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بيت البنوك
معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا يعقد اجتماعا:

مع مجلس إدارة جمعية البنوك لمناقشة مطالب القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا

عقد معايل حمافظ �شلطة النقد عزام ال�شوا اجتماع ًا مع
جمل�ش اإدارة جمعية البنوك بتاريخ  2020/04/27عرب
برنامج  Skype for Businessمب�شاركة اأغلبية االأع�شاء،
حيث مت خالل االجتماع مناق�شة مطالب القطاع امل�شرفـي
ل�شلطة النقد فـي ظل جائحة كورونا لتخفـيف من اآثارها عليه.
فخالل االجتماع اأعلن معايل املحافظ درا�شة توفـري ت�شهيالت
مببلغ  210مليون دوالر من �شلطة النقد للبنوك بفوائد قد
ت�شل اإىل �شفر باملائة يتم منحها لتمويل املن�شاآت املت�شررة
من هذه االأزمة بفوائد تف�شيلية ،وذلك ل�شخ ال�شيولة الالزمة

لالقت�شاد من خالل البنوك ،كما مت مناق�شة احت�شاب
الفوائد على االأق�شاط االأربعة اأ�شهر املوؤجلة ،كما مت تكليف
امل�شت�شارين القانونيني ل�شياغة املذكرة التف�شريية للتوافق
عليها العتمادها.
ومن اجلدير ذكره اأن جمعية البنوك كانت قد خاطبت
معايل املحافظ مبطالب القطاع امل�شرفـي ،لكي يتمكن
القطاع من تعوي�ش اخل�شائر املتوقعة الناجتة عن هذه االأزمة
االقت�شادية ،لي�شتمر فـي اإداء دوره وعمله خدمة لالقت�شاد
الفل�شطيني.

و مع الهيئة العامة لجمعية البنوك لمناقشة البرنامج التمويلي «استدامة»
عقد معايل حمافظ �شلطة النقد عزام ال�شوا اجتماع ًا فخالل االجتماع حتدث معايل املحافظ عن اأهمية
مع اأع�شاء الهيئة جلمعية البنوك بتاريخ  2020/06/23الربنامج وعن القطاعات امل�شتهدفة منه واآلية تنفيذه من
عرب برنامج  ،Skype for Businessوذلك ملناق�شة قبل البنوك ،كما قدم عدد من احل�شور مالحظاتهم حول
الربنامج التي من �شاأنها ت�شهيل االإجراءات على البنوك.
الربنامج التمويلي "ا�شتدامة".
الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعا
لمناقشة آخر المستجدات المصرفية في ظل األوضاع االقتصادية الراهنة
عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماع ًا بتاريخ  2020/04/09االأربعة التي مت تاأجيلها ،كما ناق�ش االأع�شاء �شيكات املقا�شة
عرب برنامج  Skype for Businessمب�شاركة اأغلبية االأع�شاء ،ملوظفـي القطاع العام واخلا�ش.
وذلك ملناق�شة عدد من املوا�شيع املرتبطة بعمل القطاع امل�شرفـي كما نوه االأع�شاء خالل االجتماع اإىل �شرورة توفـري جمموعة
فـي ظل جائحة كورونا ،حيث ناق�ش االأع�شاء احت�شاب الفوائد على من احلوافز للقطاع امل�شرفـي الفل�شطيني على غرار ما مت فـي
االأق�شاط االأربعة اأ�شهر املوؤجلة واأ�شاروا اإىل �شرورة اإ�شدار مذكرة عدد من الدول ليتمكن القطاع امل�شرفـي من مواجهة االأزمة
تف�شريية مرتبطة بتعليمات رقم ( )2020/04ال�شادرة عن �شلطة االقت�شادية الناجتة عن اجلائحة وليتمكن من القيام بدوره
النقد بتاريخ  2020/03/15توؤكد احت�شاب الفوائد على االأق�شاط فـي خدمة االقت�شاد الفل�شطيني.
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معالي وزير المالية شكري بشارة يلتقي وفد جمعية البنوك

لمناقشة آخر تطورات الوضع المالي

التقى معايل وزير املالية �شكري ب�شارة وفد جمعية البنوك
ممثل باأع�شاء من الهيئة العامة و املدير العام للجمعية،
بتاريخ  2020/06/04فـي مقر الوزارة ،حيث اطلع الوزير
احل�شور على قرار احلكومة الفل�شطينية باإن�شاء م�شرف
يحكمه قانون خا�ش لالئتمان واالدخار ومتويل امل�شاريع

ال�شغرية لفئات حمددة ،واخلطوات التي اتخذتها احلكومة
بهذا اخل�شو�ش ،كما اطلعهم على اآخر تطورات الو�شع املايل
واالإجراءات اخلا�شة باأموال العائدات ال�شريبية ،وفـي نهاية
اللقاء ثمن معايل الوزير دور اجلهاز امل�شرفـي فـي م�شاندة
احلكومة والعالقة الوثيقة معها.

جمعية البنوك تشارك في عدد من االجتماعات التشاورية
�شاركت جمعية البنوك ممثلة باملدير العام نبيل اأبو دياب
فـي عدد من االجتماعات ت�شاورية خالل الربع الثاين،
اأبرزها :اجتماع جلنة التعريف املوحد للمن�شاآت ال�شغرية
واملتو�شطة مع ال�شركة اال�شت�شارية املكلفة بتنفيذ الدرا�شة
اخلا�شة بالتعريف بتاريخ  2020/06/30عرب برنامج'
 ،Zoomو اجتماع مع كل من وزارة االقت�شاد و وكالة
اليابان للتعاون الدويل  JICAلتطوير برنامج تدريبي

للقطاع اخلا�ش بتاريخ  2020/06/29عرب برنامج'
 ،Zoomباالإ�شافة اإىل م�شاركة اجلمعية فـي عدد من
االجتماعات الت�شاورية التي عقدها املجل�ش التن�شيقي
ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ش ملناق�شة �شبل ح�شر اآثار كورونا
على القطاعات االقت�شادية املختلفة و لر�شم خطة انعا�ش
اقت�شادي �شاملة لهذه القطاعات خالل املرحلة القادمة.
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في اجتماعه الدوري األول لعام 2020

مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث موضوع االستعالم عن تصنيف أصحاب الشيكات المؤجلة

عقد جمل�ش اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم ()2020/01

بتاريخ  2020/02/18فـي مقر االإدارة العامة مل�شرف
ال�شفا ،حيث ناق�ش املجل�ش عدة موا�شيع تنوعت بني
م�شرفية واإدارية ،فخالل االجتماع بحث املجل�ش مو�شوع
اال�شتعالم عن ت�شنيف العمالء اأ�شحاب ال�شيكات االآجلة

املودعة لدى البنوك ،واطلع رئي�ش املجل�ش االأع�شاء على
جمريات اجتماعات اللجنة الوطنية االقت�شادية العليا ،كما
ناق�ش املجل�ش كل من :التقرير االإداري والبيانات املالية غري
املدققة لعام  ،2019وخطة العمل واملوازنة التقديرية لعام
 2020جلمعية البنوك.

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعا

لمناقشة تطبيق تعليمات سلطة النقد بشأن إجراءات التخفيف من آثار جائحة كورونا

عقدت الهيئة العامة جلمعية البنوك اجتماع ًا بتاريخ
 2020/03/16فـي مقر االإدارة العامة للبنك العربي بح�شور
اأغلبية االأع�شاء ،وذلك ملناق�شة تطبيق البنوك لتعليمات �شلطة
النقد رقم ( )2020/04ال�شادرة بتاريخ 2020/03/15
ب�شاأن اإجراءات التخفـيف من اآثار االأزمة ال�شحية فـي ظل
جائحة كورونا ،فخالل االجتماع اأورد احل�شور عدد من
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املالحظات على التعليمات التي من �شاأنها ت�شهيل تطبيق
البنوك للتعليمات ،ومتابعة لذلك خاطبت اجلمعية �شلطة
النقد باأهم املالحظات التي ت�شمنها االجتماع لالأخذ بها
مبا اأمكن ل�شمان احلفاظ على ا�شتقرار و�شالمة القطاع
امل�شرفـي.

العدد  ،82حزيران 2020

البنوك تدعم «صندوق وقفة عز»

لمواجهة انتشار فيروس كورونا و الحد من تداعياته االقتصادية و االجتماعية

�شمن اجلهود الوطنية ملواجهة انت�شار فريو�ش كورونا واحلد من
تداعياته االقت�شادية و االجتماعية ،قدمت البنوك العاملة فـي
فل�شطني الدعم لـ�شالح "�شندوق وقفة عز" الذي مت تاأ�شي�شه
بقرار من دولة رئي�ش الوزراء د .حممد ا�شتية وبنا ًء على
توجيهات فخامة الرئي�ش حممود عبا�ش لدعم العائالت املعوزة
واملت�شررة ب�شبب الفريو�ش بوا�شطة وزارة التنمية االجتماعية،
وتلبية احتياجات القطاع ال�شحي من خالل وزارة ال�شحة.
اإىل جانب الدعم الذي قدمته البنوك ب�شكل منفرد ،قامت
اجلمعية بدعم القطاع ال�شحي من خالل ال�شندوق مببلغ
( )$500,000خم�شمائة األف دوالر؛ حيث �شاهمت اجلمعية مت توزيعه بالت�شاوي بني البنوك ،هذا وقد قامت البنوك بحث
مببلغ ( )$220,000مائتان وع�شرون األف دوالر واملتبقي موظفيها على التربع ل�شالح ال�شندوق اأميان ًا منها باأهمية
من مبلغ التربع ( )$280,000املائتان والثمانون األف دوالر تكاتف جهود اجلميع خا�شة فـي ظل االأو�شاع احلالية.
جمعية البنوك تشارك في عضوية

اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات المالية اإلسالمية في فلسطين
�شاركت جمعية البنوك ممثلة بع�شو جمل�ش االإدارة ن�شال
الربغوثي فـي ع�شوية اللجنة التوجيهية مل�شروع اخلدمات
املالية االإ�شالمية فـي فل�شطني التي �شكلت من قبل هيئة �شوق
راأ�ش املال الفل�شطينية بالتعاون مع موؤ�ش�شة التمويل الدويل،

حيث تهدف اللجنة اإىل تعزيز اخلدمات املالية االإ�شالمية
فـي فل�شطني وا�شتقرارها من خالل تطوير اخلدمات املالية
االإ�شالمية وفق اأف�شل املمار�شات واملعايري الدولية وملواجهة
التحديات التي قد تواجهها.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد تنظم اجتماعا لممثلي البنوك العاملة في فلسطين

لمناقشة مالحظات البنوك على مسودة تعليمات «الحوسبة السحابية واستئجار المواقع»
نظمت جمعية البنوك اجتماعا ملمثلي البنوك العاملة فـي و خالل االجتماع ناق�ش احل�شور مالحظات البنوك املوحدة
فل�شطني مع ممثلي �شلطة النقد بتاريخ  2020/01/20فـي على التعليمات التي �شبق للجمعية اإر�شالها ل�شلطة النقد ،كما
مقر اجلمعية ،وذلك ملناق�شة مالحظات البنوك على م�شودة اأو�شح ممثلي �شلطة النقد عدد من النقاط للح�شور حول هذه
تعليمات �شلطة النقد "احلو�شبة ال�شحابية وا�شتئجار املواقع" ،التعليمات.

البنـوك فـي فل�شـ ـ ــطني
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جمعية البنوك تنجز عدداً من الدراسات المصرفية
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بطاقة ربعية ت�شدر عن جمعية البن ــوك فـي فل�ش ــطني

ا

ص ا ال ار

:

كتاب «الوضع المالي للبنوك »2019
الذي يهدف اإىل توفـري قراءة تف�شيلية الأداء القطاع
امل�شرفـي الفل�شطيني من خالل عر�ش البيانات املالية
واحت�شاب موؤ�شرات الربحية ،ال�شيولة ،هيكل راأ�ش املال،
واحلجم ،اإ�شافة اإىل احل�ش�ش ال�شوقية للبنوك من حيث
6
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(جمموع املوجودات ،ودائع العمالء ،و�شافـي الت�شهيالت
االئتمانية املبا�شرة) ،كما ر�شد الكتاب االأداء املايل
للبنوك خالل اخلم�ش ال�شنوات ال�شابقة من حيث (جمموع
املوجودات ،ودائع العمالء� ،شافـي الت�شهيالت االئتمانية

العدد  ،82حزيران 2020

املبا�شرة� ،شافـي اإيرادات الفوائد والعموالت ،جمموع
امل�شاريف ،و�شافـي الربح  /اخل�شارة) من خالل عر�شها
على �شكل ر�شوم بيانية ،كذلك ت�شمن الكتاب ترتيب البنوك
ح�شب اأهم بياناتها وموؤ�شراتها املالية للعام  2019لغر�ش
املقارنة فـيما بينها.
واأظهرت نتائج كتاب الو�شع املايل للقطاع امل�شرفـي الفل�شطيني
للعام  2019منو ًا فـي اأهم بنود قوائم املركز املايل والدخل،
حيث منت؛ جمموع املوجودات بن�شبة  ،%9.8ودائع العمالء

بـ � ،%9.6شافـي الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة بـ ،%6.8
جمموع االإيرادات بـ  ،%4.5جمموع امل�شاريف بـ ،%12.9
بينما انخف�ش �شافـي الربح بن�شبة  .%9.2ويرافق هذا االإ�شدار
ن�شرة وبطاقة "حقائق م�شرفـية  ،"2019والتي حتتويان على
ملخ�ش ًا الأهم بيانات كتاب "الو�شع املايل للبنوك "2019
لت�شكالن مرجع ًا �شهل اال�شتخدام عن واقع القطاع امل�شرفـي
الفل�شطيني.

كتيب «دراسات مصرفية »2019
الذي يت�شمن اثنا ع�شرة درا�شة م�شرفـية حتليلية تهم
القطاع امل�شرفـي وتوفر املعرفة عنه ،حيث �شمل االإ�شدار
درا�شات لتحليل االأداء امل�شرفـي ،حول :ال�شناعة
امل�شرفـية ،امل�شارف املحلية ،امل�شارف الوافدة ،امل�شارف

التجارية ،امل�شارف االإ�شالمية ،درا�شة مقارنة عنا�شر
ال�شناعة امل�شرفـية ،والرتكز امل�شرفـي ،ودرا�شات لتحليل
ال�شوق ،تناولت :ودائع العمالء ،الت�شهيالت االئتمانية
املبا�شرة ،ال�شريفة االإلكرتونية ،ال�شيكات ،واحلواالت.

كتيب «األداء المقارن للبنوك »2019
الذي يهدف اإىل مقارنة اأداء البنوك العاملة فـي فل�شطني
بني عامي  2019و  ،2018و مقارنة اأداء البنوك املحلية
التجارية ،املحلية االإ�شالمية ،و الوافدة التجارية ،كما
ب�شكل تنازيل ح�شب :اأهم بنود قائمة
مت ترتيب البنوك
ٍ
املركز املايل :جمموع املوجودات ،ودائع العمالء� ،شافـي
الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة ،وجمموع حقوق امللكية،

واأهم بنود قائمة الدخل :الربح (اخل�شارة) قبل ال�شرائب،
�شافـي الربح (اخل�شارة) ،باالإ�شافة اإىل ترتيب البنوك
ح�شب اأهم موؤ�شرات الربحية� :شافـي اإيرادات الفوائد
والعموالت  /االإيرادات ،العائد على املوجودات ،والعائد
على حقوق امللكية.

نشرة «المؤشر المصرفـي» و بطاقة «بيانات مصرفـية»
كما اجنزت اجلمعية الن�شرة الربعية "املوؤ�شر امل�شرفـي
الربع االأول  "2020وبطاقة "بيانات م�شرفـية" التي تهدف
اإىل توفـري املعرفة عن واقع القطاع امل�شرفـي من خالل
حتليل الأهم بنود امليزانية املجمعة ،ويرافق هذه االإ�شدارات

بطاقة "بيانات م�شرفـية" والتي تخ�ش ذات الربع لت�شكل
ملخ�شا �شهل اال�شتخدام لبنود امليزانية املجمعة ال�شادرة
عن �شلطة النقد.

البنـوك فـي فل�شـ ـ ــطني
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دعما لصندوق «وقفة عز»

بنك اإلسكان فروع فلسطين يقدم مساعدة عاجلة بقيمة نصف مليون شيقل

لمواجهة تفشي فايروس كورونا
قام بنك الإ�صكان فروع فل�صطني بتقدمي تربع
بن�صف مليون �صيقل ل�صندوق "وقفة عز"
املخ�ص�س ملواجهة تف�صي فايرو�س كورونا
" كوفـيد  "19وذلك انطالق ًا من جانب
امل�صوؤولية الجتماعية والوطنية ملواجهة
الظروف ال�صتثنائية التي متر بها البالد.
ومن جانبه اأكد ال�صيد حممد الربغوثي
املدير الإقليمي لبنك الإ�صكان على اأهمية
هذا التربع كجزء من جانب م�صوؤوليات
البنك خلدمة وحماية الوطن واملواطن،
مثمنا الدور الذي تبذله املوؤ�ص�صات الطبية
واحلكومية واجلهود الدوؤوبة التي تبذلها
خمتلف اجلهات على خمتلف امل�صتويات من
اأجل جتاوز هذه الظروف.
ومن طرفه اأ�صاد معايل حمافظ �صلطة النقد
ال�صيد عزام ال�صوا بهذا التربع ،م�صريا اإىل
اأن اجلهاز امل�صرفـي الفل�صطيني اأثبت املرة
تلو الأخرى اأنه يقف فـي خط الدفاع الأول
عن �صعبنا واقت�صادنا ،ول يتوانى حلظة

فـي تقدمي كل ما ي�صتطيع وقت الأزمات من
منطلق وطني واإن�صاين.
وقد ثمن ال�صيد نا�صر الدين امل�صاعدة
املقدمة من بنك الإ�صكان ،موؤكدا اأن البنوك
كانت ال�صباقة فـي دعم ال�صندوق ورفده
بالالزم ،داعيا املجتمع الفل�صطيني باأن يقف
يدا بيد ويتربع كل قدر ا�صتطاعته للم�صاعدة
بتغطية احتياجات املواطنني املت�صررين حتى

و يتبرع لنادي شباب الظاهرية
قام بنك الإ�صكان فـي فل�صطني بامل�صاهمة
فـي دعم نادي �صباب الظاهرية ،الذي يخدم
�صباب واأهايل املنطقة ،علما باأن النادي
يعترب ناد ريا�صي ثقافـي يهدف اإىل خلق
جيل من ال�صباب الريا�صي املثقف ،ويت�صمن
النادي العديد من الفرق الريا�صية ويقيم
مباريات وبطولت فـي عدة موا�صم .وقد جاء
دعم النادي انطالق ًا من روؤية بنك الإ�صكان
فـي دعم الأن�صطة ال�صبابية والريا�صية،
وجزء من م�صاهمات البنك املتعددة فـي
جمال امل�صوؤولية الجتماعية والتي تعترب
ركيزة اأ�صا�صية لتوجهات الإدارة".
8
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انتهاء هذه اجلائحة.
وياأتي هذا التربع ،ك�صل�صلة من اخلطوات
التي قام بها بنك الإ�صكان ملواجهة هذه
الظروف ،من خالل م�صاركاته املتعددة
والتي كان اآخرها امل�صاهمة فـي تربع جمعية
البنوك لذات الغاية ،كما عمل منذ بداية
الأزمة على تعزيز الإجراءات الوقائية فـي
كافة فروعه.

العدد  ،82حزيران 2020

وبدوره �صكر رئي�س النادي اإدارة بنك فل�صطني لالرتقاء بدور ال�صباب الفاعل والريا�صة للو�صول لأجيال قادرة على حتمل
الإ�صكان على الدعم املقدم ،مثمن ًا دور مبجتمع �صحي ،داعي ًا موؤ�ص�صات املجتمع عبء وم�صوؤوليات النه�صة املجتمعية.
البنك فـي دعم الأندية الريا�صية فـي املحلي اخلا�صة والعامة لدعم ال�صباب

و يتبرع لمدرسة بنات إذنا الثانوية
قام بنك الإ�صكان ومن واقع امل�صوؤولية
الجتماعية و�صمن �صيا�صة التعاون امل�صرتك
بني البنك وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي،
بالتربع بجهاز حا�صوب و طابعة ملدر�صة بنات
اإذنا الثانوية ،بحيث جاء التربع لتح�صني
البيئة املدر�صية ومل�صاعدة املعلمات والطلبة
على تطوير وت�صهيل العملية التعليمية.
وقد جاء هذا التربع حلر�س البنك على
التزامه بامل�صوؤولية الجتماعية ،وتاأكيدا
على تكامل الأدوار بني املوؤ�ص�صات الوطنية
ملا فـيه خدمة امل�صرية التعليمية ،ولأهمية
اإيجاد البيئة املدر�صية ال�صليمة املنا�صبة
للتعليم والتعلم.
وبدورها �صكرت مديرة املدر�صة والهيئة
التدري�صية بنك الإ�صكان على دعمه ال�صخي
واملتوا�صل للمدار�س والطالب فـي خمتلف

املناطق وعلى كافة الأ�صعدة ،واأ�صادت امل�صتدامة وروح امل�صوؤولية فـي عدة جمالت،
باأهمية التربع ودوره فـي تطوير العملية والتي تعترب من اأوائل اهتماماته ،وحر�صه
على اإمتام امل�صرية التعليمية لكافة الطلبة.
التعليمية ومواكبة ع�صر التكنولوجيا.
وتاأتي هذه املبادرة �صمن دور بنك الإ�صكان
لتعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية

و يتبرع بأجهزة تعليمية لمدرسة الفرير في بيت لحم
ا�صتمرارا ل�صيا�صة بنك الإ�صكان فـي تعزيز
مفهوم التنمية امل�صتدامة ،وحر�صه على
التوا�صل مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي بكافة
قطاعاته ،قام بنك الإ�صكان بامل�صاهمة فـي
توفـري اأجهزة اإلكرتونية تعليمية خلدمة
الطلبة فـي مدر�صة الفرير فـي بيت حلم.
وبدوره �صكر مدير املدر�صة بنك الإ�صكان على
دعمه ال�صخي ،بحيث عملت هذه امل�صاهمة
على اإدخال وتوفـري اجلو ال�صليم لتطوير
العملية التعليمية ،واأ�صارت اإىل اأهمية جتهيز
املدار�س باأجهزة اإلكرتونية ملا �صيعود بالفائدة
على الطالب وحت�صيلهم العلمي ،والذي وتاأتي هذه املبادرة �صمن دور بنك الإ�صكان جمالت ،والتي تعترب من اأوائل اهتماماته،
بدوره �صي�صاعد اأي�صا على تطوير مداركهم لتعزيز روؤية تنموية منبثقة من مفهوم وحر�صه على اإمتام امل�صرية التعليمية لكافة
ومواكبة التطور التكنولوجي احلا�صل.
التنمية امل�صتدامة وروح امل�صوؤولية فـي عدة الطلبة.
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
البنك اإلسالمي الفلسطيني يحصد ثالث جوائز مميزة
على مستوى فلسطين عن العام 2019
ح�صد البنك الإ�صالمي الفل�صطيني ثالث الرقمي الأكرث ابتكار ًا فـي فل�صطني للعام
جوائز على م�صتوى فل�صطني عن العام  " 2019و "اأف�صل بنك �صديق للبيئة فـي
 2019ح�صيل ًة لتميزه فـي تقدمي احللول فل�صطني للعام  "2019من قبل جملة
INTERNATIONAL
امل�صرفـية النوعية والع�صرية ال�صاملة FINANCE
وفق ًا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ،املتخ�ص�صة التي ت�صدر فـي بريطانيا.
وريادته فـي رقمنة خدماته وجهوده فـي وقال مدير عام البنك الإ�صالمي
الفل�صطيني بيان قا�صم اإن هذا النجاح مل
احلفاظ على البيئة.
ووفق ًا ملجلة  EMEA FINANCEيكن ليتحقق لول الثقة التي منحها العمالء
املتخ�ص�صة فـي ال�صوؤون املالية فقد للبنك ،واجلهود التي تبذلها اأ�صرة البنك
ا�صتحق البنك جائزة "اأف�صل بنك مبختلف م�صتوياتها للحفاظ على م�صتوى
اإ�صالمي فـي فل�صطني للعام  ،”2019متميز من اخلدمات واملنتجات امل�صرفـية
وت�صلمها ع�صو جمل�س الإدارة ال�صيد املقدمة وابتكار منتجات مالية متطورة
حفل اأقيم فـي دبي تواكب متطلبات الع�صر ،واأ�صاف" :ن�صعى
�صالح الدغمة خالل ٍ
بح�صور مدراء البنوك واملوؤ�ص�صات املالية .خالل الفرتة القادمة لتطوير خدماتنا
كما حاز البنك على جائزتي "البنك ب�صكل اأكرب عرب حتديث النظام البنكي من

خالل التفاقية التي مت توقيعها مع �صركة
 TEMENOSالعاملية ،اإ�صافة لإ�صدار
بطاقات جديدة من خالل التفاقية
املوقعة مع �صركة "."MasterCard
وبني قا�صم اأن ح�صول البنك على جائزة
"اأف�صل بنك �صديق للبيئة فـي فل�صطني"
يعطيه دفعة للم�صي قدم ًا فـي زيادة
العتماد على الطاقة النظيفة لأداء
ن�صاطاته ،وين�صجم مع ان�صمامه للميثاق
العاملي للتنمية امل�صتدامة ،الذي يعد من
املبادرات التي اأطلقتها الأمم املتحدة
لت�صجيع ال�صركات على م�صتوى العامل
فـي اعتماد �صيا�صات م�صتدامة وم�صوؤولة
جمتمعي ًا ،فـي جمال حقوق الإن�صان
والعمل والبيئة.

و يمنح مصنع الصفا قرضاً حسن ًا بقيمة مليون شيكل
قدم البنك الإ�صالمي الفل�صطيني دعم ًا
مل�صنع ال�صفا ملنتجات الألبان متثل
بقر�س ح�صن بقيمة مليون �صيكل وذلك
ٍ
فـي اإطار برناجمه للم�صوؤولية املجتمعية.
وقال مدير عام البنك الإ�صالمي
الفل�صطيني بيان قا�صم اإن قرار البنك
بتقدمي هذا الدعم جاء لدعم اخلطة
التطويرية للم�صنع ،ان�صجام ًا مع اإميانه
بالدور امللقى على عاتقه جتاه جميع
القطاعات لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
ت�صريحات قا�صم جاءت خالل لقاءٍ جمعه
وعطوفة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور
ح�صام اأبو الرب ومعايل رئي�س املجل�س
القت�صادي الفل�صطيني "بكدار" ال�صيد
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البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني

حممد اأبو عو�س بالإدارة التنفـيذية
مل�صنع ال�صفا ،بح�صور مدير عام �صندوق
الزكاة ال�صيد اإ�صماعيل اأبو احلالوة ،كما
ح�صر عن البنك نائب املدير العام ال�صيد
عماد ال�صعدي ومدير منطقة ال�صمال
ختام اأبو عيطة ومدير دائرة التمويل عبد
الروؤوف عالونة وعدد من مدراء الفروع.
واأكد قا�صم على اأن النجاح الذي و�صل
اإليه امل�صنع الآن هو بف�صل اجلهود التي
بذلتها وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية،
واإدارة امل�صنع ،للتغلب على كافة املعيقات.
من جانبه اأكد عطوفة الدكتور ح�صام اأبو
الرب على اأن وزارة الأوقاف وال�صوؤون
الدينية م�صرة على امل�صي قدم ًا فـي هذا

امل�صروع ،مقدم ًا �صكره للبنك الإ�صالمي
الفل�صطيني واملجل�س القت�صادي
الفل�صطيني على ما يقومان به لدعم
املوؤ�ص�صات التنموية التي ت�صرف عليها
الوزارة.
بدوره قال معايل ال�صيد حممد اأبو عو�س
اإن م�صنع ال�صفا ميثل الآن منوذج ًا
للم�صروع الناجح متوقع ًا اأن يحقق املزيد
من النجاحات خالل الفرتة القادمة.
وقالت املديرة العامة للم�صنع الدكتورة
نارميان اأبو عطوان اإن التطوير فـي
امل�صنع جاء بعد درا�صة دقيقة� ،صاكرة
وزارة الأوقاف والبنك الإ�صالمي
الفل�صطيني على دعمهما.

العدد  ،82حزيران 2020

و يكرم الفائزين بجائزة البنك اإلسالمي الفلسطيني للبحث العلمي 2019
حتت رعاية وبح�صور معايل وزير
التعليم العايل والبحث العلمي الأ�صتاذ
الدكتور حممود اأبو موي�س ،كرم
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني وجامعة
بوليتكنك فل�صطني الباحثني الفائزين
بجائزة "البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
للبحث العلمي ."2019
و�صارك فـي حفل التكرمي الذي اأقيم فـي
جامعة بوليتكنك فل�صطني فـي اخلليل،
معايل رئي�س جمل�س اأمناء جامعة
بوليتكنك فل�صطني الأ�صتاذ اأحمد
�صعيد التميمي واأع�صاء جمل�س رابطة
اجلامعيني ورئي�س اجلامعة الأ�صتاذ
الدكتور عماد اخلطيب ونوابه وعمداء
الكليات واأع�صاء الهيئات الإدارية
والأكادميية وممثلون عن فعاليات
وموؤ�ص�صات حمافظة اخلليل ،وح�صر
عن البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
املدير العام بيان قا�صم ونائبه عماد
ال�صعدي ومدير منطقة اجلنوب نزار
بايل ومدير دائرة الت�صويق والعالقات
العامة اإبراهيم �صلمان وعدد من
مدراء الفروع واملكاتب.
وخالل كلمته قدم اأبو موي�س ال�صكر
للبنك الإ�صالمي الفل�صطيني با�صم
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
واحلكومة على دعمه املتوا�صل للت ِعليم

خا�صة جمال البحث العلمي ،موؤكدا
على اأهمية ت�صافر اجلهود من كافة
القطاعات فـي هذا املجال.
وبدوره اأكد مدير عام البنك الإ�صالمي
الفل�صطيني بيان قا�صم اأن هذه اجلائزة
جزء من توجه البنك لدعم قطاع
التعليم فـي اإطار برناجمه للم�صوؤولية
املجتمعية ،م�صري ًا اأن تطوير البحث
العلمي عامل اأ�صا�صي لتحقيق التنمية
امل�صتدامة ،مثمن ًا جهود وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي فـي هذا املجال،
وجهود جامعة بوليتكنك فل�صطني
لتحقيق اأهداف اجلائزة وا�صتقطاب
اأبحاث مميزة.
من جانبه قدم الأ�صتاذ اأحمد �صعيد
التميمي �صكره للباحثني والباحثات
من اجلامعات الفل�صطينية ،ولوزارة

التعليم العايل والبحث العلمي واإدارة
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني على
جهودهم فـي حتفـيز الباحثني للمزيد
من البحوث العلمية التطبيقية.
كما اأكد الأ�صتاذ الدكتور عماد اخلطيب
على اأهمية ت�صجيع املناف�صة املُثمرة بني
موؤ�ص�صات التعليم العايل بهدف تبادل
اخلربات ،والتعاون البحثي.
وتنق�صم اجلائزة اإىل �صت فئات،
تناف�س عليها باحثون من خمتلف
جامعات الوطن وهي جائزة التميز فـي
الن�صر العلمي وجائزة التميز البحثي
لطلبة الدرا�صات العليا وجائزة اأف�صل
بحث تطبيقي ،وجائزة غزارة البحث
العلمي وجائزة املجموعات البحثية
وجائزة التميز البحثي مل�صرفـي
م�صاريع التخرج.

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
نصف مليون شيكل من البنك اإلسالمي العربي

لوزارة التنمية االجتماعية ضمن مساهمة البنك في صندوق «وقفة عز»

وقع البنك الإ�صالمي العربي و وزارة
التنمية الإجتماعية اتفاقية للتربع مببلغ
ن�صف مليون �صيكل لتوفـري م�صاعدات
لالأ�صر املنك�صفة جراء جائحة كورونا ،ومثل
وزارة التنمية الوزير د .احمد جمدلين،
والبنك ال�صالمي العربي ممثال باملدير
العام للبنك ال�صيد هاين نا�صر.
حيث قام البنك بالتربع مبليون �صيكل
ل�صالح �صندوق "وقفة عز" �صمن تربع
جمموعة بنك فل�صطني والتي بلغت
حوايل  7مليون �صيكل ،ومتثل تربع البنك لل�صندوق بال�صافة لن�صف مليون �صيكل موظفـي البنك بالتربع باأجر يوم عمل
مببلغ ن�صف مليون �صيكل ب�صكل مبا�صر لوزارة التنمية الجتماعية ،كما بادر ل�صالح ال�صندوق.

و يطلق بطاقة تقسيط «حياة سهلة »Easy Life
انطالقا من روؤية البنك الإ�صالمي
العربي بتطوير اخلدمات اللكرتونية،
ونظرا للظروف احلالية و الزمة التي
يعي�صها �صعبنا ومن باب الت�صهيل
على العمالء و ايجاد اف�صل احللول
امل�صرفـية ،اأطلق البنك بطاقة
التق�صيط اجلديدة "حياة �صهلة Easy
 "Lifeوالتي تعترب اف�صل بطاقة تق�صيط
ا�صالمية حملية و جمازة من قبل هيئة
الفتوى والرقابة ال�صرعية املوحدة
بالبنك الإ�صالمي العربي.
حيث متكن هذه البطاقة عمالء البنك
من تق�صيط م�صرتياتهم مبا�صرة مع
التاجر بدون عمولت وب�صهولة و �صرعة
بدون عناء الدخول فـي اإجراءات
تق�صيط امل�صرتيات والتمويل ،ويتم ذلك
من خالل توجه العميل حامل البطاقة
لأقرب حمل جتاري ي�صع �صعار حياة البطاقة وامتام عملية ال�صراء مبا�صرة البطاقة و ح�صب ال�صعر املتفق عليه مع
�صهلة ويختار املنتج ويقوم باظهار باإختيار مدة التق�صيط ح�صب نوع التاجر.
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و يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي البنك

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

حتت اإجراءات وقائية م�صددة ومتا�صي ًا
مع حالة الطوارئ التي اأعلنها دولة
رئي�س الوزراء الدكتور حممد ا�صتيه ،قام
البنك الإ�صالمي العربي بعقد اإجتماع
الهيئة العامة العادي لل�صنة املالية
 2019ب�صكل خمت�صر وفق التعليمات
ال�صادرة عن مراقب ال�صركات فـيما
يتعلق بعدد احل�صور والإلتزام مبتطلبات
الوقاية واإجراءات ال�صالمة العامة ومت
رفع التقرير ال�صنوي ملجل�س الإدارة
وتقرير مدققي احل�صابات والبيانات
املالية على املوقع الإلكرتوين للبنك
وبور�صة فل�صطني دون توزيع ن�صخ ورقية
خالل الإجتماع حفاظ ًا من البنك على
ال�صالمة العامة للم�صاهمني كما قام
البنك باإتباع اإجراءات �صحية وقائية
متثلت بفح�س حرارة احل�صور وتوفـري
اأدوات التعقيم وال�صالمة العامة.

وقررت الهيئة العامة امل�صادقة على
توزيع ارباح نقدية مببلغ 4,000,000
دولر امريكي بن�صبة  %4.71من
القيمة الإ�صمية حلامل ال�صهم حتى
نهاية يوم عمل  2020/03/24وكذلك
اأ�صهم جمانية مببلغ  3,550,000بن�صبة
 %4.18من القيمة الأ�صمية حلاملي
الأ�صهم بتاريخ  ،2020/03/24ومت

اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة عن
ال�صنة املنتهية فـي  2019/12/31وفق ًا
لأحكام القانون ،وتبعها انتخاب مدققي
ح�صابات �صركة اإرن�صت ويونغ للبنك للعام
 2020وتفوي�س جمل�س الإدارة بتحديد
اأتعابهم ،كما قررت الهيئة العامة
املوافقة على اإعادة ت�صكيل هيئة الفتوى
والرقابة ال�صرعية املوحدة.

و يجرى السحب على الجائزة الشهرية الرابعة بقيمة  100,000شيكل

ضمن حملة التوفير «عشرة ومية وربع مليون شيكل هدية»

�صمن حملة ح�صابات التوفـري "ع�صرة ومية
وربع مليون �صيكل هدية" اأجرى البنك
الإ�صالمي العربي ال�صحب على اجلائزة
ال�صهرية الرابعة بقيمة � 100,000صيكل
فـي فرع اخلليل ( دوار ابن ر�صد) بتاريخ
 2019/12/31بح�صور كل من م�صاعد
حمافظ حمافظة اخلليل د .رفـيق
اجلعربي ،نائب رئي�س الغرفة التجارية
ال�صيد ن�صال املحت�صب ،وجمموعة من
رجال اأعمال مدينة اخلليل ،ح�صد من
العمالء وممثلني عن كبار املوؤ�ص�صات ،فـي حمافظة اخلليل وكانت اجلائزة حممد ابو عره من مدينة جنني.
ومدراء فروع البنك ال�صالمي العربي من ن�صيب الفائز الطفل /اأحمد رائد
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
البنك العقاري المصري العربي ينهي تنفيذ الهوية المؤسسية الجديدة في فروع فلسطين
تطبيقا لتعليمات ال�صادة  /جمل�س
الإدارة املوقر بجمهورية م�صر العربية
بتوحيد الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة
فـي الأقاليم الثالث (م�صر ،الأردن،
فل�صطني) .فقد اأنهى البنك العقاري
امل�صري العربي  -فروع فل�صطني تنفـيذ
وتركيب اليافطات مبا يتوائم مع الهوية
املوؤ�ص�صية اجلديدة لفروعه ومكاتبه
و�صرافاته الآلية وياأتي ذلك لتعزيز
�صورة البنك فـي الأ�صواق الإقليمية
الثالث املتواجد بها حالي ًا حتت
�صعار (نغري ...نبتكر) مراعيا بذلك
الحتفاظ بالرتاث القدمي ومتثل ذلك ال�صعار اجلديد باعتباره رمز اجلذور ومراعني اأي�صا متطلبات جيل ال�صباب
من خالل اإبقاء قبة ال�صخرة �صمن التاريخية لهذه املوؤ�ص�صة العريقة فـي ال�صعار اجلديد.

و يعقم فروعه و مكاتبه في إجراء إحترازي
فـي اإطار الإجراءات الوقائية من
فـريو�س كورونا امل�صتجد ول�صمان
�صالمة عمالئة وموظفـيه فقد قام
البنك العقاري امل�صري العربي بتنفـيذ
عدة اإجراءات وقائية ومتثلت فـي العمل
على تعقيم الفروع/املكاتب والإدارة
الإقليمية وذلك من خالل �صركات
خمت�صة فـي خدمات التعقيم.
كما اأقر حزمة من التعليمات الإدارية
الوقائية والتي بدورها ت�صهم فـي
التقليل من اإمكانية نقل العدوى .وياأتي
هذا العمل كاإجراء وقائي واإحرتازي
حلماية موظفـي البنك وعمالئه واإلتزاما بتعليمات ال�صادة� /صلطة النقد الفل�صطينية بهذا اخل�صو�س.
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و يستمر في تقديم خدماته المصرفية خالل حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين
فور اإ�صدار تعليمات فخامة رئي�س دولة
فل�صطني ال�صيد حممود عبا�س و دولة
رئي�س الوزراء الفل�صطيني الدكتور
حممد ا�صتيه ومعايل حمافظ �صلطة
النقد الفل�صطينية ال�صيد عزام ال�صوا
باإعالن حالة الطوارئ فـي فل�صطني

ملواجهة جائحة كورونا فقد عمل البنك
العقاري امل�صري العربي خالل فرتة
الطوارئ وفقا خلطة الطوارئ املعتمدة
لديه مما مكنه من ال�صتمرار فـي تقدمي
خدماته امل�صرفـية لعمالئه بكل �صرعة
وا�صتمرارية وفق ًا لتعليمات �صلطة النقد

الفل�صطينية حيث كان الهدف الرئي�صي
للم�صرف تقدمي وت�صهيل تقدمي
اخلدمات امل�صرفـية لعمالئه ب�صهولة
وي�صر و�صرعة مراعني كافة الإجراءات
الوقائية للعمالء واملوظفـني خالل هذه
الفرتة.

و يصرف نصف راتب شهر لموظفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك 1441هـ
العاملني وحتفـيزهم على بذل املزيد من
قام البنك العقاري امل�صري العربي مبنا�صبة عيد الفطر ال�صعيد.
وبتوجيهات من ال�صادة  /جمل�س الإدارة وتاأتي هذه اللفته املُق ّدرة ،بهدف اجلهد خالل املرحلة املقبلة.
املوقر ب�صرف ن�صف راتب ملوظفـيه م�صاعدة ودعم املوظفـني وت�صجيع

و يكرم موظفاته بمناسبة يوم المرأة العالمي
مبنا�صبة يوم املراأة العاملي الذي ي�صادف
 8اآذار قام البنك العقاري امل�صري العربي
بتكرمي املوظفات العامالت فـي البنك
وذلك تقدير ًا منه جلهود موظفاته واعتزاز ًا
بعطائهن وامتنانا منه لدورهن البارز فـي
تقدم البنك وتاأتي هذه اللفتة لتعرب عن مدى
اهتمام البنك باملراأة ومكانتها باملجتمع.
هذا ومتنى املدير العام الإقليمي للموظفات
العامالت بالبنك ولن�صاء فل�صطني والعامل
عاما ملوؤه املحبة وال�صالم وحتقيق الأمنيات.
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بــانــورامــا
مصرف الصفا اإلسالمي يساهم فـي دعم جهود الطواقم الطبية واألجهزة األمنية

لمكافحة جائحة «كورونا»

انطالق ًا من م�صوؤوليته املجتمعية
والإن�صانية ،وم�صاهمته فـي اجلهود
املبذولة ملحاربة فـريو�س "كورونا"؛ �صلم
مدير عام م�صرف ال�صفا الإ�صالمي
ال�صيد ن�صال الربغوثي نائب حمافظ
حمافظة رام اللـه والبرية حمدان
الربغوثي وبح�صور رئي�س بلدية بريزيت
اإبراهيم �صعد ،مواد للوقاية وال�صالمة
العامة فـي مركز التوزيع التابع لبلدية
بريزيت ،وذلك بهدف توزيعها على جلان
الطوارئ ،والأجهزة الأمنية ،وحواجز
املحبة.
وقال مدير عام م�صرف ال�صفا الإ�صالمي
ن�صال الربغوثي "اإن هذه امل�صاهمة التي
قدمها امل�صرف تاأتي فـي اإطار دعم
واإ�صناد جهود احلكومة فـي مكافحة
جائحة "كورونا" فـي ظل الدور الإن�صاين
الهام الذي تبذله الطواقم ال�صحية،
وجلان الطوارئ ،واأفراد الأجهزة الأمنية
املنت�صرين على احلواجز فـي هذه الأزمة.

واأ�صاف الربغوثي اأن هذه املرحلة
ال�صعبة واحلرجة تتطلب من اجلميع
اأن يقفوا وقفة رجل واحد من اأجل
احلفاظ على �صحة و�صالمة اأبناء �صعبنا،
وجتنيبهم قدر امل�صتطاع من الإ�صابة
بهذا الفـريو�س الفتاك عرب اتخاذ كافة
الإجراءات الكفـيلة والتقييد بالتعليمات
ال�صادرة عن جهات الخت�صا�س للحد
من انت�صاره .واأ�صاد الربغوثي بالدور

و يوقع اتفاقية مع مركز زينة الحياة للمساعدة على اإلنجاب

تهدف إلى تغطية وتمويل خدمات صحية

وقع م�صرف ال�صفا الإ�صالمي ومركز
زينة احلياة للم�صاعدة على الإجناب
فـي رام اللـه ،اتفاقية لتمويل وتغطية
جمموعة من اخلدمات ال�صحية والطبية
للمواطنني ،خا�صة فـيما يتعلق بعالج
العقم والإخ�صاب ،ووقع التفاقية كل
من ال�صيد ن�صال الربغوثي مدير عام
م�صرف ال�صفا الإ�صالمي ،والدكتور
جهاد اخلطيب مدير مركز زينة احلياة
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للم�صاعدة على الإجناب.
ومبوجب التفاقية ،يقوم "م�صرف
ال�صفا" بتمويل اخلدمات العالجية
والطبية التي يحتاجونها ،واملتعلقة فـي
امل�صاعدة على الإجناب وعالج العقم
مبا فـي ذلك عمليات الزراعة "اأطفال
الأنابيب" ،من خالل مركز "زينة
احلياة" ،بحيث يتم حتويل هوؤلء املر�صى
للم�صرف لغر�س متويلهم للح�صول على

الكبري الذي تبذله قيادتنا ممثلة بال�صيد
الرئي�س حممود عبا�س ،ورئي�س الوزراء
الدكتور حممد ا�صتيه ،وكافة الوزارات
وجهات الخت�صا�س ،ل�صيما الطواقم
الطبية والأجهزة الأمنية التي تعمل ليل
نهار وعلى مدار ال�صاعة ،لتوفـري الأمن
والأمان للمواطن الفل�صطيني ،وحر�ص ًا
على �صالمته و�صالمة اأبنائه.
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اخلدمات التي يحتاجونها ،على اأن
يقوموا ب�صدادها على اأق�صاط �صهرية
مقابل حتويل الراتب اأو بع�س ال�صمانات
الأخرى ،وبفرتات �صداد مي�صرة.
وقال مدير عام م�صرف ال�صفا ن�صال
الربغوثي اإن التفاقية تاأتي �صمن برنامج

"تاج" ،الذي �صممه امل�صرف خ�صي�صا
لتمويل اخلدمات الطبية ،خ�صو�صا مع
ارتفاع تكاليف العالج لتفوق فـي كثري من
الأحيان قدرة املواطنني على توفـريها.
واأ�صاف "تظهر اأهمية هذا النوع من
التمويل عندما يكون هنالك �صخ�س

بحاجة اإىل اإجراء عملية جراحية كلفتها
باهظة ،ول ي�صتطيع تاأمينها فـي وقتها،
ول يجد من ي�صاعده فـي احل�صول على
قر�س ح�صن اأو من يتربع له بتكاليفها".

و يطلق حملة توفـير جديدة تقدم جائزة يومية بقيمة  2,000شيكل

و جائزة كبرى بقيمة  100ألف شيكل كل  3شهور
فـي اإطار م�صاعيه الرامية اإىل توفـري
اأف�صل اخلدمات امل�صرفـية احلديثة
واملميزة واهتمامه بجمهور عمالئه،
اأطلق م�صرف ال�صفا الإ�صالمي حملة
توفـري جديدة تقدم جائزة يومية بقيمة
� 2,000صيكل وجائزة كربى بقيمة
 100األف �صيكل كل ثالثة ا�صهر ،ت�صمل
كافة فروعه فـي خمتلف حمافظات
الوطن .واأكد مدير عام م�صرف
ال�صفا الإ�صالمي ن�صال الربغوثي اأن
احلملة اجلديدة التي اأطلقها امل�صرف
ت�صتهدف كافة ال�صرائح والفئات
املجتمعية ،وت�صجع العمالء على التوفـري
والدخار ،وبني اأن حملة التوفـري �صتتيح
ادخار الأموال وتنميتها مبا يتوافق
مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية ،حيث
يخ�صع احل�صاب فـي تكيفه ال�صرعي
لعقد امل�صاربة فـي الفقه الإ�صالمي،
واأ�صاف واأن اإطالق الربنامج جاء
ان�صجاما مع روؤية امل�صرف ،التي ت�صتند
على البتكار ،ومكافاأة عمالئه عرب
طرحه باقة من اخلدمات واملنتجات
املميزة وتوفـري اأف�صل اخليارات واملزايا
لعمالئه.
وفـيما يتعلق ب�صروط ال�صتفادة من

الربنامج ،اأن احلد الأدنى للدخول على
ال�صحب فـي هذه احلملة فتح ح�صاب
توفـري بقيمة  100دولر اأو ما يعادلها
بالعمالت الأخرى ،مع زيادة فر�س
الفوز مع كل  100دولر ا�صافـية،
بالإ�صافة اىل اأن احلملة اجلديدة تتميز

بعدد اجلوائز الكبري حيث �صتقدم اأكرث
من  200جائزة حتى نهاية العام وهو
ما يزيد فر�س العمالء بالفوز باأحد هذه
اجلوائز.
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بــانــورامــا
مجموعة البنك الوطني تساند الحكومة بالتبرع بمليوني شيكل

لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من خالل صندوق «وقفة عز»

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة
البنك الوطني طالل نا�صر الدين ،عن
م�صاندة احلكومة الفل�صطينية فـي ظل
اأزمة انت�صار فـريو�س كوفـيد -19املعروف
بـ "كورونا" ،من خالل تربع م�صرتك
تبلغ قيمته  2مليون �صيكل يجمع البنك
الوطني والإ�صالمي الفل�صطيني من
خالل �صندوق "وقفة عز " .ومبوجب هذا
التربع� ،صيتم التعاون مع وزارتي ال�صحة
وال�صوؤون الجتماعية الفل�صطينيتني
ملواجهة تداعيات الأزمة بامل�صاهمة فـي
التخفـيف من اآثارها املرتبطة باجلانب
ال�صحي والإن�صاين للعائالت املحتاجة
واملت�صررة التي تعطلت اأعمالها وتوقف
دخلها جراء املحنة التي ي�صهدها الوطن.
واعترب نا�صر الدين هذه اخلطوة جزء
من م�صوؤولية البنك الوطنية والجتماعية

ملوؤازرة ال�صعب الفل�صطيني فـي هذه
الأزمة ،وم�صاندة لتوجهات احلكومة
الفل�صطينية وادارتها الر�صيدة لل�صيطرة
على هذا الوباء وتداعياته ومتا�صيا
مع توجيهات حمافظ �صلطة النقد
الفل�صطينية ال�صيد عزام ال�صوا .واعترب

نا�صر الدين ،اإن تكاتف اجلهود فـي
الوقت احلايل هو ما حتتاجه فل�صطني
للخروج من هذه الأزمة باأقل اأ�صرار
ممكنة.

و موظفو البنك يتبرعون بمبلغ  300ألف شيكل لصالح صندوق «وقفة عز»
اأعلن البنك الوطني عن تربع موظفـيه
مببلغ  300األف �صيكل ل�صالح �صندوق
"وقفة عز" بهدف م�صاندة ر�صالة
ال�صندوق بدعم العائالت املعوزة
واملت�صررة جراء اأزمة انت�صار فريو�س
كورونا فـي فل�صطني ،اإ�صافة اإىل امل�صاهمة
فـي دعم القطاع ال�صحي.
وياأتي هذا التربع انطالقا من النتماء
الوطني والجتماعي الذي يتمتع به موظفو
البنك للم�صاهمة فـي التخفـيف من الآثار
املرتبطة بانت�صار الوباء فـي فل�صطني.
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و يفصح عن بياناته المالية للربع األول من العام 2020
اأعلن البنك الوطني عن نتائج اأدائه املايل
للربع الأول من العام احلايل برتاجع فـي
بنود قوائمه املالية اثر التبعات ال�صلبية
لنت�صار فـريو�س كورونا فـي فل�صطني .حيث
تراجعت موجوداته بن�صبة  %2.2لتبلغ
 2.36مليار دولر بعد اأن كانت 2.42
مليار دولر نهاية العام  .2019وتراجعت
ودائع عمالء البنك كذلك بن�صبة %3.27
لتحقق  1.9مليار دولر مقارنة مع ما
كانت عليه نهاية العام  2019حيث بلغت
 1.97مليار دولر .وبلغت اأرباح البنك
الوطني كما جاء فـي اإف�صاح البنك
لبور�صة فل�صطني  3.8مليون دولر للربع
الأول من العام  ،2020مرتاجعة بن�صبة
 %31.7عما حققه البنك فـي نف�س
الفرتة من العام املا�صي حيث كانت قد
�صجلت اأرباحه  5.56مليون دولر.
وتعليقا على ذلك ،قال مدير عام البنك
الوطني اأحمد احلاج ح�صن ،اإن الأزمة
احلالية اأثرت ب�صكل كبري على الأداء
املايل والربحية للجهاز امل�صرفـي

الفل�صطيني وقطاع ال�صركات عامة،
م�صريا اأن هذه الأزمة هي الأ�صعب
لي�س على امل�صتوى املحلي فح�صب واإمنا
الأ�صعب عامليا ،فقد �صهدت دول عظمى
تراجعا اقت�صاديا كبريا غري م�صبوق.
اإل انه اكد كذلك اأن اجلهاز امل�صرفـي
فل�صطيني هو قطاع قوي واثبت دوما انه
ي�صتطيع مواجهة الأزمات والتحديات.
وعزا احلاج ح�صن الرتاجع فـي الأرباح
لهذا الربع ب�صكل كبري اإىل تاأجيل العديد

من ال�صركات �صرف اأرباحها للربع
الثاين من العام احلايل ب�صبب اأزمة
كورونا ،حيث مل ي�صتلم البنك ح�صته من
اأرباح العديد من ال�صركات امل�صاهم بها
عن ال�صنة املا�صية ،مما اأثر على ربحية
البنك لهذا الربع .م�صريا كذلك اإىل
زيادة حتوط البنك ،بتجنيبه ملخ�ص�س
تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة فـي
ظل هذه الظروف الأمر الذي انعك�س
كذلك على الأرباح.

تعيين أيوب زعرب عضوا مستقال جديدا في مجلس إدارة البنك الوطني
فـي اإطار تطبيق املمار�صات الف�صلى
حلوكمة ال�صركات� ،صادق جمل�س اإدارة
البنك الوطني على تعيني اأيوب زعرب،
ع�صوا م�صتقال جديدا فـي جمل�س
الإدارة بعد اأخذ املوافقات الالزمة من
�صلطة النقد الفل�صطينية باخل�صو�س.
وبهذا ي�صبح عدد اأع�صاء جمل�س اإدارة
البنك الوطني  12ع�صوا من رجال
و�صيدات الأعمال والكفاءات ،منهم
 3اأع�صاء م�صتقلني وع�صو ممثل عن

�صغار امل�صاهمني .ويعمل البنك الوطني
حاليا على تنفـيذ خطة كاملة للحاكمية
املوؤ�ص�صية باأعلى املعايري الدولية مع
جهة عاملية خمت�صة ،و�صيبا�صر بتطبيق
بنود اخلطة هذا العام ،حتقيقا لروؤيته
باتباع اأف�صل املمار�صات حلوكمة
ال�صركات لأهمية ذلك فـي بناء بيئة من
الثقة وال�صفافـية وامل�صائلة تعمل على
ال�صتقرار امل�صرفـي وامل�صاهمة فـي
منو القت�صاد الوطني ب�صكل م�صتدام.

واجلدير ذكره ،ان اأيوب زعرب ي�صغل
من�صب الرئي�س التنفـيذي وع�صو
جمل�س اإدارة �صركة امل�صرق للتاأمني منذ
العام  ،2000اإ�صافة اإىل كونه رئي�س
ملجل�س اإدارة ال�صركة العقارية التجارية
لال�صتثمار منذ العام  .2014ويحمل
زعرب �صهادة بكالوريو�س فـي العلوم
املالية واإدارة املخاطر من جامعة فلوريدا
فـي الوليات املتحدة الأمريكية.
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بــانــورامــا
الجمعية العمومية لـ «بنك فلسطين» توافق على توزيع أرباح نقدية وغير نقدية

بقيمة  20.4مليون دوالر على المساهمين
رغم الظروف ال�صتثنائية وحالة الطوارئ،
عقدت اجلمعية العمومية لبنك فل�صطني
اجتماعها ال�صنوي العادي فـي مقر املركز
الرئي�صي لالإدارة العامة ،مبدينة رام الـله،
بالتوا�صل عرب "الفـيديو كنفرن�س" مع
الإدارة العامة مبدينة غزة .وذلك بح�صور
ال�صيد ها�صم ال�صوا ،رئي�س جمل�س اإدارة
املجموعة ،وال�صيد ر�صدي الغالييني املدير
العام ،واأع�صاء جمل�س الإدارة ،ومراقبي
ال�صركات فـي وزارة القت�صاد الوطني،
وممثلني عن املدقق اخلارجي للح�صابات،
و�صلطة النقد ،وهيئة �صوق راأ�س املال
الفل�صطينية وعدد قليل من امل�صاهمني
الذين مت توكيلهم من م�صاهمني اآخرين
بن�صبة ن�صاب بلغت حوايل .%66.9
وفـي �صياق الجتماع ،وافقت اجلمعية
العمومية على اأجندة الجتماع وعلى
تو�صية جمل�س الإدارة توزيع مبلغ 20.4

مليون دولر اأمريكي من الأرباح املتحققة
بواقع  %10من راأ�س املال املدفوع على
امل�صاهمني امل�صجلني لدى بور�صة فل�صطني
بتاريخ  2020/03/25كل بقدر ن�صيبه
فـي راأ�س مال البنك .حيث �صيقوم البنك
بالبدء بتوزيع الأرباح ب�صكل فوري على
ح�صابات امل�صاهمني املعتمدة لدى البنك،
ووفق اآلية مت الإعالن عنها مق�صمة على

النحو التايل؛ اأرباح نقدية مبا يعادل
 16,320,000دولر ،والبالغ ن�صبتها %8
من راأ�س املال املدفوع ،واأ�صهم جمانية
بقيمة  4,080,000دولر اأمريكي اأي ما
يعادل  %2من راأ�س املال املدفوع .وبذلك
�صريتفع راأ�س مال البنك من  204مليون
دولر اأمريكي اإىل  208مليون دولر.

سيتبرع بشيكل عن كل حركة إلكترونية لمساندة جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا
بنك فلسطين يطلق حملة تشجيعية للخدمات إللكترونية بجائزة يومية قيمتها  1,000شيكل

و يعتمد مجموعة من الخطوات للتسهيل على العمالء في ظل حالة الطوارئ

اأطلق بنك فل�صطني حملة كبرية لت�صجيع
عمالئه على ا�صتخدام اخلدمات
الإلكرتونية بد ًل من زيارة الفروع فـي
ظل حالة الطوارئ التي ت�صود البالد،
ومتنح احلملة م�صتخدمي تطبيق بنكي
والإنرتنت البنكي جائزة يومية قيمتها
� 1,000صيكل ،فـيما �صيتربع البنك
بقيمة �صيكل واحد لكل عملية اأو حركة
يتم تنفـيذها عرب املن�صات الإلكرتونية
التابعة للبنك لدعم جهود احلكومة
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ووزارة ال�صحة مبكافحة تف�صي مر�س
كوفـيد  19الناجت عن فـريو�س كورونا.
من ناحيته قال ال�صيد ر�صدي الغالييني
مدير عام بنك فل�صطني باأن هذه احلملة
التي بداأت حتت عنوان "بنكي من بيتي"،
تاأتي تزامن ًا مع اإطالق الن�صخة اجلديدة
من تطبيق بنكي والتي حتتوي على
جمموعة كبرية من اخلدمات املالية التي
تلبي احتياجات عمالئنا من اخلدمات
امل�صرفـية اليومية التي ينفذونها.

علم ًا باأن تطبيق بنكي هو تطبيق اآمن
و�صامل مت ت�صميمه خ�صي�ص ًا لتلبية
جمموعة كبرية من اخلدمات البنكية
دون احلاجة لزيارة البنك .م�صيف ًا بـاأن
احلملة تعزز من جهود التوعية واحلفاظ
على ال�صالمة العامة بالبقاء فـي البيوت
دون اخلروج وزيارة الفروع والحت�صاد
لوجود خماطر عالية تبع ًا لتعليمات
الوقاية ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة.
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مجموعة بنك فلسطين تسخر إمكانياتها وعالقاتها لمساندة جهود الرئيس والحكومة

في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتقدم  8مليون شيكل
اأعلن ال�صيد ها�صم ال�صوا ،رئي�س جمل�س
اإدارة جمموعة بنك فل�صطني املالية،
و�صع كل اإمكانيات املجموعة املادية
واملعنوية ،وعالقاتها وطواقمها وقنواتها
الإعالمية والإلكرتونية ،واخلربات التي
متتلكها املجموعة فـي كل املجالت،
مل�صاندة اجلهود التي يقوم بها �صيادة
الرئي�س حممود عبا�س ،ودولة رئي�س
الوزراء د .حممد ا�صتية ،واحلكومة
الفل�صطينية بكل مكوناتها ،ملواجهة
جائحة كورونا واحلد من انت�صارها فـي
فل�صطني .هذا وثمن ال�صوا القرارات
احلكيمة واملبكرة التي رفعت فل�صطني
لأوائل دول العامل وقاية فـي هذا املجال

ب�صهادة منظمة ال�صحة العاملية .وقال
ال�صوا باأن جمموعة بنك فل�صطني قامت
ببحث ودرا�صة اأف�صل ال�صبل لتوفـري
املوارد املالية للحكومة ،ملكافحة وباء
كورونا وتوفـري املوارد لدعم �صبكة
الأمان الجتماعي لل�صرائح املت�صررة
من هذا الوباء.
واأ�صار ال�صوا اإىل اأن املجموعة �صتقدم
مبلغ  8مليون �صيكل للم�صاهمة فـي دعم
جهود احلكومة ،منها  6.5مليون �صيكل
مقدمة من جمموعة بنك فل�صطني و1.5
مليون �صيكل مقدمة من الفل�صطينيني
املغرتبني خارج الوطن ،فـيما قدم
البنك الإ�صالمي العربي مليون �صيكل،

و�صاهمت �صركة  PalPayمببلغ ن�صف
مليون �صيكل .موؤكد ًا اأن هذه امل�صاهمات
تن�صجم مع توجيهات معايل حمافظ
�صلطة النقد الفل�صطينية ،الذي بادر
باإ�صدار تعليمات تطلب من البنوك
توجيه موازنات امل�صوؤولية الإجتماعية
مل�صاندة احلكومة فـي جهودها
ملكافحة انت�صار هذه اجلائحة .ومن
اجلدير بالذكر اأن برنامج املجموعة
لال�صتجابة للطوارئ يرتكز على خطة
عمل ت�صاعدية تتما�صى مع طبيعة هذه
الأزمة وتطورها ،وتتناغم مع اأولويات
احلكومة.

بنك فلسطين يحتفل بتخريج الفوج الرابع

من خريجات برنامج «فلسطينية إلدارة األعمال »Mini MBA

احتفل بنك فل�صطني بتخريج الفوج
الرابع من خريجات برنامج "فل�صطينية
لإدارة الأعمال  "Mini MBAكجزء من
ن�صاطات البنك وا�صرتاتيجيته لتعزيز دور
املراأة ومتكينها من الدخول فـي احلياة
القت�صادية والجتماعية .وتخرج خالل
احلفل � 35صيدة اأعمال وريادية فل�صطينية
من بني � 80صيدة تقدمن للم�صاركة فـي
دورة الفوج الرابع للربنامج.
وجرى تنظيم احلفل فـي مقر املركز
الرئي�صي لالإدارة العامة لبنك فل�صطني
فـي مدينة رام الـله بالتوا�صل مع احل�صور
وامل�صاركني فـي مدينة غزة ،بح�صور ال�صيد
ها�صم ال�صوا رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة
بنك فل�صطني املالية واملدير العام ال�صيد
ر�صدي الغالييني ،وال�صيد عزام ال�صوا

حمافظ �صلطة النقد الفل�صطينية،
والدكتورة ليلى غنام حمافظ حمافظة
رام الـله والبرية ،و�صائد عبد الـله ال�صريك
امل�صوؤول فـي �صركة اأرن�صت ويونغ اإحدى
�صركاء الربنامج ،وال�صيد نادية حرب

مديرة جمعية تنمية املراأة الريفـية وال�صيد
رحال رحال ممث ًال عن منظمة اأوك�صفام
وعدد من امل�صوؤولني فـي جمموعة بنك
فل�صطني وح�صد من ال�صخ�صيات الريادية
الن�صوية ،ومب�صاركة اإعالميني و�صحفـيني.
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
بنك القاهرة عمان يطلق خدمة «سارة» أول مساعدة بنكية ذكية في فلسطين
اأطلق بنك القاهرة عمان ،فـي فرباير/
�صباط املا�صي ،خدمة "�صارة" اأول
م�صاعدة بنكية ذكية فـي فل�صطني ،عرب
خدمة الر�صائل فـي �صفحة البنك على
موقع التوا�صل الجتماعي "فـي�صبوك"
وموقع البنك على الإنرتنت.
ويذكر ،اأن هذه اخلدمة املبتكرة والتي تعد
الأوىل من نوعها فـي القطاع امل�صرفـي
الفل�صطيني ،حتمل ا�صم "�صارة" ،وهي
�صخ�صية افرتا�صية رقمية ،تعمل من خالل
تقنية املحادثة عرب الذكاء ال�صطناعي،
قادرة على التوا�صل مع عمالء البنك عرب
الكتابة باللغتني العربية والإجنليزية.
ويهدف البنك من اإطالق اخلدمة الرقمية
اجلديدة ،اإىل توفـري اجلهد والوقت
على عمالئه ،من خالل تقدمي رزمة
من اخلدمات ليتمكن العمالء من اإدارة
ح�صاباتهم دون احلاجة اإىل زيارة الفرع.

وت�صتطيع "�صارة" اإجراء حوار مكتوب مع
العمالء باللغتني العربية والإجنليزية على
مدار � 24صاعة كل اأيام ال�صبوع ،لتلبية
طلباتهم امل�صرفـية واإدارة ح�صاباتهم
لدى البنك ،وطلب تفعيل اأو اإلغاء خدمات
اأ�صا�صية جمانا دون اأية ر�صوم.
وتتميز اخلدمة الذكية اجلديدة بال�صهولة

والأمان واخل�صو�صية ،ودون حاجة العميل
اإىل زيارة فرعه لتاأكيد ا�صرتاكه ،اإذ تتم
عملية الت�صجيل من خالل بوابة املحادثة
(م�صنجر) على �صفحة البنك فـي موقع
فـي�صبوك او املوقع الإلكرتوين للبنك
على الإنرتنت ،للو�صول اإىل ال�صخ�صية
الفرتا�صية "�صارة".

مدخرة تفوز بسيارة ( )BMW 520ضمن حملة التوفير لبنك القاهرة عمان
فازت املواطنة هناء حممود فتحية من
القد�س ( 55عام ًا) ،ب�صيارة (BMW
 ،)520وهي اجلائزة الكربى الثانية
والأخرية �صمن حملة التوفـري لبنك
القاهرة عمان "كل اأ�صبوع فرحة".
ومل ت�صتطع املواطنة هناء ،املدخرة لدى
فرع الكلية الأهلية – رام الـله ،اأن تخفـي
�صعادتها الغامرة بالفوز باجلائزة التي
قدمها البنك ،وقالت باأنها تتعامل مع
بنك القاهرة عمان منذ حوايل � 25صنة،
وا�صرتكت بح�صابات التوفـري منذ ما
م�صداقية واأمانة وحل�صن التعامل مع حنينا ،حيث �صهل بذلك على عمالئه من
يقارب الع�صر �صنوات.
واأ�صافت هناء وهي اأم متقاعدة ،باأنها العمالء ،و�صكرت بنك القاهرة عمان على اأهل القد�س الو�صول اإليه.
اختارت البنك ملا يقدمه من خدمات ذات افتتاح فرعه اجلديد فـي القد�س  -بيت
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و يواصل حملته على قروض السكن و تملك منزل العمر
�صمن اإطار ال�صعي الدوؤوب لتوفـري
خدمات ومنتجات حتاكي تطلعات العمالء
والرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة لهم،
اأعلن بنك القاهرة عمان عن موا�صلة
حملته على قرو�س ال�صكن حتت عنوان
"الهدية فورية مع القرو�س ال�صكنية".
وتتميز احلملة والتي �صتتوا�صل لغاية
 ،2020/08/31بالت�صهيل على العمالء
لمتالك منزل العمر ،حيث يتم توفـري
متويل ي�صل لغاية  %85من �صعر ال�صقة،
على العقار ،اإ�صافة اإىل اإمكانية اإ�صدار هدية فورية ت�صل اإىل  1,600دولر ،عبارة
وملدة ت�صل اإىل  25عاما.
كذلك فاإن من �صمن مزايا احلملة ،تقدمي بطاقة ائتمان موافق عليها م�صبقا وجمانا عن ق�صائم �صرائية من �صركة �صبيتاين،
تاأمني جماين على احلياة ،وتاأمني جماين ملدة �صنتني .كما مينح البنك مع كل قر�س خم�ص�صة ل�صراء اأجهزة كهربائية.

و يجدد حملة قروض السيارات
اأعلن بنك القاهرة عمان عن اإعادة طرح
حملته اخلا�صة بقرو�س ال�صيارات ،وذلك
ت�صهي ًال على عمالئه ،وحتقيق اأحالمهم
بامتالك ال�صيارة التي لطاملا حلموا بها.
وانطالق ًا من توجهه خلدمة كافة
�صرائح املجتمع� ،ص ّممت احلملة باأف�صل

ال�صروط واملزايا ،اإذ يتم فـي اإطارها
ح�صول العميل على هدية فورية جمانية
متمثلة بكوبونات بنزين بقيمة 1,000
�صيكل ،بالإ�صافة اإىل ن�صبة متويل ت�صل
اإىل  %100لل�صيارات من ثمن ال�صيارة
اجلديدة ،و  %80من ثمن ال�صيارة

امل�صتعملة.
جدير بالذكر اأن احلملة اجلديدة
اخلا�صة بقرو�س ال�صيارات� ،صتتوا�صل
من  2020/06/14ولغاية تاريخ
.2020/08/31

و يقدم دعم ًا لصالح جمعية ياسمين الخيرية
قام بنك القاهرة عمان ومن واقع
امل�صوؤولية الجتماعية املنوطة به ،بالتربع
بجهازي ل بتوب حممول جلمعية يا�صمني
اخلريية لرعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة
فـي البرية – اأم ال�صرايط .وجاء التربع

لتمكني اجلمعية من موا�صلة عملها
على رعاية وتاأهيل الأطفال ذوي ال�صلل
الدماغي والإعاقة الذهنية واأطفال
التوحد ،ودجمهم فـي املجتمع املحلي
حتى يتمكن الفرد منهم من العتماد على

نف�صه فـي خمتلف مناحي احلياة.
ومن جانبه تقدم منجد ابراهيم �صباط،
نائب الرئي�س واأع�صاء الهيئة الإدارية فـي
جمعية يا�صمني اخلريية بال�صكر للتربع
الكرمي من قبل بنك القاهرة عمان.

و يختتم برنامج دورات متخصصة لموظفيه
�صمن ا�صرتاتيجية البنك و�صعيه املتوا�صل
فـي تطوير مهارات موظفـيه وتعزيز
اجلوانب الإدارية والفنية لديهم ،اختتم
بنك القاهرة عمان جمموعة من الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة التي �صملت

موظفـي البنك فـي مقر الإدارة الإقليمية خرباتهم لتقدمي خدمة اأكرث متيز ًا ،حيث
اأظهر امل�صاركون اهتمام ًا فاعال ،عرب عن
فـي رام الـله والفروع.
وجاءت التدريبات ،لتعريف امل�صاركني امل�صوؤولية الكبرية فـي تطوير مهاراتهم
بال�صلوكيات واملهارات الواجب توفرها وتعزيزها لتحقيق الأهداف العليا للبنك.
فـي ال�صخ�س الناجح ،اإ�صافة اإىل �صقل
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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عمومية بنك القدس تقر توزيع أرباح على المساهمين
عقدت الهيئة العامة مل�صاهمي بنك القد�س
اجتماعها العادي اخلام�س والع�صرين عرب
تقنية "الفـيديو كونفرن�س" فـي مدينة رام
اللـه وبالتزامن مع مدينتي غزة وعمان
حمافظني على الوقاية وال�صالمة العامة
فـي ظل الظروف الراهنة ،حيث �صادقت
الهيئة على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع
اأرباحا بقيمة  8.410.365مليون دولر
والتي تُ�صكل ما ن�صبته  %9.33من راأ�س
املال ،بحيث توزع اأرباحا نقدية على
امل�صاهمني بن�صبة  %6و %3.33اأ�صهم
جمانية كما وافقت الهيئة على نتائج
اأعمال البنك لعام  2019و�صادقت على
تقرير جمل�س الإدارة والبيانات املالية
لل�صنة املنتهية فـي .2019/12/31
وتراأ�س اجتماع الهيئة العامة رئي�س جمل�س
الإدارة اأكرم عبد اللطيف جراب بح�صور
اأع�صاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي
للبنك �صالح هدمي وال�صادة مراقب
عام ال�صركات فـي رام اللـه ومراقب عام
ال�صركات فـي غزة ومندوب �صلطة النقد
الفل�صطينية ومدققي ح�صابات البنك
اخلارجي ممثلي عن �صركة ،PWC
ومندوب من �صوق فل�صطني لالأوراق املالية.
وبعد الإعالن عن اكتمال الن�صاب

القانوين لالجتماع من قبل مراقب
ال�صركات فـي رام اللـه با�صر اجتماع الهيئة
العامة العادي  -وهو الجتماع ال�صنوي 25
للبنك – مناق�صة جدول اأعمال الجتماع
وتالوة تقرير مدقق احل�صابات والبيانات
املالية لل�صركة وامل�صادقة عليها ،وانتخاب
مدققي ح�صابات البنك اخلارجيني عن
العام  2019وتفوي�س جمل�س الإدارة
بتحديد اأتعابهم ،كما وافقت الهيئة العامة
للم�صاهمني على اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س
الإدارة وامل�صادقة على �صرف مكافاأتهم
عن العام .2019
من جهته ،رحب اأكرم عبد اللطيف جراب
رئي�س جمل�س اإدارة البنك ،باحل�صور

من امل�صاهمني من رام اللـه وغزة وعمان
حيث تقدم با�صم اأع�صاء جمل�س الإدارة
بالتقدير والمتنان فـي ظل هذه الظروف
الراهنة على تلبية الدعوة حل�صور اجتماع
الهيئة العامة العادي والذي يقدم فـيه
نتائج اأعمال البنك واإجنازاته والبيانات
املالية لل�صنة املنتهية .2019/12/31
كما اأكد جراب فـي حديثه اإ�صتعداد
البنك على مواجهة التحديات الناجمة
عن ال�صعوبات القت�صادية وال�صيا�صية
التي تواجه فل�صطني ،حيث تتطلب هذه
التحديات وجود اإحتياطات لدى البنك
ملواجهتها.

موظفو بنك القدس يتبرعون بيوم عمل

لصالح وزارة الصحة من خالل صندوق «وقفة عز»
قدم موظفو بنك القد�س تربع ًا بقيمة
اإثنان وخم�صني األف دولر من خالل
�صندوق "وقفة عز" ل�صالح وزارة ال�صحة
الفل�صطينية ليتم ال�صتفادة منه ل�صراء
الأدوية وامل�صتلزمات ال�صحية الالزمة
للوزارة م�صاهمة منهم فـي دعم اجلهود
احلثيثة التي تبذلها احلكومة الفل�صطينية
24
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فـي جمابهة جائحة فـريو�س كورونا
امل�صتجد واحتواء تبعاتها القت�صادية
والجتماعية على الوطن.
ً
وياأتي هذا التربع انطالقا من ح�س
امل�صوؤولية والواجب الوطني من قبل كافة
كوادر بنك القد�س وموظفـيه فـي فل�صطني
وجت�صيد ًا لروح التكافل واملواطنة ال�صاحلة

واحلر�س ال�صادق على تلبية نداء الوطن
حتت خمتلف الظروف والتحديات .كما
تعرب هذه امل�صاهمة من قبل كوادر البنك
عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق
ملا تبذله خمتلف اأجهزة الدولة ،وفـي
مقدمتها وزارة ال�صحة التي تعمل ب�صكل
متوا�صل حلماية الوطن من هذا الوباء.
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بنك القدس يخصص  3ماليين شيقل لمواجهة فيروس كورونا
خ�ص�س بنك القد�س م�صاعدة طارئة
قيمتها  3ماليني �صيقل بغية مكافحة
تف�صي وباء كورونا فـي فل�صطني يندرج هذا
التربع فـي اإطار ا�صناد ال�صعب واحلكومة
الفل�صطينية فـي مواجهة هذه اجلائحة.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة بنك القد�س
اأكرم عبد اللطيف جراب ،اإن دور البنك
كموؤ�ص�صة مالية مل ولن يكون حم�صورا
بتوفـري التمويل للموؤ�ص�صات والأفراد
فح�صب ،فالبعد املجتمعي يعد حمور ًا
اأ�صا�صي ًا فـي خطة و�صيا�صات العمل التي
ينتهجها البنك ،م�صري ًا اإىل اأن الفرتة
الراهنة دفعت البنك لتخاذ العديد من
اخلطوات ال�صتباقية على عدة م�صتويات
وفـي مقدمتها امل�صوؤولية املجتمعية.
واأ�صاف جراب ،اإن دور بنك القد�س
فـي مواجهة الظروف الراهنة ياأتي على
م�صتويات عديدة اأبرزها تقدمي الدعم

للقطاع الطبي فـي فل�صطني ،وم�صاندة
خطط احلكومة لدعم العمالة اليومية
التي تاأثرت نتيجة انت�صار فـريو�س
كورونا بالتعاون مع وزارتي ال�صحة
والتنمية الجتماعية ،اإىل جانب تقدمي
كافة الت�صهيالت للعمالء لتاأجيل �صداد

اأق�صاط القرو�س وتوفـري احلماية الالزمة
للعاملني بالبنك والعمالء داخل �صبكة
الفروع واملكاتب العاملة �صمن خطة
الطوارئ تنفـيذ ًا لتعليمات �صلطة النقد
الفل�صطينية.

بنك القدس يسهم في إحياء روح التأخي والتكافل في غزة
ن�صر بنك القد�س ر�صالة حمبة ومودة
من خالل تربعه مببلغ ع�صرة اآلف دولر
ل�صالح جمعية اأطفالنا لل�صم فـي غزة
وذلك اإميانا بر�صالتها املتمثلة بتقدمي
امل�صاعدة لالأطفال والبالغني ال�صم
و�صعاف ال�صمع فـي احل�صول على فر�صهم
فـي التعليم والتاأهيل والتدريب املهني
الذين يحتاجون اإىل رعاية اإ�صتثانية.
وم�صاهمة فـي ر�صم البهجة على
الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�صة
قدم بنك القد�س تربعه مبلبغ ع�صرة
اآلف دولر جلمعية احلق فـي احلياة
التي تقدم امل�صاعدة لالإناث والذكور
امل�صابني مبتالزمة داون وامل�صابني
بالتوحد داخل قطاع غزة لتعزيز

فر�صهم فـي العي�س ب�صكل م�صتقل به البنك ياأتي من منطلق اإهتمامنا
وكرمي ،ودجمهم فـي احلياة العامة بالفئات الأقل حظ ًا،الأمر الذي نعتربه
جزء من واجبنا وم�صوؤوليتنا املجتمعية".
ويقبلهم املجتمع كاأفراد فاعلني.
وقد بني مدير منطقة غزة �صحادة الغول
اأثناء ت�صليمه للتربعات "ان ما يقوم
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بنك االستثمار الفلسطيني يعقد اجتماعًا لهيئته العامة العادية الخامس والعشرين

و تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما نسبته  %4من راس المال المدفوع
عقدت الهيئة العامة ل�صركة بنك
ال�صتثمار الفل�صطيني اجتماعها ال�صنوي
العادي اخلام�س والع�صرين بتاريخ
 2020/05/20فـي مبنى الإدارة العامة
للبنك برام اللـه وذلك برئا�صة ع�صو
جمل�س اإدارة البنك د .طارق احلاج
وبح�صور اأع�صاء جمل�س الإدارة وممثل
مراقب عام ال�صركات بوزارة القت�صاد
الوطني طارق ربايعة وممثل عن �صلطة
النقد الفل�صطينية حممد حويطات
وبور�صة فل�صطني احمد �صافـي وهيئة
�صوق راأ�س املال الفل�صطينية مراد اجلدبة
وممثل مدقق احل�صابات اخلارجي
براي�س واتر هاو�س كوبر ( )PWCحازم
�صبابا وبح�صور ما ن�صبته %94.54
من حملة اأ�صهم راأ�س مال البنك والبالغ
( )78,000,000دولر� /صهم.
ومت خالل الجتماع مناق�صة بنود جدول
الأعمال الذي ت�صمنته الدعوة املوجهة

للم�صاهمني وقد اأقرت و�صادقت الهيئة
العامة فـي اجتماعها على توزيع مبلغ
( )3,120,000دولر اأرباح نقدية ومبا
ن�صبته  %4من راأ�س املال املدفوع وعلى
التقرير الإداري واملايل لن�صاط البنك
و�صركته التابعة املتمثل بالبيانات املالية
خالل العام  ،2019كما اأقرت اإبراء ذمة

رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة عن العام
 2019وانتخبت �صركة ارن�صت ويونغ
كمدققني خارجيني حل�صابات البنك
وال�صركات التابعة لل�صنة احلالية التي
تنتهي فـي .2020/12/31

و يوقع اتفاقية مع وزارة التنمية االجتماعية

لدعم األسر المنكشفة من األزمة الراهنة
وقع وبنك ال�صتثمار الفل�صطيني ووزارة
التنمية الجتماعية اتفاقية لتقدمي
الدعم لالأ�صر والعائالت املت�صررة
جراء اأزمة كورونا ،يقوم مبوجبها بنك
ال�صتثمار بتقدمي مبلغ بقيمة  435األف
�صيقل تُ�صرف لالأ�صر الفقرية واملنك�صفة
من الأزمة الراهنة.
وجرى توقيع التفاقية بداية �صهر ني�صان
من العام اجلاري فـي مبنى الإدارة
العامة للبنك والتي وقعها كال من وزير
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التنمية الجتماعية د.اأحمد جمدلين،
واملدير العام لبنك ال�صتثمار الفل�صطيني
�صميح �صبيح ،بح�صور حمافظ �صلطة
النقد الفل�صطينية عزام ال�صوا وحمافظ
حمافظة رام اللـه والبرية د .ليلى غنام،
ووكيل وزارة التنمية الجتماعية داود
الديك.
د.جمدلين قال اأن هذه التفاقية ت�صكل
َدفعة حقيقية للوزارة ،و�صت�صاعدها فـي
مواجهة ازمة النك�صاف للعديد من

الأ�صر ،وللقطاعات الجتماعية الأكرث
ت�صررا ،واإن مواجهة الأزمة الراهنة
تتطلب املزيد واملزيد من التكاتف
والتكافل والدعم من جميع اجلهات.
داعي ًا القطاع امل�صرفـي لبذل مزيد من
املبادرات التي ت�صهم فـي دعم جهود كافة
موؤ�ص�صات الدولة واملواطنني لتخطي هذه
الأزمة ال�صحية.
و اأعرب عن العتزاز ببنك ال�صتثمار
الفل�صطيني ،ومبادرته التي تاأتي فـي �صياق
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امل�صوؤولية الوطنية والجتماعية ،والتي
تذهب مل�صاعدة الأ�صر الفقرية واملهم�صة
والأ�صر التي تعر�صت لالنك�صاف جراء
اأزمة تف�صي فـريو�س كورونا.
ومن جانبه قال �صبيح اإن قرار جمل�س
اإدارة بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
بتوقيع هذه التفاقية ياأتي انطالقا من
م�صاهمة البنك الفعالة فـي امل�صوؤولية
املجتمعية والوطنية اأثناء هذه اجلائحة،
وخ�صو�صا للفئات امل�صتحقة للدعم
والإغاثة.
م�صيدا بدور وزارة التنمية الجتماعية
كقائدة لقطاع احلماية الجتماعية
مبا يت�صمنه ذلك من حماية الفئات
الفقرية واملهم�صة وخ�صو�صا الفئات
التي تعر�صت لالنك�صاف ب�صبب
جائحة انت�صار فـريو�س كورونا ،ولأن
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني يهدف
اإىل م�صاعدة الأ�صر املحتاجة فـي ظل
هذا الوباء العاملي ،ول�صون كرامة
هذه الفئات وحمايتها وفـي تعزيز
التما�صك الجتماعي �صمن ال�صائقة
التي ت�صهدها فل�صطني ،ومراعاة
للظروف الراهنة ف�صيعمل البنك على
ت�صخري الو�صائل الإلكرتونية لإي�صال
هذه امل�صاعدات املالية لكل م�صتفـيد
من خالل الدفع الإلكرتوين باملحفظة
الإلكرتونية للم�صتفـيدين ت�صهيال عليهم
ودعما لهم.
اأو�صح �صبيح يندرج هذا التربع الذي
يقدمه بنك ال�صتثمار الفل�صطيني فـي
اإطار الت�صامن مع ال�صعب ومل�صاندة
احلكومة فـي مواجهة فـريو�س كورونا
،موؤكدا اأن امل�صاعدة هذه ُقدمت ل�صالح

وزارة التنمية الجتماعية لدعم الأ�صر
املت�صررة واملنك�صفة جراء الأزمة.
كما قال �صبيح اأن هذا التربع من بنك
ال�صتثمار الفل�صطيني ما هو اإل ترجمة
لدوره الوطني واملجتمعي امل�صوؤول جتاه
املجتمع مبختلف فئاته ،وم�صاندة منه
جلهود اجلهات الر�صمية حلماية �صحة
و�صالمة اأبناء �صعبنا.
حمافظ �صلطة النقد الفل�صطينية عزام
ال�صوا اأ�صاد بهذه التفاقية التي جتيء
فـي وقت اأحوج ما يكون فـيه �صعبنا
واقت�صادنا ملثل هذه املبادرات الوطنية
والإن�صانية والأخالقية فـي ظل الأزمة
الكربى املتمثلة بتف�صي فـريو�س كورونا
فـي العامل اأجمع.
وتقدم ال�صوا بال�صكر اجلزيل للحكومة
على مبادرتها الوطنية اخلالقة باإن�صاء
�صندوق "وقفة عز " ،والذي من �صاأنه اأن
يوحد ويركز التربعات النقدية ،واأثنى
على الدعم الذي قدمه بنك ال�صتثمار
ويقدمه القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني
وحتمله مل�صوؤوليته الجتماعية ،وتعامله

مبرونة عالية مع تعليمات �صلطة النقد
الفل�صطينية لتطبيق حالة الطوارئ منذ
بداية الأزمة ال�صحية فـي فل�صطني.
كما اأكد ال�صوا اأن القطاع امل�صرفـي
حتمل العبء الأكرب من التداعيات
القت�صادية الناجمة عن هذه الأزمة،
م�صري ًا اإىل القرارات والإجراءات
النوعية التي اتخذتها �صلطة النقد منذ
بداية الأزمة والتزمت بها امل�صارف
وموؤ�ص�صات الإقرا�س العاملة فـي
فل�صطني ،بهدف الت�صهيل على املواطنني
وحتفـيز ال�صوق وحتريك العجلة
القت�صادية مع احلفاظ على �صالمة
املوظفـني واملواطنني املتعاملني مع
اخلدمات امل�صرفـية.
بدورها �صكرت املحافظ غنام بنك
ال�صتثمار الفل�صطيني على هذه املبادرة
وامل�صاندة لأبناء �صعبنا خا�صة فـي ظل
الظروف احلالية ال�صعبة ،موؤكدة اأن
التكامل بني القطاع اخلا�س واملوؤ�ص�صة
الر�صمية يفرز نتائج اإيجابية ل�صالح
�صعبنا.

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
بنك األردن يسلم الجائزة الكبرى لحسابات التوفير بقيمة مليون و ربع شيكل
اأ�صبحت املواطنة "با�صمة اأحمد عاهد
قرعان" مليونرية بعد فوزها باجلائزة
الكربى من بنك الأردن وقيمتها مليون
وربع �صيكل� ،صمن حملة ح�صابات
التوفـري "اخلري كثري" ،التي اأطلقها
البنك خالل عام .2019
واأعلن بنك الأردن عن الفائزة باجلائزة
الكربى فـي اأجواء احتفالية مميزة مت
حت�صريها بالتعاون مع "لكا�صا مول"
ب�صاحية الريحان فـي رام اللـه ،بح�صور
املدير الإقليمي للبنك فـي فل�صطني حامت
فقهاء ،وم�صوؤولة العالقات العامة فـي
البنك رجاء اجلبارين ،وعدد من مدراء
وموظفـي البنك ،وممثلني عن موؤ�ص�صات
اإعالمية واعالنية ح�صرت لتغطية احلدث.

وارت�صمت عالمات ال�صدمة والفرحة
ال�صديدة على وجه الفائزة عند مفاجاأتها
باخلرب ال�صعيد ،م�صرية اإىل اأن اجلائزة
هي فرحة كربى جاءت بال ميعاد.

ودعت اجلميع اإىل فتح ح�صاب توفـري
فـي بنك الأردن لال�صتفادة من اخلدمات
امل�صرفـية املميزة التي يقدمها ،اإىل جانب
اجلوائز التي يقدمها على مدار العام.

و يدعم توزيع كسوة العيد على األسر المتعففة واأليتام في غزة
قدم بنك الأردن دعمه جلمعية النجاة
اخلريية لتوزيع ك�صوة العيد على الأ�صر
املتعففة والأيتام فـي قطاع غزة،
للتخفـيف من معاناتهم والتي تزايدت
بفعل جائحة كورونا.
وقال املدير الإقليمي لبنك الأردن
فـي فل�صطني حامت فقهاء اإن "هذا

الدعم ياأتي �صمن �صل�صلة متكاملة
من امل�صاعدات والتمويل الذي يقدمه
البنك للمجتمع الفل�صطيني ب�صكل دائم
وملختلف القطاعات" ،موؤكدا على اأهمية
التكافل الجتماعي للم�صاعدة فـي تغطية
احتياجات الأ�صر املتعففة والأيتام،
خا�صة فـي قطاع غزة الذي يعاين من

اأو�صاع اقت�صادية �صعبة.
من جانبها� ،صكرت اإدارة جمعية النجاة
اخلريية بنك الأردن على هذه اللفتة
الكرمية ،م�صري ًة اإىل اأن هذا امل�صروع
ياأتي �صمن جمموعة من امل�صاريع اخلريية
التي تنفذها اجلمعية خلدمة اأبناء �صعبنا
فـي قطاع غزة.

و يدعم األسر المتضررة في محافظة رام اللـه والبيرة
وح�صه
انطالقا من م�صوؤوليته املجتمعية ّ
الوطني ،قدم بنك الأردن دعمه ملحافظة
رام اللـه والبرية لتوزيع طرود غذائية
على الأ�صر املت�صررة فـي املحافظة نتيجة
جائحة كورونا ،للتخفـيف من معاناتهم
وم�صاندتهم لتجاوز الظروف ال�صعبة
التي حلقت بهم بعد تعطلهم عن العمل.
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و�صكرت حمافظ حمافظة رام اللـه
والبرية ليلى غ ّنام بنك الأردن على
امل�صاهمات املجتمعية التي قدمها خالل
الأزمة ،م�صددة على اأهمية العالقة
والتعاون بني البنك واملحافظة.
بدوره ،قال املدير الإقليمي لبنك الأردن
فـي فل�صطني حامت فقهاء اإن "هذا

الدعم ياأتي �صمن �صل�صلة متكاملة
من امل�صاعدات والتمويل الذى يقدمه
البنك للمجتمع الفل�صطيني ب�صكل دائم
وملختلف القطاعات" ،موؤكدا على اأهمية
التكافل الجتماعي للم�صاعدة فـي
تغطية احتياجات الأ�صر املت�صررة جراء
اجلائحة وتداعياتها.

العدد  ،82حزيران 2020

و يتبرع لصندوق «وقفة عز» بـ  750ألف شيكل
اأعلن بنك الأردن فـي فل�صطني عن
م�صاهمته مببلغ  750األف �صيكل ،لدعم
�صندوق "وقفة عز" املخ�ص�س لتخفـيف
الآثار الناجمة عن جائحة انت�صار
فـريو�س كورونا ،وذلك فـي اتفاق مت
عقده ما بني بنك الأردن ممثال باملدير
الإقليمي لفروع فل�صطني ال�صيد حامت
فقهاء و�صندوق وقفة عز ممثال برئي�س
جمل�س اإدارته ال�صيد طالل نا�صر
الدين ،وبح�صور معايل حمافظ �صلطة
النقد عزام ال�صوا.
واأو�صح فقهاء اإن هذه امل�صاهمة تاأتي فـي
اإطار امل�صوؤولية املجتمعية للبنك فـي ظل
الظروف القت�صادية واملعي�صية ال�صعبة
التي نتجت عن اأزمة فـريو�س كورونا،
م�صري ًا اإىل اأن البنك ي�صاند اجلهود
الر�صمية املبذولة لتجاوز هذه الأزمة.
واأ�صاد فقهاء باجلهود التي يقوم بها
الرئي�س حممود عبا�س ،ورئي�س الوزراء
حممد ا�صتية ،واملحافظني وكافة الطواقم
الأمنية والطبية فـي فل�صطني للحفاظ على
�صحة و�صالمة املواطنني ،والتخفـيف من
الآثار الناجتة عن هذه اجلائحة العاملية،
مثمنا القرارات احلكيمة واملب ّكرة التي
اتخذتها القيادة الفل�صطينية بهدف
احليلولة دون انت�صار الوباء.
واأكد فقهاء اأن هذه امل�صاهمة تن�صجم
مع توجيهات حمافظ �صلطة النقد

الفل�صطينية عزام ال�صوا ،الذي بادر
باإ�صدار تعليمات تطلب من البنوك توجيه
موازنات امل�صوؤولية املجتمعية مل�صاندة
احلكومة فـي جهودها ملكافحة انت�صار
هذه اجلائحة ،مثنيا على الإجراءات
التي اتخذتها �صلطة النقد للتخفـيف عن
املواطنني ،مع �صمان ا�صتمرارية عمل
و�صالمة ومتانة القطاع امل�صرفـي.
من جانبه ،اأ�صاد معايل املحافظ
مببادرة بنك الأردن ،واأثنى على الدعم
الذي قدمه ويقدمه القطاع امل�صرفـي
الفل�صطيني على الدوام للمجتمع
الفل�صطيني ،والدور الأ�صا�صي الذي
يلعبه فـي حماية املجتمع والنهو�س به،
ل �صيما خالل هذه الظروف ال�صتثنائية
والأعباء الإ�صافـية الناجمة عنها.
وبدوره ،ثمن ال�صيد نا�صر الدين

امل�صاعدة املقدمة من بنك الأردن،
موؤكدا على اأهمية التكاتف ملواجهة
الأزمة ،كما دعا كل مقتدر فـي املجتمع
الفل�صطيني بالتربع كل قدر ا�صتطاعته
للم�صاعدة بتغطية احتياجات الأ�صر
املت�صررة حتى انتهاء هذه الأزمة.
يذكر اأن بنك الأردن وا�صل تقدمي
خدماته امل�صرفـية لعمالئه رغم
الظروف ال�صعبة التي �صهدتها البالد
من ّ
تف�صي لوباء كورونا ،واتخذ جمموعة
من اخلطوات الحرتازية ل�صمان �صالمة
موظفـيه وعمالئه من حيث تعقيم كافة
فروعه واتخاذ كل الإجراءات الوقائية
وفقا للتعليمات التي اأ�صدرتها وزارة
ال�صحة.
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البنك العربي يتبرع لصندوق «وقفة عز» بمبلغ  2مليون دوالر
اأعلن البنك العربي عن تربعه ل�صندوق
"وقفة عز" مببلغ  2مليون دولر
وذلك دعم ًا للجهود الرامية ملواجهة
فـريو�س كورونا امل�صتجد ،واحلد من
اآثاره وتداعياته ال�صحية والقت�صادية
والجتماعية على فل�صطني.
وثمن البنك العربي اجلهود احلثيثة
التي تبذلها خمتلف اجلهات والأجهزة
والقطاعات على خمتلف امل�صتويات
فـي فل�صطني ،وفـي مقدمتها وزارة واملواطنني ولتجاوز هذه الظروف امل�صوؤولة وامل�صاركة املجتمعية الفاعلة مبا
ال�صحة والأجهزة الأمنية واخلدمات ال�صتثنائية ،موؤكد ًا على �صرورة تكاتف ي�صمن جمابهة هذه اجلائحة العاملية
الطبية امل�صاندة ،من اأجل حماية الوطن اجلميع وتفعيل قيم التعاون واملواطنة وتخفـيف تبعاتها.

كما تبرع موظفوه بمبلغ  200ألف دينار
كما قدم موظفـي البنك العربي وموظفـي
�صركة العربي جروب لال�صتثمار فـي
فل�صطني تربعا مببلغ  200األف دينار
ل�صندوق "وقفة عز" وذلك انطالقا

من الواجب الوطني وح�س امل�صوؤولية ال�صاحلة واحلر�س ال�صادق على تلبية
وامل�صاركة املجتمعية من قبل موظفـي نداء الوطن حتت خمتلف الظروف
البنك فـي منطقة وفروع فل�صطني ،والتحديات.
وجت�صيدا لروح التكافل واملواطنة

و يتيح لمعتمديه استبدال «نقاط العربي» للتسوق لدى موقع لقطة.كوم
اأطلق البنك العربي حملة جديدة ملعتمديه،
متكنهم من ا�صتبدال نقاط بطاقاتهم
الئتمانية �صمن برنامج "نقاط العربي"
للت�صوق من موقع لقطة .La2ta.com
وت�صمل هذه احلملة املميزة اأي�صا الدخول

بال�صحب على  10اأجهزة تلفاز ”LG 55

لع�صرة فائزين يتم ال�صحب عليها خالل
ا�صبوعني من نهاية احلملة .اإ�صافة اإىل
منح معتمدي البنك العربي خا�صية
التق�صيط بدون فوائد ملدة � 3صهور �صمن

و يجهز غرفة حسية و يقدم الدعم لجمعية سند الخيرية
قدم البنك العربي دعما جلمعية �صند
لذوي الحتياجات اخلا�صة واأطفال
التوحد وال�صطرابات العقلية حيث ت�ص ّمن
ذلك متويل جتهيز غرفة ح�صية جديدة
لزيادة قدرة اجلمعية على ا�صتيعاب
اأعداد اإ�صافـية من الأطفال وزيادة عدد
امل�صتفـيدين .كما قدم البنك دعم لكفالة
برنامج العالج التاأهيلي لـ  10اأطفال من
الفئات الأقل حظ ًا فـي املجتمع.
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برنامج "الت�صديد املريح" مل�صرتياتهم من
موقع لقطة التي تزيد قيمتها عن 150
دولر ،وكذلك منحهم ن�صبة خ�صم %5
من قيمة امل�صرتيات من املوقع با�صتخدام
بطاقات البنك العربي الئتمانية.
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و يسلم جائزة الـ  10,000دوالر للفائزة ضمن جوائز برنامج «شباب»
احتفل البنك العربي بت�صليم جائزة برنامج
"�صباب" الكربى وقيمتها  10,000دولر
والتي فازت بها الفا�صلة هنا ديرية من
حمافظة نابل�س �صمن برنامج �صحوبات
جوائز �صباب ال�صهرية املميزة.
وقام بت�صليم اجلائزة مدير منطقة
فل�صطني فـي البنك العربي ال�صيد
جمال حوراين ،ومدير دائرة اخلدمات
امل�صرفـية لالأفراد ال�صيد مروان �صقر،
بح�صور عدد من مدراء فروع حمافظة �صباب منذ اأن كانت طالبة فـي اجلامعة .اىل �صعادتها كذلك بكونها اأحد معتمدي
وخالل ت�صليمها اجلائزة اأعربت الفائزة برنامج �صباب والذي يتيح العديد من
نابل�س والفائزة وذويها.
وكانت هنا ديرية قد ا�صرتكت بربنامج عن �صرورها البالغ بهذه املفاجاأة م�صرية املزايا مل�صرتكيه.

و يتبرع بـ  5أجهزة غسيل كلى لصالح المستشفيات الحكومية
اأعلن البنك العربي عن تربعه لوزارة
ال�صحة الفل�صطينية بـ  5ماكينات غ�صيل
كلى ل�صالح امل�صت�صفـيات احلكومية فـي
كل من يطا وجنني وقلقيلية وذلك فـي
اإطار م�صوؤوليته الجتماعية لدعم قطاع
ال�صحة وامل�صاهمة فـي تطوير اخلدمات
ال�صحية املقدمة للمر�صى .وقد مت

التربع باأجهزة غ�صيل الكلى وقطع الغيار
اخلا�صة بها بالتعاون والتن�صيق مع وزارة
ال�صحة الفل�صطينية التي بدورها قامت
بتحديد املوا�صفات الفنية والتقنية
الالزمة وطرح العطاءات وتنفـيذ عملية
ال�صراء ومن ثم قامت بتوزيعها على
امل�صت�صفـيات احلكومية ح�صب احلاجة

الطارئة لهذه الأجهزة.
وياأتي هذا التربع من قبل البنك
للم�صاهمة فـي التخفـيف من معاناة
مر�صى غ�صيل الكلى وتقليل وقت
النتظار واحل�صول على اخلدمة
والرعاية ال�صحية الالزمة لهم".

و يطلق حملة التوعية المرورية «توصل بالسالمة»
بالتعاون ما بني البنك العربي وزارة
النقل واملوا�صالت واملجل�س الأعلى
للمرور مت اإطالق حملة التوعية املرورية
"تو�صل بال�صالمة" التي �صملت تاأهيل
 7مدار�س لتكون اآمنة مروري ًا فـي عدد
من املحافظات الفل�صطينية املختلفة من
خالل توفـري متطلبات ال�صالمة املرورية
فـي حميط كل مدر�صة والتي من �صمنها
تركيب حواجز حماية ثابتة لتالفـي
اندفاع الطلبة املبا�صر اإىل ال�صارع ،وجمهزة بو�صائل تخفـيف ال�صرعة .كما الق�صرية على الطلبة وم�صتخدمي
وتركيب اإ�صارات مرورية وتخ�صي�س �صملت احلملة اأي�صا توزيع الن�صرات الطرق على حد �صواء.
ممرات م�صاة خمططة بدهان الثريمو التوعوية واملطبوعات والر�صائل
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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البنك األهلي األردني يستقبل عام  2020بتوجهات نحو التطوير واالستدامة
ا�صتقبل البنك الأهلي الأردين العام
 2020بتوجهات نحو التطوير
وال�صتدامة ،وبا�صرتاتيجية ترتكز على
حمورية املعتمد وتلبية احتياجاته من
خالل تقدمي حلول م�صرفـية مبتكرة
ومن اأهمها "اخلدمات البنكية بني
يديك" ،عم ًال بالهوية املوؤ�ص�صية للبنك
حتت �صعار "اأنتم اأهلي" .وقد حر�س
البنك خالل الن�صف الأول من العام
على تعزيز خدماته الإلكرتونية �صمن
اإطار تطوير الفرع الرقمي واإتاحة
املجال للمعتمد لإمتام معامالته
امل�صرفـية دون احلاجة لزيارة الفرع،

مبا ي�صمل خدمة الإنرتنت البنكي "اأهلي
اأونالين" التي تقدم ميزات عديدة
ملعتمدي البنك ح�صب اأعلى موا�صفات
اخلدمة امل�صرفـية الرقمية .كما �صملت
اجلهود التطويرية اإجراء حت�صينات
على خدمة ال�صراف الآيل ،ورفع احلد
الأعلى لل�صحب والإيداع ت�صهي ًال على
املعتمدين .هذا اإىل جانب تو�صيع نطاق
قنوات التوا�صل الإلكرتونية ،مبا فـيها
مركز اخلدمة الهاتفـية الذي يقدم
خدماته للمعتمدين بجودة وكفاءة
ول�صاعات متتد بعد �صاعات الدوام
الر�صمي وفـي اأيام العطل .عالوة على

ما �صبق ،فقد مت ال�صتمرار فـي تقدمي
خدمة الرد على ا�صتف�صارات املعتمدين
من خالل الر�صائل الواردة اإىل �صفحة
البنك على موقع فـي�صبوك ،وا�صتحداث
خدمة الرد على الر�صائل من خالل
تطبيق وات�صاب التي مت طرحها خالل
�صهر ني�صان مبا يتناغم مع روؤية البنك
ور�صالته فـي خدمة معتمديه .ومن ناحية
اأخرى ،عمد البنك على ت�صليط ال�صوء
على التوعية امل�صرفـية ملعتمديه �صمن
�صل�صة من املن�صورات من باب العناية
باملعتمدين ،وتقدمي الن�صائح البنكية
لهم حر�ص ًا على اأمنهم امل�صرفـي.

و يلتزم باإلجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا
منذ بدء الأزمة ال�صحية املرتبطة
بانت�صار فـريو�س كورونا خالل �صهر
اآذار ،قام البنك الأهلي الأردين
با�صتجابة �صريعة ملكافحة انت�صار
فـريو�س كورونا ،انطالق ًا من اإميانه
وتقديره للعن�صر الب�صري بالدرجة
الأوىل ،وتقيده بتعليمات �صلطة النقد
الفل�صطينية .حيث حر�س البنك على
تزويد موظفـيه مبختلف و�صائل الوقاية
ومكافحة انت�صار مر�س كوفـيد – 19
كالكمامات ،وكفوف الأيدي ،واملطهر
الكحويل ،وعبوات فـيتامني " "Cلرفع
مناعتهم ،بالإ�صافة اإىل اإتاحة املجال
للموظفات الأمهات للبقاء فـي املنزل
ورعاية اأطفالهن خالل الفرتة احلرجة
فـي بداية الأزمة .كذلك ،فقد حر�س
البنك على اإجراء جولت دورية من
التعقيم ال�صامل ملقر الإدارة الإقليمية
وفـي كافة فروعه واأق�صامه ومرافقه،
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بال�صتعانة ب�صركات متخ�ص�صة فـي
خدمات التعقيم ومكافحة العدوى،
كخطوة وقائية واحرتازية ومبا يتما�صى
مع خطة الطوارئ.
كما ا�صتقبل البنك ،فـي �صهر اآذار
املا�صي ،معايل حمافظ �صلطة النقد
الفل�صطينية والوفد املرافق له فـي
فرع املا�صيون فـي رام الـله ،خالل

زيارة لالطالع على كافة الإجراءات
الوقائية التي بادر البنك باتخاذها
واتباعها ح�صب اأعلى م�صتويات التعقيم
واجلاهزية ال�صحية فـي مقره وفروعه
فـي خمتلف املحافظات منذ بدء الأزمة،
حفاظ ًا على �صالمة موظفـيه ومعتمديه
وزواره على حد �صواء.
ومن جانب اآخر ،وفـي ظل الظروف
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الراهنة ،وا�صل البنك التزامه بتعليمات للتخفـيف من اآثار الأزمة ال�صحية ،وفـي وما يرتتب على ذلك من تاأثري اإيجابي
ال�صادة �صلطة النقد الفل�صطينية ،ذلك ر�صالة من البنك بانتمائه للمجتمع على املوؤ�صرات القت�صادية العامة،
مبا فـيها تاأجيل اأق�صاط املقرت�صني الفل�صطيني ،ودعمه لالقت�صاد املحلي ،ورفع م�صتويات ال�صيولة فـي ال�صوق.

و في مجال المسؤولية المجتمعية
وانطالق ًا من م�صوؤوليته املجتمعية،
�صاهم البنك الأهلي الأردين بجهود
ومبادرات اإغاثية للت�صدي لتف�صي
الوباء ،وكان اأولها تربع البنك
بكر�صيني كهربائيني ل�صخ�صني من
ذوي الحتياجات اخلا�صة من خالل
حمافظة رام الـله والبرية ،حيث اأ�صادت
معايل املحافظ د .ليلى غنام بجهود
البنك وم�صوؤوليته جتاه املجتمع املحلي،
خا�صة فـي ظل الأو�صاع احلالية .هذا
بالإ�صافة اإىل تقدمي البنك م�صاعدات
لعدة موؤ�ص�صات غري ربحية وجمعيات
خريية من خالل دعمها بتربعات نقدية
وعينية ت�صمل مواد تعقيم وم�صتلزمات
طبية ،عالوة على ن�صر اإر�صادات
ون�صائح توعوية للوقاية من الفـريو�س
ب�صكل دوري وم�صتمر من خالل عدة
و�صائل ،مثل� :صفحة البنك على موقع
فـي�صبوك ،واملل�صقات على اأجهزة
ال�صراف الآيل التابعة للبنك ،وفـي
داخل الفروع.

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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سلطة النقد الفلسطينية
لمساعدة المنشآت المتضررة من جائحة كورونا

سلطة النقد تطلق برنامج «استدامة» بحجم  300مليون دوالر

لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

اأعلن معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد
عزام ال�صوا بتاريخ 2020/05/06
عن اإطالق برنامج "ا�صتدامة" اخلا�س
بتوفـري التمويل للم�صاريع املتو�صطة
وال�صغرية ومتناهية ال�صغر التي تاأثرت
اقت�صادي ًا ب�صبب جائحة كورونا ،بحجم
 300مليون دولر� ،صت�صاهم �صلطة
النقد منها مببلغ  210مليون دولر،
و�صيتم تنفـيذه من خالل امل�صارف
وموؤ�ص�صات الإقرا�س املتخ�ص�س .وقال
معايل املحافظ اإن الربنامج �صيتيح
للمن�صاآت املت�صررة وت�صمل امل�صاريع التي
تديرها ن�صاء ،احل�صول على التمويل
منخف�س التكلفة لتجاوز الأزمة احلالية
واحلفاظ على ا�صتدامة عمليات هذه
امل�صاريع وزيادة قدرتها على احلفاظ
على العمالة املحلية.
وبني معايل املحافظ اأن الربنامج ياأتي
فـي اأعقاب درا�صة تف�صيلية قامت بها
34
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�صلطة النقد لتقدير حجم ال�صرر املتوقع
اأن يلحق بالقت�صاد الوطني وتاأثري
اجلائحة على الناجت املحلي الإجمايل،
مبين ًا اأن الأزمة ال�صحية حتولت ب�صكل
�صريع اإىل اأزمة اقت�صادية متدحرجة
ومتفاقمة ،واأن ا�صتمرار الأو�صاع احلالية
من �صاأنه اأن ي�صكل تهديد ًا وجودي ًا للعديد
من امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة،
واأن انهيار هذا القطاع من �صاأنه
الإ�صرار ب�صكل كبري بالناجت الإجمايل
املحلي ،وقد ي�صكل تعرث قطاع املن�صاآت
ال�صغرية واملتو�صطة خماطر نظامية
على القت�صاد الوطني وعلى الأو�صاع
القت�صادية والجتماعية فـي فل�صطني.
واأ�صار معايل املحافظ اإىل اأن اأكرث من
 %98من امل�صاريع فـي فل�صطني هي
م�صاريع �صغرية ومتو�صطة ،واأن القت�صاد
الفل�صطيني اقت�صاد حديث ويعتمد ب�صكل
كلي على ن�صاط هذه امل�صاريع واملن�صاآت،

واأن ا�صتدامة عمليات تلك امل�صاريع
تتطلب توفـري ال�صيولة الفورية باأ�صعار
فوائد رمزية ،ل تتعدى  %3متناق�س
وفرتة �صداد � 36صهر ،وذلك للم�صاهمة
فـي ا�صتمرار عمل تلك امل�صاريع وزيادة
قدرتها الت�صغيلية واحلفاظ على
ا�صتدامتها فـي ظل الظروف احلالية.
وبني معايل املحافظ اأن هذه اأول مرة
تتدخل فـيها �صلطة النقد ب�صكل مبا�صر
من خالل ا�صتخدام اإحدى اأهم اأدوات
ال�صيا�صة النقدية من خالل �صخ �صيولة
ب�صكل مبا�صر فـي ال�صوق ،وهو اإجراء
تطبقه كافة البنوك املركزية منذ ما يزيد
عن القرن لتحفـيز الأ�صواق فـي حالت
الك�صاد والأزمات القت�صادية �صمن ما
ي�صمى التي�صري الكمي ،واأن �صلطة النقد
لن تتوانى عن القيام بدورها فـي اتخاذ
كافة الإجراءات التي توؤدي اإىل ا�صتدامة
عمل القطاعات القت�صادية املختلفة،
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وت�صجيع النمو القت�صادي بهدف جتنب
عواقب عمليات ت�صريح غري منظمة
للعمال واحلفاظ على خلق فر�س عمل
م�صتدامة وتخفـي�س معدلت البطالة.
واأ�صاف اأن �صلطة النقد كانت �صباقة
فـي اتخاذ اإجراءات حكيمة خالل الأزمة
خا�صة عندما قامت بتاأجيل الأق�صاط
لالأ�صهر الأربعة من �صهر اآذار ولغاية
�صهر حزيران ،واأن هذه اخلطوة اأدت اإىل

�صخ ما يزيد عن  1.5مليار دولر فـي
ال�صوق ،وهدفت اإىل توفـري ال�صيولة فـي
ظل الأزمة من ناحية منح الأفراد والأ�صر
واملوؤ�ص�صات الفر�صة بتاأجيل ت�صديد
الأق�صاط التي كانت �صت�صتحق خالل
فرتة الإغالقات وحظر التنقل.
جدير بالذكر اأن �صلطة النقد اأ�صدرت
تعليمات �صابقة نهاية العام املا�صي
وبداية العام احلايل بتخفـي�س حجم

التوظيفات اخلارجية للم�صارف من
ناحية ،وت�صجيع ال�صتثمار فـي ال�صوق
املحلي ،واأنها �صتمنح حوافز للم�صارف
التي ترغب فـي ال�صتثمار فـي �صركات
نا�صئة خا�صة فـي جمال تكنولوجيا
املعلومات والطاقة املتجددة والزراعة،
وت�صجيع امل�صاريع الريادية وغريها من
امل�صاريع.

ستمكن المواطنين من إتمام معامالتهم المالية بدون استخدام «الكاش»

سلطة النقد :البدء بتقديم خدمات الدفع االلكتروني في فلسطين

اأ�صدرت �صلطة النقد الفل�صطينية
بتاريخ  2020/04/28تعليمات ت�صغيل
وتقدمي خدمات الدفع الإلكرتوين،
والتي ت�صمل ك ًال من خدمتي املحفظة
الإلكرتونية ،وبطاقات الدفع امل�صبق.
و�صتعمل �صركات خدمات الدفع،
التي تقوم �صلطة النقد برتخي�صها،
على توفـري اأدوات خدمات الدفع
الإلكرتوين والتي متكن امل�صرتكني من
هذه اخلدمات ،من اإمتام معامالتهم
املالية مثل اإيداع النقود و�صحبها فـي
اأي وقت وحتويل الأموال لأي �صخ�س

موجود فـي فل�صطني ،والت�صوق ودفع
اأثمان امل�صرتيات ،ودفع الفواتري .و�صيتم
ذلك من خالل وكالء معتمدين لهذه
ال�صركات منت�صرين بكافة حمافظات
ومدن وقرى الوطن ،وميكن لأي مواطن
ال�صتفادة من اخلدمات التي توفرها
�صركات خدمات الدفع دون ا�صرتاط
وجود ح�صاب بنكي ،وذلك باإجراءات
�صهلة و�صريعة حيث ميكن للمواطن
ال�صرتاك الإلكرتوين باخلدمة ومن
ثم زيارة اأحد وكالء ال�صركة ملرة
واحدة فقط ل�صتكمال عملية الت�صجيل

والتحقق من البيانات.
وت�صمل اأدوات الدفع الإلكرتوين التي
تقدمها ال�صركات على نقاط البيع،
واخلدمات املالية عرب الهاتف املحمول،
وبطاقات الدفع امل�صبق ،اإ�صافة اإىل
املحفظة الإلكرتونية التي يتم حتميل
تطبيقها على الأجهزة الذكية ومتكن
امل�صرتكني بها من اإمتام معامالتهم
املالية دون ا�صتخدام النقد (الكا�س)
�صمن �صقوف حمددة.

و تصدر ورقة موقف حول تأثير أزمة كورونا على االقتصاد الفلسطيني
اأ�صدرت �صلطة النقد الفل�صطينية
بتاريخ  ،2020/04/12ورقة موقف
بعنوان "الآثار القت�صادية املتوقعة
لأزمة فايرو�س كورونا على القت�صاد
الفل�صطيني خالل العام "2020
وجاء فـي مقدمة الورقة التي اأعدتها
دائرة الأبحاث وال�صيا�صة النقدية ،اأن
القت�صاد الفل�صطيني يعمل فـي ظل

بيئة �صديدة املخاطر والتحديات ت�صببت
خالل ال�صنوات املا�صية مبجموعة
من الأزمات وال�صدمات ،ال�صيا�صية
والقت�صادية ،على حد �صواء ،كان اآخرها
اأزمة اإيرادات املقا�صة الفل�صطينية مع
اجلانب الإ�صرائيلي فـي العام .2019
كما اأ�صارت املقدمة اإىل اأن العام 2020
مل يكن ا�صتثناء ،فقد تعر�س القت�صاد

الفل�صطيني فـي نهاية �صهر �صباط اإىل
اأزمة جديدة ذات �صبغة عاملية متمثلة
بفايرو�س كورونا ،وتعترب الأوىل من
نوعها التي تتعر�س لها فل�صطني فـي
تاريخها املعا�صر ،ومن املتوقع اأن يكون
لها العديد من التداعيات على م�صتوى
بع�س الأن�صطة والقطاعات القت�صادية،
وعلى م�صتوى القت�صاد الكلي.
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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مقارنة أهم البيانات المالية السنوية للبنوك العاملة في فلسطين
مجموع الموجودات

ودائع العمالء

صافي التسهيالت المباشرة

رأس المال المدفوع

صافي الربح (الخسارة)

949,854,523

663,074,515

608,005,470

454,812,026

398,603,804

231,710,274

166,040,210

178,127,055

بنك فل�صطني

البنك العربي

البنك الوطني

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك القاهرة عمان

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك الأردن

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

البنك الأهلي الأردين

البنك التجاري الأردين

م�صرف ال�صفا

البنك العقاري امل�صري العربي

2018

718,697,227 p
661,656,543 p
501,903,950 p
446,394,508 p
262,564,659 p
237,255,633 p
203,566,145 p

2019

959,127,792 1,330,672,041 p 1,213,025,128

904,482,445 1,318,413,322 p 1,102,663,960

847,909,466 1,271,928,380 p 1,062,302,827
726,694,193 1,024,389,663 p
542,161,683
490,546,030
304,558,672
301,520,611
121,778,331
74,265,690
116,943,281

2018

803,784,099 p
560,594,436 p
530,269,739 p
364,911,591 p
317,596,443 p
145,782,158 p
134,008,726 p
135,424,017 p

2019

697,803,505 1,030,951,472 p
679,951,860 1,054,694,032 p
681,564,002 1,023,561,363 p
500,917,752
197,912,412
266,020,007
218,082,858
186,008,745
82,035,322
87,108,800
110,561,386

2018

795,589,428 p
770,485,510 p
757,729,010 p
452,906,496 q
243,037,389 p
315,584,749 p
226,029,632 p
200,025,865 p
93,970,141 p
109,372,571 p
122,813,186 p

2019

75,000,000 1,426,741,078 p 1,327,001,463 1,972,082,039 p 1,716,680,457 2,421,675,019 p 2,202,958,693
83,570,667
74,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,007,052
75,000,000
75,000,000
53,200,000

2018

¬
¬
¬

¬
¬
¬
¬

2019

78,000,000 p
90,172,750 p
77,000,000 p
84,919,252 p
75,000,000
75,000,000
75,000,000
78,000,000 p
75,007,052
75,000,000
75,000,000
53,200,000

2018

54,110,093 204,000,000 p 200,000,000 2,983,385,227 p 2,687,155,004 4,115,584,018 p 3,735,178,556 5,264,944,640 p 4,657,182,978

67,475,860 140,000,000 p 130,000,000 1,781,180,501 q 1,830,347,403 3,254,546,419 p 3,103,423,911 3,921,261,652 p 3,754,199,228
18,470,099
11,595,841
15,131,604
7,103,320
4,616,116
6,966,258
7,618,482
4,289,655
2,454,944
423,475
2,822,122
319,480

2019
38,936,722 q
65,369,700 q
18,122,438 q
11,227,506 q
14,524,068 q
9,010,282 p
3,769,168 q
5,968,739 q
13,402,856 p
4,520,684 p
1,558,515 q
36,661 q
3,956,115 q
467,798 p

مراعاة اختالف م�صميات البنود فـي البنوك الإ�صالمية.
ودائع العمالء ت�صمل التاأمينات النقدية بالإ�صافة اإىل حقوق اأ�صحاب ال�صتثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�صالمية.
بيانات بنك فل�صطني ت�صمل بيانات البنك الإ�صالمي العربي باعتباره اإحدى �صركاته التابعة.
بيانات البنك الوطني ت�صمل بيانات البنك الإ�صالمي الفل�صطيني باعتباره اإحدى �صركاته التابعة.

زاوية مصرفية

مقارنة أهم الحصص السوقية السنوية للبنوك العاملة في فلسطين

p
q
p
p
p
p
q
p
p
q
p
p
p
p

2018
%32.81
%22.35
%16.20
%8.52
%8.30
%8.32
%6.12
%2.42
%3.25
%2.66
%2.27
%1.00
%1.06
%1.35

2019
%30.79
%24.35
%14.75
%7.71
%7.89
%7.66
%6.01
%4.19
%3.97
%2.73
%2.38
%1.09
%1.00
%1.01

p
q
p
q
p
p
p
q
q
p
q
p
p
p

2018
%30.63
%25.45
%14.08
%7.87
%7.42
%6.95
%5.96
%4.45
%4.02
%2.50
%2.47
%1.00
%0.61
%0.96

2019
%30.98
%23.07
%14.25
%7.83
%7.76
%7.48
%6.03
%4.23
%3.89
%2.95
%2.63
%1.54
%1.40
%1.20

p
q
p
q
p
p
q
q
q
p
p
p
p
p

%30.09

%24.26

%14.23

%7.84

%7.12

%6.86

%6.14

%4.28

%3.93

%2.94

%2.58

%1.50

%1.07

%1.15

بنك فل�صطني

البنك العربي

البنك الوطني

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك القاهرة عمان

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك الأردن

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

البنك الأهلي الأردين

البنك التجاري الأردين

م�صرف ال�صفا

البنك العقاري امل�صري العربي

مجموع الموجودات

2019
%34.09
%20.35
%16.30
%9.09
%8.80
%8.66
%5.18
%2.78
%3.61
%2.58
%2.29
%1.07
%1.25
%1.40

ودائع العمالء

2018
%18.75
%12.19
%7.03
%7.83
%6.94
%7.03
%7.03
%7.03
%7.03
%7.03
%7.03
%7.03
%7.03
%4.99

صافي التسهيالت المباشرة

q
p
p
p
p
p
q
q
q
p
q
q
q
q

رأس المال المدفوع
2019
%18.66
%12.80
%7.13
%8.25
%7.04
%7.77
%6.86
%6.86
%6.86
%7.13
%6.86
%6.86
%6.86
%4.87

صافي الربح (الخسارة)
2018
%30.83
%38.44
%10.52
%6.61
%8.62
%4.05
%2.63
%3.97
%4.34
%2.44
%1.40
%0.24
%1.61
%0.18

2018

q
p
p
p
p
p
q
q
p
p
q
q
q
p

2019
%24.42
%41.00
%11.37
%7.04
%9.11
%5.65
%2.36
%3.74
%8.41
%2.84
%0.98
%0.02
%2.48
%0.29
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بنك فل�صطني

ودائع العمالء

صافي التسهيالت المباشرة

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

مجموع الموجودات
2018

2019

2018

2019

2018

2019

البنك العربي

البنك الوطني

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك القاهرة عمان

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك الأردن

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

البنك الأهلي الأردين

البنك التجاري الأردين

م�صرف ال�صفا

البنك العقاري امل�صري العربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
p
q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بنك فل�صطني
البنك العربي
البنك الوطني
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
بنك القد�س
البنك الإ�صالمي العربي
بنك القاهرة عمان
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك الأردن
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
البنك الأهلي الأردين
البنك التجاري الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
م�صرف ال�صفا

1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

¬
¬
¬
p
q
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بنك فل�صطني
البنك العربي
البنك الوطني
بنك القد�س
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك القاهرة عمان
بنك الأردن
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
م�صرف ال�صفا
البنك التجاري الأردين

1
2
3
4
6
5
7
8
10
9
11
12
13
14

¬
¬
¬
¬
p
q
¬
¬
p
q
¬
¬
¬
¬

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

زاوية مصرفية

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية

صافي الربح (الخسارة)

العائد على الموجودات

العائد على حقوق الملكية

3
1
2
7
6
5
8
4
9
11
10
13
12
14

بنك الأردن
البنك العربي
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
بنك القد�س
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
البنك الوطني
بنك فل�صطني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك التجاري الأردين
م�صرف ال�صفا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

¬
¬
¬
¬
p
q
¬
¬
p
q
¬
p
q
¬

1
2
3
4
6
5
7
8
10
9
11
13
12
14

البنك العربي

بنك فل�صطني

البنك الوطني

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

بنك الأردن

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي العربي

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

بنك القاهرة عمان

البنك الأهلي الأردين

البنك العقاري امل�صري العربي

البنك التجاري الأردين

م�صرف ال�صفا

2018

p
q
q
p
p
q
p
q
¬
p
q
p
q
¬

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2018

البنك العربي
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
بنك الأردن
بنك القد�س
البنك الوطني
بنك فل�صطني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك التجاري الأردين
م�صرف ال�صفا

2019

1
2
6
4
5
3
8
7
9
10
11
12
13
14

2018
¬
¬
p
¬
¬
q
p
q
¬
¬
¬
¬
¬
¬

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الحجم للعام 2019
البنك العربي

122,539,427

البنك العربي

مجموع الموجودات  /فرع

101,704,576

ودائع العمالء  /فرع

البنك العربي

صافي التسهيالت المباشرة  /فرع
55,661,891

بنك فل�صطني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك القاهرة عمان

البنك الأهلي الأردين

البنك التجاري الأردين

بنك القد�س

البنك الوطني

بنك الأردن

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

البنك العقاري امل�صري العربي

م�صرف ال�صفا

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

53,723,925
50,877,135
47,913,148
46,563,166
44,639,451
37,509,237
34,119,796
33,173,630
33,082,827
29,298,074
29,080,878
26,361,737
25,095,198

بنك فل�صطني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردين
البنك الوطني
بنك الأردن
بنك القد�س
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
البنك التجاري الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
م�صرف ال�صفا

41,995,755
40,942,455
37,372,962
36,535,641
31,759,644
27,014,822
26,513,487
26,434,653
23,437,645
20,826,023
19,346,288
18,245,580
14,889,858

بنك فل�صطني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك القاهرة عمان
بنك القد�س
البنك الأهلي الأردين
البنك الوطني
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك الأردن
البنك التجاري الأردين
م�صرف ال�صفا
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

30,442,706
30,309,160
20,586,659
20,399,729
20,002,586
19,544,398
17,544,741
17,121,900
16,202,493
15,779,237
13,424,306
12,152,508
11,301,482

48,281,198

37,970,270

24,859,762

زاوية مصرفية

ترتيب البنوك العاملة في فلسطين حسب مؤشرات الكفاءة للعام 2019
البنك العربي
بنك الأردن
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك فل�صطني
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
بنك القد�س
البنك الإ�صالمي العربي
البنك الوطني
بنك القاهرة عمان
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك التجاري الأردين
م�صرف ال�صفا

4,248,387
2,575,976
2,263,519
2,137,695
2,047,681
1,992,976
1,985,562
1,923,420
1,902,642
1,868,576
1,868,155
1,845,235
1,795,779
1,357,108

البنك العربي

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل

بنك فل�صطني

البنك الإ�صالمي العربي

البنك الأهلي الأردين

بنك القاهرة عمان

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

بنك الأردن

البنك التجاري الأردين

البنك الوطني

م�صرف ال�صفا

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

بنك القد�س

البنك العقاري امل�صري العربي

مجموع الموجودات  /موظف

70,823
38,962
21,874
21,393
16,740
16,620
15,152
15,143
13,983
7,333
7,149
3,119
266
31,151

صافي الربح (الخسارة)  /موظف

البنك الوطني
البنك العربي
بنك فل�صطني
البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
البنك الإ�صالمي العربي
بنك القد�س
بنك القاهرة عمان
بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل
بنك الأردن
بنك ال�صتثمار الفل�صطيني
البنك الأهلي الأردين
البنك العقاري امل�صري العربي
البنك التجاري الأردين
م�صرف ال�صفا

مجموع الموجودات  /رأس المال المدفوع
31.0
28.0
25.8
17.1
15.0
14.8
13.7
9.6
8.8
6.4
6.0
3.8
3.5
3.2

2,319,184

21,756

15.5
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية
االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي
4,800
3,200

الناجت املحلي الإجمايل

1,600

ال�صتثمار
ال�صتهالك احلكومي
التجارة اخلارجية

مليون دولر

ال�صتهالك اخلا�س

0
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

-1,600

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
900
875

دولر اأمريكي

850
825
800
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

االتجاه العام لمعدالت البطالة
60
48
36

ال�صفة الغربية
قطاع غزة

24
12
Q1
2020

42
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Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q4

Q2

Q3
2018

Q1

ن�صبة مئوية

الأرا�صي الفل�صطينية
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العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية «أساس االلتزام» الربع األول  - 2020مليون دوالر
1,008

967

622

529

479
346

النفقات الأخرى

رواتب واأجور

اإجمايل النفقات
و�صافـي الإقرا�س

31

71

فائ�س

الدعم اخلارجي
للموازنة

�صافـي
اإيرادات حملية

النفقات

اإيرادات مقا�صة

اإجمايل
الإيرادات

الإيرادات

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
103
102
101
100
99
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة
129
127
125
123
121
Q1
2020

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q4

Q2

Q3

Q1

2018
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين «مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى»
مؤشر القدس
570
550

نقطة

530
510
490
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

مؤشرات القطاعات االقتصادية
320
240
160

نقطة

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

80
0
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

عدد الصفقات
4
3
2
1
0
Q1
2020
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Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q4

Q2

Q3
2018

Q1

األف �صفقة

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة
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القيمة السوقية
1,600
1,200
800

مليون دولر

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

400
0
Q1

Q4

2020

Q2

Q3

Q1

Q4

2019

Q2

Q3

Q1

2018

عدد األسهم المتداولة
60
45
30

مليون �صهم

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

15
0
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

قيمة األسهم المتداولة
132
99
66

مليون دولر

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

33
0
Q1
2020

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q4

Q2

Q3

Q1

2018
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية
االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
6.0
3.0
0.0
Q1

Q4

2020

Q2

Q3

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

Q1

2018

-3.0
-6.0

االتجاه العام لمعدالت التضخم
3.0
2.0
1.0

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

0.0
Q1

Q4

2020

Q2

Q3

Q1

Q4

Q3

2019

Q2

Q1

2018

-1.0

االتجاه العام لمعدالت البطالة
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0
Q1
2020
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Q4

Q3

Q2
2019

Q1

Q4

Q3

Q2
2018

Q1

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA
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مؤشرات األسواق العالمية
SX5E
TA 100

(األف نقطة)

2.4

25.0

1.7

22.5

1.0

DJIA

3.1

27.5

(األف نقطة)

3.8

30.0

20.0
Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q2

Q3

Q1

2018

االتجاه العام لمعدالت الفائدة
2.8
2.1

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

1.4
0.7
0.0
Q1

Q4

2020

Q2

Q3

Q1

Q4

2019

Q2

Q3

Q1

2018

االتجاه العام لمؤشرات العمالت
EU
ILS

(دولر اأمريكي)

1.2

97.0

0.8

94.0

0.4

91.0

0.0

( USDنقطة)

1.6

100.0

88.0
Q1
2020

Q4

Q3

Q2
2019

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

2018

امل�صادر واملراجع :اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني ،وزارة املالية ،بور�صة فل�صطني ،م�صادر ومراجع عاملية.
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إلى اللقاء
حسب نشرة «الدور المجتمعي للبنوك »2019

القطاع المصرفي يساهم بما يتجاوز  4ماليين دوالر في مجال المسؤولية المجتمعية
اأظهرت ن�صرة "الدور املجتمعي للبنوك  "2019اأن م�صاهمة
القطاع امل�صرفـي فـي جمال امل�صوؤولية املجتمعية خالل عام
 2019بلغت  4,332,160دولر ،بن�صبة  %3من اأرباحه
للعام ذاته ،متت من خالل � 633صراكة مع املوؤ�ص�صات الأهلية.
وتظهر الن�صرة م�صاهمات القطاع امل�صرفـي فـي العديد
من املجالت ،حيث قدم القطاع ملجال التعليم م�صاهمات
بلغت  1,298األف دولر بال�صراكة مع  178موؤ�ص�صة ملا لها
من اأهمية فـي بناء املجتمعات وحتقيق تطورها وتقدمها
والرتقاء بها ملواكبة الع�صر بتطلعاته العلمية واملعرفـية،
وللحفاظ على ال�صحة والبيئة ون�صر الوعي ال�صحي والبيئي
بني اأفراد املجتمع قدم مبلغ  573األف دولر بال�صراكة مع
 57موؤ�ص�صة ،كما وا�صل القطاع امل�صرفـي تقدمي دعمه
لتطوير القطاع التنموي حيث قدم مبلغ  521األف دولر
لـ� 107صراكة موؤ�ص�صاتية ،اأما فـي جمال الثقافة والفنون
وانطالقا من ا�صرتاتيجية القطاع بدعم الأن�صطة الثقافـية
فقد �صارك  73موؤ�ص�صة ثقافـية بواقع  464األف دولر ،وفـي
جمال الإغاثة قدم القطاع امل�صرفـي للمجتمع الفل�صطيني
مبلغ  352األف دولر توزعت على  33موؤ�ص�صة �صريكة،
و�صمن امل�صاركة امل�صتمرة فـي دعم الأن�صطة الريا�صية �صاهم
القطاع امل�صرفـي بـ  312األف دولر فـي جمال الريا�صة
بال�صراكة مع  37موؤ�ص�صة ،كما لعب القطاع دورا مهما فـي
جمال الإبداع وال�صباب حيث قدم مبلغ  311األف دولر
بال�صراكة مع  34موؤ�ص�صة لهذه ال�صريحة ملا لها من اأهمية
فـي بناء املجتمع وتقدمه ،ولالأطفال الذين ي�صكلون ال�صريحة
الأكرب من املجتمع الفل�صطيني فكان لبد من توحيد اجلهود
من اأجل تقدمي الرعاية الكاملة لهم وقد كان له دور ًا فـي
جمال الطفولة مب�صاهمته مببلغ  188األف دولر بال�صراكة
مع  59موؤ�ص�صة ،واأوىل القطاع اهتمام ًا لذوي الحتياجات
اخلا�صة بتقدمي  166األف دولر بال�صراكة مع  30موؤ�ص�صة
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لإدماجهم فـي املجتمع وتعزيز دورهم فيه ،كما احتلت املراأة
الفل�صطينية حيز ًا هام ًا من اهتمام القطاع ون�صاطاته التي
هدفت لت�صجيعها على امل�صاركة الفاعلة فـي احلياة املجتمعية
والقت�صادية بقطاعاتها املختلفة حيث �صاهم فـي جمال
متكني املراأة مببلغ  148األف دولر لـ  25موؤ�ص�صة �صريكة.
لتعك�س هذه امل�صاهمات املجتمعية مدى انتماء القطاع
امل�صرفـي ملجتمعه �صمن اأطر اللتزام الأدبي واملعنوي
والأخالقي ،وحر�صه على ترك اأثر اإيجابي ي�صهم فـي اإحداث
تنمية م�صتدامة للنهو�س بالواقع الفل�صطيني ،خا�صة فـي
ظل الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية ال�صعبة
التي مير بها ال�صعب الفل�صطيني.
وعلى مدار ال�صنوات ال�صابقة داأبت جمعية البنوك على
تعزيز ثقافة امل�صوؤولية املجتمعية فـي و�صط القطاع
امل�صرفـي الفل�صطيني ،موؤكدة على اأن امل�صوؤولية املجتمعية
لي�صت �صعارا بقدر ما هي التزام وواجب علينا جميعا جتاه
�صعبنا ،وهي لي�صت جمرد هبات وتربعات واأعمال خريية بل
اإطار عام يغلف التنمية املجتمعية والقت�صادية وال�صيا�صية
للمجتمع.

