بيــن ســلطة النقــد 
المــال  رأس  ســوق  وهيئــة 
تشــاركية وتنســيقية علــى 

ــد ــن صعي ــر م أكث
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - الفتــاة )18( عامــا 
مــن بلــدة بــدو مشــال غــرب القــدس احملتلــة تعــاين مــن 
ــاة يف أرسة  ــا. عاشــت الفت ــذ والدهت ــة من ــة مسعي إعاق
معــوزة احلــال، فوالدهــا عامــل بالــاد يوفــر لقمــة العيــش 
ــي رمغ  ــاة ال ــا الفت ــد( بيهن ــات وول ــة بن ــه )أربع ألبنائ
ــوال  ــة ط ــة التعلميي ــع العملي ــمل م ــت التأق ــا حاول أعاقهت
فــرة دراســهتا. تســتعني بقوقعــة اصطناعيــة تســاعدها 

عــى المســع اجلــزيئ.
العامــة  الثانويــة  مرحلــة  الفتــاة  وصلــت  وحيمنــا 
)التوجهيــي( تعرضــت القوقعــة لعطــل منعهــا مــن المســع 
هنائيــا، مــا حــدا بأرسهتــا البحــث عــن جهــة مــا تتــربع 

لصــاحل رشاء قوقعــة جديــدة.
تقــول والــدة الشــابة "مل يكــن مفــر لدينــا ســوى البحــث 
عــن جهــة توفــر متويــاًل لقوقعــة جديــدة، خاصــة أن إبنــي 

اكنــت عــى أبــواب التوجهيــي".
ــد  ــاز إلكــروين يعي ــزرع القوقــي هــو جه  يذكــر أن ال
املقــدرة عــى المســع بشــل جــزيئ. وقــد يكــون خيــارًا 
ــدان المســع احلــاد  ــني بفق ــبا لألخشــاص املصاب مناس
نتيجــة وجــود تلــف يف األذن الداخليــة، والذيــن مل يعــد 
ــزة املســاعدة عــى  بإماهنــم المســع باســتخدام األجه

المســع.
الفتــاة متكنــت مــن اجتيــاز امتحــان الثانويــة العامــة 
ــريب  ــك اإلســاليم الع ــد أن ســامه البن )التوجهيــي( بع
ــول والدهتــا "مســامهة  ــة الالزمــة. وتق يف توفــري القوقع
البنــك يف توفــري مثــن القوقعــة مكهنــا مــن النجــاح يف 
ــذه  ــوال ه ــا، ول ــة أرستن ــرت الفرح ــد مغ ــي، وق التوجهي
املســامهة ملــا اســتطاعت مــن إمكــال تعلميهــا، فهــي 

ــاء". ــم األزي ــة تصم ــا لدراس ــتعد حالي تس
مل تكــن تلــك الفتــاة إال واحــدة مــن الذيــن ســاعدهتم 
فلســطني عــى جتــاوز  العاملــة يف  البنــوك  تدخــالت 

حياهتــم. واجهوهــا يف  مشــكالت حصيــة 

ــة فــي دعــم القطــاع الصحــي ــوك تضاعــف مســاهمتها المجتمعي البن
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مل ينحــرص دمع القطــاع املــرصيف يف فلســطني عــى 
ــل  ــة، ب ــر يف القطــاع الــي حلــاالت فردي إحــداث األث
ــى  ــواء ع ــعة س ــات واس ــى نطاق ــامهة ع ــام باملس ــه ق إن
ــد دمع دور وزارة الصحــة أو املستشــفيات لتحســني  صعي

خدماهتــا املقدمــة لملواطنــني.
ويتحدث الســيد ســامر عورتاين املدير اإلداري لملستشــى 
الوطــين يف نابلــس عــن دور القطــاع املــرصيف يف خدمــة 
ــدم تربعــات  ــك العــريب ق املستشــى، مشــريًا إىل أن البن
مهمــة يف عــدة جمــاالت لــدمع املستشــى ســامهت يف 
املستشــى  يقدمهــا  الــي  الصحيــة  اخلدمــة  حتســني 

ــني. لملواطن
العــريب  البنــك  هبــا  قــام  الــي  التربعــات  بــني  ومــن 
ــة قاعــة انتظــار ألهــايل املــرىض  لملستشــى متويــل مظل
مســاحهتا )250( مــرًا مربعــا. ويــوحض عورتــاين أن 
البنــك ســامه كذلــك يف متويــل أجهــزة تســتخدم يف عــالج 
مــرض األورام الرسطانيــة، باإلضافــة إىل التــربع بأجهــزة 

ــية. ــزة التنفس ــا واألجه ــرىض كورون ــاحل م ــس لص تنف
مهنــا  أخــرى  تربعــات  قــدم  العــريب  البنــك  أن  يذكــر 
جتهــز غرفــة فريــزر لبنــك الــدم املركــزي، وكذلــك التــربع 
ــادة أســنان وجهــاز ختطيــط  ــة ملحــة مــن عي بأجهــزة طبي
القلــب وجهــاز تصويــر تلفزيــوين )الــرا اســاوند( لصــاحل 
مديريــة حصــة حمافظــة القــدس يف العزريــة. مكــا تــربع 
لصــاحل  تنفــس  وأجهــزة  لكــى  غســيل  بأجهــزة  البنــك 
ــة  ــوزارة الصحــة الفلســطينية، باإلضاف ــا ل مــرىض كورون
إىل املســامهة بإنشــاء وحــدة مراقبــة األطفــال اليوميــة 
لصــاحل مستشــى الاريتــاس لألطفــال ببيــت حلــم. يشــار 
إىل البنــك العــريب تــربع بنحــو )2( مليــون دوالر لصــاحل 
صنــدوق وقفــة عــز الــذي أطلقتــه احلكومــة الفلســطينية 
ــة إىل مســامهة بقميــة  ــا، باإلضاف ــة جاحئــة كورون ملواجه

)200( ألــف دوالر مــن موظــي البنــك للصنــدوق.

املشــى  لصــاحل  معــان  القاهــرة  بنــك  تــربع  بــدوره، 

العســكري يف بيــت حلــم الســتقبال مصــايب  كورونــا.مشاركة مؤثرة في خدمة القطاع الصحي
ويتحــدث الســيد فــؤاد ســامل نائــب حمافــظ بيــت حلــم عــن 
هــذا الــدمع وأمهيتــه، مشــريًا إىل أن هــذا املسشــى تابــع 
للخدمــات العســكرية ومت انشــاؤه يف عــام 2004، واكنــت 

خدماتــه حمصــورة عــى املــرىض مــن قــوات األمــن.
ولفــت إىل أنــه مــع بــدء جاحئــة كورونــا مت حتويــل املركــز 
ــتقبال  ــدرات إىل اس ــين املخ ــأوى مدم ــني م ــين لتأم الوط
ــا  ــاء اضطررن ــادة األعب ــع زي ــاًل "وم ــا، قائ ــرىض كورون م
لفتــح املستشــى العســكري الســتقبال عــدد مــن مــن 

ــا". ــرىض كورون م
وأضــاف" مــع إعــادة اســتخدامه مكستشــى عســكري 
تفاجأنــا بــأن املبــى حيتــاج إلعــادة تأهيــل يف بنيتــه 
لملستشــى  أصدقــاء  جلنــة  تشــكيل  مت  لــذا  التحتيــة، 
ــات  ــاس مجلــع تربع ــس محمــود عب ــة الســيد الرئي مببارك
لصــاحل تأهيــل املشــى واســتقبال مــرىض كورونــا خــالل 
املرحلــة احلاليــة، لــذا توجهنــا بطلــب دمع مــن خمتلــف 
ــت  مؤسســات القطــاع اخلــاص واملجمتــع احملــي يف بي
حلــم، واكن مــن بــني اجلهــات املتربعــة بنــك القاهــرة معــان، 
ــة لشــبات  ــة التحتي ــل البني ــدم مســامهة يف تأهي ــذي ق ال
ــوال  ــة وأنمظــة الصــوت لملستشــى، ول املعلومــات الداخلي

ــة". ــا مشــلة حقيقي ــدمع لواجهن ــذا ال ه
يف ســياق متصــل، أكــدت عطوفــة حمافظــة رام هلل والبرية 
الدكتــورة ليــى غنــام أن احملافظــة ويف إطــار مســؤوليهتا 
االجمتاعيــة هتــمت بتوفــري احتياجــات فــات اجمتاعيــة مــن 
ــة  ــرة االجمتاعي ــات، مشــرية إىل أن الدائ ــف القطاع خمتل
يف احملافظــة خمتصــة مبتابعــة املســاعدات اإلنســانية 

علــى  اســتحوذ  الصحــة  *قطــاع 
69 % مــن إجمالــي الدعــم الــذي 
فــي  المصرفــي  القطــاع  قدمــه 
المجتمعيــة المســؤولية  مجــال 
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ألبنــاء احملافظــة والــي تتواصــل مــع جهــات حكوميــة 
وأخــرى مــن القطــاع اخلــاص تمتتــع معهــا بعالقــات طيبــة 
لتغطيــة احتياجــات اجمتاعيــة خمتلفــة مثــل احتياجات ذوي 
اهلــم والطلبــة. ولفتــت الدكتــورة غنــام إىل أن تــربع بنــك 
االســتمثار بكــرايس كهربائيــة ألخشــاص مــن ذوي اهلــم 
ــوة  ــع أس ــل املجمت ــم داخ ــل حركهت ــى تهسي ــاعدمه ع س
ببقيــة املواطنــني، ومكهنــم مــن تذليــل العقبــات والتخفيــف 

عــن األعبــاء الــي يواجهوهنــا. 
 وبينــت غنــام أن الدائــرة االجمتاعيــة يف احملافظــة تعمــل 
وفــق أولويــات لتلبيــة االحتياجــات، مشــرية إىل أن األولويــة 
عــادة تكــون لــذوي اهلــم مــن طلبــة املــدارس أو اجلامعــات 
وكبــار الســن، الفتــة إىل أن عــدة بنــوك تربعــت لصاحل ذوي 
اهلــم عــى مــدار الســنوات املاضيــة يه: بنــك االســتمثار، 
ومــرصف الصفــا، وبنــك القــدس، والبنــك األهــي االردين، 
والبنــك الوطــين، وبنــك االردن، وبنــك فلســطني، والبنــك 
العــريب،  االســاليم  والبنــك  الفلســطيين،  االســاليم 
موجهــة شــكرها لــل البنــوك املتربعــة الــي تقــوم بدورهــا 

يف إطــار املســؤولية املجمتعيــة. 
يف غضــون ذلــك، قدمــت ثالثــة بنــوك مــن بيهنــا البنــك 
الكــوري  لملركــز  تربعــات  مجلــة  األردين  األهــي 
ــة  ــالل غرف ــن خ ــا م ــروس كورون ــة فاي املتخصــص ملواجه
ــة  ــك عــى شــل طــرود إغاثي جتــارة وصناعــة جنــني، وذل
للذيــن انقطعــوا عــن أمعاهلــم إبــان إعــالن حالــة الطــوارئ 
خــالل جاحئــة كورونــا، وكذلــك رشاء معــدات طبيــة خاصــة 

مــن مكامــات، وزي طــي وغريهــا لملركــز.
ويقــول دمحم مكيــل مديــر عــام غرفــة جتــارة وصناعــة 
جنــني "ســامهت هــذه التربعــات يف متكــني الغرفــة واملركــز 
مــن إحــداث تدخــالت حصيــة واجمتاعيــة مهمــة"، مشــريًا 
برفــع  البنــوك  تقــوم  أن  إىل رضورة  ذاتــه  الوقــت  يف 
مســامههتا املجمتعيــة نظــرًا لالحتياجــات املزتايــدة يف 

خمتلــف القطاعــات.
واكن البنــك األهــي تــربع يف العــام 2020 يف إطــار 

مســؤوليته املجمتعيــة ملجاهبــة جاحئــة كورونــا لصــاحل 
مجعيــة االحتــاد النســايئ العــريب يف لك مــن رام هلل 
والبــرية، وكذلــك لصــاحل األخشــاص مــن ذوي اإلعاقــة 

الذهنيــة يف مركــز جبــل النجمــة للتأهيــل.
ــة  ــا التمنوي ــة نســاء بيت ــك اإلســان دمعــا مجلعي ــدم بن وق
ملســاعدهتا عــى تنفيــذ محللــة توعيــة ملواجهــة رسطــان 

ــدي. الث
وحــول هــذا الــدمع، تقــول الســيدة باســمية اجلاغــوب 
رئيســة امجلعيــة "قامــت امجلعيــة بإعــداد تطبيــق إلكروين 
جمــاين لتعريــف النســاء مبــرض رسطــان الثــدي والتوعيــة 
بــه، واكن ال بــّد مــن القيــام بــورش توعيــة متخصصــة 
ــى  ــك مســاعدة النســاء ع ــق، وكذل ــف هبــذا التطبي للتعري
االكتشــاف املبكــر ملــرض رسطــان الثــدي"، مبينــة أن 
ــة ســاعدها يف  ــك اإلســان للجمعي ــذي قدمــه بن ــدمع ال ال
تنظــم ورش معــل متخصصــة يف أماكــن خمتلفــة مــن 
الضفــة الغربيــة، أدت إىل اكتشــاف مبكــر حلــاالت مصابــة 
برسطــان الثــدي، مكــا ســامه يف نــرش التوعيــة حــول هــذا 
املــرض، باإلضافــة إىل متكــني امجلعيــة مــن التشــبيك مــع 
مؤسســات جممتعيــة وحصيــة رشيكــة يف خدمــة املــرشوع. 
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خدمة مرضى السرطان في قطاع غزة 
تعمــل مجعيــة "بمســة أمــل" عــى عــدة بــراجم خلدمــة 
برنــاجم  غــزة، وأمههــا  مــرىض الرسطــان يف قطــاع 
"النقــل واملواصــالت" الــذي يســاعد املــرىض وأهالهيــم 
ــالج  ــاع لع ــادرون القط ــني يغ ــل ح ــة التنق ــري تلف يف توف
أبناهئــم يف الداخــل الفلســطيين، وانطالقــا مــن أمهيــة 
هــذا الربنــاجم حيــرص البنــك اإلســاليم الفلســطيين عــى 

دمعــه بشــٍل ســنوي.
يقــول الســيد ســايم اجلوجــو مديــر عــام مؤسســة بمســة 
ــل  ــزداد يف ظ ــاجم ت ــذا الربن ــة ه ــزة إن أمهي ــل يف غ أم
األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة الــي تلــي بظالهلــا عــى 
أن  بالرسطــان، حبيــث  املصابــني  املــرىض  واقــع أرس 

ــل. ــون أجــرة التنق أغلهبــم ال ميلك
يقــدم خدمــة  الفلســطيين  "البنــك اإلســاليم  ويضيــف 
كبــرية يف هــذا املجــال، فــل يــوم خيــرج مــن قطــاع غــزة 
)70-100( مريــض رسطــان مــع مرافقهيــم، وهــذا الــدمع 

ــا". ــة معلن ــة ملواصل ــا دفعــة قوي أعطان

برناجمــا  أيضــا  تنظــم  املؤسســة  أن  اجلوجــو  وأوحض 
تعلمييــا مســاندًا ملــرىض الرسطــان األطفــال الذيــن يتلقون 
العــالج يف الداخــل الفلســطيين، إذ تقــوم امجلعيــة بتوفــري 
صــف درايس هلــؤالء املــرىض يف تلــك املستشــفيات ليــمت 
توفــري  إىل  باإلضافــة  الفلســطيين،  املهنــاج  تدريهســم 
ــاء البمســة  ــاء يف إضف ــني يســاعدون األطب مهرجــني طبي
والــرسور يف نفــوس األطفــال مــا يســاعد عــى عالجهــم، 
النفــي يقــوم هيلع خمتصــون  للــدمع  وكذلــك برنــاجم 
ــة لملــرىض يف الضفــة  مــن خــالل تنظــم رحــالت ترفهيي
الغربيــة والقــدس، وبرنــاجٍم  آخــر للــدمع الــي مــن 
خــالل توفــري أطبــاء خمتصــني عــى مــدار األســبوع لتقــدمي 

ــة لملــرىض. عالجــات طبي
وقــدم اجلوجــو شــكره إلدارة البنــك اإلســاليم الفلســطيين 
عــى دمعهــا، داعيــا خمتلــف البنــوك إىل تقــدمي املســاعدة 
يف بــراجم امجلعيــة املختلفــة وخباصــة يف برنــاجم "النقــل 
ــي يتطلهبــا  ــرية ال واملواصــالت" نظــرًا لالحتياجــات الكث

اســمترار هــذه الــرباجم.
ــا  ــروي زيت ــس ق ــك القــدس دمعــا ملجل ــدم بن ــه، ق مــن جهت
مبحافظــة نابلــس، إذ تــربع البنــك مبعــدات طبيــة لصــاحل 

ــة. ــادة يف القري عي
وحــول ذلــك، يقــول الســيد رامس جامــوس عضــو املجلــس 
القــروي يف زيتــا "بنــك القــدس قــدم مشــكورًا دمعــا مهــًا 
لعيــادة جديــدة أنشــأها املجلــس يف القريــة"، مشــريًا إىل 
أن هــذه العيــادة ختــدم قرابــة )3500( مــن أهــايل القريــة، 

باإلضافــة إىل أهــايل القــرى املجــاورة.
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ويضيــف "األجهــزة الطبيــة الــي قدمهــا بنــك القــدس اكنت 
ــب،  ــاز لفحــص القل ــك جه ــس وكذل ــاز تنف ــن جه ــارة ع عب
ــا  ــة أخــرى"، مبين ــزة طبي ــرب، وأجه ــريس طــي لملخت وك
أن هــذه األجهــزة تركــت أثــرًا مهــًا يف مســتوى اخلدمــات 
الصحيــة الــي تقدمهــا العيــادة وخباصــة جهــاز التنفــس 
الــذي اســتخدم الســتقبال حــاالت مرضيــة صعبــة مصابــة 

مبــرض كورونــا.
مكــا بــادر بنــك فلســطني هــذا العــام جكــزء مــن مســؤوليته 
ــان  ــا إب ــة جاحئــة كورون ــربع ملواجه ــدمي ت ــة بتق االجمتاعي
موجهتــا الثالثــة يف هشــر آذار املــايض بقميــة مليــون 
ــوزارة الصحــة. حيــث جــرى مناقشــة  شــيقل خمصصــة ل
ســبل رصف املبلــغ ليركــز رصفهــا لملســامهة يف تدعــم 
الرعايــة الصحيــة األوليــة، ومت رشاء )15( ســيارة كهربائية 
ــة  ــدمي الرعاي ــة وتق ــل الطــوامق الطبي متوســطة احلجــم لنق

ــا يف منازهلــم.   ــة ملصــايب جاحئــة كورون األولي
يف ســياق متصــل، قــام مــرصف الصفــا بالتــربع للجــان 
الطــوارئ مــن خــالل ايصــال مــواد الســالمة والوقايــة 
العامــة خــالل جاحئــة كورونــا يف العــام 2020، وقــام 
بتســلميها لبلديــة بريزيــت لتوزيعهــا عــى جلــان الطــوارئ 
واألمــن، باإلضافــة إىل مســامهته يف دمع وزارة الصحــة 
أســوة بالبنــوك األخــرى يف إطــار املســامهة املجمتعــة 

ــوزارة. ــوك لل ــة البن ــي قدمهتــا مجعي ال

ملف العدد

وزارة الصحة تشيد بدور القطاع البنكي
بدورهــا، أشــادت وزارة الصحــة بــدور القطــاع البنــيك يف 

دمع القطــاع الــي. 
الــوزارة حــامك  وقــال مديــر عــام الشــؤون املاليــة يف 
ــات  ــامه التربع ــطني": تس ــوك يف فلس ــات لـــ "البن صالح
بشــل  فلســطني  يف  العاملــة  البنــوك  تقدمهــا  الــي 
ــع جودهتــا  ــات ورف ــر واســتدامة اخلدم إجيــايب يف تطوي
وتقليــل فــرة االنتظــار لملــرىض، مكــا أن تزويــد القطــاع 
الــي باألجهــزة الصحيــة ســامه يف رفــع دقــة نتــاجئ 
الفحوصــات، إضافــة إىل تعزيــز التعــاون بــني القطاعــات 

املختلفــة وتعزيــز املســؤولية املجمتعيــة". 
وأكــد صالحــات أن قطــايع الصحــة والتعلــم مــن أمه 
أوجــه املســؤولية االجمتاعيــة الواجــب دمعهــا والوقــوف 
إىل جانهبــا، وباألخــص قطــاع الصحــة يف الوقــت احلــايل 
نظــرًا لألوضــاع الصحيــة الراهنــة وجحــم املســؤولية امللقاة 
عــى القطــاع الــي، مشــريًا إىل أن الرشاكــة بــني 
القطاعــني الــي واخلــاص تهســم يف حتســني جــودة 

ــة. ــات الصحي اخلدم
وأضــاف صالحــات "حمــور تطويــر اخلدمــات الصحية اكن 
األكــر تأثــرًا بتلــك الرشاكــة، وهــذا يــدّل عــى وجــود عالقة 
معنويــة بــني تلــك الرشاكــة وجــودة اخلدمــات الصحيــة 
املقدمــة لملواطــن"، معربــا عــن أملــه أن يــمت تطويــر وتعزيــز 
هــذا التعــاون ليكــون القطــاع الــي جاهــزًا لتوفــري 

امحلايــة ألبنــاء شــعبنا والتعامــل مــع الوبــاء.

بــدور  تشــيد  الصحــة  *وزارة 
تبرعــات  المصرفــي:  القطــاع 
تطويــر  فــي  ســاهمت  البنــوك 
واســتدامة الخدمــات ورفــع جودتهــا
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األرقام تتحدث 
ــاع املــرصيف  ــة إىل أن القط ــام بصــورة جلي تشــري األرق
الفلســطيين أهســم بــدور ريــادي يف جمــال املســؤولية 
إمجــايل  بلــغ  حيــث  2020م،  العــام  خــالل  املجمتعيــة 
املســامهة املجمتعيــة هلــذا القطــاع حنــو 8.4 مليــون دوالر 

ــام 2019. ــع الع ــة م ــن 93 % مقارن ــد ع ــادة تزي بزي
 ونفــذت املســامهات املجمتعيــة خــالل العــام املــايض لــدمع 
قطاعــات جممتعيــة عــدة بالتعــاون مــع )372( مؤسســة 

رشيكــة.
ــوك  ــة البن ــام مجعي ــر ع ــار ياســني مدي ــيد بش ــال الس  وق
يف فلســطني إن البنــوك وانطالقــا مــن مســؤولياهتا جتــاه 
ــروف  ــة الظ ــامههتا نتيج ــبة مس ــت نس ــعبنا رفع ــاء ش أبن
الــي  الصعبــة  والصحيــة  واالقتصاديــة  االجمتاعيــة 
فرضهتــا جاحئــة كورونــا، الفتــا إىل أن مجمــل الــدمع 
الــذي قدمتــه البنــوك العاملــة يف فلســطني خــالل هــذا 

العــام اكن أكــر مــن 8 % مــن صــايف أرباحهــا.
 وأكــد ياســني أن البنــوك ورمغ الضغــط الكبــري الــذي 
واجهتــه خــالل عــام اجلاحئــة الــي تزامنــت مــع أزمــة 
املقاصــة ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن آثــار اقتصاديــة ســلبية 
عــى القطــاع املــرصيف، مل تــأُل جهــدا يف تقــدمي الــدمع 
لقطاعــات خمتلفــة ويف مقدمهتــا القطــاع الــي الــذي 
حتــول إىل واجهــة احلــدث واالحتيــاج يف ظــل تفــي 
الوبــاء ومــا ألقــاه ذلــك مــن حتديــات عــى املؤسســات 

ــاع. ــذا القط ــة يف ه العامل
مــن  البنــوك ســامهت جبــزء  ياســني أن مجعيــة  وبــني 
مســؤولية القطــاع املــرصيف جتــاه املجمتــع وذلــك بالتــربع 

ــا اخلاصــة. ــن ايراداهت ــف دوالر م بـــ )220( أل
يف  البنــوك  مجعيــة  عــن  الصــادرة  األرقــام  وحســب   
فلســطني، يتضــح أن قطــاع الصحــة والبيئــة اســتحوذ 
عــى حنــو 5.8 مليــون دوالر مــن إمجــايل مســامهة البنــوك 
ــام 2020، أي  ــة خــالل الع يف جمــال املســؤولية املجمتعي
حنــو 69 % مــن إمجــايل الــدمع املقــدم، وذلــك بالرشاكــة 

ــال. ــذا املج ــل يف ه ــة تعم ــع )48( مؤسس م
 وجيــيء منــو مســامهة القطــاع املــرصيف يف جمــال 
ــة يف  ــوك العامل ــاح البن ــة رمغ أن أرب ــؤولية املجمتعي املس
 2020 العــام  35 % خــالل  بنســبة  تراجعــت  فلســطني 
ــد  ــة إىل تراجــع العائ ــام 2019، باإلضاف ــع الع ــة م مقارن
عــى معــدل األصــول وعــى معــدل حقــوق امللكيــة، وكذلــك 

ــر. ــد جحــم التع ــل تزاي ــودة األصــول يف ظ ــع ج تراج
  يشــار إىل أن عــدد البنــوك العاملــة يف فلســطني وصــل 
ــًا مهنــا )7( بنــوك  ــة العــام 2020 إىل )13( بن مــع هناي
حمليــة )4 جتاريــة و3 إســالمية(، باإلضافــة إىل )6( بنــوك 

وافــدة )5 بنــوك جتاريــة أردنيــة وبنــك جتــاري مــرصي(.

نحــو  تتحــدث:  *األرقــام 
5.8 مليــون دوالر إجمالــي 
مســاهمة البنــوك لدعــم 
فــي  الصحــي  القطــاع 

 2020 العــام 
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حّول واستقبل كاش 
بسهولة وأمان من 
موبايلك مع تطبيق 

"Arabi Wallet"

تطبق الشروط واألحكام.

حّمل التطبيق اآلن
للمزيد من 

التفاصيل، يرجى 
 QR code مسح الـ

أعاله
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تـحـت الضوء
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - رمغ صغــر ســهنا، مل تكــن 

رحلــة رميــا ابراهــم احلســن املهنيــة إال جتســيدًا لقصة امرأة 

تســملت عــدة مناصــب حجنــت يف إدارهتــا، إىل أن وصلــت 

اليــوم ملانــة مرموقــة يف العمــل املــرصيف الفلســطيين. 

فرميــا حاصلــة عــى أعــى درجــة وظيفيــة يف بنــك األردن 
– فلســطني اكمــرأة، مكــا أن ترتيهبــا يف الســمل الوظيــي 
"الثالــث"،  هــو  القياديــة  املناصــب  حســب  باملؤسســة 

ــرة األصغــر ســنا. باإلضافــة إىل أهنــا املدي
أثبتــت رميــا جدارهتــا ومهنيهتــا للتعــايط مــع لك حتديات 
العمــل املــرصيف، باختــالف قطاعاتــه وتفاصيلــه الصعبة.

اخلطــط  تنفيــذ  يف  املســامهة  عــى  قــادرة  واكنــت 
املــال  تطويــر رأس  العليــا يف  لــإدارة  االســراتيجية 
البــرشي لملؤسســة لريتــي بتقــدمي أفضل خدمــة وحتقيق 
أعــى األربــاح عــى مــدى األعــوام الثالثــة املاضيــة، 
حيــث اكن هلــا دور فاعــل وتامــي مــع فــرق العمــل، 
والقطاعــات املختلفــة يف بنــك األردن إلجنــاز وحتقيــق 
األهــداف املرجــوة. تنــوع اخلــربة الســابق ســامه يف 
اكســاهبا قــدرة عاليــة عــى تنفيــذ املهــام الــي تقــوم هبــا 
اليــوم يف بنــك األردن، مكــا ســاعد ذلــك أيضــا يف تطويــر 
ــدة  ــل ع ــامهة يف تفاصي ــا رأي ومس ــون هل ــا ليك قدراهت

ــة. ــره املختلف ــك األردن ودوائ ــل بن ــق بعم تتعل

خبرة متنوعة في قطاعات مختلفة
ــد  ــة يف عــدة قطاعــات وختصصــات، فق تنوعــت خربهتــا العملي
بدأهتــا مكنســقة تدريــب لدائــرة املــوارد البرشيــة يف ديــوان 
الرائســة بعــام 2009 بعــد خترجهــا مــن اجلامعــة، واكن معلهــا 
مضــن مــرشوع متطــويع األمم املتحــدة يف القطــاع احلكــويم.
لشــغفها  والرجــوع  خربهتــا  تنويــع  يف  ذلــك  بعــد  رغبــت 
األســايس مبجــال العالقــات العامــة واإلعــالم، فاســتملت مهــام 
ــدىع  ــة ت ــة أهلي ــة" يف مؤسس ــة، ومذيع ــات عام "مســؤول عالق

"اهليئــة الفلســطينية لإعــالم وتفعيــل دور الشــباب –بيــاالرا" 
ــالل  ــن خ ــرصيف م ــاع امل ــت للقط ــك انتقل ــد ذل ــام 2010، بع ع
معلهــا "مكديــر إداري" لرشكــة )PALPAY( للدفــع االلكــروين 
ــك األردن مكســؤولة  ــت لبن ــك فلســطني، ومهنــا انتقل ــة لبن التابع

ــويق. ــة وتس ــات عام عالق
ــت  ــد أسس ــت، فق ــك األردن تنوع ــن يف بن ــا احلس ــرية رمي مس
دائــرة العالقــات العامــة والتســويق يف البنــك ملــدة )3( ســنوات 
تقريبــا، مث مت ترشــيحها ملنصــب مديــر دائــرة املــوارد البرشيــة 

ــذ عــام 2016. واســتملت مهامهــا يف هــذا املنصــب من
ــا  ــر مهاراهت ــا تســى لتطوي ــي دامئ ــك، فه ــف بذل ــا مل تكت رمي
وخرباهتــا، ومــن هنــا حصلــت عــى عــدة تدريبــات أهلهتــا 
لتصبــح مدربــة معمتــدة يف بنــك األردن، مكــا أهنــا متــارس 
ــغفها  ــد ش ــا جت ــك ألهن ــا، وذل ــي أيض ــل خش ــب بش التدري
ومتعهتــا يف العمــل بتطويــر قــدرات اآلخريــن، وحتســني أداهئــم.

ريما الحسن... 
ماهــرة  اســتراتيجية  مخططــة 
فــي تطويــر رأس المال البشــري

مديرة الموارد البشرية في بنك األردن

تحت الضوء
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خدمة المجتمع واألعمال التطوعية 
مل يكــن العمــل يومــا مــا بالنســبة هلــا هــو "معــل حبــت"، 
والقــم  والشــغف  املتعــة  بــني  مــا  مزجيــا  وإمنــا اكن 

للتغيــري لألفضــل. الخشصيــة والدافــع 
وهــذا مــا يؤكــده مشــاراكهتا املجمتعيــة املتعــددة مكتطوعة 
مــع مؤسســات العمــل األهــي منــذ معــر الـــ)11( ســنة، 
ــة  ــد مــن األمعــال التطوعي ــة اآلن متــارس العدي ويه لغاي
ــات  ــت هيلع مــن تدريب ــل ملــا حصل ــك ردًا للجمي ــرب ذل وتعت
واملراهقــة،  الطفولــة  فــرة  يف  جممتعيــة  ومســامهات 

ــوم. ــة الي ــة القيادي ــون هبــذه الخشصي ســاعدهتا لتك
 وهنــا تشــكر رميــا والدهيــا لدعهــا املتواصــل هلــا منــذ 
ــرصًا  ــون عن ــى أن تك ــادرة ع ــا ق ــا بأهن ــر وثقهت الصغ
ــري إجيــايب يف املجمتــع،  ــرص تغي ــاًل، وعن ــا فاع جممتعي
وتدعــو األهــل حلــث أطفاهلــم عــى املشــاراكت املجمتعيــة 
ــع  ــرية يف صن ــة كب ــن أمهي ــك م ــا يف ذل ــر مل ــذ الصغ من

ــة نفخــر هبــا. ــادات جممتعي قي
إجنــاز  مؤسســة  مــع  رميــا مكتطوعــة  تســامه  اليــوم 
فلســطني منــذ عامــني تقريبــا، وتقــدم تدريبــات خمتلفــة 
للشــباب اخلرجيــني ليمتكنــوا مــن احلصــول عــى فــرص 

ــرج. ــد التخ ــل بع ــل أفض مع
مكــا أهنــا عضــو يف اللجنــة الوطنيــة للحــد األدىن لألجــور 
وممثلــة عــن القطــاع املــرصيف فهيــا، وعضــو أيضــا يف 
جلنــة تعديــل بنــود قانــون العمــل الفلســطيين بالرشاكة مع 
احتــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية.

مكــا أهنــا ســامهت مؤخــرًا مكستشــارة مــع املؤسســة 
األملانيــة للتعــاون الــدويل )GIZ( وذلــك لصياغــة دليــل 
إرشــادي مفصــل ألحصــاب العمــل عــن املهــام الرئيســية 
لدوائــر املــوارد البرشيــة، ومت صياغــة هــذه األدلــة باللغــة 
ــن  ــد ع ــا يزي ــدة االســتفادة مهنــا مل ــة لتوســيع قاع العربي
)400( رشكــة فلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــام 2022. ــة ع ــرشوع )PALM( املســمتر لغاي مضــن م

المرأة القيادية والتوافق مع الواجبات األسرية
تعتقــد رميــا بــأن القيــادة ختلــق مــع اإلنســان، ولكــن الظــروف 
تصقلهــا أكــر وأكــر، وميكــن تطويــر قــدرات القيــادة إذا اكن 
أســاهسا موجــودًا  يف خشصيــة اإلنســان مــن األســاس، 
يكــون قياديــا  القيــادي ال  وهنــا تؤكــد عــى أن اإلنســان 
فقــط يف العمــل، وإمنــا يف لك تفاصيــل حياتــه، فهــي أم 
معيلــة لطفلــني، قــادرة عــى امجلــع مــا بــني شــغفها وطاقهتــا 
للعمــل والتطــور، ومــا بــني أن تكــون قــدوة ألطفاهلــا يف الكــد 
ــاة،  واملثابــرة  وحتقيــق األفضــل مضــن أصعــب ظــروف احلي
فــمل تكــن احليــاة ورديــة، ومل تقــدم هلــا النجــاح عــى طبــق مــن 
ذهــب، وإمنــا انزتعــت النجــاح مــن الصعوبــات الــي واجههتــا 
عــى الصعيــد الخشــي، مــا جعلهــا قــادرة عــى محتــل 
مســؤوليات أكــرب بالعمــل واحليــاة لتســمتر يف حتقيــق هدفهــا 

ــا العــايل. وشــغفها ومطوحه

الخطط المستقبلية
ــة  ــن املتع ــزءًا م ــري، يفســد ج ــط الكث ــأن التخطي ــرى رميــا ب ت
يف مســرية احليــاة، لــذا فهــي تــرمس خطوطــا عريضــة فقــط، 
أمه  ومــن  واألحــالم،  والفــرص  لأليــام  التفاصيــل  وتــرك 
ــة،  اخلطــوط العريضــة الــي تــح هلــا خــالل األعــوام املقبل
ــة إىل شــغل مناصــب  ــوراة، باالضاف اســتمكال دراســة الدكت
أعــى حيــث أهنــا تؤمــن بــأن اإلنســان ال يكــون حيــا دون 
أن حيقــق مطوحــات أعــى يف لك عــام، ويكــون لديــه شــغف 

ــمتر. ــل دؤوب ومس ــرب بش ــاح أك وجن
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أجمل اللحظات 
ــة تقــول رميــا: "ال  وعــن أمجــل اللحظــات يف مســريهتا املهني
ختلــو أيامنــا يف العمــل مــن املتعــة والســعادة، وإال ال ميكننــا 
ــل هبــذا الشــل،  البقــاء يف مــان العمــل لعــدد ســنوات طوي
ولكــن اكن ترشــي هلــذا املقــال هــو بالنســبة يل أكــرب تقديــر 
جلهــودي خــالل الســنوات الســابقة، وخفــر يل مبؤسســي 
الدامعــة دومــا لشــغي للعطــاء والتعــمل واملشــاركة يف لك 
حــدث يصــب يف جمــال معــي أو أي جمــال آخــر رغبــة مــين 

ــر".  ــور والتطوي يف التط

ماذا يقول مسؤولها المباشر؟ 
أكــد املديــر اإلقلــي لبنــك األردن الســيد حــامت فقهــاء وجــود 
العديــد مــن املزايــا يف خشصيــة الســيدة رميــا احلســن 
باعتبــاره مديرهــا املبــارش منــذ عــدة ســنوات، مشــريًا إىل 

أصعب التجارب
ــذي  ــد ال ــف اجله ــاج ضع ــرأة حتت ــأن امل ــول ب ــن الق ــا ميك هن
يبذلــه الرجــل يف املنصــب نفســه لكســب ثقــة احمليطــني، 
ــدور املــرأة احملــدود يف  ــة ل ــة التقليدي نظــرًا للنظــرة املجمتعي
ــب  ــإن أصع ــذا ف ــة، ل ــات املرصفي ــرشاكت واملؤسس ــادة ال قي
ــات النفــس  ــدرة عــى إثب ــت الق ــي مــرت هبــا اكن املراحــل ال
ــك األردن،  ــت علهيــا يف بن بعــد الفرصــة الرائعــة الــي حصل
ــذا املنصــب،  ــا هل ــد اختياره ــا عن ــي تلقهت ــة ال ــة العالي والثق

ــل. ــرب للعم ــمل وشــغف أك ــل بتع ــرد امجلي ــت ت فان
ــة  ــة مهني ــق ثقافــة داخلي وبالتــايل يــربز دور املؤسســة يف خل
بالــرمغ مــن احمليــط املجمتــي واالختالفــات يف وجهــات 
ــا قادرًاعــى  النظــر مبــدى قــدرة املــرأة لتكــون عنــرصًا قيادي
ــذا فالشــكر األول واألخــري توجهــه رميــا  ــة. ل املســامهة الفاعل
إلدارة هــذه املؤسســة العريقــة الــي تســى دومــا خللــق تطــور 
وظيــي وبيئــة معــل اجيابيــة حتفزيــة ملوظفهيــا الذيــن يعملــون 
بــل شــغف لتحقيــق أهدافهــم الخشصيــة مــن خــالل أهــداف 

املؤسســة العامــة.

-  اإلجنــاز: ويف هــذا احملــور ال يكتــي املديــر بتحقيــق 
أهدافــه الوظيفيــة اخلاصــة بدائرتــه أو فرعــه، بــل يتعــدى ذلــك 

ــة.  ــداف املؤسس ــق أه ــيا يف حتقي ــزءًا أساس ــون ج ليك
ــل،  ــك العم ــإدارة ذل ــة اخلاصــة ب ــارات اإلداري ــالك امله -  امت
ومســاعدة اكفــة أعضــاء الفريــق يف حتقيــق أهدافهــم، وذلــك 
مــن خــالل التوجيــه املســمتر، وتوفــري بيئــة معــل مرحيــة 
وإجيابيــة، باإلضافــة إىل تأهيــل أعضــاء الفريــق ليكونــوا 

قيــادات مســتقبلية. 
-  احلــرص عــى أداء الــدور التامــي مــع الدوائــر والفــروع 
باهليــالك  ممثــاًل  الــدور  هــذا  يكــون  ال  وغالبــا  األخــرى، 
ــرة،  ــل اخلاصــة بالدائ ــة املعمتــدة أو بإجــراءات العم التنظميي
ولكهنــا تالحــظ مــن قبــل املســؤول األعــى مــن خــالل مراقبــة 

األداء اليــويم.

ريما الحسن في سطور
- مديرة دائرة املوارد البرشية يف بنك األردن.

ــت-  ــة بريزي ــن جامع ــوس م ــى هشــادة البالوري ــة ع - حاصل

ــال. ــص إدارة أمع ــاد/ ختص ــارة واالقتص ــة التج لكي
- حاصلــة عــى هشــادة املاجســتري مــن جامعــة بريزيــت- معهــد 

ــة – ختصــص دراســات  ــد للدراســات الدولي ــو لغ ــم أب إبراه
دوليــة. 

- حاصلــة عــى هشــادة CIPD مــن معهــد تشــارترد لألفــراد 

والتمنيــة يف بريطانيــا.
- مدربــة ومستشــارة يف مواضيــع تتعلــق بــإدارة األفــراد 

وإدارة دوائــر املــوارد البرشيــة.

ــواله  ــذي تت ــا لملنصــب ال ــي أهلهت ــات يه ال ــذه الصف أن ه
اليــوم، معتقــدّا أن المتــز عــى املســتويات اإلداريــة العليــا 

ملــدراء الدوائــر أو الفــروع ال بــد أن يتضمــن: 
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - تنقلــت بــني عــدة بنــوك، 
واكتســبت خــربات متنوعــة جعلــت مهنــا امــرأة قياديــة يعتــّد 
هبــا، إهنــا هســى ابراهــم فقهــاء الــي تتــوىل منصــب دائرة 

العمليــات املركزيــة يف البنــك العقــاري املــرصي العــريب.

تنوع في الخبرات
التحقــت هســى بدايــة مشــوارها املهــين ببنــك األردن عنــد إطــالق 
خدماتــه يف فلســطني، وذلــك بعــد ترشــيحها لــدورة مكثفــة لتعــمل 
والقــروض  الودائــع  مــن  املــرصيف  العمــل  أساســيات  اكفــة 
املرتبطــة هبــذه  والقيــود  واحلــواالت  والشــيات  والمكبيــاالت 
ــة  ــة والدائن ــد املدين ــة احتســاب واســتدراك الفوائ ــات، وآلي العملي

ــاالت. وخصــم المكبي
تقــول هســى" مت انتقــاء مجموعــة مــن الزميــالت والزمــالء الذيــن 
ــة،  ــدورة بنجــاح للعمــل يف هــذه املؤسســة العريق أهنــوا هــذه ال
وبوالــص  املســتندية  االعمتــادات  قســم  يف  موظفــة  ومعلــت 
التحصيــل وخطابــات الضــان، وتركــزت خــربيت يف الدائــرة 
ــالل  ــن خ ــط م ــاك اكن فق ــا هن ــة"، مشــرية إىل أن معله األجنبي
ــادات  ــح االعمت ــيقل لفت ــة الش ــك بعمل ــل البن ــع مراس ــل م التعام
الشــيات  وحتصيــل  الصــادرة  والبوالــص  أنواعهــا  بافــة 

األجنبيــة مكراســل أســايس للبنــك. 
وبعــد ثــالث ســنوات مــن العمــل يف بنــك االردن انتقلــت إىل 
العمــل يف بنــك فلســطني الــدويل، لتعمــل يف نفــس املجــال بدايــة 
وملــدة )5( ســنوات، لتضيــف خلربهتــا كيفيــة التعامــل مــع بنــوك 

ــة الشــيقل. ــة إىل املراســل بعمل ــة، باإلضاف مراســلة خارجي

 سهى فقهاء... 
خبرات متنوعة صنعت

امرأة قيادية 

مديرة دائرة العمليات المركزية في البنك العقاري المصري
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ــدة  ــك مل ــس البن ــل يف قســم املقاصــة يف نف ــا للعم ــت بعده انتقل
عــام، ومــن مث اســتملت مهــام مراقــب يف الفــرع الرئيــي.  
شــغلت املنصــب ملــدة )5( ســنوات مــا أثــرى معلوماهتــا املرصفيــة 

ــة فــات املجمتــع. ــرة عالقاهتــا للتعامــل مــع اكف ووســع دائ
ــل  ــة ح ــت خــربايت لتمشــل كيفي ــة نوع ــذه التجرب ــول هسى"ه تق
املشــالك والتغلــب علهيــا والتعامــل مــع شــاوى العمــالء وإدارة 
تقــديم  الكبــري يف  الــدور  لــه  وهــذا اكن  وغريهــا،  األفــراد 
الوظيــي، فقــد اكن معــي يف الدائــرة األجنبيــة حمصــور بفئــة 

ــرة". ــة معــل الدائ ــك بســبب طبيع ــالء وذل ــار العم حمــددة بكب
بعدهــا انتقلــت للعمــل لــدى البنــك العقــاري املــرصي العــريب يف 
الدائــرة األجنبيــة مكراقــب. وتنوعــت خربهتــا للتعامــل مــع البنــوك 
املراســلة أيضــا ومــع زميــالت وزمــالء يف الفــروع اخلارجيــة 
واملركــز الرئيــي.  وأضافــت  هسى"هنــاك فئــة دامعة ســاعدتين 
ــر  للهنــوض يف اكفــة مهــايم، بعدهــا مت ترشــي للعمــل مكدي

لدائــرة العمليــات املركزيــة يف العــام 2008 ".
حكميــة  إدارة  وجــود  ظــل  ويف  بفضــل هلل  ومتكنــت هســى 
ــا  ــام، م ــة امله ــام باف ــن القي ــالء مســاندين هلــا م ــالت وزم وزمي

ســامه يف صقــل خشصيهتــا وتنــوع خرباهتــا.
ــة يف  ــان خمتلف ــدة جل ــا يف ع ــى أن عضويهت ــدت هس ــا وأك مك
البنــك  زادت مــن قدرهتــا عــى التفــاوض والمتتــع مبهــارات 
مرضيــة  األوقــات  أغلــب  يف  حلــول  إىل  والوصــول  اإلقنــاع 
ــي  ــة إىل حصوهلــا عــى هشــادة )PMP( ال ــع، باإلضاف للجمي
زادت مــن قدرهتــا عــى تنفيــذ املشــاريع املختلفــة املتعلقــة بعملهــا.
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تخطيط وتنظيم ناجحان
تعتقــد هســى أن تــويل إدارة أو دائــرة حيويــة يف البنــك له 
حتديــات عديــدة وخاصــة ألمــرأة تســى إلثبــات قدراهتــا، 
مــا يعــين رضورة اجلديــة يف العمــل وتوفــري اآلليــات 
متابعــة  إىل  حيتــاج  فالعمــل  اآليل،  والضبــط  للرقابــة 
مســمترة والتعــاون مــع بــايق الزميــالت والزمــالء، وهــذا ال 
يــمت إال مــن خــالل التخطيــط والتنظــم والتنســيق مــا بــني 
املهــام املختلفــة والقــدرة عــى التواصــل وحــل الزناعــات.
 تؤكــد هســى أن توفــر إدارة حكميــة مســاندة  تعمــل عــى 
ــا(  ــورًا وإناث ــني )ذك ــاوي للطرف ــات بالتس ــري اإلماني توف
ــة مشــركة  ــة إىل وجــود لغ ــا، باإلضاف ســاعد يف تقدمه

تمتثــل باالحــرام مــا بــني اكفــة الزميــالت والزمــالء.
ــام  ــت للقي ــق الوق ــرمغ مــن ضي ــه بال تشــري هســى إىل أن
األثــر  لــه  ذلــك اكن  أن  إال  واملزنليــة  باملهــام األرسيــة 
االجيــايب الكبــري عــى حياهتــا األرسيــة، إذ مكهنــا ذلــك 
مــن ترتيــب أولياهتــا والتنســيق مــا بــني مهامهــا العمليــة 

ــاء . ــة أبن ــا أم لثالث ــة خاصــة أهن واملزنلي
ــق  ــب هيلع )التوفي ــذا التحــدي وطــرق التغل ــل ه ــول" نق تق
بــني العمــل وتلبيــة احتياجــات األبنــاء( ليــس أمــرًا هســاًل، 
ــات، فــل أم دامئــا  ــد مــن العقب فهــو الشــك حيمــل العدي
محتــل شــعورًا بأهنــا تريــد األفضــل لبيهتــا وزوجهــا 
وأوالدهــا وتريــد بــذل املزيــد، وهلــذا وجــود زوج دامع 
وأبنــاء مســاندين يســامه يف جنــاح احليــاة األرسيــة أمــر 
مهــم".   أمــا خبصــوص املســتقبل، فــإن هســى حتــمل بــأن 

ــا اخلــاص.   ــون لدهيــا مرشوعه يك

التوفيق بين العمل والواجبات األسرية
تؤكــد هســى أن التوفيــق مــا بــني العمــل والتطــور الوظيــي مــن 
ــة، ُيعــد مــن  ــة مــن جهــة ثاني ــام باملســؤوليات األرسي جهــة، والقي
أبــرز التحديــات الــي تواجــه املــرأة القياديــة، كــون ذلــك يتطلــب 
االلــزتام واجلديــة يف العمــل، والتعــمل املســمتر، وتطويــر الــذات، 
واملــي بعــزم وتصمــم،  باإلضافــة إىل القيــام بالواجبــات جتــاه 
ــن حيتاجــون ألمهــم ســواء  ــال مهنــم الذي ــاء وخباصــة األطف األبن
يف متابعــة تعلميهــم أو يف الرقابــة املجمتعيــة أو العمــل عــى 

ماذا يقول مسؤولها المباشر؟
تمتــز هســى مبهنيهتــا وخلقهــا الرفيــع ودماثهتــا واحرامهــا 
لافــة زمالهئــا مكــا أن لدهيــا القــدره عــى التعامــل مــع 
خمتلــف الخشصيــات، باإلضافــه إىل محتلهــا ضغــط العمــل  ، 
وهــذا لكــه جممتعــا اكن لــه دور كبــري فميــا وصلــت إليــه حاليــا.  

سهى فقهاء في سطور
-  أهنت هشادة الثانوية العامة الفرع العيمل من دولة الكويت .

-  حصلــت عــى بالوريــوس ختصــص علــوم ماليــة ومرصفية من 
جامعــة الريمــوك / إربــد لكية التجــارة واالقتصاد.

-  تفوقــت بدبلــوم يف االدارة املرصفيــة ) املديــر املمتــز( من معهد 
فلسطني للدراســات املالية واملرصفية.

  )PMP( حصلــت عــى الهشــادة الدوليــة إلدارة املشــاريع  -
.)PMI( حمــرف إدارة مشــاريع مــن مؤسســة

ــن )500(  ــر م ــة بأك ــرباجم التدريبي ــن ال ــد م -  حــرت العدي
ســاعة تدريبيــة يف اكفــة جوانب العمــل املــرصيف واإلداري ونظام 

السويفت.
-  شاركت بورشات معل متعددة يف جمال العمل املرصيف.
-  معلت يف بنك األردن ملدة 3 سنوات يف الدائرة األجنبية.

-  انتقلــت إىل  العمــل لــدى بنــك فلســطني الــدويل  ملــدة 12 عامــا 
يف الدائــرة األجنبيــة / املقاصــة / مراقــب فــرع.

-  حاليــا مديــر دائــرة العمليــات املركزيــة يف البنــك العقــاري 
املــرصي العــريب.

-  عضو مخلس جلان يف البنك العقاري املرصي العريب.
-  أم لثالثـــــة أبنـــــاء.

بنــاء خشصيهتــم وتطويرهــا إىل أن يصبحــوا قادريــن عــى تــويل 
زمــام أمــورمه يف ظــل جممتــع تــزداد مشــالكه املجمتعيــة وآفاتــه 

الــي تلــي بظالهلــا الثقيلــة عــى األرس الفلســطينية.
أمــا عــن أمجــل اللحظــات املهنيــة الــي عاشــهتا هســى، فتقول"من 
أمجــل اللحظــات جنــايح يف تطــوري الوظيــي بشــل متــواز مع 

تفــوق أبنايئ والســي الــدامئ لتطويــر ذواهتم".
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ــا يف  ــدأت مســرية معله ــوك يف فلســطني - ب رام هلل - البن
البنــك األهــي األردين منــذ عــام 1997، وتدرجــت يف 
العمــل والرتــب الوظيفيــة لتــرأس حاليــا منصــب مديــر 
الرقابــة الداخليــة يف اإلدارة اإلقلمييــة لفــروع فلســطني.

ســناء زيك عــوض هلل حائــزة عــى هشــادة املاجســتري يف 
التخطيــط االســراتيجي وجتنيــد األمــوال مــن اجلامعــة العربيــة 
ــاع  ــل يف القط ــن العم ــا م ــربة )23( عام ــا خ ــة، ولدهي األمريكي
املــرصيف، بدأهتــا يف فــرع البنــك يف مدينــة رام هلل حيــث 
شــغلت حيهنــا منصــب حماســب فــرع، مث اســتملت منصــب 
موظــف خدمــة معمتديــن. وخــالل األعــوام الالحقــة، تدرجــت يف 
وظائــف عــدة يف الفــرع، مهنــا: موظــف مقاصــة، لتصبــح رئيــس 
ــى محتــل املســؤولية، مث  ــرع ملهنيهتــا وقدرهتــا ع ــق يف الف فري
اســتملت منصــب مســاعد مديــر فــرع رام هلل. وبعــد أعــوام مــن 
العمــل بشــل مبــارش مــع امجلهــور يف الفــرع، حــازت الفاضلــة 
عــوض هلل عــى ترقيــة مكســاعد رئيــس دائــرة الرقابــة الداخليــة، 
ومهنــا لتصبــح مديــر الرقابــة الداخليــة يف منصهبــا احلــايل يف 

البنــك.

تحت الضوء

مسيرة مليئة باإلنجازات
"لقــد اكنــت مســرية طويلــة ومليئــة باألحــداث واإلجنــازات، وإذ 
تتــواىل املشــاهد يف خميلــي كرشيــط أتذكــر فيــه لك اجلهــود 
واملثابــرة واإلرصار الــذي مل يثنــين عــن حتقيــق أهــدايف 
وأهــداف املؤسســة الــي معلــت فهيــا وألجلهــا ملــا يزيــد عــن 

 سناء عوض اهلل... 
باإلنجــازات  مليئــة  مســيرة 

عامــًا   )23( عمرهــا 

مديرة الرقابة الداخلية في البنك األهلي األردني
 في فلسطين

عقديــن مــن الزمــن". 
وأضافــت عــوض هلل: "لقــد اكتســبت خــربات عديــدة ومهــارات 
عــى أكــر مــن صعيــد والــي حصدهتــا مكحصلــة لتنــوع 
الوظائــف الــي شــغلهتا عــى مــدار هــذه الســنوات، حيــث إن 
ــان لك  ــة التق ــه اكن نتيج ــررت ب ــذي م ــي ال التسلســل الوظي
وظيفــة مــن حيــث املتطلبــات ومتابعــة التطــورات املرتبطــة ببيئــة 
العمــل الداخليــة للبنــك والتغيــريات عــى مســتوى القطــاع 
املــرصيف يف فلســطني وتعلميــات ســلطة النقــد الفلســطينية".
ــة  ــي تدرجــت فهيــا الفاضل ــة ال ــت املســرية املهني ــد تضمن وق
ــل  ــدورات وورشــات العم ــن ال ــة واســعة م ــوض هلل مجموع ع
ــي  ــة ال ــارات اإلداري ــام وامله ــة بامله املتخصصــة وذات الصل
ــة  ــه الرامي ــا هبــا، مضــن توجهات ــك عــى التحاقه حــرص البن
لتعزيــز كفــاءة الــادر الوظيــي، وهبــدف االلــزتام بافــة 
املعايــري واألســس، ولك مــا يســتجد مــن سياســات وتعلميــات، 
ــارات  ــاب مه ــة الكتس ــب الخشصي ــر اجلوان ــب تطوي إىل جان
وفنــون التعامــل مــع معمتــد البنــك بشــل مبــارش وامجلهــور 
بشــل عــام، إضافــة إىل مهــارات االتصــال والتواصــل وحــل 
ــة عــوض هلل:  ــا قالــت الفاضل الزناعــات وإدارة األزمــات. وهن
"لقــد وصلــت إىل مــا أنــا هيلع اآلن نتيجــة للتجــارب الــي 
مــررت هبــا، ولــدمع الطــامق واإلدارة، والجهتــادي الخشــي 
يف البحــث عــن احللــول  املناســبة خاصــة يف أوقــات األزمــات، 
ــن  ــني خاصــة الذي ــة واحــرام املوظف ــة وحمب ــا أكســبين ثق م
ــام  ــي مبه ــا وتلي ــة اإلدارة العلي ــون حتــت إداريت، وثق يعمل
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تطلعات الستمرار التطوير 
عــوض  الفاضلــة  أعربــت  املســتقبلية،  وبالتطــرق خلططهــا 
ــة  ــر مســريهتا املهني ــن تطلعاهتــا باالســمترار يف تطوي هلل ع
ومواكبــة لك مــا هــو جديــد يف القطــاع املــرصيف حــى حتقــق 
هدفهــا يف أن تبــى خشصيــة مؤثــرة يف املؤسســة الــي 
ــا يف القطــاع املــرصيف  ــق أهدافه ــل لتحقي تنــي هلــا وتعم

ــن. والوط
ــف  ــن املواق ــري م ــري الكث ــررت بالكث ــد م ــوض هلل "لق ــول ع تق
الصعبــة والتحديــات، إال أن أصعهبــا وأكرهــا أملــا اكن فقــدان 
زميــي الــذي اكن يشــغل منصــب مديــر فــرع رام هلل والــذي 
ــك  ــغل يف ذل ــت أش ــث كن ــام 2007، حي ــوت يف الع ــه امل غيب
ــر الفــرع، إال أنــين باملجمــل قــد  الوقــت منصــب مســاعد مدي
متكنــت حبمــد هلل مــن جتــاوز لك التحديــات والصعــاب بالعــزم 

واإلرصار ودمع مؤسســي وأهــي".
ــويل  ــت حص ــوض هلل: "اكن ــول ع ــات، تق ــل اللحظ ــا أمج  أم
عــى درجــة املاجســتري يف العــام 2017  أثنــاء ســنوات 
ــني الدراســة  ــة ب ــن املوازن ــت م ــث متكن ــك، حي معــي يف البن
والعمــل، واكفــأ البنــك هــذا التحصيــل العــيمل الــذي انعكــس 
بــدوره عــى أدايئ املهــين وأثــر إجيابــا عــى إمتــام مجلــة مــن 
ــل   ــذاك وتعدي ــي آن ــث متــت ترقي ــة يب حي املســؤوليات املناط
ــادر  ــدة مضــن ال ــام جدي ــك، وتســلي مه منصــي يف البن

اإلداري للبنــك يف فلســطني".

إدارة تدعم الكفاءات
وعنــد التوجــه ملســؤوهلا املبــارش الــذي يشــغل منصــب نائــب 
املديــر اإلقلــي لفــروع فلســطني، الســيد جمــدي نمظــي 
العطــاري، حيــث مت االستفســار عــن اجلوانــب الــي متــز 
العطــاري:  الســيد  الفاضلــة عــوض هلل، أجــاب  خشصيــة 
لالســتثناء  تســى  وخشصيــة  مطوحــة،  إنســانة  "ســناء 

واجهتادهــا،  بعزميهتــا  الوظائــف  يف  تدرجــت  والمتــز، 
وقدرهتــا عــى محتــل املســؤولية، والعمــل حتــت الضغــط، 
والقــدرة عــى إدارة فريــق معــل، وبــث روح التعــاون، وتســى 
دامئــا إلجيــاد احللــول، ويه خشصيــة قياديــة نمتــى هلــا 
دوام التوفيــق والتقــدم عــى خمتلــف األصعــدة يف حياهتــا 
الســيد  أكــد  الســياق،  هــذا  ويف  والخشصيــة".  العمليــة 
ــح  ــاءات ومن ــك مســمترة يف دمع الكف العطــاري أن إدارة البن
الفــرص املتافئــة، وتعمــل عــى تطويــر قــدرات اكدرهــا بافــة 
خدمــة  عــى  إجيابــا  ينعكــس  ومبــا  الوظيفيــة،  مســتوياته 

املعمتديــن واســتدامة هــذه املؤسســة املرصفيــة.

ــة البنــك، باإلضافــة  يــمت إجنازهــا مبــا يتوافــق مــع قــم ورؤي
لثقــة واحــرام معمتــدي البنــك نتيجــة الرتــازي عــى األســس 
ــربه أرسيت  ــذي اعت ــك ال ــذا البن ــل مضــن ه ــة يف العم املهني

وبيــي الثــاين".
 وقــد أشــارت الفاضلــة عــوض هلل إىل أن الفضــل باألســاس 
ملــا أجنزتــه طــوال هــذه الســنني اكن ألرسهتــا الــي دمعهتا يف 
مســريهتا املهنيــة مــن خــالل التجشيــع والــدمع واملتابعــة لــل 
ــة  ــات وحماول ــات والصعوب ــن لك التحدي ــرمغ م ــه بال ــا حققت م
ــب التقصــري  ــة وجتن ــة والعملي ــاة الخشصي ــني احلي ــة ب املوازن

يف أي واجبــات جتــاه األرسة والعمــل عــى حــد ســواء.

سناء عوض اهلل في سطور
- االمس: سناء زيك عوض هلل.

التخطيــط  يف  املاجســتري  هشــادة  عــى  حائــزة   -

ــة  ــة العربي ــن اجلامع ــوال م ــد األم االســراتيجي وجتني

األمريكيــة.

- لدهيــا خــربة )23( عامــا مــن العمــل يف القطــاع 

املــرصيف.

- حاصلــة عــى العديــد مــن الــدورات وورشــات العمــل 

ــة ــة باملهــام واملهــارات اإلداري املتخصصــة وذات الصل
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - الوصــول إىل أعــى ســمل 

النجــاح مل يكــن أمــرًا يف املتنــاول، لــوال خشصيــة قياديــة 

آمنــت أن املــرأة قــادرة بالفعــل عــى صنــع اإلجنــازات. 

)25( عامــا مــن العمــل الــدؤوب يف القطــاع املــرصيف 

جعلهــا تســتحق لتكــون مديــرة فــرع العزريــة يف البنــك 

اإلســاليم الفلســطيين. 

تحت الضوء

البداية عام 1997
اكنــت بدايــة املســرية املهنيــة لمســاح قراعــني يف بنــك 
القاهــرة معــان عــام 1997 واســمترت لغايــة 2004، حيــث 
ــل يف  ــت للعم ــابات، مث انتقل ــع وحس ــة ودائ ــت مكوظف معل
ــس قســم  ــع رئي ــة يف موق ــه يف العزري ــدس بفرع ــك الق بن
ــام ونصــف، وحــني  ــدة ع ــل مل ــع، واســمترت يف العم الودائ
افتتــح البنــك اإلســاليم الفلســطيين فرعــه يف العزريــة 
تقدمــت لوظيفــة رئيــس قســم ودائــع عــام 2006، وذلــك 
انجسامــا مــع رغبهتــا منــذ التخــرج بالعمــل يف قطــاع 
ــا  ــا وكفاءهت ــت جدارهت ــد أن أثب ــالمية، وبع ــة اإلس الصريف
ــح  ــوام لتصب ــدة أع ــد ع ــرى ترقيهتــا بع ــع ج ــذا املوق يف ه

ــوم. ــذا الي ــه حــى ه ــرًا ل ــن مث مدي ــرع وم ــا للف مراقب
بالقطــاع  التحاقهــا  منــذ  املرامكــة  الســابقة  خرباهتــا 
املــرصيف، أهسمــت يف صقــل مهاراهتــا اإلداريــة واملهنيــة 
وهــو مــا مكهنــا مــن احلصــول عــى ثقــة إدارة البنــك ليــمت 
اختيارهــا ملوقــع مديــر فــرع العزريــة، والــذي حيظــى 

مهارات مميزة وشغف دائم
تعتقــد مســاح أن األدوار القياديــة ســواء لملــرأة أو الرجــل 
ــاء عالقــات  تتطلــب دامئــا مهــارات ممــزة، وقــدرة عــى بن
قويــة مــع خمتلــف أعضــاء الفريــق، والمتتــع بالشــغف 
وامحلــاس الدامئــني لتحفــزمه عــى القيــام باملهــام املطلوبــة 
ــل، والســري حنــو إجنــازات  ــر العم ــادرة لتطوي مهنــم، واملب
جديــدة ختــدم حتقيــق أهــداف املؤسســة. وتقــول" أنــا دامئــا 
أشــعر هبــذه املســؤوليات يف أي مــان أتواجــد بــه، ورمبــا 

هــذا مــا مكنــين مــن الوصــول إىل مــا أنــا هيلع اليــوم".
مســاح مزتوجــة منــذ)8( ســنوات وأم لطفلني، ســعت للتوفيق 
بــني العمــل وواجباهتــا األرسيــة. وحــول ذلــك تقــول" امحلــد 
هلل مل أر يومــا أي تعــارض بــني حيــايت املهنيــة وواجبــايت 
األرسيــة وذلــك بفضــل تنظــم الوقــت الــذي أعتــربه أســاس 

تنظــم احليــاة، باإلضافــة لتفهــم زويج ومســاعدته يل".

 سماح قراعين...
)25( عامًا من نجاح قائدة 

في العمل المصرفي

مديرة فرع العيزرية في البنك اإلسالمي الفلسطيني

بأمهيــة كبــرية كونــه خيــدم املواطنــني يف حمافظــة القــدس 
الــي تولهيــا اإلدارة اهمتامــا ممــزًا ســواء يف جمــال خدمة 

العمــالء أو املســؤولية االجمتاعيــة.
ومــن خــالل وجودهــا يف البنــك منــذ أكــر مــن)16( عامــا 
مواقــع خمتلفــة،  املهنيــة يف  وتدرجهــا خــالل مســريهتا 
ــؤ الفــرص ومتكــني  ــدأ تاف ــك مبب أدركــت إميــان إدارة البن
ــات يف  ــالت األخري ــن الزمي ــد م ــل العدي ــث تعم ــرأة، حي امل
ــق  ــدراء مناط ــن م ــك، مفهن ــة يف البن ــارزة وقيادي ــع ب مواق

ــام. ــاء أقس ــب ورؤس ــروع ومات ــر وف ودوائ
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أصعب المواقف وأجمل اللحظات
ــن وجــود  ــو م ــا ال ختل ــن )25( عام ــد ع ــة تزي مســرية مهني
ــرة، تســتذكر مســاح  ــرت يف الذاك مصاعــب، وأحــداث حف
ــة  ــار جاحئ ــة انتش ــالل بداي ــدث خ ــا ح ــال م ــذا املج يف ه
كورونــا مطلــع العــام 2020، قائلــة "اكن التحــدي كبــريًا لنــا 
كأرسة البنــك اإلســاليم الفلســطيين لنقــوم بتقــدمي خدماتنا 
للعمــالء، ويف الوقــت نفســه احلفــاظ عــى ســالمتنا وســالمة 
ــا  ــن منازلن ــا للخــروج م ــع اضطرارن ــا خصوصــا م عائالتن
ــت  ــي اكن ــق ال ــوف والقل ــة اخل ــالق وحال ــام اإلغ ــالل أي خ

ــاس".  تســيطر عــى لك الن
أمــا فميــا يتعلــق بأمجــل اللحظــات، تقــول "يه كثــرية 
ــع  ــاري ملوق ــة اختي ــا حلظ ــر مهن ــي أتذك ــد هلل، ولع وامحل
مديــر فــرع البنــك يف العزريــة، حيــث شــعرت حيهنــا بــأن 

أوجه التميز من وجهة نظر زمالئها ومسؤوليها
لعــل أبــرز أوجــه المتــز الــي يذكرهــا زمالؤهــا واملســؤولون 
املبــارشون عهنــا يف البنــك، فهــي: الخشصيــة القويــة، 
والثقــة بالنفــس، باإلضافــة للشــغف الــدامئ لتمنيــة مهاراهتــا 
وتعــمل لك مــا هــو جديــد، وهــو مــا انعكــس مــن خــالل 
ابتعاثهــا لملشــاركة يف العديــد مــن الــرباجم التدريبيــة 
الداخليــة واخلارجيــة، باإلضافــة للتجشيــع والــدمع املســمتر 

ــا. ــذي يعمــل معه ــق ال هلــا وللفري

أصعب المواقف وأجمل اللحظات
وحــول خططهــا املســتقبيلة، تقــول مســاح" دامئــا اإلنســان 
ويســى يف لك  حــدود،  لــه  يكــون  ال  النــاحج مطوحــه 
مرحلــة للوصــول لألفضــل، وبوجــودي يف البنــك اإلســاليم 
ــن  ــاوية ويؤم ــا متس ــرأة حقوق ــح امل ــذي مين ــطيين ال الفلس
بقدرهتــا عــى اإلبــداع، فــإن هــذا دافــع إضــايف لمطــويح 
يف الوصــول ملواقــع متقدمــة بشــل أكــرب خــالل مســرييت 
ــإن مســاح تــح  ــة". وعــى املســتوى األاكدميــي، ف املهني
يف  والدكتــوراة  )املاجســتري  العليــا  الدراســات  إلمكــال 

ــالمية(. ــة اإلس ــاد والصريف ــال االقتص جم
جهدهــا  تبــذل لك  فإهنــا  األرسى،  املســتوى  عــى  أمــا 
ــة  ــة الصحيح ــا وتنشــئهتم بالطريق ــم أبناهئ ــام بتعل لالهمت
ليكونــوا إجيابيــني وجــزءًا بنــاًء وناحجــا يف جيــل املســتقبل. 

وتضيــف" مكــا أن بيئــة العمــل يف البنــك متنح املــرأة العاملة 
حقوقــا اكملــة وتتفهــم ظروفهــا، وتتيــح الفرصــة أمامهــا 
للتطــور، وهــو مــا حيفــزين دامئــا للعمــل جبــد، ويســاعدين 
ــات، فــال يشء مســتحيل أمــام  ــب عــى أي صعوب يف التغل

اإلرادة".

ــد أمثــر  ــارايت ق ــي ومه ــور نف ــد ألط ــن جه ــه م ــا بذلت م
ــي  ــع، وأنــين أمعــل يف املؤسســة ال بوصــويل هلــذا املوق
تؤمــن بقــدرات فريقهــا، وتســتمثر بــه ليطــور أفــراده أنفهسم 

ــين والخشــي". ــى املســتويني امله ع

سماح قراعين في سطور
- االمس: مساح دمحم قراعني.

- مديــرة فــرع العزريــة يف البنــك اإلســاليم 

الفلســطيين.

- حاصلــة عــى هشــادة البالوريــوس يف اإلدارة 

والريادة/تركــز اقتصــاد مــن جامعــة القــدس 

املفتوحــة عــام 2003 ودبلــوم إدارة األمعــال مــن 

ــام 1997. ــة ع ــة اإلبراهميي اللي

 - خــربة تزيــد عن)25( عامــا يف العمل املرصيف 

ــاع  ــذا القط ــة مســريهتا يف ه ــت بداي ــث اكن حي

عــام 1997.
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - تعتقــد أن عــى املــرأة القياديــة 

تنظــم الوقــت واالهمتامــات والعواطــف، وأن تكــون عــى درايــة 

بنقــاط القــوة والضعــف الــي لدهيــا. تؤكــد رضورة أن متتلــك 

ــى إدارة  ــذي يســامه يف قدرهتــا ع ــذايت ال ــويع ال ــرأة لل امل

ــة  ــة والوظيفي ــاألدوار االجمتاعي ــام ب مشــاعرها اخلاصــة والقي

الوطــين آمــن هبــا وبقدراهتــا  البنــك  دون اخللــط بيهنــا. 

ــة تنافــس  ــة رفيع واحتضهنــا واســتمثر هبــا، لتصــل إىل مان

هبــا عــى أعــى املســتويات اإلداريــة. إهنــا وفــاء عــدوان الــي 

بــدأت حياهتــا املهنيــة بعــد التخــرج مــن جامعة القــدس املفتوحة 

لتتــوىل حاليــا مديــرة دائــرة البيــع املبــارش يف البنــك الوطــين.

تحت الضوء

مسيرة مليئة بالتحديات
بــدأت وفــاء حياهتــا املهنيــة يف العــام 2007 بعــد التخــرج مــن 
اجلامعــة، إذ التحقــت بطــامق البنــك العــريب مكوظفــة مركــز 

ــدة  عــام.  ــة مل خدمــة هاتفي
تقــول وفاء"رغبــي املســمترة بالمتــز وبــأال أكــون خشصــا 
عاديــا، دفعــين الختــاذ قــرار بالتحــول إىل دائــرة املبيعــات 
ــت موجــوده  ــي اكن ــات ال ــرمغ مــن عــيمل بالتحدي ــارشة بال املب
باإلضافــة إىل  القطــاع،  التعيــني يف  كفتــاة حديثــة  أمــايم 
حداثــة فكــرة املبيعــات املبــارشة يف البنــوك وحتديــات تقبــل 
ســوق العمــالء للفكــرة، واألمه عالقــايت احملــدودة باملؤسســات 
كــوين خرجيــة جديــدة، إال أن لك هــذه الصعوبــات حتولــت إىل 

 وفاء عدوان... 
تجربــة امــرأة حولــت الصعوبــات 
إلــى إنجــازات تتحدث عن نفســها 

مديرة دائرة البيع المباشر في البنك الوطني 

حافــز ومل تكــن عائقــا، ألثبــت لنفــي أواًل بــأن الصعوبــات يه 
طريــق النجــاح".  ومــن هنــا، اكنــت بدايــة مشــوارها يف قطــاع 
ــذة النجــاح بعــد التحاقهــا بالعمــل موظفــة  املبيعــات، شــعرت بل
 Topبيــع مبــارش يف البنــك العــريب، حيــث حصلــت عــى تقديــر
Star  يف املبيعــات عــى مســتوى فلســطني. ومــن خوضهــا ألول 

جتربــة وحتــد وجــدت نفهســا بأهنــا خشصيــة قــادرة عــى نســج 
ــردد يف القطــاع  ــا ي ــح امسه ــرية، وأصب ــة كب ــات برسع العالق

ــني املؤسســات.  املــرصيف وب
يف العــام 2012 وعــى إثــر انطــالق البنــك الوطــين هبويتــه 
ــدة، وامياهنــا أن لدهيــا فرصــة للتطــور يف نفــس  ــه اجلدي وحلت
املجــال الــذي أحبتــه فانتقلــت إليــه. تقــول وفاء"دفعــين ذلــك 
ــك  ــع البن ــل م ــت للعم ــك الوطــين، فانتقل ــل يف البن باجتــاه العم
ــدأت مســرية  ــث ب ــة الوســط، حي ــات منطق ــق مبيع ــة فري مكرشف
جديــدة، مبهــام جديــدة وجتــارب جديــدة وحيــث ان الدائــرة اكنــت 

ــة اإلنشــاء ". حديث
 ومــن هنــا، اكنــت انطالقهتــا يف البنــك الوطين إذ اســتطاعت أن 
حتقــق أهدافــا بيعيــة أعــى مــن املطلــوب، وأثبتت نفهســا وقدرهتا 
ــات  ــن شــبكة عالق ــدأت بتكوي ــدد، وب ــى اســتقطاب معــالء ج ع
أكــرب وأوســع. بعــد ذلــك متــت ترقيهتــا إىل رتبــة مديــرة عالقــات 
معــالء احلســابات االســراتيجية، وأصبحــت يف هــذه الفــرة 
ــى   ــت ع ــة، فواظب ــا اإلداري ــة مهاراهت ــت إىل رضورة  تمني تلتف
حضــور ورشــات معــل )اون اليــن( أو الرجــوع إىل حمــارضات 
ــة إىل االســمتاع  ــر، باإلضاف ــب حــول األم ــراءة كت ــة، وق مجسل
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الشجاعة في مواجهة اللحظات الفوضوية
وعــن جتربهتــا القياديــة وكوهنــا أمــا عاملــة تقــول وفاء"كوين 
امــرأة قياديــة وأمــا فــإن ذلــك يضــع عــى عاتــي حتديــات 
اللحظــات  مواجهــة  تمكــن يف  الجشاعــة  أن  إال  كبــرية، 
واختــاذ  األخطــاء  مواجهــة  عــى  والقــدرة  الفوضويــة 

القــرارات الصعبــة".
ــة لفريــق ذي مهــام مؤثــرة  وتضيــف "باعتبــاري قائــدة فاعل
ــك الســوقية ومنــوه، يتوجــب عــي  ــادة حصــة البن جــدًا بزي
تنظــم الوقــت واالهمتامــات والعواطــف، ومــن املهــم أن 
نكــون عــى درايــة بنقــاط القــوة والضعــف الــي لدينــا، مــع 
ــى  ــا ع ــامه يف قدرتن ــذي يس ــذايت ال ــويع ال ــا لل امتالكن
إدارة مشــاعرنا اخلاصــة والقيــام بأدوارنــا االجمتاعيــة 
والوظيفيــة دون اخللــط بيهنــا، فأنــا بالبنــك قائــدة وحمفــزة 

ــزة".  ــة وحمف ــت أم مربي وبالبي

تجربة مع مجازفات
ــة  ــت يف بداي ــاء، اكن ــي واجههتــا وف ــة ال ــف الصعب ــن املواق م
ــرص  ــا يقت ــا ومنصهب ــال معله ــث اكن جم ــة، حي ــا املهني حياهت
ــاوف  ــات واملخ ــن مضــن العقب ــول" م ــور. تق ــى الذك ــا ع تقريًب

شغف ال يموت
تعتقــد وفــاء أن اإلنســان جيــب أن حيافــظ دومــا عــى الشــغف 
ــغف يف  ــد الش ــى ال نفق ــول "ح ــاء، وتق ــد العط ــى ال يفق ح
منتصــف الطريــق جيــب أن نســى لتحقيــق األهداف البســيطة 
ــة  ــق يشء بالصدف ــن يتحق ــي، فل ــا الرئي ــي ختــدم هدفن ال
ومــا نمسيــه حنــن حــظ، يف احلقيقــة مــا هــو إال فرصــة، مــا 
دمــت قــادرة عــى استنشــاق اهلــواء النــي فهــذا يعــين أنــه 

مــا زالــت هنــاك حيــاة وفرصــة جديــدة مــع لك نفــس".

والتعــمل مــن جتــارب اآلخريــن، واطلعــت عــى األمنــاط اإلداريــة 
احمليطــة هبــا. وتضيــف "كنــت اختــذ مــا أحــب مــن هــذه األمنــاط 
ــة، إىل أن  ــدرايت اإلداري ــا، فطــورت مــن نفــي ومــن ق واتبعه
وصلــت إىل مــا أنــا هيلع اليــوم حيــث أديــر فريــق مبيعــات البنــك 

الوطــين بشــقيه البيــع والتحصيــل منــذ العــام 2019.

ــذا املنصــب، اكن  ــى تشــغل ه ــوين أن ــو ك ــين ه ــي واجهت ال
اخلــوض يف هــذه التجربــة جمازفــة كبــرية بالنســبة يل، وحتمتل 

ــري مــن اخلســائر أوهلــا خســارة وظيفــي". الكث
 وتضيــف "اكن القــرار خــوض التجربــة مع محتــي اكفة النتاجئ 
املرتبــة عــى ذلــك، اكن اخلــوف أكــرب حافــز يدفعــين للنجــاح 
والمتــز، وإثبــات أنــين أســتطيع. مــن أمجــل اللحظــات اكنــت 
عندمــا حصلــت يف أول عــام يل يف املجــال عــى لقــب أفضــل 
موظــف مبيعــات يف فلســطني، ومــن هنــا اكنــت نقطــة التحــول 

واالنطــالق بشــغف أكــرب لتحقيــق املزيــد مــن النجاحــات". 
تؤكــد وفــاء أن البنــك الوطــين ســامه بشــل مبــارش يف تطويــر 
مهاراهتــا عــن طريــق الــدورات التدريبيــة وصقــل املهــارات، 
ورفدهــا بــل مــا هــو جديــد يف اختصاصهــا، مشــرية إىل 
ــرأة ودوره واحض جــدًا يف هــذا  ــة لمتكــني امل ــك حاضن أن البن

ــد اخلــاريج أو الداخــي. املجــال ســواء عــى الصعي
وتقــول "هنالــك إميــان كبــري بالــدور الــذي تلعبــه املــرأة وقدرهتــا 
عــى إحــداث الفــرق والتغيــري، ويدمعهــا لتحقــق مطوحهــا، 
وهــذا اكن يشء أســايس جــدًا حــى أصــل إىل هــذا املســتوى 

الوظيــي وأنافــس عــى أعــى املســتويات اإلداريــة".  

وفاء عدوان في سطور
- بالوريوس إدارة أمعال وحماسبة من جامعة القدس 

املفتوحة.
- خربة مرصفية )14( عاما.

- حاصلة عى عدة هشادات تدريبية أمهها: 
TOT TRAINING  CERTIFICATE

 TOT IN MS OFFICE PROGRAMES
CERTIFICATE

 WOMAN EMPOWERMENT – BUSINESS
COMMUNICATION

ADVANCED SALES SKILLS
- ناشطة ومتطوعة جممتعية

- متطوعة لدى اهلالل األمحر الفلسطيين ملدة )8( 
سنوات يف عدة جماالت )اإلسعاف والطوارئ، واملرسح، 

والنشاطات املجمتعية(.
- مدربة حمو أمية يف جمال احلاسوب للنساء – مركز 

نسوي قلنديا.
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العمــل يف مؤسســة   - فلســطني  البنــوك يف   - رام هلل 
مرصفيــة عريقــة اكلبنــك العــريب ليــس أمــرًا هســاًل، فكيــف 

ــه؟ ــادّي في الوصــول إىل منصــب قي
ــوارد  ــرة امل ــرة دائ ــاد مدي ــن العق ســالم دمحم ســيف الدي
البرشيــة يف البنــك خطــت طريــق جناحهــا بــإدارة الوقــت 
واالنضبــاط الكبرييــن، باإلضافــة إىل العمــل املســمتر عــى 

تطويــر القــدرات الذاتيــة واملهنيــة.
تدرجــت ســالم يف معلهــا الوظيــي، فقــد التحقــت بالبنــك 
ــل  ــت، لتعم ــة بريزي ــن جامع ــا م ــد خترجه ــام 1995 بع ع
موظفــة يف دائــرة املــوارد البرشيــة، ومــن مث متــت ترقيهتــا 
وظيفيــا لتحصــل عــى منصــب مديــر معليــات املــوارد 
البرشيــة )HR operation manager(، مث مديــر دائــرة 

.)country HR head VP( املــوارد البرشيــة

التميز في األداء أساس النجاح
تؤكــد ســالم أن المطــوح والعمــل اجلــاد والرغبــة يف التعمل 
والتطــور ومتابعــة لك جديــد يف جمــال معلهــا ومعــل اكفــة 
أقســام البنــك هــو طريــق النجــاح. وتقــول "بالتأكيــد حــب 
مــا تقــوم بــه والمتــز يف األداء والنتــاجئ اكن مــا مــزين 
خــالل معــي، واكن األســاس يف جنــايح والوصــول إىل 

هــذا املنصــب".
وتضيــف "جتربــة أن يكــون الخشــص قياديــا خاصــة يف 
مؤسســة عريقــة ومنتــرشة عــرب العــامل وتواكــب أحــدث 

خطط وطموحات
حصلــت ســالم حديثــا عــى هشــادة املاجســتري يف إدارة 
األمعــال التنفيذيــة)EMBA(، ويه تنظــر إىل املســتقبل 
ــي  ــذا فه ــدود، هل ــد ح ــف عن ــذي ال يتوق ــاحم ال ــني الط بع

ــح إىل: ت

تنسيق بين مهام العمل والحياة األسرية
تعتقــد ســالم أن التنســيق بــني مهــام العمــل واحليــاة 
ــول  ــدمع النجــاح. وتق ــارة ت ــة يه مه ــة واالجمتاعي األرسي
"التنســيق بــني مهــام العمــل واحليــاة األرسيــة واالجمتاعيــة 
هــو أحــد املهــارات الــي تــدمع جنــايح كأم لعائلــة وإدارة 
ــة اخلاصــة، وهيلع  ــايت االجمتاعي ــي وحي منصــي الوظي
فــإن إدارة وقــي بفعاليــة للتوفيــق بــني دوري الوظيــي 
والعائــي واالجمتــايع، إضافــًة إىل الــدور املهــم الــذي 
يلعبــه أوالدي وعائلــي وأصدقــايئ وفريــق العمــل يف 
ــالزم ســامه بقــوة يف جنــايح  ــدمع والتعــاون ال تقــدمي ال

ــوغ منصــي احلــايل". وبل

 سالم العقاد... 
طمــوح متجــدد فــي مؤسســة 

مصرفيــة عريقــة  

مديرة دائرة الموارد البشرية في البنك العربي فلسطين

تحت الضوء

التطــورات يف جمــال العمــل املــرصيف والتكنولــويج، ليس 
ــك مســؤولية كبــرية  هســاًل عــى اإلطــالق، حيــث يضــع ذل
عــى الخشــص مــن حيــث رضورة تطويــر قدراتــه ومهاراتــه 
إىل  باإلضافــة  متواصــل،  بشــل  والخشصيــة  الذاتيــة 
ــر الطــامق ليجــاري  ــك تطوي ــب، وكذل ــة اجلوان ــام باف اإلمل
التغيــريات، حيــث إنــه يشــل القــدوة واملرجــع لملوظفــني ".
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أجمل اللحظات
تؤكــد ســالم أن اللحظــات الســعيدة الــي عاشــهتا خــالل 
املتتاليــة  اإلجنــازات  فتحقيــق  عديــدة،  بالبنــك  معلهــا 
واملســامهة يف جناحــات البنــك هــو حبــد ذاتــه إحــدى 

اللحظــات الســعيدة الــي تعيهشــا يف لك مــرة. 
ــرة  ــر دائ ــي لشــغل منصــب مدي ــف "مكــا أن ترقي وتضي
املــوارد البرشيــة هــو أمه اللحظــات الســعيدة الــي مــرت 
ــق إعــادة  ــاري لملشــاركة يف فري ــك اختي يب أيضــا، وكذل
ــك  ــة معــي بالبن ــريب يف بداي ــك الع ــات البن هندســة معلي

ــق الســعادة والتحفــز يف داخــي".  خل

تحويل العقبات إلى فرص
وحــول كيفيــة ختــي الصعوبــات يف العمــل، تشــري ســالم 
البنــك  مكؤسســة  عريقــة  مؤسســة  يف  العمــل  أن  إىل 
العــريب الــي لدهيــا سياســات معــل واحضــة وخطــط 
اســراتيجية متينــة، إىل جانــب دمع املؤسســة الــدامئ عــى 
الصعيديــن النفــي واملهــين مــن حيــث متكــني املوظفــني 
ــة املهــارات وتقــدمي  ــة للتطــور وتمني وتوفــري فــرص متافئ
اكفــة االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة الــي تواكــب 
لك مــا هــو جديــد يف عــامل املصــارف، ســامه يف تذليــل 
ــدم.  ــا إىل فــرص للتطــور والتق ــات وحتويله ــة الصعوب اكف
وتضيــف "مكــا أن العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــع فريــق 
معــل ممتــرس ومتجــذر يف العمــل املــرصيف يســامه 

ــات". ــة صعوب ــة أي أيضــا يف مواجه

ماذا يقول مسؤولها المباشر؟
يقــول مديــر منطقــة فلســطني للبنــك العــريب الســيد مجــال 
حــوراين "ســالم مــن املــدراء املمتزيــن يف البنــك العــريب 
ــاءة  ــة بكف ــوارد البرشي ــرة امل ــود دائ ــث تق – فلســطني، حي
واقتــدار، وميزهــا أهنــا خشصيــة قياديــة مطوحــة، تمتتــع 
خبــربات ممتــزة، ذات اطــالع واســع، وتعمــل عــى تطويــر 
نفهســا وفريقهــا بشــل دامئ، وتمتــز بقدراهتــا العاليــة 
للعمــل بــروح الفريــق الواحــد". ويضيــف حــوراين" تعمــل 
ســالم مــع مــدراء الدوائــر األخــرى لوضــع وتنفيــذ خطــط 
ــك يف فلســطني، ولدهيــا  ــادر البــرشي يف البن ــر ال تطوي
املشــكالت،  عــى  التغلــب  يف  عديــدة  جنــاح  قصــص 

ــة املتغــريات". ــة اكف ــذات، ومواكب ــر ال والتطــور وتطوي

•  مواكبــة التطــور الرسيــع يف العــامل وخاصــة يف املجــال 
ــك العــريب الســباق يف تبــين  ــث إن البن ــويج، حي التكنول
ــة  ــه مــن حيــث هسول وتطبيــق لك مــا يهســل عــى معمتدي
احلصــول عــى اخلدمــة يف أي وقــت وأي مــان، باإلضافة 

إىل نوعيــة اخلدمــة املقدمــة.  
•  االسمترار يف متكني فريق العمل من حتقيق النجاح.

•  العمــل مبشــيئة هلل عــى متكــني أبناهئــا مــن إمكــال 
تعلميهــم وحصوهلــم عــى أعــى الهشــادات العمليــة.

 وتؤكــد أن العمــل مــع فريــق مبــدع وممتــز وإدارة حكميــة 
بقيــادة مديــر املنطقــة الســيد مجــال حــوراين، ومنــح الثقــة 
وتفويــض الصالحيــات خيلــق الدافــع واحلافــز لالرتقــاء 
بالعمــل وحتقيــق املزيــد مــن النجاحــات، وبالتــايل العديــد 

مــن حلظــات الســعادة.

سالم العقاد في سطور
- مديــرة دائــرة املــوارد البرشيــة يف البنــك العريب 

. فلسطني

- بالوريــوس حماســبة/ جامعــة بــري زيت.

- ماجســتري إدارة إمعــال تنفيــذي/ جامعــة بــري زيت.

- مــدة اخلــربة 26 عاما.

- تــارخي التعيــني يف البنــك العــريب: 1995/1/21.
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رام هلل - البنــوك يف فلســطني - بــدأت لطفيــة اجليــويس 
عامــا   )32( قبــل  القاهــرة معــان  بنــك  مســريهتا يف 
بتعييهنــا يف موقــع ســكرترية يف مكتــب املديــر اإلقلــي، 
ــة معــل أقســام  ــم طبيع ــا الفرصــة لفه ــت هل ــي أتاح وال
ــة  ــالت البنكي ــع املعام ــل م ــة التعام ــة، وكيفي ــك املختلف البن
والسياســات  اإلداريــة  النظــم  واســتيعاب  املتنوعــة، 
الداخليــة للبنــك. تلــك التجربــة أهلهتــا لالنتقــال للعمــل يف 
دائــرة التهسيــالت، ومــن مث دائــرة الرقابــة عــى االئمتــان. 
ــة، ازدادت خربهتــا ومعرفهتــا  وعــى مــدار ســنوات طويل
لالنتقــال إىل منصــب  أهلهــا  مــا  البنكيــة،  باملعامــالت 
مســؤول يف الدائــرة، ومــن مث تــويل منصــب مديــرة دائــرة 

ــايل.    ــا اإلداري احل ــو منصهب ــان، وه ــة االئمت معلي

بين التحديات واإلنجازات
جتربــة لطفيــة يف القطــاع املــرصيف متنوعــة وغنيــة، مجتــع 
مــا بــني التحديــات والصعوبــات ومعليــة التغلــب علهيــا 
وحتقيــق المطــوح واإلجنــازات. تقــول لطفيــة "املنصــب 
واإلدارة،  القيــادة  مهــارات  بتطويــر  مرتبــط  القيــادي 
ومهــارات التواصــل عــى املســتويني املهــين واالجمتــايع 
املنصــب  فهــذا  اخلــربات،  واكتســاب  العمــل  بيئــة  يف 
ــة  ــل املختلف ــع ظــروف العم ــارة م ــايط مبه يســتديع التع
ــات املتنوعــة  ــه، والتعامــل مــع أمنــاط الخشصي واحتياجات

ــل". ــة العم يف بيئ

خطط مستقبلية
بعــد اثنــني وثالثــني عامــا مــن العمــل املــرصيف، فــإن 
ــى  ــة تعمتــد بشــل أســايس ع ــط املســتقبلة للطفي اخلط
واالســمتتاع  واألوالد،  العائلــة  مــع  أكــرب  وقــت  قضــاء 
باإلجنــازات الــي مت حتقيقهــا واســتغالهلا لتحقيــق حملهــا 

بانشــاء مرشوعهــا اخلــاص. 

لطفيــة الجيوســي...خبرة عمرها 
)32( عامــًا وقياديــة نجحــت فــي 

التعامــل مــع الضغوطــات

مديرة دائرة عملية االئتمان في بنك القاهرة عمان

تحت الضوء

وتضيــف "ممــا ال شــك فيــه أنــه مــن أمه التحديــات المــرأة 
ــا  ــق م ــو التوفي ــوك ومبنصــب إداري ه ــة معــل البن يف بيئ
ــات  ــة، والواجب ــن ناحي ــل م ــط العم ــؤوليات وضغ ــني مس ب
األرسيــة وااللزتامــات العائليــة واالجمتاعيــة مــن ناحيــة 
ثانيــة، خصوصــا مســؤولية األبنــاء يف املراحــل األساســية 
الصعيديــن  عــى  والــدمع  املســاعدة  تســتوجب  والــي 
الــدرايس واالجمتــايع وســبل تطويــر الــذات، ورضورة 
إحــداث التــوازن مــا بــني هــذه املســؤوليات هــو أحــد أمه 

ــرب الســنني". ــي مت اكتســاهبا ع اخلــربات ال
ــة  ــه مــن أمه املهــارات املكتســبة والروري وتشــري إىل أن
ــد  ــوازن املثــايل يه إدارة الوقــت، وحتدي ــق الت أيضــا خلل
األولويــات، والقيــادة واإلدارة الســلمية والصحّيــة واألمه 
ــة إىل حتفــز  ــا، باإلضاف هــو تنظــم املســؤوليات وتوزيعه

ــدمع العائــي واســتيعاب وتفهــم ظــروف العمــل. ال
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لحظات صعبة وأخرى جميلة 
ــا  ــن أمهه ــات، لك ــن التحدي ــد م ــة العدي ــتعرض لطفي تس

وأكرهــا تعقيــدًا بالنســبة إلهيــا اكن يف فــرة انتقــال 

اإلدارة اإلقلمييــة مــن مدينــة نابلــس، وهــو مــان ســكهنا 

وأرسهتــا، إىل رام هلل، ممــا اضطرهــا للعمــل يف رام هلل 

والتنقــل يوميــا بــني املدينتــني. 

ــث إن  ــدًا حي ــت أكــر تعقي ــك تقول"الصــورة اكن حــول ذل

ــة، مــا ترتــب  هــذه الفــرة اكنــت خــالل االنتفاضــة الثاني

عليــة صعوبــات يف املواصــالت، واضطــررت إىل املبيــت 

والتعــرض لملشــالك  رام هلل  عائلــي يف  عــن  بعيــدًا 

واملخاطــر عــى الطــرق. أيضــا، التنقــل زاد ســاعات 

إضافيــة عــى ســاعات الــدوام، ممــا شــل عبــًا إضافيــا 

أدى إىل تقليــص الوقــت اخلــاص بالعائلــة، إال أن الــدمع 

ــة قــد ســامهت بشــل كبــري يف احلــد  واملســاندة العائلي

ــات".  ــذه الصعوب ــن ه م

ــد ســامهت  ــة ق ــة أن هــذه الظــروف الصعب ــدت لطفي وأك

بشــل كبــري يف تغيــري نظرهتــا للكثــري مــن األمــور، 

بإجيابيــة،  املواقــف  ملعظــم  تنظــر  أصبحــت  حبيــث 

وتتعامــل مــع الطــوارئ واألحــداث املتغــرية بسالســة 

ــة  ــة إىل أهنــا اكســبهتا خــربة إضافي ــة، باإلضاف وواقعي

يف التخطيــط والتنظــم وأســاليب التغلــب عــى املواقــف 

الصعبــة. 

"خــالل  لطفيــة  تقــول  امجليلــة،  اللحظــات  وحــول 

ــة يف بنــك القاهــرة معــان، متكنــت مــن  مســرييت الطويل

التعــرف عــى عــدد كبــري مــن الزمــالء، وبنــاء الكثــري مــن 

الصداقــات امحلميــة وامجليلــة، مكــا متكنــت مــن قضــاء 

أوقات ممتعة  واملشــاركة يف املناســبات الســعيدة )أعياد 

امليــالد، واإلجنــازات والرقيــات، وزواج، جنــاح...(، حيــث 

إن روح التعــاون واحملبــة واالهمتــام مــا بــني الزمــالء اكن 

دامئــا موجــودًا. 

 ماذا يقول الزمالء والمسؤول المباشر عنها؟
يؤكــد الزمــالء يف العمــل ومســؤوهلا املبــارش أن لطفيــة 

تمتتــع بالصفــات التاليــة:

-  االلزتام بالعمل والتعلميات النامظة له.

-  القدرة عى إدارة وتوجيه فريق العمل. 

مــع خمتلــف   والتواصــل  االتصــال  عــى  القــدرة    -

اهلــدف. لتحقيــق  اجلهــات 

-  الشعور باملسؤولية واالنمتاء لملؤسسة.

لطفية الجيوسي في سطور
-  االمس: لطفية اجليويس.

اقتصــاد/  بالوريــوس  الهشــادات:    -

جامعــة  مــن  ومرصفيــة  ماليــة  علــوم 

الريمــوك. 

-  اخلــربة العمليــة: )32( عامــا إذ بــدأت 

العمــل بتــارخي 1989/1/3.
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مســؤوليته  مضــن   - فلســطني  يف  البنــوك   - هلل  رام 
ــدم  ــف القطاعــات، ق ــة ومســاندته املســمترة ملختل املجمتعي
بنــك األردن دمعــه لملعهــد الفلســطيين للطفولــة التابــع 
يف  لملســامهة  نابلــس،  يف  الوطنيــة  النجــاح  جلامعــة 
ــل  ــة املعهــد لتقــدمي خدمــات التأهي ــز قــدرات وجهوزي تعزي

والــدجم لألطفــال املصابــني بطيــف التوحــد.
وقــام وفــد مــن البنــك مض املديــر اإلقلــي لفــروع البنــك 
يف فلســطني حــامت فقهــاء، ومســؤولة العالقــات العامــة 
رجــاء اجلباريــن، ومديــر فــرع رفيديــا شــامل عبــد اهلــادي، 
بزيــارة جامعــة النجــاح، حيــث اكن يف اســتقباهلم رئيــس 
اجلامعــة األســتاذ الدكتــور ماهــر النتشــة، حبضــور مديــر 
الشــعار،  عــي  الدكتــور  للطفولــة  الفلســطيين  املعهــد 
ــة  ــات العام ــر العالق ــن، ومدي ــيد الكخ ــايل رش ــر امل واملدي
ــد  ــة يف املعه ــات العام ــد احلســيين، ومســؤولة العالق خال

ــدويم. ــا الق دين
ورحــب النتشــة بوفــد بنــك األردن، شــاكًرا إدارة البنــك 
عــى جهودهــا املتواصلــة يف خدمــة املجمتــع الفلســطيين، 
ممثًنــا دور البنــك يف دمع املعهــد الفلســطيين للطفولــة 
التابــع للجامعــة، خاصــة مــع تزايــد حاجــة املعهــد للــدمع 
نظــرًا لتوســيع نطــاق خدماتــه وتطويرهــا لتمشــل املراحــل 

بنك األردن يدعم المعهد الفلسطيني للطفولة التابع لجامعة النجاح

العمريــة األكــرب مــن األطفــال املصابــني بطيــف التوحد ومه 
الفئــة العمريــة مــن 10-16 عامــا، بعــد أن اكنــت تقتــرص 

عــى مــن مه دون العــارشة مــن العمــر.
ــة  ــي حققهتــا جامع ــاء باإلجنــازات ال ــدوره، أشــاد فقه ب
الوطنيــة، كــرصح تعلــي فلســطيين متفــوق  النجــاح 
عــى املســتوى الــدويل، ممثًنــا اجلهــود الــي تبذهلــا إدارة 
ــايل يف فلســطني. ــم الع ــريق مبســتوى التعل ــة لل اجلامع
وأوحض فقهــاء أن دمع بنــك األردن لملعهــد الفلســطيين 
البنــك  رؤيــة  مضــن  يــأيت  للجامعــة  التابــع  للطفولــة 
ــا  ــي يســى دوًم ــة ال االســراتيجية ومســؤوليته املجمتعي
إىل توجهيهــا يف دمع القطاعــات التمنويــة الــي تهســم يف 
ــم،  ــة والتعل ــايع الصح ــني املجمتــع، خاصــًة يف قط متك
مؤكــًدا أمهيــة اخلدمــات الــي يقدمهــا املعهــد لــدمع هــذه 
الفئــة مــن األطفــال وعائالهتــم نفســًيا وتعلميًيــا وترفهيًيــا، 
ال ســميا املراحــل التطويريــة اجلديــدة الــي تهســم يف 
متكــني األطفــال مــن بنــاء مســتقبلهم، واســتغالل مواههبــم 
وقدراهتــم بشــل معــي، لتعزيــز اعمتــادمه عــى أنفهســم، 
ومنــع أيــة انتاســة يف حــال انقطاعهــم عــن العــالج 

ــل والتأهي
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ويختتم حملة تطعيم موظفيه ضد »كورونا«

ويرسم فرحة العيد على وجوه األطفال

ويجدّد دعمه لمؤسسة التعاون

يف إطــار دمعــه جلهــود احلكومــة يف الوصــول إىل املناعــة 
ــا مــن حرصــه الــدامئ  املجمتعيــة ضــد فــريوس كورونــا، وانطالًق
عــى ســالمة موظفيــه، اختــمت بنــك األردن محلــة تطعــم ملوظفيــه 
ضــد فــريوس كورونــا "كوفيــد- 19"، بالتعاون مــع وزارة الصحة. 
وتلــى موظفــو البنــك يف خمتلــف احملافظــات، لقــاح "ســبوتنيك" 
الــرويس، مــن خــالل طــوامق وزارة الصحــة، بالتنســيق مــع 
ــي  ــم ملوظ ــة تطع ــص نقط ــا مت ختصي ــة، مك ــات املختلف املديري

مضــن محلــة "مًعــا نصنــع األمــل" الــي ينمظهــا نادي شــباب رام 
هلل وبــدمع كــرمي مــن بنــك األردن للعــام التاســع عــى التــوايل، 
ــل وذوهيــم  ــي طف ــن مئ ــر م ــى شــفاه أك ارتمســت البمســة ع
بعــد تســملهم قســامئ لــرشاء كســوة العيــد واأللعــاب، وذلــك خــالل 
احلفــل الــذي نمظــه النــادي، حتــت رعايــة حمافــظ حمافظــة رام 
هلل والبــرية د. ليــى غنــام، وحبضــور مســؤولة العالقــات العامــة 
يف بنــك األردن رجــاء اجلباريــن، ومديــرة املــوارد البرشيــة رميــا 
احلســن ومديــر املبيعــات محمــود طلــوزي وطــامق مــن البنــك 
ومســؤويل النــادي. واســتفاد مــن امحللــة أطفــال مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، وأيتــام، وعائــالت مســتورة مــن حمافظــة 

ــرية. رام هلل والب

املتواصــل  دمعــه  عــى  األردن  بنــك  النــادي  ممثلــو  وشــكر 
ــة  ــع األمــل" وحرصــه عــى العناي ــا نصن ــة "مًع والســنوي محلل
ــة يف إدخــال الهبجــة  ــة امحلل ــن أمهي ــري، مؤكدي ــل الصغ باجلي
لقلــوب األطفــال، ملــا محتلــه مــن معــاين املشــاركة والعطــاء هلــذه 

ــاعدة. ــا لملس ــد احتياًج ــة األش الفئ

جــدد بنــك األردن للعــام الســادس عــى التــوايل دمعــه الســنوي 
ملؤسســة التعــاون، عــرب تقــدمي دمع خســي لــرباجم املؤسســة 
املختلفــة، انطالًقــا مــن مســؤوليته االجمتاعيــة وتأكيــًدا عــى 
الزتامــه باملســامهة يف حتقيــق التمنيــة عــى خمتلــف األصعــدة 
داخــل املجمتــع الفلســطيين. وأكــد املديــر االقلــي لبنــك األردن 
ــأيت اســتمكااًل  ــد ي ــاء أن هــذا التجدي يف فلســطني حــامت الفقه
للــدمع والرشاكــة عــى مــدار األعــوام الســابقة، والــي تضمنــت 

ــك. ــة للبن ــر اإلدارة اإلقلميي اإلدارة والوســط داخــل مق

مســامهة البنــك يف رعايــة التقــومي الســنوي للتعــاون والــذي 
ــاء  ــت الفقه ــباب. ولف ــرأة والش ــني امل ــاريع متك ــه ملش ــب ريع يذه
اىل أن البنــك يف تواصــل مســمتر مــع اكفــة فــات ورشاحئ 
ــي  ــا إىل دمع املشــاريع ال املجمتــع الفلســطيين، ويســى دوًم
ــة مســتدامة، مشــيًدا  ــق تمني ــة عــى املجمتــع وحتق ــود باملنفع تع
ــرب  ــطينيني ع ــود الفلس ــز مص ــاون يف تعزي ــة التع ــدور مؤسس ب

ــا. ــا ومحالهت براجمه



مجلة البنوك في فلسطين 40

بانورامـــــــا

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - اســتحوذ البنــك الوطــين 
عــى اكفــة احلصــص يف الرشكــة اإلســالمية الوطنيــة 
املبــارشة  عــى حصتــه  مــع احملافظــة  لالســتمثارات، 
يف البنــك االســاليم الفلســطيين بنســبه 25 %، وذلــك 
تنفيــذًا ملذكــرة التفــامه املوقعــة مســبقا برعايــة ســلطة النقد 

أعلــن البنــك الوطــين عــن نتــاجئ بياناتــه املاليــة املوحــدة 

صــايف  بتحقيقــه   ،2021 العــام  مــن  األول  للنصــف 

ــود مهنــا  ــيك، يع ــون دوالر أمري ــت 9.43 ملي ــاح بلغ أرب

ــيك لصــاحل مســامهي  ــني دوالر امري ــارب 4 مالي ــا يق م

ــون دوالر  ــل 59.63 ملي ــغ امجــايل الدخ ــك، مكــا بل البن

ــد والعمــوالت  ــرادات الفوائ أمريــيك، وحققــت صــايف إي

49.34 مليــون دوالر أمريــيك.

امــا قامئــة املركــز املــايل املوحــدة مكــا يف 30 حزيــران 

بنودهــا بشــل طفيــف، حيــث  2021، فمنــت معظــم 

جسلــت ودائــع معــالء البنــك 2.38 مليــار دوالر أمريــيك، 

وبلغــت موجــودات البنــك 2.85 مليــار دوالر. أمــا حمفظــة 

التهسيــالت والمتويــالت االئمتانيــة املبــارشة فجسلــت 

1.72 مليــار دوالر يف النصــف األول مــن العــام 2021.   

وتعقيبــا عــى النتــاجئ، أشــار مســري زريــق رئيــس جملــس 

إدارة البنــك الوطــين اىل أن حالــة التعــايف االقتصــادي 

نتــاجئ أمعــال  بــدأت تظهــر يف  مــن جاحئــة كورونــا 

للبنــك الوطــين  الــرشاكت، مؤكــدًا أن النتــاجئ املاليــة 

وحققــت  مرضيــة   2021 العــام  مــن  األول  للنصــف 

األهــداف املطلوبــة. 

البنــك الوطنــي يســتحوذ علــى كافــة الحصص فــي الشــركة اإلســالمية الوطنية لالســتثمارات 

ويفصح عن بياناته المالية الموحدة للنصف األول من العام 2021

حافظ على حصته المباشرة في البنك اإلسالمي الفلسطيني بواقع 25 %

الفلســطينية، ومتاشــيا مــع اســراتيجيهتا. حيــث اشــرى 
البنــك الوطــين اكمــل حصــص الــرشاكء يف الرشكــة 
ــالمية  ــة اإلس ــع الرشك ــل بي ــطينية، مقاب ــالمية الفلس اإلس
البنــك  مــن حصهتــا يف  لالســتمثارات جلــزء  الوطنيــة 

اإلســاليم الفلســطيين للــرشاكء يف الرشكــة.

وحتــدث زريــق عــن اســتحواذ البنــك الوطين عــى الرشكة 

اإلســالمية الوطنيــة لالســتمثارات بــرشاء اكفــة حصــص 

الــرشاكء تنفيــذًا ملذكــرة التفــامه املوقعــة يف وقــت ســابق 

برعايــة ســلطة النقــد الفلســطينية، حيــث قامــت الرشكــة 

االســالمية الوطنيــة لالســتمثارات ببيــع جــزء مــن حصهتــا 

يف البنــك اإلســاليم الفلســطيين للــرشاكء يف الرشكــة. 

مؤكــدًا أنــه ترتــب هيلع اإلبقــاء عــى حصــة البنــك الوطــين 

املبــارشة يف البنــك اإلســاليم الفلســطيين مكــا يه 

بواقــع 25 %، وبالتــايل لــن يرتــب عــى ذلــك أثــر عــى 

رحبيــة البنــك العائــدة عــى املســامهني، إال أنــه وفقــا 

ملعايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة لــن تظهــر البيانــات املاليــة 

بشــل موحــد مــع البنــك اإلســاليم الفلســطيين.

مــن ناحيتــه، تطــرق الرئيــس التنفيــذي للبنــك الوطــين 

األول  للنصــف  البنــك  إجنــازات  إىل  خليــل  ســالمة 

مــن العــام 2021، مؤكــدًا أن البنــك اســتطاع حتقيــق 

ــت  ــة بوق ــد خططــه التطويري ــة عــى صعي إجنــازات نوعي

زمــين قيــايس، ابتــداء مــن تأهيــل الــادر البــرشي، إىل 

اإلجــراءات والسياســات املتبعــة، وأيضــا تطويــر األنمظــة 

والبــى التحتيــة التكنولوجيــة الــي يســتند إلهيــا البنــك.
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ــا غــري  ــك الوطــين يف اجمتاعه ــة للبن ــة العام ــت اهليئ صادق
العــادي الــذي عقــد يف مدينــة رام هلل، عــى رفــع رأس مــال 
البنــك املــرصح بــه إىل 110 ماليــني دوالر أمريــيك، واملدفوع 
إىل 105.53 مليــون دوالر أمريــيك، وذلــك عــن طريــق طــرح 
ــون هســًا  ــارب 13.76 ملي ــا يق ــة م ــادة والبالغ أهســم الزي
ــل  ــد مقاب ــة دوالر واح ــام بالقميــة االمسي ــوي ع ــاب ثان الكتت
لك هســم، وســيمشل االكتتــاب مجيــع مســامهي البنــك مكــا 

ــة  ــتمثار األورويب اتفاقي ــك االس ــين وبن ــك الوط ــع البن وق
توزيــع خماطــر دمعــا لملشــاريع الصغــرية واملتوســطة 
يف فلســطني وتهسيــل حصوهلــا عــى المتويــل مــن أجــل 
دمع تنفيــذ اتفاقيــة اإلقــراض املربمــة مــع البنــك يف وقــت 
ــاع.  ــذا القط ــيك هل ــون دوالر أمري ــة 50 ملي ــابق، بقمي س

حتــت شــعار "إن مل نكــن حنــن، مفــن اذا؟" قــدم البنــك الوطين 
رعايتــه للحــدث الســنوي TEDxAlQudsUniversity الــذي 
نمظتــه جامعــة القــدس للعــام الثالــث. ومض اللقــاء طلبــة مــن 
اجلامعــة، وخرجيــني، وأعضــاء مــن اهليئــة التدريســية وبعــض 
الضيــوف، إضافــة إىل 10 متحدثــني ملهمــني ناقشــوا أفــارًا 

المصادقة على رفع رأس مال البنك المصرح به إلى 110 ماليين دوالر

Covid-19 اتفاقية لتسريع عملية تعافي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من آثار

 TedxAlQudsUniversity البنك الوطني يقدم رعايته لملتقى

بتــارخي انعقــاد اجمتــاع اهليئــة العامــة غــري العــادي.
ــك الوطــين  ــق، رئيــس جملــس إدارة البن وأوحض مســري زري
ــامغ  ــأيت بالتن ــة ي ــذه املرحل ــك يف ه ــال البن ــع رأس م أن رف
مــع خطــط البنــك التطويريــة لتعزيــز مانــة البنــك عــى اكفــة 
األصعــدة، مشــريًا إىل أن هــذه اخلطــوة ســتعمل عــى تعزيــز 
قــدرة البنــك لالســتجابة الفوريــة ألي خماطــر حممتلــة، إضافة 

إىل تدعــم أدائــه املــايل.

ــة مــن  ــك الوطــين، مــن خــالل هــذه االتفاقي ســيمتكن البن
تيســري إيصــال المتويــل إىل مؤسســات القطــاع اخلــاص 
تقــدمي  عــن طريــق  الفلســطينية،  واملتوســطة  الصغــرية 

ــة.  ــد خمفض ــب فوائ ــة ونس ــراض مرن رشوط إق

اجمتاعيــة واقتصاديــة وبيئيــة وعملية وسياســية.  ســلط احلدث 
ــداث  ــاب إلح ــل الش ــا اجلي ــي ميتلكه ــوة ال ــى الق الضــوء ع
التغيــري يف املجمتــع، وذلــك مــن خــالل عــرض املتحدثــني 
ألفــارمه وقصصهــم هبــدف إهلــام احلضــور ومتكــني الشــباب 

وحهثــم عــى إحــداث التغيــري. 

تماشيًا مع خطط البنك الوطني التطويرية
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ــات  ــط خلدم ــرشق األوس ــة ال ــين ورشك ــك الوط ــع البن وق

الدفــع /MEPS فلســطني، اتفاقيــة تعــاون مشــرك لزتويــد 

معــالء البنــك مــن أحصــاب احملــال التجاريــة والــرشاكت 

ــف أحنــاء الوطــن  ــة يف خمتل ــارة اإللكروني ــع التج ومواق

بنقــاط البيــع االلكــروين )POS( وخدمــات بوابــات الدفــع 

اإللكــروين. جــرى التوقيــع يف مقــر اإلدارة العامــة للبنــك 

الوطــين يف رام هلل، ووقعهــا الرئيــس التنفيــذي للبنــك 

 /MEPS لرشكــة  التنفيــذي  والرئيــس  خليــل،  ســالمة 

ــس. فلســطني دمحم حل

ومبوجــب االتفاقيــة، ســتقدم رشكــة MEPS نقــاط البيــع 

اإللكــروين )POS( وخدمــات بوابــات الدفــع اإللكــروين 

لعمــالء البنــك الوطــين، والــي ســتتيح هلــم اســتقبال 

MEPS البنك الوطني يوقع اتفاقية تعاون مع شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع

الدفعــات اخلاصــة بعمليــات الدفــع والــرشاء. مكــا ســتتيح 

اخلدمــة لعمــالء البنــك مــن محلــة بطاقــات اخلصــم الفــوري 

الــرشاء  أمثــان معليــات  ســداد  االئمتانيــة  والبطاقــات 

ــة أو مــن خــالل  والتســوق مــن خــالل حســاباهتم املرصفي

رصيــد البطاقــة، دون احلاجــة الســتخدام النقــد، ودون 

هــذه  وســتهسل  االســتخدام.  عــى  معولــة  أي  محتــل 

اخلدمــة عــى التجــار باحلــد مــن التكــدس اليــويم للنقــد 

يف حماهلــم التجاريــة، وستســامه كذلــك يف زيــادة التنــوع 

ــى  ــني ع ــع املواطن ــع، لتجشي ــاط البي ــار نق ــز انتش وتعزي

اســتخدام تقنيــات الدفــع والســداد اإللكــروين عوضــا عــن 

ــد.  ــل بالنق التعام
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بنك اإلسكان يساهم في دعم صندوق منح ذوي اإلعاقة في جامعة النجاح الوطنية 

بنك االسكان يدعم األنشطة المجتمعية من خالل المساهمة بتأهيل قاعة بلدية حلحول

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - ســامه بنــك اإلســان يف 
دمع صنــدوق املنــح الدراســية للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة 
يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، والــذي هيــدف إىل توفــري 
منــح دراســية لكيــة وجزئيــة هلــؤالء الطلبــة، أو ممــن أوليــاء 
الدخــل  إىل حمــدودي  أو  اإلعاقــة،  ذوي  مــن  أمــورمه 

ــة. ــة الصعب ــن األوضــاع االقتصادي ــن م املتأثري
وأكــد الســيد أســامة حــرز هلل املديــر اإلقلــي لبنــك 
اإلســان بــأن  الفــرد  الواحــد منــا قــادر عــى التغيــري 
واإلمنــاء واالبتــار، مشــريًا إىل أن مســامهة البنــك تــأيت 
مــن أجــل متكــني الطالــب احملتــاج مــن اســتمكال تعلميــه 
ــاء شــعبه،  ــايق أبن ــاء الوطــن كب اجلامــي واملســامهة ببن
معــربًا عــن االهمتــام الكبــري الــذي توليــه إدارة البنــك لــدمع 
التعلــم والتطلــع حلصــاد نتاجئــه عــى ازدهــار وتقــدم 
الوطــن واملواطــن، وعــرب عــن خفــره بالرشاكــة الــي مجتــع 

ــك مــع هــذا الــرصح األاكدميــي املعطــاء. البن
ــدوق مضــن مشــاريع  ــذا الصن ــه مت إنشــاء ه ــر بأن   يذك
مكتــب رعايــة الطلبــة ذوي اإلعاقــة يف اجلامعــة، وهــو 
أحــد املرافــق الــي مت إضافهتــا إىل مجموعــة املرافــق 
والثقافــة  والتوعيــة  لتقــدمي اخلدمــات  وذلــك  اجلامعيــة، 
اخلاصــة بأحصــاب احلاجــات اخلاصــة وأهالهيــم، عملــا 
أن املجسلــني يف اجلامعــة يف هــذا العــام 168 حالــة مهنــا 

حــاالت برصيــة، وإعاقــة حركيــة، وحــاالت إعاقــه مسعيــة، 
إضافــة إىل حــاالت ممــن أوليــاء أمــورمه مــن ذوي اإلعاقة.
القضايــا  مــن  العديــد  عــى  املكتــب يف معلــه  ويركــز 
احلقوقيــة ألحصــاب اإلعاقــة، مكــا أنــه يشــدد عــى احلــق 
ــن  ــك م ــة، وذل ــايل خاص ــم الع ــة، والتعل ــم عام يف التعل
ــه يعــد  ــم عــى مرصاعي ــاب التعل ــح ب ــأن فت ــه ب ــاب رؤيت ب
أحــد أمه القضايــا الــي إذا حتققــت ســتعمل عــى تغيــري 

ــة. ــع هــذه الفئ واق
ــك  ــك اإلســان مــن واقــع حــرص البن ــأيت مســامهه بن وت
عــى املســامهة الفعالــة باملســؤولية االجمتاعيــة، والــي 
تعتــرب مــن أوائــل اهمتاماتــه، وحرصــه عــى إمتام املســرية 
التعلمييــة لــل الطلبــة حتــت أي ظــرف اكن، مكــا أن بنــك 
اإلســان يوجــه عنايــة يف دمع ذوي اإلعاقــة، وذلــك هبــدف 
مســاعدهتم يف ابــراز قدراهتــم ومواجهــة اكفــة التحديــات 
والصعوبــات، ويقــدم خدماتــه هلــم مــن خــالل سلســة فروعه 
املنتــرشة يف نابلــس ورفيديــا وطولكــرم وغريهــا مــن مــدن 
ــه  ــن خدمات ــة م ــة إىل باق ــزة، باإلضاف ــاع غ ــة وقط الضف
اإللكرونيــة ومهنــا خدمــة "إســان موبايــل" والــي تســاعد 
عــى التعامــل املــرصيف األمثــل مــن خــالل جهــاز احملمول 

ومضــن أفضــل املعايــري الرقابيــة العامليــة.

قــام بنــك اإلســان ومــن واقــع املســؤولية االجمتاعيــة 
ومضــن سياســة التعــاون املشــرك مــا بــني البنــك ومدينــة 
حلحــول واملؤسســات احملليــة باملســامهة لتأهيــل قاعــة 
البلديــة، والــي تســتخدم لنشــاطات البلديــة واملجمتــع 
احملــي عــى حــد ســواء، وتســتقبل االجمتاعــات العامــة 

ــة.  لملدين



45العدد 87 أيلول 2021

ــك  ــا بن ــي تبناه ــول الرمقــي ال مضــن اســراتيجية التح
اإلســان للتجــارة والمتويــل، وقــع املديــر االقلــي للبنــك 
يف مدينــة رام هلل اتفاقيــة تطبيــق مــرشوع حوســبة وأمتتــة 
معليــات التهسيــالت االئمتانيــة مــع رشكــة المتــت للحلــول 
ــة الوكيــل املعمتــد لرشكــة لــزر فيــش العامليــة يف  املتامل

فلســطني. 
وقــال املديــر اإلقلــي لبنــك اإلســان الســيد أســامة 
حــرز هلل إن هــذا املــرشوع يــأيت يف إطــار اســراتيجية 
البنــك ورؤيتــه طويلــة األمــد املتعلقــة حبوســبة وأمتتــة 
ــه،   ــا لعمالئ ــي يقدمه ــة ال ــه البنكي ــه وخدمات ــع معليات مجي
هبــدف تهسيــل مهمــة احلصــول عــى التهسيــالت البنكيــة 
وتنفيــذ املعامــالت بــأرسع وقــت ممكــن دون االعمتــاد عــى 
املعامــالت الورقيــة والطــرق التقليديــة ألخــذ املوافقــات 
الالزمــة، وتقليــل املهــام اليدويــة والورقيــة، مــا ســيؤدي إىل 
رفــع مســتوى الكفــاءة واإلنتاجيــة للبنــك وإجنــاز املعامــالت 
ــذي يعــود بمثــاره عــى  ــة، األمــر ال برسعــة وسالســة تام

ــة هلــم. ــة املقدم ــع جــودة اخلدم العمــالء برف
بــدوره، قــال الســيد ســعيد زيــدان الرئيــس التنفيــذي 
لرشكــة المتــت للحلــول املتاملــة، إن هــذا املرشوع ســيكون 
أيقونــة املشــاريع الــي ينفذهــا البنــك يف جمــال حوســبة 
وأمتتــة العمليــات البنكيــة، والــذي هيــدف ألمتتــة العمليــات 
ــح  ــات لتصب ــل املوافق ــة وتسلس ــاذج الورقي ــة والمن الورقي
ــذي ســيمت ربطــه أيضــا مــع  ــة بشــٍل اكمــل، وال إلكروني

وقــد أكــد الســيد أســامة حــرز هلل املديــر اإلقلــي لبنــك 
أمهيــة  مــدى  متامــا  يــدرك  البنــك  أن  عــى  اإلســان 
ــدم املجمتــع  ــة وتق ــق تمني ــة يف حتقي املســؤولية االجمتاعي
يف  اخلــاص  القطــاع  مشــاركة  ورضورة  الفلســطيين، 
تفعيــل الــدور التمنــوي مبــا حيقــق الفائــدة املرجــوة ملختلــف 
ــدامئ عــى  ــة، مؤكــدًا حــرص البنــك ال القطاعــات املجمتعي
البلديــات،  وخاصــة  احملليــة  املؤسســات  مــع  التعــاون 
ــة  ــة األنشــطة االجمتاعي ــة يف دمع إقام واملســامهة الفاعل
والثقافيــة واالقتصاديــة يف املــدن واحملافظــات، وذلــك مــن 
خــالل دمع حقيــي يف جتهــز البنيــة التحتيــة الالزمــة ملثــل 

ــذه النشــاطات. ه
ــة  ــس بلدي ــد األســتاذ جحــازي مرعــب رئي ــه، أك ــن جانب م
ــات مبــا  ــع القطاع ــني مجي ــل األدوار ب حلحــول عــى تام
ــة  ــن املســؤولية الوطني ــا م ــاع اخلــاص انطالق ــا القط فهي

واالجمتاعيــة جتــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيين. وقــد أشــار 
ــي  ــة وال ــة احلديث ــة بالرؤي ــة البلدي ــداد قاع ــة إع إىل أمهي
ختــدم املجمتــع ونشــاطاته وتــدمع تقدمــه، ومضــن أحــدث 

ــة.  ــا احلديث الوســائل التكنولوجي
ــذه  ــى ه ــان ع ــك اإلس ــكره لبن ــة ش ــس البلدي ــدم رئي وق
ــدمع  ــدمي ال ــى تق ــاص ع ــاع اخل ــدًا القط ــادرة، مناش املب
الــدامئ للجهــود الــي تقــوم هبــا البلديــة والــي ختــدم 

مدينــة حلحــول.
وتــأيت هــذه املســامهة مضــن دور بنــك اإلســان الفاعــل 
لتعزيــز رؤيــة تمنويــة منبثقــة مــن مفهــوم التمنيــة املســتدامة 
ــاء الشــعب الفلســطيين، وقــد عكــس  وروح املســؤولية ألبن
مرشقــة  حضاريــة  صــورة  املســامهة  هــذه  يف  البنــك 
يف العمــل االجمتــايع، وأظهــر الرغبــة القويــة يف دمع 

ــع. ــاطات املجمت نش

مواصاًل خطواته نحو التحول الرقمي ... بنك اإلسكان يوقع اتفاقية مع شركة التمت للحلول المتكاملة
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بانورامـــــــا

قواعــد البيانــات احلاليــة، عملــا أن نظــام لــزر فيــش ُيعتــرب 
مــن أفضــل األنمظــة العامليــة وأكرهــا انتشــارًا يف جمــال 
حوســبة وأمتتــة العمليــات وإدارة املســتندات واألرشــفة 
األول  ليــس  املــرشوع  هــذا  أن  مضيفــا  اإللكرونيــة، 
ــبقه  ــث س ــان، حبي ــك اإلس ــع بن ــة م ــذه الرشك ــذي تنف ال
مــرشوع حوســبة وأمتتــة نظــام شــؤون املوظفــني والرواتــب 

ــة. ــات الذاتي واخلدم
لتعزيــز متــز خدماتــه  دامئــا  اإلســان  بنــك  ويســى 
واحلفــاظ عــى جنــاح طويــل املــدى، واملشــاركة بفاعليــة يف 
ــه، حيــث  اخلدمــات املبتكــرة الــي تلــي احتياجــات معالئ
إن قــم واســراتيجيات معــل بنــك اإلســان تعكــس دامئــا 
الزتامــه باملســامهة يف تقــدمي اخلدمــات املرصفيــة واملاليــة 
بصــورة ميــرسة ومتطــورة، ويعمــل عــى املشــاركة بفعاليــة 

يف اخلدمــات الــي تلــي احتياجــات معالئــه.

انطالقــا مــن اســراتيجية ورؤيــة البنــك املســتقبلية اهلادفــة 
ــات واخلدمــات األحــدث واألكــر تطــورًا  ــدمي التقني إىل تق
ــع  ــك اإلســان م ــع بن ــه، وق يف القطــاع املــرصيف لعمالئ
رشكــة أوفتــك اتفاقيــة لرشاء 34 جهــاز رصاف آيل متطور 
ومــزود بأحــدث التقنيــات التكنولوجيــة، ويوفــر خدمــات 
نوعيــة وجديــدة لعمــالء البنــك تــرايع رسعــة وهسولــة 

جتــدر اإلشــارة، إىل أن هــذا املــرشوع يــأيت امتــدادًا 
املتعــددة  التطويريــة  واملشــاريع  املتواصلــة  للجهــود 
ــك اإلســان حنــو التحــول  ــي يبذهلــا بن واملســتقبلية، وال
الرمقــي وتقــدمي خدمــات تنطــوي عــى العديــد مــن القــم 
املضافــة لعمالئــه، حيــث معــل البنــك مؤخــرًا عــى الســري 
يوفــر  وحديــث  متطــور  34 جهــاز رصاف آيل  بــرشاء 
ــة ودون  ــة وهسول ــه برسع ــدة لعمالئ ــة وجدي ــات نوعي خدم
ــر  ــتمكال تطوي ــاري اس ــا ج ــروع، مك ــارة الف ــة لزي احلاج
ــا،  ــة فاهت ــارش باف ــع املب ــان والدف ــات االئمت ــة بطاق اكف
 Iskan( تطبيــي  تطويــر  عــى  العمــل  إىل  باإلضافــة 
والعديــد  حمدثــة،  بنســخ   )Iskan Mobile(و  online

مــن اخلدمــات املتطــورة واملتقدمــة الــي تواكــب املتغــريات 
املتســارعة الــي يفرضهــا العــرص الرمقــي.

التعامــل معهــا ودون احلاجــة لزيــارة الفــروع، عملــا بأنــه 
ســيمت تركيهبــا بالربــع األخــري مــن العــام احلــايل.

وقــال املديــر االقلــي لبنــك اإلســان الســيد أســامة حــرز 
هلل إن هــذا املــرشوع يــأيت يف إطــار اســراتيجية البنــك 
ورؤيتــه طويلــة األمــد والي تنجسم ومســايع البنك الدامئة 
يف مواكبــة آخــر التطــورات يف الســوق املــرصيف العاملي، 

لشراء 34 جهاز صراف آلي متطور وحديث ... بنك اإلسكان يوقع اتفاقية مع شركة أوفتك فلسطين
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وتعزيــز سلســلة خدماتــه الرمقيــة، وتقــدمي جتربــة مرصفيــة 
متاملــة وخدمــات مبتكــرة ذات قميــة مضافــة لعمالئــه 
ــة، مؤكــدًا عــى  ــراء جتربهتــم املرصفي ومبــا يهســم يف إث
أن بنــك اإلســان حيــرص عــى تبــين أحــدث تكنولوجيــا 
اخلدمــات املرصفيــة لتقــدمي جتربــة بنكيــة فريــدة وممــزة 
لعمــالء البنــك، ومبــا ميكهنــم مــن إجنــاز معامالهتــم بشــل 

ســلس وبأقــل وقــت ممكــن.
بــدوره، أكــد الســيد مجيــل ضاهــر الرئيــس التنفيــذي 
لرشكــة أوفتــك أن الرّصافــات اآلليــة اجلديــدة تابعــة لرشكة 
" Diebold Nixdorf " األمريكّيــة األملانّيــة املتخّصصــة 

حبلــول التكنولوجيــة البنكّيــة. وتمتــز الرصافــات اآللّيــة 
ومــزّودة  مواصفــات،  بعــّدة   "Dn Series" اجلديــدة 
بأحــدث التقنيــات ومهنــا: شاشــة ملــس 19 انــش لهسولــة 
االســتخدام، interface عــايل ورسيــع جــدًا، درجــات 
والعمــالت  الشــيات  إيــداع  خاصيــة  عاليــة،  محايــة 
الورقّيــة، وإمانّيــة االســتفادة مــن خاصيــة تدويــر العمــالت 
يف املســتقبل حســب حاجــة البنــك، باإلضافــة إىل تركيــب 

ــني. ــع صــوت لملكفوف ــام م نظ
لــذوي  مبناســبته  كذلــك،  اجلديــد  اآليل  الــرصاف  وميتــاز 
االحتياجــات اخلاصــة مــن ناحيــة التصمــم. وتعــد أوفتــك وكيــل 

رشكــة " Diebold Nixdorf " يف فلســطني منــذ 2012.
 يشار إىل أن العطاء طرح يف فلسطني واألردن وشاركت 
فيــه العديــد مــن الــرشاكت العامليــة، وفــازت رشكــة أوفتــك 

بعطــاء رصافــات البنك يف فلســطني.

الوطيــدة  بالعالقــة  أشــاد ضاهــر  الســياق،  هــذا  ويف 
ــك اإلســان،  ــك" وبن ــني "أوفت ــذي مجتــع ب ــة ال والتارخيي
والــي تضمّنــت مشــاريع ســابقة مشلــت تأثيــث مبــى 
 kardexاإلدارة العامــة للبنــك، وتوريــد نظــام األرشــفة
ــات  ــة إلصــدار البطاق ــة متامل ــول تكنولوجي ــد حل ، وتوري

.Cards Credit املرصفيــة 
 ويســى بنــك االســان دامئــا لتعزيــز متــز خدماتــه 
واحلفــاظ عــى جنــاح طويــل املــدى، واملشــاركة بفاعليــة يف 
اخلدمــات املبتكــرة الــي تلــي احتياجــات معالئــه، حيــث 
أن قــم واســراتيجيات معــل بنــك االســان تعكــس دامئــا 
الزتامــه باملســامهة يف تقــدمي اخلدمــات املرصفيــة واملاليــة 
بصــورة ميــرسة ومتطــورة، ويعمــل عــى املشــاركة بفعاليــة 

يف اخلدمــات الــي تلــي احتياجــات معالئــه.
جتــدر اإلشــارة، إىل أن هــذا املــرشوع يــأيت امتــدادًا 
املتعــددة  التطويريــة  واملشــاريع  املتواصلــة  للجهــود 
ــك اإلســان حنــو التحــول  ــي يبذهلــا بن واملســتقبلية، وال
الرمقــي وتقــدمي خدمــات تنطــوي عــى العديــد مــن القــم 
املضافــة لعمالئــه، حيــث معــل البنــك مؤخــرًا عــى الســري 
بأمتتــة اكفــة معامالتــه البنكيــة، باإلضافــة إىل العمــل عــى 
  )Iskan Mobile(و  )Iskan online(تطبيــي تطويــر 
بنســخ حمدثــة، والعديــد مــن اخلدمــات املتطــورة واملتقدمــة 
الــي تواكــب املتغــريات املتســارعة الــي يفرضهــا العــرص 

الرمقــي.  
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ــة ملــرصف  ــة العام ــدت اهليئ ــوك يف فلســطني - عق رام هلل - البن
الصفــا اإلســاليم يــوم االثنــني املوافــق2021/6/28 اجمتاعهــا 
العــادي للعــام 2020، يف مقــر ادارته العامــة يف رام هلل، متخذًا 
العامــة  الســالمة  الوقائيــة وإجــراءات  والتدابــري  االحتياطــات 
وحتديــد عــدد احلضــور انجسامــا مــع تعلميــات حالــة الطــوارئ. 
ومت افتتــاح اجللســة بعــد اكمتــال النصــاب القانــوين لالجمتــاع 

ــة مســامهي املــرصف وبنســبة 91 % مــن رأس املــال . بأغلبي
املــايل واإلداري  التقريريــن  وجــرى خــالل االجمتــاع عــرض 
للســنة املنهتيــة مكــا يف 31-12-2020، عــالوة عــى تقريــر 
ــراء ذمــة  ــة علهيــا. مكــا مت إب ــة، واملصادق ــة الرشعي ــة الرقاب هيئ
جملــس اإلدارة، وانتخــاب جملــس إدارة جديــد لملــرصف، يضــم 
ســتة ممثلــني عــن بنــك القاهــرة معــان، إضافــة إىل ممثــل واحــد 
عــن لك مــن جامعــة النجــاح، واملؤسســة املرصفيــة الفلســطينية، 
وصنــدوق ادخــار رشكــة املرشوبــات الوطنيــة، باإلضافــة إىل 

ــاد احلجــة. ــايل الســيد دمحم مكــال حســونة، والســيد إي مع
أمــا خبصــوص املدقــق اخلــاريج فقــد مت إعــادة انتخــاب رشكــة 
ــن  ــق حســابات خــاريج لملــرصف ع ــوش، مكدق ــد ت ــت أن ديلوي

ــة، وتفويــض جملــس اإلدارة بتحديــد أتعاهبــم. الســنة احلالي
ــس إدارة  ــس جمل ــي  رئي ــد املف ــتاذ يزي ــد األس ــه، أك ــن جهت م
املــرصف يف لكمتــه، حــرص جملــس إدارة "الصفــا" وإدارتــه 
عــى االرتقــاء بــدوره يف خدمــة القطــاع املــرصيف والعمــالء، رمغ 
اكفــة التحديــات واآلثــار الســلبية جلاحئــة "كورونــا" عــى خمتلــف 

ــرض  ــت إىل جنــاح املــرصف يف ف ــة، ولف ــات االقتصادي القطاع
نفســه بقــوة مضــن القطــاع املــرصيف.

وقــال: رمغ الظــروف االقتصاديــة الصعبــة خــالل فــرة اجلاحئــة 
الــي ســادت خــالل العــام 2020، فقــد متكــن املــرصف مــن 
حتقيــق منــو يف حمفظــة المتويــل، حيــث ارتفعــت لتصــل إىل 
حــوايل 175 مليــون دوالر يف هنايــة العــام 2020، مقارنــة 
ــام 2019. يف حــني  ــة الع ــني دوالر يف هناي حبــوايل 109 مالي
بلغــت نســبة صــايف المتويــالت املتعــرة 1.48 %، مــن امجــايل 
المتويــالت، مكــا بلــغ رصيــد ودائــع العمــالء حــوايل 203 ماليــني 
دوالر يف هنايــة العــام 2020 مقارنــة حبــوايل 134 مليــون دوالر 
يف هنايــة العــام 2019، وقــد بلغــت إيــرادات املــرصف مــن 
ــة  ــون دوالر يف هناي ــوايل 5.2 ملي ــتمثارات ح ــالت واالس المتوي
العــام 2020 مقارنــة حبــوايل 4.5 مليــون دوالر يف هنايــة العــام 

.2019

وخبصــوص إدراج أهســم املــرصف يف البورصــة، أشــار إىل 
وجــود تواصــل مــع اجلهــات الرقابيــة واجلهــات ذات العالقــة  
الدراج أهســم املــرصف يف بورصــة فلســطني، معربــا عــن أملــه 
يف أن يــمت ذلــك قريبــَا. وأكــد عــى أن املــرصف ســيواصل 
مســاعيه لتحقيــق أفضــل العوائــد لملســامهني، وتقــدمي خدمــات 
ممتــزة للعمــالء، مبــا ينعكــس إجيابــا عــى  العمــالء واملســامهني 

ــام. والقطــاع املــرصيف بشــل ع
ــر العــام لملــرصف  ــدوره، عقــب الســيد نضــال الربغــويث املدي ب

مصرف الصفا يعقد اجتماع هيئته العامة لسنة  2020 وينتخب مجلس إدارة جديد
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قيمتها 150 ألف شيقل ...مصرف الصفا يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير

ــه  ــه إال أن ــا رمغ حداثت ــة أن مــرصف الصف عــى اجمتــاع اهليئ
اســتطاع أن ينجــز الكثــري عــى صعيــد صناعــة العمــل املــرصيف 
اإلســاليم يف فلســطني، مشــريًا إىل أن مــرصف الصفــا جنــح 
ــه مــن خــالل رفــدمه مبنتجــات  ــة معالئ يف االســتحواذ عــى ثق
ــراد  ــات األف ــع احتياج ــات مجي ــق تطلع ــة حتق ــات مرصفي وخدم

واكفــة الــرشاحئ والفــات.
ونــوه أيضــا  بــأن املــرصف يهشــد يف العــام 2021 نقطــة حتــول 
يف النتــاجئ املاليــة ليحقــق نقطــة التعــادل ويبــدأ بتحقيــق أربــاح 

هنايــة هــذا العــام إن شــاء هلل.

أعلــن مــرصف الصفــا عــن امس الفائــز باجلائــزة الكــربى 
األوىل مضــن محلــة حســابات التوفــري 2021، حيــث فــاز 
باجلائــزة الســيد معــاد الديــن ســعيد رشــيد بكــري وقميهتا 150 
ــدى املــرصف يف فــرع املاصيــون، ومت  ألــف شــيقل واملدخــر ل
الحســب عــى اجلائــزة الكــربى يف مقــّر اإلدارة العامــة ملرصف 
ــة عــرب احلاســوب  ــة آلي ــرام هلل بطريق ــون ب ــا يف املاصي الصف
مجليــع احلســابات الــي تنطبــق علهيــا رشوط امحللــة. وهبــذه 
املناســبة، هنــأ مديــر عــام مــرصف الصفــا الســيد نضــال 
الربغــويث الفائــز معــاد بكــري لفــوزه باجلائــزة الكــربى، ممتنيــا 
لــه دوام التوفيــق، معربــا يف الوقــت ذاتــه عــن ســعادته البالغــة 
بالثقــة الغاليــة الــي منحهــا مجهــور العمــالء لملــرصف. وأكــد 
الربغــويث أن مــرصف الصفــا حــرص منــذ اليــوم األول إلطــالق 
برنــاجم التوفــري يف البحــث عــن فــرص ممــزة ملافــأة معالئــه، 
مبــا يهســم يف حتقيــق تطلعاهتــم، والعمــل عــى تعزيــًز ثقافــة 
االدخــار وفــق أصــول الرشيعــة اإلســالمية،  مشــددًا عــى 
ــة  ــول املرصفي ــه عــرب توفــري احلل ــزتام املــرصف جتــاه معالئ ال
احلديثــة،  والــي تنجســم مــع متطلبــات العمــالء املتغــرية، 

ــة اإلســالمية. ــري الصريف ومعاي
وأشــار الربغــويث إىل أن هــذا الحســب هــو األول عــى اجلائــزة 
الكــربى هلــذا العــام، وأن هشــر اكنــون األول املقبــل ســيمت خالله 

جمــال  يف  املــرصف  مســامهة  إىل  الربغــويث  أشــار  مكــا 
الفــات  شــى  عــى  الركــز  مــع  االجمتاعيــة،  املســؤولية 
املــرصف  ســامه  حيــث  اجلاحئــة.  خــالل  خاصــة  املجمتعيــة 
ــة  ــة جاحئ ــة يف ماحف ــات املختص ــود اجله ــناد جه ــدمع واس ب
"كورونــا"، حتديــدًا بالتــربع للقطــاع الــي مــن خــالل مجعيــة 

البنــوك، والقيــام بتقــدمي اخلدمــات املرصفيــة بطريقــة تتــالءم 
ــة  ــة املجمتعي ــز التوعي ــام، واســمتر املــرصف بتعزي والوضــع الع
بالصريفــة اإلســالمية بشــى الوســائل، ومــن مضهنــا رعايــة 
الــرباجم املتعلقــة بتوعيــة امجلهــور عــن الصريفــة اإلســالمية.

الحســب عــى اجلائــزة الكــربى الثانيــة بقميــة 150 ألف شــيقل، 
باإلضافــة إىل الحســب عــى اجلوائــز اليوميــة والبالغــة قميهتــا 
ــزة. وتمشــل رشوط الدخــول بالحســب  5000 شــيقل لــل جائ

عــى جوائــز حســابات التوفريفتــح حســاب توفــري مببلــغ 100 
ــا يعادهلــا مــن العمــالت األخــرى، مكــا  دوالر حكــد أدىن أو م
بإمــان العمــالء تغذيــة حســابات التوفــري بإضافــة مبلــغ 100 

دوالر إىل حســاب التوفــري لزيــادة فــرص الــرحب.
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 »اإلسالمي العربي« يدعم مبادرة »أطفال يدعمون أطفال«

ويقدم رعايته إلى السوق التجاري األول في الخليل

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - قــدم البنــك 
فلســطني  تربعــا ألطفــال  العــريب  االســاليم 
ــال"،   ــال يدمعــون أطف ــادرة "أطف ــن خــالل مب م
والــي بــادر هبــا ثــالث فتيــات بعمــر العــرش 
ســنوات )ناديــن وســارة وناتاليــا(، وبتنظــم مــن 
.PCRF قبــل مؤسســة إغاثــة أطفــال فلســطني
دوالر،   20,000 مبلــغ  املبــادرة  ومجعــت   
وتقــوم عــى مجــع تربعــات هبــدف دمع األطفــال 
لملســامهة يف توفــري بيئــة طبيعيــة حلياهتــم 
والــي يه حــق مــن حقوقهــم هبــذا العــامل. 
وأكــد املديــر العــام للبنــك اإلســاليم العــريب 

هــاين نــارص أن مســاندة البنــك ألبنــاء فلســطني يه واجــب 
وجــزء ال يتجــزأ مــن رســالة البنــك اجتــاه املســؤولية املجمتعيــة. 
ــر  ــا وهلــا األث ــادرة عظميــة يف جوهره وأشــار إىل أن هــذه املب
الكبــري يف نفوســنا ونفــوس أطفــال فلســطني، وال يســعنا إال أن 

برعايــة مــن البنــك اإلســاليم العــريب، نمظــت لكيــة األمعــال 
واالقتصــاد جبامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري / فــرع العــروب 
الســوق التجــاري األول يف اخلليــل، حتــت رعايــة حمافظ حمافظة 
اخلليــل وبلديــة حلحــول وغرفــة جتــارة وصناعــة وزراعــة مشــال 
اخلليــل، و حبضــور مديــر فــرع اخلليــل الســيد شــاهر الرشيــف، 
وطــامق مــن فــروع البنــك يف حمافظــة اخلليــل. وهيــدف الســوق 
ــز دورمه باملجمتــع  ــة لتعزي لعــرض مشــاريع الطــالب االقتصادي

وإرشاكهــم بســوق األمعــال. 
ــة  ــى أرض ســاحة بلدي ــاري ع ــات الســوق التج ــت فعالي وانطلق
حلحــول، وبوجــود الفــرع املتنقــل األول عــى صعيــد البنــوك 
املرصفيــة  اخلدمــات  لتقــدمي  عالطريــق(  )بنــيك  اإلســالمية 

ندمعهــا ونقــف معهــا لتحقــق أهدافهــا. وتقــدم بالشــكر للفتيــات 
ناديــن، وناتاليــا، وســارة، وملؤسســة إغاثــة أطفــال فلســطني، 
مشــيدًا هبــذه املبــادرة، مجشعــا مجيــع أفــراد ومؤسســات الوطــن 

عــى دمعهــا.

لملشــاركني والــزوار، وتقــدمي املشــورة للطــالب املســتعرضني 
لتطويــر  البنــوك  مــع  التعامــل  ملشــاريعهم خبصــوص أمهيــة 
ــدم  ــك اإلســاليم العــريب يق ــة أمعاهلــم، وخباصــة أن البن وتمني
والرياديــة،  الصغــرية  لملشــاريع  متنوعــة  مرصفيــة  خدمــات 

ويولهيــا اهمتامــا كبــريًا.

 PCRF بالتعاون مع  مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين
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ويحقق أرباحًا صافية بقيمة 6.1 مليون دوالر وبنسبة نمو 51 %

ويدعم ثالث مؤسسات في إطار التنمية المجتمعية

انطالقــا مــن الــزتام البنــك بــدمع املجمتــع احملي بافــة قطاعاته، 
واملســؤولية  االســتدامه  بتعزيــز  اســراتيجيته  مــع  ومتاشــيا 
ــك عــدة مســامهات  ــدم البن ــة لملجمتــع كل، ق ــة املوجه املجمتعي

ــة والرياضــة. ــة واالقتصادي ــة االجمتاعي ــدرج حتــت التمني تن
ــني  ــة جن ــة يف مدين ــة الصناعي ــة التجاري ــه للغرف ــدم دمع ــد ق فق
لبنــاء جــدار معــدين يف املنطقــة احمليطــة حلاجــز اجلملــة هبــدف 
ــة  ــة العــال والتجــار مــن احلــوادث املروري تنظــم املــرور ومحاي

املتكــررة. 
وقــدم مســامهته ملديريــة الصحــة يف مدينــة رام هلل لتنظــم 
ورشــة معــل، وكــرم موظــي النظافــة والتعقــم للجهــود املبذولــة 
مــن قبلهــم وخماطرهتــم الدامئــة خــالل التعقــم لملرافــق الصحيــة 

 هشــدت أربــاح البنــك االســاليم العــريب للنصــف األول مــن 
العــام 2021 منــوًا جوهريــا وصــل اىل أكــر مــن 51 % مقارنــًة 
ــت  ــث بلغ ــرة، حي ــس الف ــايض 2020 لنف ــام امل ــاجئ الع ــع نت م
ــا  ــة 6,110,435 دوالرًا أمريكي ــد الريب ــة بع ــاح الصافي األرب
مقارنــة مــع 4,045,374 دوالرًا يف النصــف الثــاين مــن العــام 
ــة معــل  ــة خلط ــة مكحصل ــاجئ اإلجيابي ــذه النت ــأيت ه 2020. وت

البنــك االســراتيجية ومقدرتــه عــى التعامــل مــع التحديــات 
االقتصاديــة الــي تواجههــا الــرشاكت يف الســوق احملــي، 
وخصوصــا يف القطــاع املــرصيف يف فلســطني، باإلضافــة إىل 
حتديــات جاحئــة فايــروس كورونــا الــي مــا زالــت تلــي بظالهلــا 

ــا.  ــروس كورون يف ظــل وجــود فاي
وســامه البنــك بتقــدمي الــدمع لنــادي هــالل القدس من مســتلزمات 
رياضيــة وألبســة لالعبــني، وذلــك لضان اســمترارية معــل النادي 

واحلفــاظ عــى اهلويــة الفلســطينية يف مدينــة القدس.   

عــى العــامل.
ــارب 1,668,861,572  ــا يق ــك إىل م ــودات البن ــت موج وارتفع
مــع  مقارنــة   %  7.2 منــو  بنســبة  أمريكيــا  دوالرًا 
1,557,048,782 دوالرًا هنايــة العــام 2020. ووصلــت الودائــع 

 % 9 منــو  بنســبة  أمريكيــا  دوالرًا   1,409,370,438 إىل 
ــت  ــث اكن ــام 2020 حي ــة الع ــع هناي ــة مــع إمجــايل الودائ مقارن
1,296,218,801 دوالر، ووصــل امجــايل المتويــالت يف البنــك 

 945,049,866 اكنــت  أن  بعــد  دوالرًا   963,114,039 إىل 
دوالرًا يف العــام 2020 بنســبة منــو بلغــت 2 %.
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بانورامـــــــا

البنك اإلسالمي الفلسطيني يطلق جائزته للبحث العلمي

البنك اإلسالمي الفلسطيني يوقع اتفاقية مع »JBS« فلسطين لتطوير شبكة صرافاته اآللية

رام هلل - البنــوك يف فلســطني  -وّقــع وزيــر التعلــم العــايل 
ــك  ــام البن ــر ع ــس ومدي ــو موي ــود أب ــيمل أ.د. محم ــث الع والبح
اإلســاليم الفلســطيين معــاد الســعدي، يف مقــر الــوزارة اتفاقيــة 
ــث  ــطيين للبح ــاليم الفلس ــك اإلس ــزة البن ــالق "جائ ــاون إلط تع
العــيمل للعــام 2021"، وذلــك يف إطــار دمع وتعزيــز البحــث 

العــيمل والريــادة واالبتــار يف فلســطني.
وتمشــل اجلائــزة جمــاالت عــدة؛ أبرزهــا أثــر التكنولوجيــا املاليــة 
عــى قطــاع اخلدمــات املاليــة واملرصفيــة، والتعلــم والتعــمّل 
ــط  ــايع، ومضــان ضب ــذاكء االصطن ــا وال يف عــرص التكنولوجي
ــم العــايل،  ــة ومؤسســات التعل اجلــودة يف املؤسســات املرصفي
والعلــوم التطبيقيــة ودورهــا يف تعزيــز اإلنتــاج احملــي، والعلــوم 

ــة ودراســهتا مضــن الســياق الفلســطيين. الصحي
ويف هــذا الســياق، قــال أبــو مويــس إنــه "بتوجهيــات مــن ســيادة 
الرئيــس محمــود عبــاس، ودولــة رئيــس الــوزراء د. دمحم اشــتية؛ 
ــاون  ــة التع ــا يف اخلطــة االســراتيجية الوطني ــإن مــن أولوياتن ف
والتامــل مــع املؤسســات املجمتعيــة بقطاعهيــا املــدين واخلــاص 

لتحقيــق تمنيــة برشيــة هادفــة تهســم يف تمنيــة مســتدامة".
وأضــاف أبــو مويــس: "لّبت مؤسســاتنا نداء املســؤولية املجمتعية، 
واكن مــن أوائــل هــذه املؤسســات؛ البنــك اإلســاليم الفلســطيين، 
الــذي يــدمع قطــاع التعلــم العــايل ومؤسســاته، والبحــث العــيمل 
املُخــرج  تعزيــز  مبــا يهســم يف  الطلبــة،  إقــراض  وصنــدوق 

التعلــي املمــز والبحــث العــيمل اهلــادف واملنتــج".

ــدمع  ــة كبــرية ل ــك يــويل أمهي ــه، قــال الســعدي إن البن مــن جانب
مســرية البحــث العــيمل يف فلســطني باعتبــاره أساســا لتحقيــق 
التمنيــة املســتدامة، مشــريًا إىل أن هــذه اجلائــزة أصبحــت 
ــع  ــة يف تجشي ــن أمهي ــا هلــا م ــك مل ــدة الســنوية للبن عــى األجن
الباحثــني عــى زيــادة إنتاجهــم البحــي، وإجــراء أحبــاث أصيلــة 

ــة. ــدة لملعرف ــف قميــة جدي ومتخصصــة ُتضي
وأضــاف: "نعمــل بشــل دوري عــى زيــادة الــدمع املُقــّدم للقطــاع 
التعلــي مضــن برناجمنــا لملســؤولية املجمتعية املســتدامة، ويف 
ــة يف  ــه مــن أمهي ــا ل ــك نضــع دمع البحــث العــيمل؛ مل مقدمــة ذل

الوصــول إىل التمنيــة املبنيــة عــى العــمل واملعرفــة واالبتــار".

رصافــات آليــة جديــدة وفــق أحــدث املواصفــات العامليــة يف هــذا 
ــة. ــر الشــبكة احلالي ــث وتطوي ــة لتحدي املجــال باإلضاف

ووقــع االتفاقيــة مديــر عــام البنــك اإلســاليم الفلســطيين معــاد 
الســعدي، ومديــر معليــات “JBS" يف فلســطني محــد عليــان وذلك 
يف مقــر اإلدارة العامــة للبنــك يف رام اهلل.  وقــال الســعدي إن 
البنــك ميتلــك شــبكة واســعة مــن الرصافــات اآلليــة يف خمتلــف 

رام هلل -البنــوك يف فلســطني-يف إطــار اســراتيجيته للتحــول 
الرمقــي وتقــدمي أحــدث اخلدمــات املرصفيــة لعمالئــه، وقــع البنــك 
اإلســاليم الفلســطيين اتفاقيــة مــع الرشكــة األردنيــة إلدارة 
األنمظــة واألمعــال والــواكالت “JBS" لتطويــر شــبكة الرصافــات 
ــات يه  ــدمي خدم ــن خالهلــا تق ــك ســيمت م ــة اخلاصــة بالبن اآللي
واملنطقــة ورشاء  فلســطني  نوعهــا عــى مســتوى  مــن  األوىل 

بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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البنك اإلسالمي الفلسطيني يقدم دعمه لجمعية الهالل األحمر في عدة محافظات

وقلقيليــة البنــك عــى دمعــه املتواصــل، مؤكديــن أمهيتــه يف 
لملواطنــني،  املقدمــة  اخلدمــات  واالرتقــاء مبســتوى  التنظــم 
ــدمع القطــاع  ــف القطاعــات ل ــز التعــاون بــني خمتل داعــني لتعزي

الــي.
وتمتحــور رســالة ورؤيــة البنــك اإلســاليم الفلســطيين يف تقــدمي 
ــام  ــا ألح ــاملة وفق ــة الش ــة والعرصي ــة النوعي ــول املرصفي احلل
ــور،  ــويج متط ــور تكنول ــة اإلســالمية واالســتمثار مبنظ الرشيع
ــة التحــول  مكــا يضــع اســراتيجيًة مدروســًة لملــي يف معلي
الرمقــي أمثــرت عــن إطــالق خدمــات رمقيــة رائــدة مثــل مركــز 
االتصــال الرمقــي الــذي يعمــل عــى مــدار 24 ســاعة، وخدمــات 
ــة ممــزة  ــدم باق ــي تق ــل ال ــن وإســاليم موباي إســاليم أونالي
ــزز  ــة تع ــة وآمن ــة هسل ــالل بيئ ــن خ ــة م ــات املرصفي ــن اخلدم م

ــة للعمــالء مــن األفــراد والــرشاكت. ــة الرمقي التجرب

قــدم البنــك اإلســاليم الفلســطيين دمعــه مجلعيــة اهلــالل األمحر 
يف حمافظــات نابلــس واخلليــل وقلقيليــة وذلك يف إطــار برناجمه 
ــك يف  ــت مســامهة البن ــة املســتدامة. ومتثل لملســؤولية املجمتعي
تقــدمي الــدمع املبــارش ألنشــطة امجلعيــة واملستشــى التابــع 
ــزة أكجســني  ــدمي أجه ــة لتق ــس، باإلضاف ــة نابل هلــا يف حمافظ
وأدوات طبيــة وأجهــزة حاســوب ملركزهيــا يف بلــديت ســعري يف 
حمافظــة اخلليــل وحبلــة يف حمافظــة قلقيليــة. وقــال مديــر عــام 
ــويل  ــك ي ــك اإلســاليم الفلســطيين معــاد الســعدي إن البن البن
أمهيــة خاصــة لــدمع القطــاع الــي باعتبــاره قطاعــا حيويــا 
وأساســيا لتحقيــق التمنيــة املســتدامة باإلضافــة إىل التحديــات 
ــدء  ــع ب ــت م ــي تضاعف ــي تواجــه هــذا القطــاع وال ــرية ال الكب

جاحئــة كورونــا منــذ عــام 2020.
ــل  ــس واخللي ــو اهلــالل األمحــر يف حمافظــات نابل وشــكر ممثل

أحنــاء الوطــن تزيــد عــن 80 رصافــا آليــا، 
ــذه الشــبكة  ــد ه ــى رف ــة ع وســتعمل االتفاقي
اإللكرونيــة  مــن اخلدمــات  حبزمــة جديــدة 
املمــزة الــي معلــت الرشكــة املنتجــة هلــا 
البنــك  لصــاحل  خصيصــا  تصمميهــا  عــى 

اإلســاليم الفلســطيين.
وأضــاف الســعدي:" توقيــع هــذه االتفاقيــة 
يــأيت انجسامــا مــع خطــة البنــك للتحــول 
اخلدمــات  لتقــدمي  هتــدف  الــي  الرمقــي 
املرصفيــة للعمــالء برسعــة وهسولــة وعــى 
أن  مضيفــا  وجــدوا،  أيمنــا  الســاعة  مــدار 
ــدة  ــة عــى ع ــذه اخلط ــذ ه ــل لتنفي ــك يعم البن

مســتويات أخــرى مــن بيهنــا تطبيــق النظــام البنــيك اجلديــد 
ــل وإطــالق  ــن وإســاليم موباي ــر خدمــات إســاليم أونالي وتطوي
مركــز االتصــال الرمقــي الــذي ميكــن العمــالء مــن المتتــع بباقــة 
ممــزة مــن اخلدمــات املرصفيــة يف أي وقــت. مــن جانبــه، قــال 
ــك  ــع البن ــاون م ــل والتع ــى العم ــرص ع ــة حت ــان إن الرشك علي
ــة إســالمية يف  اإلســاليم الفلســطيين - أوســع شــبكة مرصفي

فلســطني - يف خطتــه لتطويــر شــبكة الرصافــات اآلليــة اخلاصــة 
بــه ورفدهــا برصافــات جديــدة وفــق أحــدث املواصفــات العامليــة.
قاعــدة  لتوســيع  دامئــا  تســى  الرشكــة  عليــان:"  وأضــاف 
رشاكهئــا، وقــد معلــت حــى اليــوم عــى تقــدمي خدماهتــا ألكــر 
ــن  ــة م ــة واإلقلميي ــربى يف األســواق احمللي ــة ك ــن 150 رشك م

خــالل ماتهبــا يف األردن وفلســطني".
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البنك العربي يطلق حملة خاصة لمعتمدي برنامج »شباب«

حملة اشتر وادفع  ..وادخل السحب على 10 جوائز استرداد نقدي  

البنك العربي و»سبيتاني« يطلقان حملة »الصيف مع سبيتاني« 

ــي  ــوم العامل ــوك يف فلســطني - مبناســبة الي رام هلل - البن
ــك  ــن البن ــام، أعل ــق 12 آب مــن لك ع ــذي يواف للشــباب ال
برنــاجم  ملعمتــدي  خاصــة  إطــالق محلــة  عــن  العــريب 
"شــباب" مضــن اهمتاماتــه بتلــك الفئــة مــن املعمتديــن 

ومتيــزمه بعــروض وبــراجم خاصــة تناســب احتياجاهتــم 
وتطلعاهتــم.

حيــث متكــن هــذه امحللــة اكفــة معمتــدي "شــباب" اجلــدد 
مــن احلصــول عــى 2,500 نقطــة مضــن برنــاجم "نقــاط 
العــريب" عنــد فتــح حســاب جديــد هلــم لــدى البنــك العــريب 
مــن خــالل Digital Onboarding  عــرب تطبيــق "عــريب 

أعلــن البنــك العــريب عــن إطــالق محلــة خاصــة بالبطاقــات 
مضــن   )Arabi wallet( اإللكرونيــة  واحملفظــة  االئمتانيــة 
ملعمتديــه  املمــزة  العــروض  مــن  املزيــد  بتقــدمي  اهمتاماتــه 
وتجشيعهــم عــى اســتخدام اخلدمــات الرمقيــة وبطاقــات الفــزا 

الــرشاء. االئمتانيــة إلمتــام معليــات 
حيــث تؤهــل هــذه امحللــة اكفــة مســتخديم بطاقــات البنــك 
االئمتانيــة )فــزا وماســراكرد( وكذلــك احملفظــة اإللكرونيــة 
)Arabi wallet( مــن الدخــول يف الحســب وفرصــة رحب واحــدة 

مــن 10 جوائــز "اســرداد نقــدي" بنســبة 100 % مــن قميــة 
املشــريات وحبــد أقــى 500 دوالر لــل فائــز مضــن حســب 

خــاص.
وتمشــل امحللــة مجيــع حــراكت الــرشاء مــن خــالل بطاقــات البنــك 
العــريب االئمتانيــة وتطبيــق “Arabi Wallet ومــن خــالل نقــاط 

مضــن العالقــة االســراتيجية بــني البنــك العــريب ورشكــة أكــرم 
ســبيتاين وأوالده، ومضــن سلســلة مــن امحلــالت املشــركة الــي 

ــى اشــراك جمــاين  ــم ع ــة إىل حصوهل ــل". إضاف موباي
ويوفــر  املعــد خصيصــا هلــم  فاليــو"  "شــباب  بتطبيــق 
ــة  ــذه امحلل ــات ممــزة. عملــا أن ه ــروض وخصوم هلــم ع

اســمترت لغايــة 2021-8-19.

البيــع )POS( وعــرب االنرنــت )أوناليــن( وال تمشــل حــراكت 
حــراكت  ملجمــوع  األدىن  احلــد  أن  عملــا  النقــدي.  الحســب 
املشــريات خــالل مــدة امحللــة يه 100 دوالر لــل معمتــد 

ــة. ــى 50 فرص ــد أق ــب وحب ــول بالحس للدخ

ــة  ــوان محل ــدة بعن ــة جدي ــالق محل ــنويا، مت إط ــا س ــمت اطالقه ي
"الصيــف مــع ســبيتاين". 
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تدشين أول جهاز خدمة ذاتية

ومبوجــب هــذه امحللــة ســيحصل الزبائــن عــى فرصــة رحب 
تلفزيــون LG NANO CELL حبجــم 65 بوصــة، وذلــك عنــد 
رشاهئــم مــن أي فــرع مــن فــروع رشكــة ســبيتاين املنتــرشة 
ــة  ــات االئمتاني ــع باســتخدام البطاق ــة والدف باحملافظــات املختلف
للبنــك العــريب، أو مضاعفــة فرصــة الــرحب عنــد الدفــع عــرب 
تطبيــق Arabi Wallet،  وســيقوم البنــك يف هنايــة امحللــة 

ــزًا.  ــز لـــ 30 فائ ــى اجلوائ بالحســب ع
مكــا يعــد إطــالق هــذه امحللــة مضــن سلســلة العــروض وامحلالت 
الــي يقدمهــا البنــك العــريب ملعمتديــه هبــدف متيــزمه بأفضــل 
العديــد مــن رشااكت  العــروض واخلدمــات مــن خــالل عقــد 
العالقــة  ذات  التجاريــة  واملؤسســات  الــرشاكت  مــع  التعــاون 
ــه  ــريب معمتدي ــك الع ــز البن ــا مي ــروض. مك ــل الع ــدمي أفض بتق
عامليــا  واملتداولــة  واملمــزة  املنافســة  خدماتــه  جــودة  بتقــدمي 
الســميا خدمــات البطاقــات االئمتانيــة، إىل جانــب خدمــات الدفــع 
اإللكــروين واخلدمــات الرمقيــة احلديثــة الــي يمتــز هبــا البنــك 

لتوفــري الوقــت واجلهــد عــى معمتدينــا وموظفينــا، ومتاشــيا مــع 
ــن اجلــدد  ــح بإمــان املعمتدي ــد أصب خطــة التحــول الرمقــي، فق
الراغبــني بفتــح حســاب جديــد يف البنــك العــريب البــدء بإجــراءات 
فتــح احلســاب مــن خــالل تطبيــق "عــريب موبايــل" األهســل 
واألرسع.  حيــث يقــوم املعمتــد اجلديــد بتعبئــة البيانــات املطلوبــة 
مــن خــالل التطبيــق ويقــوم بإرفــاق إثبــات العمل والســكن وصورة 

 Transactional( مكــا مت تشــغيل أول جهــاز خدمــة ذاتيــة
Kiosk(   يف فــرع الرحيــان يف الاكســا مــول والــذي يعتــرب 

مــن أحــدث األجهــزة الرمقيــة الــي تقــدم لملعمتديــن العديــد مــن 
اخلدمــات غــري املاليــة بشــل ذايت وفــوري، مــن مضــن تلــك 
اخلدمــات إصــدار أو جتديــد لبطاقــات الــرصاف اآليل الرئيســية 
ــك إصــدار كشــوفات احلســابات بشــل ذايت  ــة، وكذل أو الفرعي

ــوري. وف

ــر علهيــم  ــه وتوف ــع ملعمتدي ــارات الدف ــي تهســل خي ــريب وال الع
ــد.  ــت واجله الوق

اهلويــة، واختيــار الفــرع الــذي يرغــب باســتمكال فتــح احلســاب 
ــرمق مرجــع خــاص برســالة  ــده ب ــمت تزوي ــن مث ي ــه. وم ــن خالل م
الطلــب  للفــرع الســتمكال  زيارتــه  عنــد  قصــرية الســتخدامه 
ــه ومــن مث إصــدار بطاقــة الفــزا إلكــرون واالشــراك  ومراجعت
ــه يتوجــب معــل حتديــث للتطبيــق  باخلدمــات الــرمقdة. عملــا بأن

احلــايل لظهــور خيــار فتــح حســاب جديــد.
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أطلقها منتصف أيار الماضي على حسابات التوفير
بنك القاهرة عمان يواصل حملة السحوبات األسبوعية والشهرية في حملة »ربحك قدام عيونك« 

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - أجــرى بنــك القاهــرة معــان 
الحســب األول عــى اجلائــزة الهشريــة البالــغ قميهتــا 100 ألــف 
دوالر أمريــيك، مضــن محلــة "رحبــك قــدام عيونــك" الــي أطلقهــا 

البنــك يف أيــار املــايض عــى حســابات التوفــري.
واكنــت اجلائــزة الهشريــة األوىل البالغــة قميهتــا 100 ألــف 
ــة  دوالر، الســيدة فتحيــة حســن عبــد اجلليــل الطيــي مــن مدين
ــاح،  ــرع وادي التف ــدى ف ــل، واملدخــرة ل دورا يف حمافظــة اخللي
مكــا أعلــن البنــك عــن اجلائــزة الهشريــة الثانيــة والــي اكنــت مــن 
نصيــب األخويــن معــاد عبــد الكــرمي مصطــى معــر، ورنــدة عبــد 

الكــرمي مصطــى جابــر املدخريــن لــدى فــرع طولكــرم.
ــة "رحبــك  وفــازت بالحســب االســبويع احلــادي عــرش مــن محل
ــغ 10  ــاح مببل ــايل ســامل صب ــده جب ــك" الســيدة عي ــدام عيون ق
آالف دوالر ويه مدخــرة لــدى فــرع بنــك القاهــرة معــان يف 
حمافظــة أرحيــا.  وأعلــن البنــك ايضــا عــن امس الفائــز جبائــزة 
والــي  أمريــيك  دوالر  آالف   10 البالغــة  التاســع،  األســبوع 
ــب الشــاب هشــام دمحم حســني جــرار املدخــر  ــت مــن نصي اكن
ــزة  ــك القاهــرة معــان يف جنــني، بيمنــا اكنــت جائ ــدى فــرع بن ل
األســبوع الثامــن مــن نصيــب الســيد نــادر بــدر دمحم عصفــور 
املدخــر لــدى فــرع "عــني ســارة " مبحافظــة اخلليــل، واكنــت 
جائــزة األســبوع الســابع مــن نصيــب الســيدة ناديــة نهبــان عبــد 
ــرع األرســال يف رام هلل، بيمنــا  ــدى ف الســالم شــيخ املدخــرة ل
ذهبــت جائــزة األســبوع الســادس للســيد حســني صبيــح حســني 
أبــو ياســني، املدخــر لــدى فــرع بنــك القاهــرة معــان يف نابلــس.
ــة "رحبــك  ــز األســبوعية مــن محل ــن باجلوائ ــع الفائزي وعــرب مجي
قــدام عيونــك"، عــن ســعادهتم بالفــوز هبــذه اجلوائــز، معربيــن عــن 
شــكرمه لبنــك القاهــرة معــان إدارة وموظفــني، وكذلــك رضــامه 

عــن مســتوى اخلدمــات املاليــة القدمــة مــن بنــك القاهــرة معــان، 
مجشعــني املواطنــني عــى فتــح حســابات لــدى فــروع البنــك يف 
خمتلــف احملافظــات. وتســى محلــة "رحبــك قــدام عيونــك" إىل 
تجشيــع العمــالء واملواطنــني عــى فتــح حســابات توفــري وتغذيــة 
حســاباهتم للدخــول يف الحســب عــى اجلوائــز الهشريــة بقميــة 

ــز األســبوعية بقميــة 10 آالف دوالر. 100 ألــف دوالر واجلوائ
وخبصــوص معايــري الدخــول يف الحســب للحســابات اجلديــدة، 
ــح حســاب  ــك" فإهنــا تتلخــص بفت ــدام عيون ــة "رحبــك ق يف محل
توفــري بقميــة 200 دينــار أو مــا يعادهلــا بالــدوالر أو الشــيقل أو 
اليــورو. وبالنســبة للحســابات احلاليــة، مفــا عــى العميــل ســوى 
إضافــة مبلــغ 50 دينــارًا أو مــا يعادهلــا بالــدوالر أو الشــيقل أو 
ــا حكــد أدىن، للدخــول يف الحســب، عملــا أن لك  ــورو هشري الي
ــمت  ــورو ي ــدوالر أو الشــيقل أو الي ــا يعادهلــا بال ــارًا أو م 50 دين

ايداعهــا يف احلســاب، تعــي فرصــة إضافيــة للفــوز.

خدمات جديدة تقدمها المساعدة البنكية الذكية »سارة« بالتعاون مع »جوال«
ــة  ــع رشك ــة م ــع اتفاقي ــرًا بتوقي ــرة معــان مؤخ ــك القاه ــام بن ق
االتصــاالت اخللويــة الفلســطينية "جــوال"، والــي مبوجهبــا 

ــن  ــع املســبق م ــه مســتخديم نظــام الدف ــح بإمــان معالئ أصب
"جــوال" حشــن أرصــدة هواتفهــم النقالــة مــن خــالل املســاعدة 
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»بنك القاهرة عمان« يشارك في يوم التوظيف في جامعة فلسطين األهلية

بنك القاهرة عمان يرعى حملة توزيع هدايا العيد على األطفال في محافظات الوطن

شــارك بنــك القاهــرة معــان يف يــوم التوظيــف الــذي دعــت لــه 
جامعــة فلســطني األهليــة خــالل الفــرة بــني 5 إىل 6 متــوز 
2021، مضــن جهــوده يف تلبيــة احتياجاتــه مــن الطاقــات 

البرشيــة احملليــة. وشــارك يف فعاليــات يــوم التوظيــف، مــات 
مــن الطلبــة اخلرجيــني مــن اجلامعــة، ختللهــا لقــاءات مبــارشة 
بــني اخلرجيــني وممثلــني عــن بنــك القاهــرة معــان. وبشــل 
دوري، يشــارك بنــك القاهــرة معــان يف أمعــال أيــام التوظيــف 
ــة  ــع أمهي الــي تنمظهــا مؤسســات وجامعــات فلســطينية، وتنب
موظفيــه  جتــارب  نقــل  خــالل  مــن  كذلــك،  البنــك  مشــاركة 
للخرجيــني اجلــدد قبيــل اخلــوض يف ســوق العمــل، وأمهيــة 

ــه  ــد األحضــى، رعايت ــرة عي ــرة معــان خــالل ف ــك القاه ــدم بن ق
ــع  ــت بتوزي ــة، متثل ــة اإلعالمي ــة واســعة نمظهتــا شــبكة راي محلل
اهلدايــا عــى األطفــال يف دور اليتــاىم ومراكــز أطفــال التوحــد 
ــع  ــث مت توزي ــف حمافظــات الوطــن، حي واملستشــفيات يف خمتل
أكــر مــن 600 هديــة عــى 6 حمافظــات مبناســبة عيــد االحضــى 
املبــارك، إلدخــال الفرحــة والهبجــة عــى قلــوب األطفــال يف هــذه 
املراكــز. جــاء ذلــك يف إطــار الــدمع الــذي يقدمــه بنــك القاهــرة 
ــاجم املســؤولية  ــة مضــن برن معــان لملؤسســات واهليــات األهلي
عــى  لملواطــن  تقــدمي خدماهتــا  مــن  لمتكيهنــا  االجمتاعيــة، 

املــوارد البرشيــة كــرأس مــال صاعــد لملؤسســات الــي يعملــون 
هبــا.

ــوال  ــري ج ــديد فوات ــة اىل تس ــارة"، إضاف ــة "س ــة الرمقي البنكي
ملشــريك الفاتــورة ومكــس. يســى بنــك القاهــرة معــان بتوفــريه 
خلدمــات حشــن األرصــدة وتســديد الفواتــري لعمالئــه مــن خــالل 
خدمــة ســارة "روبوتــات الدردشــة"، إىل تطويــر اخلدمــات املقدمة 
لعمالئــه مبــا يلــي احتياجاهتــم بيــرس وهسولــة. وميكــن الوصــول 
إىل "ســارة" عــن طريــق املاســنجر عــى صفحــة بنــك القاهــرة 
معــان املوّثقــة Cairo Amman Bank – Palestine أو عــن 

طريــق موقــع البنــك www.cab.ps املؤمــن بإشــارة القفــل.

أمكــل وجــه، حيــث يعتــرب البنــك املســؤولية االجمتاعيــة جــزءًا ال 
يتجــزأ مــن خطتــه االســراتيجية الــي تقــع عــى عاتقــه اجتــاه 
القطاعــات املختلفــة. وتوزعــت املراكــز الــي مشلهتــا امحللــة يف 
احملافظــات عــى قســم األطفــال يف مستشــى عاليــة احلكــويم 
ومؤسســة الكريــش وقريــة األطفــال “ sos "، وبيــت الزهــراء 
ــة  ــة ميميــة، ومجمــع فلســطني الطــي، ومجعي لليتميــات، ومجعي
ــة دار  ــام، ومجعي ــة دار األيت ــريب، ومجعي االحتــاد النســايئ الع

اليتــم العــريب.
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بانورامـــــــا

البنك األهلي يطلق حملة خاصة بمنتجات الودائع اآلجلة الجديدة 

مواكبة مستمرة الحتياجات المعتمدين 

جهود متواصلة لالمتثال ألفضل الممارسات المصرفية

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - أطلــق البنــك األهــي يف مطلــع 
هشــر حزيــران محلــة خاصــة مبنتجــات الودائــع اآلجلــة اجلديــدة، 
مضــن باقــة متنوعــة مــن املنتجــات واخلدمــات النوعيــة واملنافســة 

الــي يقدمهــا البنــك ملعمتديــه يف فلســطني.
وتمشــل منتجــات الودائــع اآلجلــة اجلديــدة كاًل مــن الوديعــة 
الثابتــة واملرنــة والذكيــة املقدمــة ملعمتــدي البنــك مبزايــا حرصيــة، 
لمتكهنــم مــن إيــداع أمواهلــم يف حســاباهتم بغــرض حتقيــق 
منتــج  اختيــار  مــزة  منحهــم  إىل  باإلضافــة  ماديــة،  عوائــد 
الوديعــة الــذي يتــالءم مــع اهمتاماهتــم واحتياجاهتــم بنــاًء عــى 
تفضيالهتــم مــن حيــث تــارخي االســتحقاق وعــدد األيــام، وإمانيــة 
تعديــل ســعر الفائــدة خــالل فــرة الربــط وقبــل االســتحقاق، 
وموعــد دفــع الفائــدة، وإمانيــة الحســب أو اإليــداع عــى أصــل 

ــط. ــرة الرب ــة خــالل ف الوديع
وتــأيت هــذه امحللــة مضــن باقــة مــن املــزات الــي يوفرهــا البنــك 
األهــي ملعمتديــه، تعزيــزًا لرؤيتــه بتقــدمي حلــول مرصفيــة مبتكــرة، 

ــروين  ــن للتســوق اإللك ــدى املعمتدي ــد ل ــه املزتاي ــل التوج يف ظ
واســتخدام البطاقــات عــرب شــبكة اإلنرنــت لــرشاء املنتجــات 
متطلبــات  لتلبيــة  البنــك  توجهــات  مــن  وانطالقــا  واخلدمــات، 
ــه احلاليــني والســوق احملــي بشــل عــام، فقــد حــرص  معمتدي
ــه الــي يقدمهــا يف فلســطني، مبــا  البنــك عــى الــروجي لبطاقات
يمشــل بطاقــات ماســر اكرد االئمتانيــة عــى تعــدد أنواعهــا 
اإلنرنــت  عــرب  التســوق  بطاقــة  إىل  باإلضافــة  ومزاياهــا، 

ــال ألفضــل  ــه االســراتيجية لالمتث ــك وتوجهات ــة البن مضــن رؤي
ــد  ــة وتعلميــات الســادة ســلطة النق ــة العاملي املارســات املرصفي
ــه عــى االســمترار بتقــدمي  ــز قدرت ــة لتعزي الفلســطينية، باإلضاف
األهــي  البنــك  األزمــات، جنــح  ظــل  املرصفيــة يف  خدماتــه 

ومضــن توجهاتــه االســراتيجية حنــو التحــول الرمقــي وتوظيــف 
التطــورات التكنولوجيــة الرسيعــة يف جمــال خدمــة املعمتديــن.

)E-Com Card( املدفوعــة مســبقا الــي تتيــح ملعمتــدي األهــي 
مــزة التســوق عــرب اإلنرنــت بســقف حمــدد مــع إمانيــة إعــادة 
ــة  ــة مبــا يتناســب مــع احتياجاهتــم وطبيع ــد البطاق حشــن رصي
الــروجي مــن خــالل  للبطاقــة. هــذا إىل جانــب  اســتخدامهم 
القنــوات اإللكرونيــة واملطبوعــة للعديــد مــن املنتجــات واخلدمــات 
األخــرى الــي يوفرهــا البنــك ملعمتديــه حســب أعــى معايــري 

املهنيــة والعنايــة باملعمتديــن.، 

ــد مــن  ــة للتأك ــل الرامي بإعــداد وحفــص خطــط اســمترارية العم
قــدرة البنــك عــى مواصلــة أمعالــه يف حــال حــدوث أي طــارئ، 
واالســمترار خبدمــة املعمتديــن، عــالوة عــى حفــص مــدى قدرتــه 

ــة. ــة واملرصفي ــات البنكي ــى اســتعادة العملي ع
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ويكرّم المؤسسات الرسمية في محافظة رام اهلل والبيرة لجهودها في مواجهة جائحة كورونا

كــّرم البنــك األهــي مجموعــة مــن املؤسســات الرمسيــة يف 
حمافظــة رام هلل والبــرية، نظــري التعــاون املمثــر واخلدمــات 
الــي قدمــت لملواطنــني خــالل جاحئــة كورونــا منــذ مطلــع العــام 
املنــرصم وحــى اليــوم، عرفانــا وتقديــرًا للجهــود املمتــزة الــي 

ســامهت يف تعزيــز قــدرات شــعبنا يف مواجهــة اجلاحئــة.
ــرية، د. ليــى  ــك األهــي حمافــظ رام هلل والب ــد البن ــد زار وف وق
ــة خــالل اجلاحئــة  ــا احلثيث ــرًا عــى جهوده ــام، شــكرًا وتقدي غن
للحفــاظ عــى الســمل العــام وإدارة شــؤون احملافظــة خــالل 
الظــروف االســتثنائية املرتبطــة باجلاحئــة وتداعياهتــا، مبــا فهيــا 
املتابعــات املســمترة واحلثيثــة، باإلضافــة للخدمــات الــي قدمهتــا 

ــني والقطــاع اخلــاص عــى حــد ســواء. احملافظــة لملواطن
ــة  ــادة أجهــزة املؤسســات األمني ــارات تكــرمي ق ــت الزي مكــا مشل
يف رام هلل، ورئيــس بلديــة رام هلل، باإلضافــة لعــدد مــن املــدراء 
البارزيــن الذيــن ســامهوا جبهــود الــوزارات واملؤسســات الرمسية 

ــص  ــوز بفح ــر مت ــالل هش ــك خ ــل يف البن ــق العم ــام فري ــد ق وق
العمــل، حيــث  اســمترارية  األنمظــة، وخطــة  اســتعادة  خطــة 
ــق  ــاركة فري ــة مبش ــات البنكي ــن العملي ــة م ــذ مجموع ــرى تنفي ج
ــذي يتواجــد  ــل ال اســمترارية العمــل والطــوارئ يف املوقــع البدي
يف حمافظــة بيــت حلــم، حيــث متــت الفحوصــات بنجــاح وحســب 

ــدة. ــط املعمت اخلط
مــن ناحيــة أخــرى، والزتامــا بتعلميــات الســادة ســلطة النقــد 
الفلســطينية، فقــد حــرص األهــي عــى التواصــل مــع معمتديــه 
مــن خــالل قنــوات عــدة مشلــت احلســابات والصفحــات التابعــة 
ــة  ــة، باإلضاف ــايع املختلف ــل االجمت ــع التواص ــى مواق ــك ع للبن
إلرســال رســائل نصيــة قصــرية إىل اهلواتــف اخللويــة لملعمتديــن 
إلعالمهــم بــرورة إيــداع اكفــة الشــيات احملــررة واآلجلــة 
املتوفــرة حبوزهتــم والــي ال محتــل املواصفــات األمنيــة والفنيــة 
وحبــد أقــى 2021/09/01 وذلــك هبــدف املصادقــة علهيــا، مكا 
مت التنويــه لملعمتديــن بــأن الشــيات الــي ال محتــل املواصفــات 
ــة وغــري مصــادق علهيــا ســتكون عرضــة للتأخــري  ــة والفني األمني

ــد  ــاب. وق ــد يف احلس ــاص والقي ــل والتق ــراءات التحصي يف إج
تضمنــت املنشــورات الــي تكــرر نرشهــا لضــان وصوهلــا 
مــن  التواصــل  إمانيــة  إىل  اإلشــارة  املعمتديــن  مجلهــور 
خــالل مركــز اخلدمــة اهلاتفيــة اخلــاص بالبنــك عــى الــرمق 
1700100222 للحصــول عــى أي تفاصيــل إضافيــة أو يف 

ــوص. ــارات باخلص ــود استفس ــال وج ح

واخلاصــة بتقــدمي الــدمع واملســاندة لملواطنــني عــى الــرمغ مــن 
جســامة املهــات واألعبــاء امللقــاء عــى خمتلــف األطــراف خــالل 

األزمــة الصحيــة.
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بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين 

ويوقع اتفاقية تعاون مشتركة مع مبادرة الشرق االوسط لالستثمار 

رام هلل - البنوك يف فلســطني - عقدت اهليئة العامة لرشكة 
ــك االســتمثار الفلســطيين اجمتاعهــا الســنوي العــادي  بن
الســادس والعرشيــن يــوم األحــد املوافــق 2021/6/27 
ــك برائســة  ــرام هلل، وذل ــك ب يف مبــى اإلدارة العامــة للبن
ــم، وحبضــور  ــامس عبداحلل ــك ب ــس إدارة البن عضــو جمل
مراقــب  وممثــل  اإلدارة،  جملــس  أعضــاء  مــن  عــرشة 
ــة،  ــالل كتان ــوزارة االقتصــاد الوطــين ب ــرشاكت ب ــام ال ع
ــادر،  ــن عبدالق ــطينية مع ــد الفلس ــلطة النق ــن س ــل ع وممث
وبورصــة فلســطني أمحــد صــايف، وهيئــة ســوق رأس 
املــال الفلســطينية مــراد اجلدبــة، وممثــل مدقــق احلســابات 
اخلــاريج ارنســت ويونغ/الــرشق األوســط ســائد عبــد هلل، 

وقــع بنــك االســتمثار الفلســطيين ومبــادرة الرشق األوســط 
 )Middle East Investment Initiative(لالســتمثار
اتفاقيــة تعــاون مشــركة، وذلــك يف مبــى اإلدارة العامــة 
ومت  رام هلل،  مدينــة  الفلســطيين يف  االســتمثار  لبنــك 
التوقيــع حبضــور مديــر عــام البنــك الســيد مسيــح صبيــح، 
ــني  ــل، ممثل ــة، والســيد جوزيــف حسوي ــا اكتب والســيدة الن

ــة أهســم رأس  ــن محل ــا نســبته 95.48 % م وحبضــور م
مال البنك والبالغ )78,000,000( دوالر/ هسم. 

األمعــال  جــدول  بنــود  مناقشــة  االجمتــاع  خــالل  ومت 
ــد أقــرت  ــه الدعــوة املوجهــة لملســامهني. وق ــذي تضمنت ال
وصادقــت اهليئــة العامــة يف اجمتاعهــا عــى التقريــر 
ــل  ــة املمتث ــه التابع ــك ورشكت ــايل لنشــاط البن اإلداري وامل
ــراء  ــرت إب ــام 2020، مكــا أق ــة خــالل الع ــات املالي بالبيان
ــام 2020،  ــن الع ــس اإلدارة ع ــس وأعضــاء جمل ــة رئي ذم
وعــى جتديــد التعاقــد مــع رشكــة ارنســت ويونغ/الــرشق 
األوســط مكدققــني خارجيــني حلســابات البنــك والــرشاكت 
ــي تنهتــي يف 2021/12/31.  ــة ال ــة للســنة احلالي التابع

ــادرة الــرشق االوســط لالســتمثار وعــدد  عــن مؤسســة مب
مــن املســؤولني مــن البنــك واملؤسســة.

ــة تــأيت مضــن توجهــات  ــح أن هــذه االتفاقي وأوحض صبي
املشــاريع  قطــاع  اســهتداف  يف  االســراتيجية  البنــك 
ذلــك  أن  )SMEs(، مشــريًا إىل  واملتوســطة  الصغــرية 
ســيكون لــه األثــر اإلجيــايب يف الوصــول لتلــك الفــات 
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املســهتدفة، وخصوصــا تلــك املشــاريع الــي تؤســهسا 
وتديرهــا النســاء الرياديــات يف فلســطني، إضافــة إىل 
مشــاريع الطاقــة املتجــددة وحلــول اإلنتــاج النظيــف، هــذا 
وطــور البنــك براجمــه املخصصــة هلــذا القطــاع مضــن 

رشوط مالمئــة وبأســعار منافســة. 
ورحبــت اكتبــة هبــذه االتفاقيــة، مؤكــدة عــى دور مبــادرة 
الــرشق األوســط بإجيــاد الــرباجم لمتكــني قطــاع املشــاريع 
الصغــرية واملتوســطة يف املناطــق الفلســطينية، والــي 

اكن آخرهــا إطــالق موقــع متويــي لمساعــدة أحصــاب 
ــل. ــن الوصــول إىل المتوي املشــاريع م

منتجاتــه  تقــدمي  مــاض يف  البنــك  بــأن  وقــال صبيــح 
ممــا  املختلفــة  للــرشاحئ  واملصممــة  املمــزة  املرصفيــة 
يصــب يف دمع جعلــة االقتصــاد الوطــين ويســامه يف 
ــة يف  ــدي العامل ــق تشــغيل األي ــة عــن طري ــف البطال ختفي

هــذه املشــاريع وتعزيــز قدراهتــا وامانياهتــا.
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عبر استثمار 12 مليون دوالر في قاعدة رأس المال البنك
Proparco الفرنسية تدخل كشريك ومستثمر استراتيجي مع بنك فلسطين 

بنسبة نمو 242 % والموجودات تتجاوز 6.1 مليار دوالر
مجموعة بنك فلسطين تحقق أرباحًا بقيمة 29 مليون دوالر للنصف األول من العام الجاري 

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - أعلنــت مجموعــة بنــك فلســطني 
ــة  ــذراع االســتمثاري للواكل ــة ومؤسســة Proparco / ال املالي
  Proparco عــن توقيع اتفاقيــة دخول ،AFD الفرنســية للتمنيــة
ــاب خــاص  ــك فلســطني عــرب اكتت ــك اســراتيجي يف بن كرشي
حبــوايل )7(  ماليــني هســم مــن خــالل بورصــة فلســطني، وذلــك 

مبوافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس املــال.
اتفاقيــة دخــول الرشاكــة عــى اســتمثار صنــدوق  وتنــص 
ــذراع  ــرب ال ــة )FISEA( ع ــية للتمني ــة الفرنس ــة الواكل مجموع
اإلســتمثاري هلــا مؤسســة Proparco مبلــغ )12( مليــون 
ــن خــالل إصــدار خــاص  ــك فلســطني م ــيك يف بن دوالر أمري
ألهســم بنــك فلســطني BOP، والــذي يعتــرب مجموعــة مرصفيــة 
ــا  ــايل. فمي ــول امل ــري المش ــة مبعاي ــطني ملزتم ــدة يف فلس رائ
ــز  ــة أيضــا رشاكــة اســراتيجية مــن أجــل تعزي ــل االتفاقي متث
المتويــل للــرشاكت الصغــرية واملتوســطة SMEs، والريــادة 
ــاعدة  ــة برناجمــا لملس ــن االتفاقي ــرأة. مكــا تتضم ــني امل ومتك
الفنيــة مــن قبــل الواكلــة الفرنســية لــدمع مشــاريع بنــك فلســطني 
ــك فلســطني  ذات التأثــري املجمتــي، والــي ســتدمع جهــود بن
ــة  ــة االقتصادي ــايل واملســاعدة يف التمني لتوســيع المشــول امل
واالجمتاعيــة يف الســوق الفلســطيين، يف ظــل تفــامق املشــالك 
االقتصاديــة بســبب جاحئــة كوفيــد-19 واحلاجــة إىل حتســني 

المنــو االقتصــادي. 
ــة أجرهتــا  ــة ومكثف ــة بعــد دراســات معيق ــأيت هــذه االتفاقي وت
مؤسســة Proparco، املنجسمــة مــع موافقــة امجلعيــة العامــة 
غــري العاديــة لبنــك فلســطني عى توصيــة جملــس اإلدارة بزيادة 
رأس مــال البنــك إىل )250( مليــون دوالر أمريــيك. يف حــني 
 ،Proparco ــة ــد اإلصــدار اخلــاص ألهســم مؤسس ــه وبع أن
ســيصبح رأس املــال املدفــوع لبنــك فلســطني 217,433,527 

دوالًرا أمريكًيــا وفًقــا خلطــط كفايــة رأس املــال للبنــك للمنــو.

ــا يف صــايف  ــك فلســطني، منــوًا الفت ــة بن ــت مجموع حقق
أرباحهــا للنصــف األول مــن العــام 2021 بنســبة 242.41 %، 
حيــث بلــغ صــايف الــرحب 28,9 مليــون دوالر أمريــيك، 
مقارنــة مــع صــايف أربــاح بلغــت 8.4 مليــون دوالر لنفــس 
الفــرة مــن العــام املــايض 2020. مكا جتــاوزت موجودات 
املجموعــة مــع هنايــة النصــف األول مــن العــام 2021 مــا 

ــة  ــة بنســبة 5.95 % باملقارن ــار دوالر، مرتفع ــه 6,1 ملي قميت
مــع 5,8 مليــار دوالر لــذات الفــرة مــن عــام 2020. مكــا 
أظهــرت النتــاجئ املاليــة األوليــة املجمعــة ملجموعــة بنــك 
فلســطني ارتفاعــا يف إمجــايل الدخــل بنســبة 16.75 % 
والــذي بلــغ 127,4 مليــون دوالر خــالل النصــف األول مــن 
العــام احلــايل مقابــل 109,1 مليــون دوالر حققهــا البنــك 
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بنك فلسطين يعيد إطالق برنامج »نقاطكم« بميزات جديدة مكافأة للعمالء 

نقاطــم  برنــاجم  إطــالق  عــن  فلســطني  بنــك  أعــاد 
ــه  ــا لعمالئ ــك تجشيع ــدة، وذل ــه اجلدي "Pointcom" حبلت
لالســتفادة مــن باقــة اخلدمــات البنكيــة واملرصفيــة املتنوعــة 
الــي يوفرهــا هلــم، إضافــة إىل مافأهتــم ملواصلهتــم 
االســمترار يف نشــاطاهتم املرصفيــة وتعامالهتــم مــع بنــك 

فلســطني.
وهيــدف الربنــاجم إىل منــح العمــالء مجموعــة مــن النقــاط 
عنــد اســتخدام اخلدمــات اإللكرونيــة البنكيــة املجانيــة، 
ــات  ــك خــالل معلي ــة، وذل ــك املختلف مبــا فهيــا بطاقــات البن
الــرشاء والتســوق حمليــا ودوليــا وعــرب اإلنرنــت، عملــا أن 
لك 100 نقطــة = 1 شــيقل، حيــث بإمــان العمــالء مجتيــع 
النقــاط واســتبداهلا نقــدًا مــن خــالل ماكينــات نقــاط البيــع 
واملراكــز  واملطــامع،  واملقــايه،  املتاجــر،  املنتــرشة يف 

ــف حمافظــات الوطــن. ــة مبختل ــة واخلدماتي التجاري
ــا  ــه تلقائي ــاز الربنــاجم مبقــدرة العمــالء االشــراك في وميت
مبجــرد فتــح حســاب واحلصــول عــى بطاقــة اخلصــم 

واملشــريات أو اســتخدام اإلنرنــت أو املوبايــل البنــيك 
ــالء  ــتطيع العم ــا يس ــك، مك ــه إىل البن ــة للتوج دون احلاج
معرفــة عــدد النقــاط الــي ميتلكوهنــا مــن خــالل االنرنــت 
البنــيك، وتطبيــق "بنــيك ع موبايــي" حتــت بنــد بوينتــم، 
إضافــة إىل إمانيــة التعــرف عــى املتاجــر املشــاركة يف 

ــاجم. الربن

يف الفــرة املقابلــة هلــا مــن العــام املــايض. مكــا زادت يف 
ــة بنســبة 2.28 %، لتتجــاوزت  ــالت االئمتاني قميــة التهسي
3,3 مليــار دوالر مقارنــة مــع 3,2 مليــار دوالر. أمــا ودائــع 

العمــالء فقــد ارتفعــت بنســبة 5.46 % حيــث بلغــت حــوايل 
)5( مليــارات دوالر مبقابــل 4,8 مليــار دوالر يف النصــف 

األول مــن العــام 2020. 
وحبســب البيانــات املاليــة الــي أفصحــت عهنــا املجموعــة 
ــة لتصــل إىل  ــوق امللكي ــد زادت حق لبورصــة فلســطني، فق
456,6 مليــون دوالر أمريــيك حمققــة منــوًا بلــغ قــدره 5.33 % 

ــة يف  ــا املجموع ــون دوالر حققهت ــع 433,5 ملي ــة م مقارن
الفــرة املقابلــة مــن العــام املــايض. عملــا بــأن رأس املــال 
ــة مــع  ــغ 210,160,800 دوالر مقارن ــع ليبل ــوع ارتف املدف
208,080,000 دوالر أمريــيك وبنســبة منــو بلغــت 1 %. 
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بانورامـــــــا

بنك القدس وشركة مدفوعاتكم للدفع االلكتروني يوقعان اتفاقية تعاون

بنك القدس وشركة  MEPS فلسطين يوقعان اتفاقية تعاون

بنك القدس والبنك االوروبي يوقعان اتفاقية تعاون

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - أبــرم بنــك 
مــع  املشــرك  للتعــاون  اتفاقيــة  القــدس 
رشكــة مدفوعاتــم للدفــع االلكــروين، وذلك 
مضــن الســي املســمتر لتطويــر اخلدمــات 
ــه،  ــك لعمالئ ــا البن ــي يقدمه ــة ال االلكروني
الدفــع  معليــات  تهسيــل  مبوجهبــا  يــمت 
والتحصيــل وتســديد الفواتــري مــن خــالل 
قنــوات البنــك اإللكرونيــة، حبيــث متكــن 
اكفــة معــالء بنــك القــدس مــن تســديد اكفــة 
دفعــات الفواتــري بيــرس وهسولــة مــن ناحيــة، 
واألمــان املــايل يف أي وقــت وأي مان. ومت 

التوقيــع يف مبــى اإلدارة العامــة لبنــك القــدس حبضــور 
ومصطــى  هــديم،  صــالح  للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس 

أعلــن  بنــك القــدس ورشكــة الــرشق األوســط خلدمــات 
الدفــع MEPS / فلســطني عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون 

لتقــدمي خدمــات دفــع إلكرونيــة لعمــالء البنــك. 
 وقــع االتفاقيــة عــن بنــك القــدس الرئيــس التنفيــذي صــالح 
هــديم، وعــن رشكــة MEPS/ فلســطني الرئيــس التنفيــذي 
دمحم حلــس، وحبضــور عــدد مــن املدراء مــن كال اجلانبني.
ــات  ــدس خدم ــك الق ــة، ســمينح بن ــذه االتفاقي ــب ه ومبوج

وقــع بنــك القــدس مــع البنــك األورويب مؤخــرًا اتفاقيــة تعاون 
إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة تمشــل دمع املؤسســات املتوســطة 

ومتناهيــة الصغــر، وبرنــاجم لتهسيــل التجــارة الدوليــة.
 )WebEx( جــرى بروتــولك االتفافيــة عــرب املنصة البرصيــة
حبضــور نائــب رئيــس جملــس إدارة بنــك القــدس دريــد أكرم 

ســالمة نائــب رئيــس جملــس إدارة رشكــة مدفوعاتــم، 
ــة محمــود ياســني. ــام للرشك ــر الع واملدي

فلســطني   /MEPS تقدمهــا  الــي  اإللكرونيــة   الدفــع 
)خدمــة توفــري نقــاط البيــع )POS(، وخدمــات بوابــات 

الدفــع االلكــروين( لعمالئــه مــن التجــار والــرشاكت، عــى 
أن تقــوم رشكــة MEPS/ فلســطني بزتويــد معــالء بنــك 
القــدس مبــا يلــزم مــن أجهــزة واشــرااكت لتقــدمي حلــول 

ــد. ــى النق ــف االعمتــاد ع ــة لتخفي ــة وآمن ــة ورسيع هسل

جــراب، وعضــو جملــس اإلدارة هيــم البطيــي، والرئيــس 
ــب  ــو نائ ــديم، وآالن بيل ــدس صــالح ه ــك الق ــذي لبن التنفي
رئيــس البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة للخدمــات 
املرصفيــة،  وفرانيســس مليــج املديــر التنفيــذي لملؤسســات 

املاليــة. 
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كأول بنك فلسطيني... بنك القدس يفوز بجائزة عالمية في مجال تنفيذ عمليات التجارة الدولية

 أعلــن البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة، عــن فــوز 
بنــك القــدس  جبائــزة البنــك األكــر نشــاطا  يف فلســطني 

يف جمــال تنفيــذ معليــات التجــارة الدوليــة للعــام 2020.
ــك األورويب  ــه البن ــذي أقام ــل ال ــالل احلف ــك خ ــاء ذل  وج
إلعــادة اإلمعــار والتمنيــة عــى هامــش اجمتاعــه الســنوي 
الثالثــني الــذي عقــد يف 30 حزيــران 2021، ومضــن 

ــة. ــارة الدولي ــري التج ــه لتيس برناجم
وحبســب معايــري البنــك األورويب إلعــادة اإلمعــار والتمنية، 
فقــد حصــل بنــك القــدس عــى جائــزة" البنك األكر نشــاطا 
يف فلســطني يف جمــال تنفيــذ متويــالت معليــات التجــارة 
الدوليــة لعــام 2020" ، والــي جــاءت نتيجــة للجهــد الكبــري 
ــات  ــة والعملي ــرة  املؤسســات املالي ــق دائ ــذول مــن فري املب

ومبوجــب هــذه االتفاقيــة مت منــح 
بنــك القــدس متويــاًل عــى شــل 
إىل  تصــل  ائمتانيــة  تهسيــالت 
5 ماليــني دوالرأمريــيك ليقــوم 
لملؤسســات  بإقراضهــا  البنــك 
مــا  واملتوســطة،  الصغــرية 
يوفــر هلــذه املؤسســات ســيولة 
ــف  ــة لملســاعدة يف التخفي حيوي
مــن تأثــري جاحئــة كوفيــد- 19. 
التهسيــالت  ســقف  وسيســاعد 

ــك القــدس عــى تقــدمي قــروض قصــرية  ــة هــذا بن االئمتاني
األجــل لملؤسســات الصغــرية واملتوســطة  الــي تواجــه 
ــاض أنشــطهتا وجحــم  ــيولة بســبب اخنف ــى الس ــودًا ع قي

أمعاهلــا.
باإلضافــة إىل ذلــك، ســيواصل البنــك األورويب إلعــادة 
اإلمعــار والتمنيــة دمع املصّدريــن واملســتوردين يف فلســطني  

ــك  ــايل لبن ــاري احل ــل التج ــقف المتوي ــع س ــالل رف ــن خ م
ــك يف إطــار  ــيك وذل ــني دوالر أمري ــدار 5 مالي ــدس مبق الق
برنــاجم تيســري التجــارة التابعــة للبنــك األورويب إلعــادة 
ــدس  ــك الق ــل بن ــذا المتوي ــة. وسيســاعد ه اإلمعــار والتمني
أســقف  ورفــع  التجــاري،  المتويــل  أمعــال  تنويــع  عــى 

ــه ــول لعمالئ ــتحقاق أط ــدمي اس ــرة، وتق ــل املتوف المتوي

اخلارجيــة واخلدمــات املرصفيــة للــرشاكت ، خصوصــا يف 
ظــل الظــروف االســتثنائية الــي هشدهتــا فلســطني والعــامل 

خــالل العــام املــايض نتيجــة جاحئــة كوفيــد- 19.
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بانورامـــــــا

بنك القدس يحافظ على متانة مركزه المالي ويحقق نموًا في كافة مؤشرات البنك الرئيسية

رّصح أكــرم عبــد اللطيــف جــراب رئيــس جملــس إدارة 
بنــك القــدس عــن النتــاجئ املاليــة للنصــف األول مــن العــام 
ــت قميهتــا  ــة بلغ ــاح صافي ــن أرب ــث أفصــح ع 2021، حي

6,411,001 دوالر أمريــيك بعــد الرائــب، بنســبة منــو 

% مقارنــة مــع النصــف األول مــن عــام  بلغت 5.45 
.2020

بلغــت  البنــك  موجــودات  أن  إىل  جــراب  وأشــار 
1,446,447,780 دوالرًا أمريكيــا يف 2021/6/30 بعــد 

أن اكنــت 1,396,882,671 دوالرًا أمريكيــا يف هنايــة 
ــغ  ــت نســبته 3,55 %، مكــا بل ــاع بلغ ــام 2020 بارتف الع
أمريكيــا  دوالرًا   1,315,624,179 املطلوبــات  مجمــوع 

بعــد أن اكن 1,276,343,784 دوالرًا أمريكيــا يف هنايــة 
عــام 2020 بارتفــاع بلغــت نســبته 3.08 %.

بلغــت  فقــد  امللكيــة،  حقــوق  صعيــد  عــى  أمــا 
130,823,601 دوالر أمريــيك )مهنــا حقــوق جهــات غــري 

ــد أن  ــا( بع ــدار 1,524,268 دوالرًا أمريكي مســيطرة مبق
اكن 120,538,923 دوالرًا أمريكيــا )مهنــا حقــوق جهــات 
غــري مســيطرة مبقــدار 1,083,974 دوالرًا أمريكيــا( يف 
ــك بارتفــاع بلغــت نســبته 8.53 %.  هنايــة عــام 2020، وذل
 96,433,796 إىل  املدفــوع  املــال  رأس  ارتفــع  كذلــك 
دوالرًا أمريكيــا بعــد أن اكن 93,172,750 دوالرًا أمريكيا 

بنســبة منــو 3.5 %.
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سلطة النقد الفلسطينية

محافظ سلطة النقد يزور محافظة نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال األعمال

توقيع مذكرة تفاهم لتحديد نسبة تملك البنك الوطني في البنك اإلسالمي الفلسطيني 

سلطة النقد تعقد لقاء توعويًا بشأن الخدمات المالية اإللكترونية 

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - قــام حمافــظ ســلطة النقــد 
الدكتــور فــراس مــم، يرافقــه لك مــن نائبــه الســيد دمحم 
منــارصة، واملديــر التنفيــذي ملجموعــة االســتقرار املــايل الســيد 
ــس  ــارة حملافظــة نابل ــارخي 2021/8/4، بزي ــاوي، بت ــاد زيت إي
التــى خالهلــا عطوفــة احملافــظ اللــواء إبراهــم رمضــان 
التطــورات  آخــر  عــى  أطلعهــم  حيــث  احملافظــة،  وطــامق 
النقــد مــن أجــل احلفــاظ عــى  املرصفيــة وجهــود ســلطة 

االســتقرار املــايل يف فلســطني.
ــس، واكن  ــة جتــارة وصناعــة نابل ــد غرف ــد ســلطة النق وزار وف
يف اســتقباهلم الســيد معــر هــامش رئيــس الغرفــة وعــدد مــن 
ــس اإلدارة، ومت اســتعراض ومناقشــة األوضــاع  أعضــاء جمل
الصعبــة الــي يعــاين مهنــا جتار نابلــس واحتياجاهتــم وخاصة 
ــاون  ــبل التع ــرصيف، وحبــث س ــاع امل ــا بالقط ــق مهن ــا يتعل م
املشــرك مــع ســلطة النقــد مــن أجــل خدمــة ومســاعدة التجــار. 

ــد،  ــراس مــم حمافــظ ســلطة النق ــور ف ــة وحضــور الدكت برعاي
ــه الســيد دمحم منــارصة وأعضــاء جملــس إدارة  ومشــاركة نائب
ســلطة النقــد، وقــع بتــارخي 2021/7/15، يف مقــر ســلطة النقــد، 
لك مــن الســيد مســري زريــق، والســيد طــالل نــارص الديــن، 

عقــدت ســلطة النقــد مبقرهــا يف حمافظــة رام هلل والبــرية، 
ــع التواصــل  ــن يف مواق ــع املؤثري ــاء م ــارخي 2021/7/18، لق بت
العمــل، هبــدف  املناطــق وجمــاالت  االجمتــايع مــن خمتلــف 
تعريفهــم مبهــام وأهــداف ســلطة النقــد بشــل عــام واخلدمــات 
املاليــة اإللكرونيــة بشــل خــاص، وذلــك لــدورمه املهــم يف 
ــة  ــدى الفــات املختلف ــة ل ــة املالي ــويع والثقاف املســامهة بنــرش ال

ــع. ــن املجمت م

مكــا زار وفــد ســلطة النقــد ملتــى رجــال أمعــال نابلــس، واكن 
يف اســتقباهلم نائــب رئيــس جملــس إدارة امللتــى الســيد عبــد 
الــرؤوف هــواش وأعضــاء جملــس اإلدارة، وحــر اللقــاء عــدد 

مــن أعضــاء اهليئــة العاّمــة لمللتــى، ورجــال أمعــال.
 وأكــد احملافــظ عــى أن هــذا اللقــاء يــأيت يف إطــار التواصــل 
والتعــاون املســمتر بــني ســلطة النقــد ومؤسســات القطــاع 
ــه  ــا في ــات املشــركة مل ــر العالق ــز وتطوي اخلــاص هبــدف تعزي

ــة. ــق املصلحــة العام حتقي
وعــرب احملافــظ عــن ســعادته هبــذه اللقــاءات، مؤكــدًا أن ســلطة 
ــر أداهئــا مبــا  ــا يف ســبيل تطوي ــذل قصــارى جهده ــد تب النق
ينعكــس إجيابــا عــى وضــع القطــاع املــرصيف، وجتــاوز 
اإلشــاليات الــي يطرحهــا القطــاع اخلــاص، وإجيــاد احللــول 
املناســبة لملشــالك واملعيقــات يف ظــل األوضــاع الصعبــة الــي 

ميــر هبــا االقتصــاد الفلســطيين.

والدكتــور ســامل أبــو خــزران، والســيد صــالح الدمغــة، والســيد 
ــك  ــة البن ــامه تقــي بتنظــم ملكي ــرة تف ــب، مذك شــادي اخلطي
مبــارش  بشــل  الفلســطيين  اإلســاليم  البنــك  يف  الوطــين 
ــن  ــم إن م ــظ د. م ــال احملاف ــة وســيطة. وق ــرب رشك ــس ع ولي

وقــدم الســيد إيــاد زيتــاوي املديــر التنفيــذي ملجموعــة االســتقرار 
ــا  ــا يمشــل مهامه ــد، مب ــلطة النق ــن س ــة ع ــايل حملــة تعريفي امل
واألنمظــة الــي تديرهــا، ورؤيهتــا وأهدافهــا يف تعزيــز المشــول 
ــي  ــي تل ــة املبتكــرة ال املــايل مــن خــالل توفــري اخلدمــات املالي
احتياجــات اكفــة فــات املجمتــع وخاصــة الفــات غــري املخدومــة 
بنكيــا، باجلــودة والتلفــة املعقولتــني، وباملقابــل العمــل عــى 

ــني. ــدى املواطن ــة ل ــة املالي ــويع واملعرف ــز مســتويات ال تعزي
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ــة أن تعــزز احلومكــة يف إدارات املصــارف،  شــأن هــذه االتفاقي
ــة اإلســالمية يف فلســطني، مشــريًا  ــر الصريف وتهســم يف تطوي
ــني املصــارف  ــد بشــأن التخــارج ب إىل اســراتيجية ســلطة النق
التقليديــة واملصــارف اإلســالمية ومنــح املصــارف اإلســالمية 
خدمــات  وتقــدمي  املنافســة  مــن  ومتكيهنــا  املســتقلة،  هويهتــا 
عــى  املتنــايم  الطلــب  ظــل  خاصــة يف  متنوعــة،  ومنتجــات 

ــاص. ــل خ ــالمية بش ــام واإلس ــل ع ــة بش ــات املرصفي اخلدم

حتــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور دمحم اشــتية، أطلقــت 
ســلطة النقــد الفلســطينية واحتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
ــارخي  ــدة اإلمنــايئ UNDP، بت ــاجم األمم املتح ــة، وبرن والزراعي
املنشــآت  وتطويــر  إلســناد  الوطــين  اإلطــار   ،2021/6/29

لتحفــز  "منشــأيت"  واملتوســطة  والصغــرية  الصغــر  متناهيــة 
قــدرة هــذه املنشــآت عــى التكيــف وتعزيــز قدرهتــا عــى الصمــود 
فــراس مــم حمافــظ  الدكتــور  واالنتعــاش، وذلــك حبضــور 
ــل مستشــار رئيــس  ــور شــاكر خلي ــة الدكت ــد، وعطوف ســلطة النق
الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة، وعطوفــة الســيد اســطيفان ســالمة 
مستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون التخطيــط وتنســيق املســاعدات، 
والســيد معــر هــامش رئيــس احتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
ــل اخلــاص  ــل املمث ــون هي ــيدة إيف ــة الفلســطينية، والس والزراعي
ــد  ــة، واملعه ــاجم األمم املتحــدة اإلمنــايئ، ووزارة املالي ــر برن ملدي
املــرصيف الفلســطيين، و"بــال تريــد"، والغــرف التجاريــة، وعيــادة 

ــة النجــاح. ــة جبامع املســاعدة القانوني
ويــدمع هــذا املــرشوع خطــط احلكومــة الفلســطينية واســتجابهتا 
لالحتياجــات الناشــئة وتعزيــز قــدرة املرشوعــات االقتصاديــة عى 
ــا. وســيوفر اإلطــار الوطــين خدمــات  التعــايف بعــد أزمــة كورون
ــة الصغــر والصغــرية ومتوســطة  ــة للــرشاكت متناهي دمع متامل
احلجــم، هبــدف الوصــول إىل املعلومــات الــي تســاعد يف اختــاذ 
ــر اخلدمــات  ــه بشــأن تطوي ــب التوجي ــرارات االســتمثار، أو طل ق
ــة،  ــة والدولي ــة احتياجــات الســوق احمللي ــاج لتلبي ــات اإلنت ومعلي
وخدمــات التســويق واإلدارة املاليــة، وفــرص المتويــل، واخلدمــات 

وأكــد حمافــظ ســلطة النقــد أن القطــاع املــرصيف الفلســطيين، 
اإلداريــة  واألنمظــة  والترشيعــات  بالقوانــني  الزتامــه  بفضــل 
احلديثــة، ومواكبتــه ألفضــل التطــورات العامليــة، حافــظ عــى 
قوتــه ومتانتــه واســمترار أمعالــه بالــرمغ مــن األزمــات الــي مــر 
هبــا االقتصــاد خــالل الفــرة املاضيــة، وأن ســلطة النقــد ماضيــة 
قدمــا يف تعزيــز االســتقرار والمشــول املــايل والتحــول الرمقــي 
يف تقــدمي اخلدمــات املاليــة وخاصــة خدمــات الدفــع اإللكــروين.

االستشــارية القانونيــة، مــن خــالل االنتشــار يف مخســة مواقــع 
ــر  ــل وأرحيــا وبيــت حلــم ودي ــس واخللي يف غــرف التجــارة )نابل
البلــح(، ومنصــة افراضيــة مرتبطــة بشــبكة كبــرية مــن اجلهــات 
الفاعلــة يف جمــال تطويــر القطــاع اخلــاص وخنبــة مــن اخلــرباء.
ويتــوىل إدارة اإلطــار الوطــين إلســناد وتطويــر املنشــآت متناهيــة 
توجهييــة  جلنــة  "منشــأيت"،  واملتوســطة  والصغــرية  الصغــر 
تشــرك يف رائســهتا ســلطة النقــد الفلســطينية نيابــة عــن مكتــب 
رئيــس الــوزراء، وبرنــاجم األمم املتحــدة اإلمنــايئ، وعضويــة 
احتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، ووزارة االقتصاد 
الوطــين، ووزارة املاليــة، واملعهــد املــرصيف الفلســطيين، و"بــال 
ــر وتنســيق  ــة عــى تطوي ــد"، وبنــك فلســطني. وســركز اللجن تري
اســتجابات السياســات الــي تــدمع انتعــاش ومتكــني القطاعــات 
االقتصاديــة، مبــا يمتــاىش مــع احتياجــات التعــايف والتمنيــة يف 

املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة.
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بيت البنوك
جمعية البنوك ووزارة العمل تبحثان سبل التعاون المشترك

جمعية البنوك تعقد اجتماعًا تشاوريًا حول تنفيذ سندات تأمين الدين

رام هلل - البنــوك يف فلســطني - حبثــت وزارة العمــل ومجعيــة 
البنــوك يف فلســطني خــالل اجمتــاع  يف مقــر امجلعيــة يف 
لــدمع  املشــرك  التعــاون  ســبل  هلل  رام  مبدينــة  املاســيون 
املشــاريع الصغــرية اهلادفــة إىل توظيــف األخشــاص ذوي 

اإلعاقــة ومتكــني النســاء يف األماكــن املهمشــة.
واســتعرض لك مــن الوكيــل املســاعد لشــؤون المتويــل والتعاون 
ــة  ــام مجعي ــداوي، ومديرع ــل رايم مه ــدويل يف وزارة العم ال
البنــوك يف فلســطني بشــار ياســني عــدة قضايــا مشــركة 

للعمــل علهيــا مســتقباًل. 
 وأشــار مهــداوي إىل رضورة أن يكــون هنــاك رشاكــة مــع 
مجعيــة البنــوك لتجشيــع توظيــف ذوي اإلعاقــة يف البنــوك 
بنســبة 5 % وفــق القانــون ودمع املشــاريع الصغــرية يف البالد، 
وذلــك مــن خــالل مؤسســات التحالــف الوطــين الفلســطيين 

لتوفرياألخشــاص ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة لمتكــني النســاء يف 
ــات الوطــن.  املناطــق املهمشــة يف حمافظ

ولفــت مهــداوي إىل أمهيــة أن تقــود امجلعيــة هــذه املشــاريع ملــا 
لــه مصلحــة لقطــاع البنــوك واملواطنــني والقطــاع العام.

بــدوره، رحــب ياســني بالطــرح التفاقــه مــع االســراتيجية الــي 
تعمــل علهيــا امجلعيــة فميــا خيــص متكــني املــرأة وذوي اإلعاقة. 
وأشــار إىل رضورة عقــد لقــاء مــا بــني البنــوك ووزارة العمــل 
لعــرض الطــرح بصــورة أمشــل، مؤكــدًا عــى رضورة أن تكــون 
ــوب  ــق اجلن ــرب يف مناط ــل أك ــدمع  بش ــف وال ــبة التوظي نس
والمشــال وقطــاع غــزة، لوجــود أعــداد أكــرب مــن األخشــاص 

ذوي اإلعاقــة واألماكــن املهمشــة. 

اجمتاعــا  فلســطني،  يف  البنــوك  مجعيــة  عقــدت 

تشــاوريا حــول مشــالك ومعيقــات تنفيــذ ســندات 

ــة  ــرة األرايض ووزارة املالي ــدى دائ ــن ل ــني الدي تأم

ــيون  ــة يف املاس ــر امجلعي ــك يف مق ــات، وذل والبلدي

رام هلل. مبدينــة 
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جمعية البنوك تشارك في جلسة نقاش حول برنامج »تمهير« لتدريب وتأهيل الخريجين 
العاطلين عن العمل

شــاركت " مجعيــة البنــوك يف فلســطني يف جلســة نقــاش 
بــني القطــاع اخلــاص وقطــاع التعلــم حــول برنــاجم " متهــري" 
لتدريــب وتأهيــل اخلرجيــني العاطلــني عــن العمــل من مؤسســات 
التعلــم العــايل ومؤسســات التعلــم التقــين والتدريــب املهــين 
يف الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة، وذلــك بتنظــم مــن 
الصنــدوق الفلســطيين للتشــغيل وامحلايــة االجمتاعيــة للعــال.

وافتتــح اللقــاء معــايل الدكتــور نــرصي أبــو جيــش وزيــر العمــل 
ــم  ــي القطــاع اخلــاص وقطــاع التعل حبضــور عــدد مــن ممث

الفلســطيين. 
وناقشــت اجللســة أســباب الفجــوة بــني العــرض والطلــب مــن 

ــة. ــة والعملي وجهــة النظــر األاكدميي
ــو جيــش باحلضــور  ــر العمــل د. نــرصي أب ــدوره، رحــب وزي ب
مــن اكفــة القطاعــات، مؤكــدًا عــى أن معليــة المتهــري ألي 
خــرجي مهمــة جــدًا، مــع العــمل بــأن هــذه الــرباجم مــن أولويــات 

ــغيل.  ــدوق التش ــل وصن وزارة العم
 وأضاف"جيــب أن نتســاعد ونتامــل ملواجهــة البطالــة يف 
ــر،  ــل وتطوي ــه تأهي ــاجم هدف ــذا الربن ــني، وه ــوف اخلرجي صف

باإلضافــة إىل إدمــاج اخلــرجي يف ســوق العمــل". 

وحــر اللقــاء املديــر العــام الســيد بشــار ياســني، 

ــة  ــوك العامل ــني للبن وعــدد مــن املستشــارين القانوني

يف فلســطني. 

مــن جانبــه، رحــب املديــر التنفيــذي للصنــدوق مهــدي محــدان، 
العمــل  فــرص  توفــري  الكــرمي، مؤكــدًا عــى أن  باحلضــور 
للخرجيــني يه أحــدى املهنجيــات الــي يعمــل علهيــا الصنــدوق 
الفلســطيين للتشــغيل وامحلايــة االجمتاعيــة للعــال. يذكــر 
ــن خرجيــي  ــدد م ــرصيف ســامه باســتيعاب ع ــاع امل أن القط
اجلامعــات مــن اكفــة حمافظــات الوطــن وفــق اتفــاق تفــامه بــني 
ــالل  ــن خ ــغيل م ــدوق التش ــطني وصن ــوك يف فلس ــة البن مجعي

ــري". ــاجم "مته برن
جيــدر اإلشــارة إىل أن برنــاجم "متهــري" هيــدف لتهسيــل دجم 
الشــباب العاطلــني عــن العمــل وخرجيــي اجلامعات ومؤسســات 
التدريــب التقــين واملهــين يف ســوق العمــل مــن خــالل التشــغيل 
والتدريــب قصــري األمــد عــى رأس العمــل، وذلــك عــرب تأهيــل 
400 خــرجي عاطــل عــن العمــل مــن كال اجلنســني يف الضفــة 

الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة. ويــأيت ذلــك مــن خــالل برنــاجم 
الوصــول وبمتويــل مــن GIZ املنفــذ بالرشاكة االســراتيجية مع 

.)PALM( وزارة العمــل واملؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل

يشــار إىل أن وجــود هــذه اإلشــاليات أدت إىل 

تأخــري حتصيــل حقــوق البنــوك، وأن هنــاك حمــاوالت 

متكــررة حللهــا مــع اجلهــات املختصــة دون جــدوى.
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خاضع لشروط المنتج وموافقة البنك االئتمانية.

 لالطالع على معلومات وشروط البرنامج،
https://bit.ly/3jbEKG8 :يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
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مـــقــاالت
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إن أيــويف يه إحــدى أبــرز املنمظات الدوليــة غري الرحبية 

ــام  ــت ع ــالمية، تأسس ــة اإلس ــات املالي ــة لملؤسس الدامع

1991م ومقرهــا الرئيــس مملكــة البحريــن، وهلــا منجزات 

ــارًا  ــى رأهســا إصــدار 100 معي ــر ع ــة األث ــة بالغ مهني

حــى اآلن يف جمــاالت احملاســبة واملراجعــة وأخالقيــات 

العمــل واحلومكــة باإلضافــة إىل املعايــري الرشعيــة الــي 

اعمتدهتــا البنــوك املركزيــة والســلطات املاليــة يف مجموعة 

مــن الــدول باعتبارهــا إلزاميــة أو إرشــادية، مكــا حتظــى 

اهليئــة بــدمع عــدد مــن املؤسســات األعضــاء، مــن بيهنــا 

الرقابيــة واملؤسســات  املركزيــة والســلطات  املصــارف 

املاليــة ورشاكت احملاســبة والتدقيــق واملاتــب القانونيــة 

ــا  ــة حالي ــري اهليئ ــق معاي ــة، وتطبِّ ــن 45 دول ــر م ــن أك م

املؤسســات املاليــة اإلســالمية الرائــدة يف خمتلــف أحنــاء 

التجانــس  العــامل، والــي وفــرت درجــة متقدمــة مــن 

لملارســات املاليــة اإلســالمية عــى مســتوى العــامل)1(. 

وتعــد معايــري هيئــة احملاســبة واملراجعــة لملؤسســات 
والواقــع،  احلقيقــة  يف  )األيــويف(  اإلســالمية  املاليــة 
اإلســالمية  املصــارف  لعمــل  الرشعيــة  الضوابــط  أمه 
ــة  ــري الرشعي ــزتام باملعاي ــدُّ االل ــا احلــارض، وُيع يف وقتن
ــات  ــة لملؤسس ــبة واملراجع ــة احملاس ــن هيئ الصــادرة م
املاليــة واإلســالمية مــن عنــارص الــزتام أي بنــك إســاليم 
بالضوابــط الرشعيــة يف أمعالــه، حيــث إن هــذه املعايــري 
ــة  ــات املالي ــارف واملؤسس ــن املص ــدة يف 90 % م معمت

أهميــة التــزام المصارف اإلســالمية 
الفلســطينية بالمعاييــر الشــرعية 

الصــادرة عــن )األيوفــي(

د. هسيل األمحد* 

مـــقـــاالت

اإلســالمية عــى مســتوى العــامل، ويقــوم بإعــداد هــذه 
ــن 16  ــف م ــة واملؤل ــرشيع يف اهليئ ــس ال املعايــري املجل
ــه  ــم لدي ــل املصــارف وبعضه ــم ميث ــا، بعضه ــا وباحث عامل
خربتــه ومانتــه يف الصناعــة املاليــة اإلســالمية، ومه مــن 
خــرية املشــاخي املتخصصــني يف أمــور االقتصــاد املــايل 
ومهنــا  اإلســالمية  املصــارف  الــزتام  إن  اإلســاليم)2(. 
للتحقــق  األســاس  يعــد  مبعايري)األيــويف(  الفلســطينية 
مــن اســتيفاهئا ملتطلبــات الرشيعــة، ولدفــع معليــة تطويــر 
منتجاهتــا قدمــا، مكــا يعمــق االلــزتام باملعايــري عنــرص 
الشــفافية يف التقارير املالية لملؤسســات املالية اإلســالمية. 
وال شــك أن مــن شــأن الــزتام املصــارف اإلســالمية هبــذه 
املعايــري أن يوحــد أســس وقواعــد املعامــالت املرصفيــة 
اإلســالمية وتطبيقاهتــا، وكذلــك فــإن الــزتام هيــات الفتــوى 
والرقابــة الرشعيــة يف املصــارف اإلســالمية باعمتــاد هــذه 
املعايــري يقلــل إىل حــٍد كبــري مــن اختــالف الفتــاوى بيهنــا، 
ومكــا أن الــزتام املصــارف اإلســالمية هبــذه املعايــري يزيــد 
مــن ثقــة املتعاملــني مــع املصــارف اإلســالمية ويعمــق الثقــة 

 https://aaoifi.com/about-aaoifi ،1 -  انظر: موقع األيويف 

https://al-maktaba.org/book ،2 -  انظر: عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، املعامالت، )200(، املكتبة الشاملة احلديثة 
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. https://al-maktaba.org/book ،3 -  عفانة، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، املعامالت، )200(، املكتبة الشاملة احلديثة  

  4 -   -  سورة التوبة، آية 122.

  5 -  مت إنشــاء اهليئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة اســتنادًا ألحــام املــادة )23( مــن قانــون املصــارف رمق )9( لســنة وقــرارات جملــس إدارة ســلطة النقــد 

ــة اإلســالمية ومبــا  ــة باملالي ــاوى املتعلق ــا املصــارف اإلســالمية وإصــدار الفت ــي تقدمه ــة وتوحيدهــا للخدمــات واملنتجــات ال هبــدف إصــدار األحــام الرشعي

ينجســم مــع أفضــل املارســات الدوليــة واملعايــري الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة لملؤسســات املاليــة اإلســالمية )AAOIFI( ومبــا خيــدم تطويــر 

https://shms.ps/post :منظومــة الصريفــة اإلســالمية يف فلســطني، انظــر: مشــس نيــوز،  رام اهلل، برابــط

بصحــة معامالهتــا، حيــث تــأيت أمهيــة االلــزتام باملعايــري 
ــة مــن خــالل مــا يــأيت) 3(: الرشعي

أواًل: إن وجــود معيــار رشيع ألي عقــد، أو منتــج، بصياغة 

قانونيــة واحضــة جيعــل املؤسســة املاليــة تســري عــى هــداه 

بوضــوح وخبطــوات راخســة للوصــول إىل تطبيــق أحــام 

املؤسســة  الــزتام  إن  أو مغــوض.  لبــس  دون  الرشيعــة 

ــني  ــة املتعامل ــب هيلع كســب ثق ــري يرت ــذه املعاي ــة هب املالي

هبــا واحرامهــم هلــا.

ثانيــا: إن االلــزتام هبــذه املعايــري ســيؤدي بــإذن اهلل 

ــات  ــني املؤسس ــاون ب ــق التع ــن حتقي ــد م ــاىل إىل مزي تع

ــا  ــل إىل توحيده ــن خــالل األمعــال املشــركة، ب ــة م املالي

ــة. ــادئ العام ــط واملب ــود والضواب ــث العق ــن حي م

ثالثــا: إن وجــود هــذه املعايــري يفيــد املتعاملــني مــن حيــث 

االلــزتام بأحــام الرشيعــة، وبالتــايل يعملــون مــا هلــم ومــا 

علهيــم مــن واجبــات وأحــام. 

رابعــا: إن املعايــري الرشعيــة تفيــد جهــات القضــاء أو 

التحكــم للوصــول إىل احلــم العــادل الــواحض البــني.

خامســا: إن وجــود هــذه املعايــري وااللزتام هبــا يفيد الدولة 

ــة  ــق، بكيفي ــة والتدقي ــات الرقاب ــة وجه ــارف املركزي واملص

التعامــل مــع املؤسســات املاليــة اإلســالمية وضبطهــا، 

والتعــرف عــى أمعاهلــا وعقودهــا، وكيفيــة التدقيــق علهيــا 

عــى ضــوء أســس وضوابــط حددهتــا املعايــري الرشعيــة. 

سادســا: إن وجــود هــذه املعايــري الرشعيــة واحملاســبية 

الضبــط  كيفيــة  يف  اخلــاريج  التدقيــق  رشاكت  يفيــد 

والتدقيــق الداخــي عــى أســس وموازيــن وأوزان حمــددة. 

ســابعا: إن االلــزتام هبــذه املعايــري يهسل معليــة التصنيف 

واجلــودة، حيــث ميكــن املنافســة عــى ما هــو األجود.

ثامنــا: إن االلــزتام هبــا يــؤدي إىل التطويــر، ولكــن هــذا 

إمنــا يتحقــق بإمانيــة املراجعــة هبــذه املعايــري عــى ضــوء 

ــق واملعايشــة أمه  ــه التطبي ــق، ففق ــل والتطبي رضورة العم

أنــواع الفقــه، مكــا قــال تعــاىل: "َفلَــْوال َنَفــَر ِمــْن لُكِّ ِفْرَقــٍة 

يــِن")4(. ــٌة لَِيَتَفقَُّهــوا يِف الدِّ ــْم َطاِئَف ِمهْنُ

ولقد  جاء يف تعلميات ســلطة النقد الفلســطينية رمق )15( 

ــادة)5(  ــة)5( يف امل ــة الرشعي ــة الرقاب / 2019، بشــأن هيئ

/2 مهنــا، بإلــزام املصــارف اإلســالمية باملعايــري الرشعيــة 

ومعايــري احملاســبة واملراجعــة واحلومكــة واألخالقيــات 

الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة لملؤسســات 

املاليــة اإلســالمية. 

وهــذا يــدل بشــل واحض عــى أن احملــدد لطبيعــة معــل 

اهليئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة وفــق تعلميــات ســلطة النقــد 

الفلســطينية هــو مــدى االلــزتام مــع املعايــري الرشعيــة 

الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة لملؤسســات 

ــويف(. ــة اإلســالمية )األي املالي

ــة- عضــو  ــة فلســطني األهلي ــوق- جامع ــة احلق ــد لكي *معي

ــد ــة - ســلطة النق ــة الرشعي ــا للرقاب ــة العلي اهليئ



مجلة البنوك في فلسطين 76

ــة  ــا العــامل، خاص ــي يهشده ــوض ال ــة الغم ــط حال وس

كورونــا،  والــي متثلــت جباحئــة  األخــرية  اآلونــة  يف 

ــا، وأصبحــت  ــة التكنولوجي ــرزت بشــل مضاعــف أمهي ب

ــل احلصــول  احلاجــة ملحــة لتســليط الضــوء عــى تهسي

عــى اخلدمــات واملنتجــات وكذلــك التواصــل املعــريف 

واالجمتــايع بشــل أرسع ويف لك زمــان ومــان .

وممــا ال شــك فيــه أن إحــدى أمه اخلدمــات اهلامــة الــي 

جيــب الركــز عــى تطويرهــا بشــل دوري يه اخلدمــات 

ــارع  ــامل املتس ــذا الع ــب ه ــا تواك ــة وجعله ــة الرمقي املالي

التقليديــة  األســاليب  عــن  عوضــا  املعلومــات،  وثــورة 

املجمتعــات  احتياجــات اكفــة رشاحئ  لتلــي  املبــارشة 

ويف اكفــة املجــاالت، ومــن تلــك اخلدمــات اإللكرونيــة 

يه اخلدمــات املرصفيــة وخدمــات احملافــظ واالســتمثار 

ــة. ــع االلكروني ــائل الدف ووس

الــدول  يف  املاليــة  التكنولوجيــا  وتطويــر  ابتــار  ان 

واملؤسســات والــرشاكت يتبعــه بالــرورة إلزاميــة تطويــر 

بنيــة حتتيــة ولوجســتية فعالــة قــادرة عــى جماهبــة اكفــة 

ــة  ــك األنمظــة احلديث ــات واســتيعاب تل الظــروف والتحدي

ومتغرياهتــا. 

يعتــرب األمــن الســيرباين مــن أمه مقومــات وحتديــات 

تقــدمي اخلدمــات املاليــة الرمقيــة بالشــل املنشــود، حيــث 

ــن  ــالء م ــات العم ــة هتــدد معلوم ــرب أي خــرق وقرصن يعت

مســؤولية الرشكــة مقدمــة املنتجــات او اخلدمــات، واحــدى 

أمه الطــرق الســمتراريهتا وتغلهبــا عــى املنافســني مــن 

خــالل توفــري برجميــات وتقنيــات مطــورة محلايــة بيانــات 

العمــالء ومضــان رسيهتــا. 

التكنولوجيا المالية 
)FinTech(

مرح عبد اهلادي* 

مـــقـــاالت

مكــا أن توفــري نظــم وترشيعــات وقوانــني يف اكفــة الــدول 

ــالت  ــاح بتــداول العم لــدمع اخلدمــات اإللكرونيــة والمس

الرمقيــة عامــل مهــم يف اكمتــال منظومة التطويــر واحلداثة. 

مــن الــرورة القــول بــأن  ثقــة املســهتلكني يف املؤسســات 

ــم  ــة يه أســاس إقدامه ــع اإللكروني ــة ورشاكت الدف املالي

ــدة  ــة ليســت ولي ــا املالي ــات، والتكنولوجي ــك اخلدم ــى تل ع

ــة  ــمتر خاص ــر مس ــة إىل دمع وتطوي ــا حباج ــة إمن اللحظ

يف الــدول الناشــئة الــي قــد تفتقــر إىل خدمــات اإلنرنــت 

هــذا  يف  املؤسســات  لهنضــة  والروريــة  األساســية 

املجــال.

وفميــا يتعلــق بفلســطني، فقــد قامــت ســلطة النقــد بتشــكيل 

التــام  إلمياهنــا  املاليــة  للتكنولوجيــا  استشــاري  فريــق 

بأمهيــة هــذا املجــال يف تقــدمي حلــول إبداعيــة لتعزيــز 

مفهــوم المشــول املــايل، ومبــدأ التحــول الرمقــي، وتطويــر 

ــات. ــك اخلدم ــى تل ــة واإلرشاف ع ــات الرقاب آلي

*مسؤولة عالقة العمالء يف بنك األردن

خدمة مصرفية تم تصميمها 
لتلبية احتياجات عمالءنا المميزين 

بريستيجيو 

1800 888 888
www.pibbank.com
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عدد السكان

القطاع المصرفي األردنيالقطاع المصرفي الفلسطيني

لمحة عامة عن القطاع المصرفي الفلسطيني واألردني

 للعام 2020

الناتج المحلي اإلجمالي

باالسعار الجارية

عدد المصارف العاملة

عدد الفروع والمكاتب
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مصدر البيانات: ميزانيات البنوك 2020، سلطة النقد الفلسطينية، البنك المركزي األردني، جمعية البنوك في األردن

مصدر البيانات: سلطة النقد الفلسطينية. البنك المركزي األردني. جمعية البنوك في األردن

الودائعإجمالي التسهيالت المباشرة إىل إجمالي
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%61.1%77.8
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القطاع المصرفي الفلسطيني

18.9 مليار دوالر إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة  بنحو
(10%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

حقق القطاع المصرفي صافي ربح بعد الضرائب 89 مليون دوالر بانخفاض

نسبته (43%) عما كان في نهاية العام 2019

16.0 مليار دوالر إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة بنسبة (%11)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

9.8 مليار دوالر سجلت المحفظة االئتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة
 بنسبة (11%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

1.8 مليار دوالر مجموع حقوق الملكية في  القطاع المصرفي الفلسطيني بتراجع
طفيف (0.03%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

القطاع المصرفي األردني

مصدر البيانات: ميزانيات البنوك 2020، سلطة النقد الفلسطينية، البنك المركزي األردني، جمعية البنوك في األردن

 أهم بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للعام 2020

80.4 مليار دوالر إجمالي موجودات القطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة (%6)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

51.9 مليار دوالر إجمالي ودائع القطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة (%4)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

40.4 مليار دوالر إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي
األردني مرتفعة بنسبة (6%) . مقارنة مع نهاية العام 2019 .

9.2 مليار دوالر مجموع حقوق الملكية للقطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة
(3%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

463 مليون دوالر صافي الربح بعد الضرائب في القطاع المصرفي األردني
منخفضة بنسبة (44%) عما كان في نهاية العام 2019

مصدر البيانات: سلطة النقد الفلسطينية. البنك المركزي األردني. جمعية البنوك في األردن

القطاع المصرفي الفلسطيني

18.9 مليار دوالر إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة  بنحو
(10%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

حقق القطاع المصرفي صافي ربح بعد الضرائب 89 مليون دوالر بانخفاض

نسبته (43%) عما كان في نهاية العام 2019

16.0 مليار دوالر إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة بنسبة (%11)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

9.8 مليار دوالر سجلت المحفظة االئتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني مرتفعة
 بنسبة (11%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

1.8 مليار دوالر مجموع حقوق الملكية في  القطاع المصرفي الفلسطيني بتراجع
طفيف (0.03%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

القطاع المصرفي األردني

مصدر البيانات: ميزانيات البنوك 2020، سلطة النقد الفلسطينية، البنك المركزي األردني، جمعية البنوك في األردن

 أهم بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للعام 2020

80.4 مليار دوالر إجمالي موجودات القطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة (%6)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

51.9 مليار دوالر إجمالي ودائع القطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة (%4)
مقارنة مع نهاية العام 2019 .

40.4 مليار دوالر إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي
األردني مرتفعة بنسبة (6%) . مقارنة مع نهاية العام 2019 .

9.2 مليار دوالر مجموع حقوق الملكية للقطاع المصرفي األردني مرتفعة بنسبة
(3%) مقارنة مع نهاية العام 2019 .

463 مليون دوالر صافي الربح بعد الضرائب في القطاع المصرفي األردني
منخفضة بنسبة (44%) عما كان في نهاية العام 2019
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importance of adhering to the Sharia’s standards 
is through the following:  
First, the existence of Sharia’s standard related 
to any contract or product with a clear legitimate 
formulation, will make the financial institution’s 
path easier and clearer in order to apply Sharia’s 
provisions without any ambiguity or obscurity. 
The commitment of the financial institution to 
these standards entails gaining the clients trust 
and respect.
Second, adhering to these standards will lead 
to increasing the cooperation between the 
financial institutions through joined business and 
uniting through contracts, regulations and public 
principles. 
Third, the existence of these standards benefits 
the clients in committing to Sharia’s provisions, 
thus they know what are their duties and 
provisions. 
Fourth, the Sharia’s standards benefit the judiciary 
or arbitration bodies in terms of conducting a just 
and clear judgment. 
Fifth, the existence of these standards and 
adhering to them, benefits the State, central 
banks and auditing and oversight committees 
to demonstrate the correct way in handling 
and managing the Islamic financial institutions, 
learning their business and contracts, and 
how to audit it based on rules and regulations 
determined by the Sharia’s standards.   
Sixth, the existence of these Sharia’s and 
accounting standards benefits External Auditing 
companies in managing and internal auditing 
based on specific rules and scales. 
Seventh, adhering to these standards facilitate 
the classification and quality process, for the 

competition relies on the best quality there is. 
Eight, adhering to the standards results in 
development that can be achieved by overseeing 
these standards based on the importance of 
work and application. The Fiqh of application 
and cohabitation is one of the most important 
areas in Fiqh. The Almighty said, “For there 
should separate from every division of them a 
group [remaining] to obtain understanding in the 
religion“. 
As for the Sharia’s Supervisory board, in the 
Palestinian Monetary Authority’s instructions 
number )15(/2019, article 
)5(/2, Islamic banks are to comply with Sharia’s, 
accounting, auditing, and ethics and governance 
standards issued by the AAOIFI.   
This clearly indicates that the determinant of 
the nature of the Supreme Sharia’s Supervisory 
Board’s work is, according to PMA instructions, 
the extent of compliance with the issued AAOIFI 
standards. 

*Dean of Law Faculty- Palestine Ahliya 
University- member of the Supreme Sharia’s 
Supervisory Board- Monetary Authority 
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The Importance of 
Palestinian Islamic Banks’ 
Commitment to the AAOIFI 
Issued Standards 

Article

Dr. Suhail Al-Ahmad

AAOIFI, established in 1991 and based in 
Bahrain, is one of the most prominent non-
profit international organizations supporting the 
Islamic Financial institutions. AAOIFI has many 
noteworthy accomplishments, most prominently, 
the issuance of a total of 100 standards in 
the areas of accounting, auditing, ethics and 
governance; in addition to Sharia’s standards 
endorsed by central banks and financial 
authorities that consider them mandatory or 
advisory. AAOIFI is supported by a number of 
institutional members, including central banks 
and regulatory authorities, financial institutions, 
accounting and auditing firms, and legal firms, 
from over 45 countries. Its standards are 
currently being applied by all the prominent 
Islamic financial institutions across the world 
and have presented a progressive degree of 
harmonization in all international Islamic finance 
practices.   
In fact, AAOIFI standards are considered 
the most important restrictions of Islamic 
banks’ performance in the meantime. 90% 
of international Islamic financial banks and 
institutions adopted these standards, therefore 
abiding by those standards represents the 
commitment of any Islamic bank to sharia 
restrictions. These standards are conducted by 
an AAOIFI legitimate council, which consists 

of 16 scholars and researchers; some of them 
represent banks and some have great knowledge 
about Islamic finance industry. They are overall 
considered some of the best specialized sheiks 
in the areas of Islamic financial economy.  
The commitment of Islamic banks, including 
Islamic Palestinian banks, is considered the 
foundation of their compliance with Sharia’s 
requirements and the development of their 
products in the future. Moreover, committing 
to the standards enhances the integrity of 
Islamic financial institutions’ financial reports. 
The commitment of Islamic banks to AAOIFI 
standards will surely unite the bases and 
rules of Islamic financial transactions and their 
application. Therefore, the compliance of the 
Fatwa and Islamic monitoring committees in 
Islamic banks with applying these standards 
reduces the degree of differences between each 
other; it also deepens the clients trust in Islamic 
banks’ transactions and its trustworthiness. The 
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Suha Fuqahaa

Salam Al-Aqqad

Wafa Adwan

Harmonizing work and career development with family 
responsibilities is a major challenge facing pioneer women. 
They must be full committed to their work, learn all the 
time, develop there skills, act with determination but they 
also have duties toward their children, mainly the younger 
ones who need their mother for educational and social 
monitoring. They need their mother to help them build 
and develop their personalities and become independent 
members of the society, which faces increasing problems 
that affect Palestinian households.

To be a leader in a long-standing and wide-spread 
organization that is up to date with banking and 
technological developments is not an easy task at all. 
You are placed before a huge responsibility, and you 
must develop your soft and professional skills all the time. 
You must be aware of all aspects and build your team’s 
capacities to be up to the changes. In brief, you need to 
be a model and a reference for your staff. 

A women in leadership must organize her time between 
her interests and emotions. She must be aware of 
her strengths and weaknesses and be self-conscious 
to effectively manage her emotions and perform her 
social and professional roles. 
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Excerpts from interviews

Reema Al-Hassan

Samah Qareen

Latefa Al-Jayousi

Sana’ Awadallah

Women need to exert double the effort men employ to gain 
confidence in their workplace due to social stereotypes 
on the limited role of women in leading companies and 
financial institutions. Therefore, self-assertion is the most 
difficult period when a woman benefits from this opportunity 
I had.

The work environment in the bank provides women with 
full rights and understanding of their circumstances. It is 
an enabling environment that pushes women to evolve. 
I was motivated by this environment, which helped me 
overcome difficulties. When there is a will, there is a way.

It refers to the key acquired skills that are necessary to 
strike a perfect balance; these are: time-management, 
setting priorities, sound and healthy leadership and 
administration, in addition to authority delegation, On the 
other side family motivation and understanding of the work 
conditions.

I realized this success following experiences and support 
from the administration. I personally endeavored to seek 
appropriate solutions, especially in times of crises. I managed 
to gain the trust, love and respect of the staff members under 
my supervision. I also earned top-management confidence, 
which assigned me tasks that I accomplished as per the bank’s 
values and vision. Furthermore, I enjoy customers’ trust and 
respect as I always act with professionalism. The bank has 
grown into my second home and family.
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PMA and PCMA partnership is ongoing on 

participatory and coordination levels to address 

issues of financial inclusion and implementation 

of oversight programs. Furthermore, the 

banking financial 

institutions receive 

PCMA services 

since some banks 

have PCMA “trustee” 

license or “issuance 

trustee“. Some 

banks need PMA 

licenses but when 

they want to enter 

the non-banking 

sectors, they need PCMA licenses. Therefore, 

the relationship with PMA is complementary 

The relationship between 
the Palestinian Monetary 

Authority (PMA) and  
PCMA is participatory and 
complementary at several 

levels.

based on coordination. A joint technical 

committee with members from both institutions 

meet periodically to assess needs. We aim 

for advanced financial sectors. In addition 

to insurance companies 

and securities sector, we 

have 12 financial leasing 

company, where each 

company’s capital is not 

less than half a million 

dollars. These companies 

reached the limit of use 

of their domestic financial 

sources. They need to 

access the banking sector 

via coordination between the PMA and PCMA 

through “Istidama” Fund to provide additional 

financial sources to the sectors under their 

supervision.
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Complementary relation 
with the PMA

Non-banking and banking financial sectors 

are complementary. Therefore, how do you 

achieve a complementary relation with the 

PMA?

PMA supervises banks and credit and 

exchange institutions. PCMA supervises 

the non-banking financial sector. The two 

sectors are interconnected. It is not possible 

to consolidate financial technology in the non-

banking financial sector without relying on 

e-payment supervised by PMA. Shifting form 

the regular service to a financial technological 

service requires access to e-payment through 

the banking sector. For instance, insurance 

companies will create platforms to introduce 

financial products using this new technology 

via a contract with e-payment firms. 

Relationship with PMA is not limited to financial 

technology but also aims to expand Islamic 

financial services and increase demand 

thereon. Palestine has three Islamic banks and 

two insurance companies working according 

to Islamic law. It also has an Islamic financial 

leasing company. This year, we launched, 

in partnership with PMA, an Islamic finance 

roadmap to formulate a regulatory framework 

of Islamic finance. PCMA and PMA outsourced 

experts and prepared a needs map per sector. 
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Soon... Launching of the 
Islamic Financial Index in the 
Palestine Stock Exchange to 
assess the performance of 
the companies that conduct 
their business in accordance 

with Islamic rule.

Considering new financial 
services
What were PCMA interventions to protect the 

rights of consumers of non-banking financial 

services during the pandemic?

During the emergency, we decided to extend 

the validity of mandatory insurance policies 

even if the policy holders have not repaid 

their instalments. The purpose was to protect 

consumers. For the same purpose, we set 

discounts of 15% for public vehicles, benefiting 

12,000 vehicles and saving around NIS 5 million 

for users. Our response to the negative effects of 

the pandemic was quick and consistent with the 

National Financial Inclusion Strategy to protect 

the rights of financial services consumers. A 

five-year plan starting in 2021 was launched with 

three items focusing on financial inclusion: how 

to use financial technology in these sectors? In 

cooperation with PMA, how to devise financial 

tools consistent with Islamic Sharia? And how to 

expand Islamic non-baking financial sector and 

sustain its activities?

“Ibtikar” Platform received a proposal from a 

person suggesting to set up an e-system that 

connects drivers with insurance company to 

track driver’s conducting attitude. This is a 

pioneer program devised by non-conventional 

entrepreneurs. Another proposal submitted by 

three pioneers, which will receive preliminary 

approval and undergo a 6-month pilot period 

through the virtual monitoring fund. The purpose 

of the pilot period is to detect problems in the 

application and solve them before granting 

the licenses. It is important to connect these 

entrepreneurs and understand their innovations 

before devising regulatory policies for this 

sector. We are endeavoring to develop this 

practice with the sectors of insurance, financial 

securities and financial leasing with a special 

focus on the Insurance sector, because it has 

been too conventional and needs innovation. 

The services include joint public-private bonds. 

The government owns productive assets, which 

it does not wish to sell, but the bonds can help 

the private sector invest in these assets. Islamic 

banks have high monetary flows, but the local 

markets cannot invest in their bonds. Thus, 

Islamic debenture may be an additional tool. 

Soon the Islamic Financial Index will be launched 

int eh Palestine Stock Exchange to assess 

performance of Islamic companies, banks, and 

insurance companies. 

Journal of Banks in Palestine



Interview Article

4

Launching “Ibtikar” platform 
to provide an incubator and 

welcoming environment 
to entrepreneurs and to 

promote financial services

Financial Technology and 
Innovation Stimulation
The new sectors under your supervision are 

“financial technology and innovation”, may you 

update us on your development plans?

COVID-19 situation has certainly obstructed the 

implementation of the financial inclusion national 

strategy, but these challenges made us think of the 

establishment of the Directorate General of Financial 

Technology and Innovation, launched early this year 

a financial innovation monitoring platform (Ibtikar), the 

first in the Arab area. 

The platform focuses on entrepreneurial ideas to 

introduce innovative financial services to these young 

entrepreneurs. It aims to meet with them and learn 

about their needs and ideas before PCMA adopts any 

policy in this regard in order to benefit the non-banking 

financial sector, like the insurance sector, which has 

been providing traditional services for years, like 

assigning an agent. However, with the new pioneering 

ideas, it will be possible to create an incubator and 

supporting environment to these entrepreneurs 

while providing the necessary legal protection to 

consumers and safeguarding their privacy. Therefore, 

PCMA established the platform to outreach to these 

entrepreneurs and take the necessary measures to 

expand the formal financial sector at detriment of the 

informal (and larger in Palestine) financial sector. The 

other objective is to promote financial inclusion and 

achieve economic development via the expansion of 

financial products. Therefore, the Directorate General 

of Financial Technology and Innovation was formed 

with an organizational structure and job descriptions 

to develop the formal rather than the informal financial 

sector. We have 49 public shareholdings listed on the 

Palestine Stock Exchange with a market value of $ 

4 billion, but we have family business, which are not 

less important that these public equities, but they 

are not financial included. We need to reiterate the 

challenges caused by the pandemic. 
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Effect of the pandemic on the 
financial inclusion
PCMA is a key partner in the preparation and 

implementation of the National Strategy for 

Financial Inclusion. However, this plan was 

hindered by the pandemic. What are PCMA 

plans to proceed with this strategy?

The National Financial Inclusion Plan was prepared in 

2018 following a study commissioned by PCMA, PMA 

and MAS Institute to survey the persons included in 

the financial sector. The study showed that only 35% of 

individuals are included while 64% are excluded from 

financial services. The study identified the reasons 

behind this financial exclusion and found that some 

groups do not access financial services because of 

their religious beliefs, while other categories do not 

find a financial service provider who offers services 

that respond to their needs. Based صon these 

findings, the National Financial Inclusion Plan was 

drafted to span seven years and reach a minimum of 

52% financial inclusion. However, with the pandemic 

outbreak, financial exclusion expanded. Accurate 

statistics are not available, but PCMA is preparing a 

scorecard to assess the annual changes in financial 

inclusion. Generally speaking, due to the pandemic 

general and individuals’ income dropped leading to 

reduced demand on non-banking financial services 

Drop in supply on financial 
product pushed financial 
institution to outreach to 

new categories.

like financial leasing and non-compulsory insurance 

services. Moreover, the financial institutions became 

reluctant to provide services to certain social groups, 

mainly the least favored because of the high cost of 

these financial services and non-performing laws, 

which raised credit uncertainties. 

On another note, COVID-19 pushed the Council of 

Ministers and PMC to consider creating financing 

funds for important MSMEs categories. This was one 

of the objectives of the National Strategy. Moreover, 

the financial institutions started to target new 

categories. Consequently, the pandemic has negative 

affected the non-banking financial sector especially 

with the decreased supply of financial products, but 

at the same time, it motivated these same institutions 

to access new categories. It also encouraged these 

institutions to consider financial technology and invest 

in resources and employ technological tools to expand 

their financial services. PCMA thought of creating the 

appropriate environment for these new products. 



Ramallah - Banks in Palestine – Mr.Barraq Nabulsi, General Manager of PCMA, underlined the 
negative impacts of the COVID-19 pandemic on the implementation of the National Plan for Financial 
Inclusion.
In a meeting with “the banks operating in Palestine”, Al-Nabulsi explained that the pandemic has 
adversely impacted the non-banking financial sectors, especially with the decrease in the supply 
of financial productions. However, this same situation motivated financial institutions to outreach to 
new categories and, more importantly, to consider financial technology by investing in and employing 
technological tools to expand their financial services base. Consequently, PCMA moved to create the 
suitable environment for this new trend.
During the launching of “Ibtikar” platform in the beginning of this year, Al-Nabulsi mentioned that 
these pioneering ideas appeared to provide innovative financial services. He explained that PCMA is 
providing the supportive environment to these entrepreneurs while offering consumers the necessary 
legal protection to safeguard their privacy. 

Al-Nabulsi point out to PCMA strategy that aims 
to develop financial services to reach financial 
conclusion. These services include joint public-
private bonds and soon the launching of the 

With the Director General of the Palestinian Capital Market Authority )PCMA( in 
a meeting with “the banks in Palestine”

Interview Article

Al-Nabulsi:
THE COVID-19 pandemic 

had negative and positive 

effects on the on-banking 

financial sectors.
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The Banking Sector is moving forward in the 

process  of National Construction by  contriting   

the needed fund to move virous  economic sectors 

forward so Banks in Palestine  has provided about  

)272( million dollars as an additional  funding 

to the economy during  the first six months of 

2021. In contrast, the ratio of the credit portfolio 

defaulted rate  was 4.2%, which is considered a 

low rate and within  safe levels. 

This indicates that, the credit facilities procedures 

and policies followed by the banking sector   are 

safe and sound   . The capital adequacy ratio 

reached 15.6%, which is the higher that the rate 

set by  Palestine Monetary Authority.  And exceed 

the minimum limit defined by  Basel Committee 

on Banking Supervision, which 10.5%. 

The role of the Banking Sector is not limited to  

direct development issues, in this regards. The 

(87) Issue of the Banks in Palestine magazine 

sheds light on three main topics, which forms 

sides equally important; the first topic is the 

Financial Inclusion. In this regard, Mr. Barraq 

Nabulsi, Director General of the PCMA, interview 

comes to light in which he discussed directly the 

coordinated efforts between different financial 

sectors, whether in banking or non-banking 

sectors; aiming to increase the Financial Inclusion 

database in Palestine for its major impact on the 

national economy in general. 

The second topic is the banks’ societal 

responsibility in the Health Sector, this role and 

 Three Major Sides of
the Banking Sector

its impact especially in this pandemic was clearly 

distinguished. Therefore, we attempted to shed 

light on different social categories that were 

benefited by this support, which has clearly grown 

as showed by the numbers.  

The third topic is women’s role in the banking 

sector. Here we are focusing on the successful 

feminist stories that paved the way to take over 

leading professional positions in the Palestinian 

Banking System. They contribute side by side 

with men in building the Palestinian community. 

The Associations of Banks in Palestine is trying, 

by taking over these important cases, to build 

connecting bridges with the Palestinian community 

in all its fractions. The Palestinian banking sector 

is one essential pillar, not only of the national 

economy, but of the Palestinian National and 

Societal Core. Therefore, we promise our dear 

readers on providing vital knowledge regarding 

the Banking Sector and its developmental and 

social role.  

The Director-General of the Association of Banks 

in Palestine. 

Editorial
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