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مجلس إدارة جمعية البنوك يبحث تداعيات األوضاع السياسية و الصحية
علی االقتصاد واثرها علی القطاع المصرفي

جمعية البنوك:
• تبحث مع سلطة النقد مالحظات البنوك علی تعليمات حساب الشمول المالي
• تناقش مع المستشارين القانونيين مالحظاتهم عل مسودة قانون الشركات
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بيت البنوك
في اجتماعه الدوري الرابع لعام 2020
مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش تداعيات األوضاع السياسية و الصحية

على االقتصاد الفلسطيني وأثرها على القطاع المصرفي

عقد جمل�س اإدارة جمعية البنوك اجتماعه رقم ()2020/04

بتاريخ  2020/10/08فـي مقر الإدارة العامة للبنك الإ�صالمي
الفل�صطيني بح�صور اأغلبية الأع�صاء ،حيث مت خالل الجتماع
مناق�صة تداعيات الأو�صاع ال�صيا�صية وال�صحية على القت�صاد
الفل�صطيني واأثره على القطاع امل�صرفـي والرتاجع احلاد على
اأرباح البنوك فـي فرتة ال�صهور ال�صتة الأوىل من هذا العام
والتي من املتوقع اأن ت�صتمر اإىل نهايته ،وطالبوا ب�صرورة
اإيجاد دعم وم�صاندة من اجلهات الر�صمية للبنوك من اجل
احلفاظ عليها وا�صتمرارية عملها.
فخالل الجتماع بحث املجل�س عدد من املوا�صيع على جدول

الأعمال ذات البعد امل�صرفـي والتي لها عالقة مع �صلطة
النقد واملتمثلة فـي :تخفـي�س ن�صبة الحتياطي الإلزامي،
وتخفـي�س تكلفة راأ�س املال ،والنقد الفائ�س من عملة ال�صيكل،
وم�صروف خم�ص�صات معيار  ،9كما تطرق املجل�س اإىل
عدد من املوا�صيع التي لها عالقة بوزارة املالية واملتمثلة فـي:
تخفـي�س م�صروف القيمة امل�صافة على الرواتب ،وتخفـي�س
�صريبة الدخل على الأرباح الناجتة من الإقرا�س للمن�صاآت
ال�صغرية واملتو�صطة ،وتخفـي�س �صريبة الدخل على الأرباح
الناجتة من الإقرا�س للقد�س ومناطق ج وقطاع غزة.

جمعية البنوك تخاطب معالي وزير المالية شكري بشارة

حول ضرورة مساندة الجهات الرسمية للبنوك ودعمها
خاطبت جمعية البنوك معايل وزير املالية �صكري ب�صارة
واأ�صارت خالل املرا�صلة اإىل �صرورة قيام اجلهات الر�صمية
مب�صاندة البنوك ودعمها من اأجل احلفاظ عليها و�صمان
ا�صتمرارية عملها ،وعلى �صوء ذلك اأوردت اجلمعية عدد من
املطالب للقطاع امل�صرفـي للوزارة للحد من اخل�صائر والأ�صرار
2
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التي قد تلحق به اأبرزها :اإلغاء م�صروف القيمة امل�صافة على
الرواتب ،تخفـي�س �صريبة الدخل على الأرباح الناجتة من
الإقرا�س للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ،تخفـي�س �صريبة
الدخل على الأرباح الناجتة من الإقرا�س للقد�س ومناطق ج
وقطاع غزة.
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جمعية البنوك تخاطب معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا

بشأن فروقات رواتب القطاع العام

خاطبت جمعية البنوك �صلطة النقد ب�صان فروقات رواتب القطاع
العام ،حيث ا�صارت اإىل التزام البنوك بالتعليمات ال�صادرة
حول ذات ال�صاأن منذ بداية اجلائحة ،كذلك عمل البنوك
بالتعليمات رقم ( )23ل�صنة  2020املادة رقم ( ،)7كما اأ�صارت
اإىل قرار جمل�س اإدارة جمعية البنوك باأن ت�صتغل احلوالت
الواردة ح�صر ًا فـي تخفـي�س واإغالق �صقف اجلاري مدين موؤقت
عند ورود الدفعة الثانية من امل�صتحقات"فروقات الرواتب"

حيث اإنها تعترب م�صدر ال�صداد الوحيد لهذه الت�صهيالت علم ًا
باأن ا�صتخدام الدفعة الثانية بالكامل للت�صديد قد ل تكفـي لعدد
كبري من العمالء وخا�صة الذين ا�صتلموا رواتبهم خالل الأزمة
ال�صحية باأكرث من الن�صف ،وبالتايل وفـي حالة اأية خ�صومات
من الدفعة الثانية لت�صوية حقوق املوظفـني قد توؤدي اإىل فقدان
م�صدر ال�صداد وتعرث هذه احل�صابات.

جمعية البنوك تخاطب معالي محافظ سلطة النقد عزام الشوا

بشأن مطالب القطاع المصرفي للتقليل من الخسائر التي قد تلحق بالقطاع المصرفي
خاطبت جمعية البنوك معايل حمافظ �صلطة النقد عزام
ال�صوا حول �صرورة م�صاندة البنوك ودعمها من اجل احلفاظ
عليها وا�صتمرارية عملها فـي ظل الأزمات ال�صيا�صية وال�صحية
احلالية ،حيث طالبت اجلمعية بعدد من املطالب التي من
�صاأنها التقليل ما اأمكن من اخل�صائر والأ�صرار التي قد تلحق
بالقطاع امل�صرفـي ومبا ي�صمن �صالمته ومتانته على املدى
الطويل واملتمثلة فـي؛ تخفـي�س ن�صبة الحتياطي الإلزامي،
تخفـي�س تكلفة راأ�س املال ،اعتبار النقد الفائ�س من عملة
ال�صيكل من الحتياطي الإلزامي ،تاأجيل التعامل مع معيار 9

او تخفـي�س ن�صبه.
كما خاطبت اجلمعية حمافظ �صلطة النقد عزام ال�صوا
مبالحظاتها على تعليمات �صلطة النقد الفل�صطينية رقم
( )2020/04ال�صادرة بتاريخ  2020/03/15بخ�صو�س
اإجراءات �صلطة النقد للتخفـيف من اثار الأزمة ال�صحية،
والتعميم رقم  2020/191ال�صادر بتاريخ 2020/10/07
بخ�صو�س ا�صتمرار البنوك باإعفاء اخلدمات امل�صرفـية
الإلكرتونية وخدمات ال�صراف الآيل من الر�صوم والعمولت.

جمعية البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية تنظم اجتماعا لممثلي البنوك

لمناقشة المالحظات الموحدة على مسودة تعليمات «حساب الشمول المالي»
نظمت جمعية البنوك بالتن�صيق مع �صلطة النقد الفل�صطينية التعديالت املقرتحة على امل�صودة بنا ًء على مالحظات البنوك
اجتماعا ملمثلي البنوك بتاريخ  2020/11/09من خالل املوحدة ،وقدم ممثلي �صلطة النقد الإي�صاحات الالزمة حول
تقنية  WEBEXملناق�صة املالحظات املوحدة للبنوك على التعديالت واأجابوا على ا�صتف�صارات احل�صور وت�صاوؤلتهم.
م�صودة تعليمات "ح�صاب ال�صمول املايل" ،حيث ناق�س احل�صور

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني

3

بيت البنوك
جمعية البنوك بالتنسيق مع بنك االستقالل للتنمية واالستثمار الحكومي

تنظم اجتماعا لمدراء العمليات لبحث موضوع «الحسابات البنكية»

نظمت جمعية البنوك بالتن�صيق مع بنك ال�صتقالل للتنمية
وال�صتثمار احلكومي اجتماعا ملدراء العمليات بتاريخ
 2020/10/21فـي فندق الكرمل لبحث مو�صوع "احل�صابات
البنكية" وذلك بح�صور ممثلني عن بنك ال�صتقالل للتنمية
وال�صتثمار احلكومي ،حيث اأو�صح ممثلي بنك ال�صتقالل

ملدراء العمليات عدد من النقاط حول اآلية التعامل مع
احل�صابات البنكية من خالل البنك ،كما مت عقد اجتماع
تكميلي ملناق�صة ذات املو�صوع بتاريخ  2020/12/01عرب
تقنية .Microsoft Teams

جمعية البنوك تشارك في حفل

إطالق المرحلة الثانية من المشروع اإلقليمي«سويتش ميد»

�صاركت جمعية البنوك فـي حفل اإطالق املرحلة الثانية
من امل�صروع الإقليمي "�صويت�س ميد -ميد تي�صت  "3بتاريخ
 2020/12/03فـي مقر وزارة القت�صاد ،بح�صور ممثلني عن
اجلهات املمولة وال�صريكة فـي امل�صروع ،حيث مت متويل امل�صروع
من الحتاد الأوروبي وينفذ من قبل موؤ�ص�صة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية  -يونيدو بال�صراكة مع وزارة القت�صاد
الوطني و�صلطة جودة البيئة.
وتعترب املرحلة الثانية من امل�صروع خم�ص�صة لقطاع ال�صناعات،
وت�صتهدف عددا من ال�صناعات الفل�صطينية التي �صتكون حمور
العمل باتباع اأمناط واأدوات واآليات وتوجهات ب�صناعة تراعي
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مفهوم ال�صتهالك والإنتاج امل�صتدام ،باحلفاظ على املوارد
الطبيعية واإدارتها ب�صكل اأف�صل والتعامل مع النفايات الناجتة
عن امل�صانع ب�صكل �صليم والتقليل منها اإىل اأقل حد ممكن،
والتوفـري فـي املوارد الأخرى كالطاقة واملياه.
ومن اأهداف املرحلة الثانية من امل�صروع ،نقل اخلربات واملعارف
من دول العامل اىل فل�صطني وتبادلها ،وتاأهيل بع�س اخلربات
املحلية �صواء �صركات او �صناعات او م�صت�صارين ليكون لديهم
القدرة على تطبيق هذه املفاهيم والأفكار بعيدا عن ا�صتقطاب
خربات خارجية لال�صتمرار فـي تطوير مزيد من ال�صناعات.
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جمعية البنوك تعقد اجتماعا للمستشارين القانونيين

لمناقشة مالحظاتهم على مسودة قانون الشركات

عقدت جمعية البنوك اجتماع ًا للم�صت�صارين القانونيني
للبنوك العاملة فـي فل�صطني بتاريخ  2020/12/16عرب تقنية
 Microsoft Teamsومب�صاركة ال�صادة مكتب اتقان امل�صت�صار
القانوين للجمعية ،ملناق�صة م�صودة قرار بقانون ال�صركات
للخروج مبالحظات جوهرية موحدة من امل�صت�صارين القانونيني
للبنوك بخ�صو�س م�صودة القرار بقانون والذي يعترب من اهم
القوانني واكرثها تاأثريا على القطاع القت�صادي فـي فل�صطني،

وقد اأو�صح امل�صت�صار القانوين للجمعية اإدراكه التام ملحدودية
الوقت الذي مت منحه للم�صت�صارين القانونيني لدرا�صة امل�صودة
واإبداء املالحظات عليها فـي �صوء اأهمية م�صمون قرار بقانون
ال�صركات واأهمية درا�صة ن�صو�صه واأحكامه بدقة ومتعن
للوقوف على تفا�صيل هذه الأحكام والتمكن من التعليق عليها،
وفـي نهاية الجتماع توافق امل�صت�صارين اإىل اأنهم بحاجة اإىل
وقت اأطول لطرح مالحظاتهم نظرا لكرثة مواده واأهميته.

جمعية البنوك تشارك في االجتماع التعريفي

لمشروع «التمويل بهدف خلق فرص عمل»

�صاركت جمعية البنوك فـي الجتماع التعريفـي مل�صروع "التمويل
بهدف خلق فر�س عمل" الذي ينفذ من قبل �صركة البدائل
التطويرية ل�صالح وزارة املالية وبدعم من البنك الدويل بتاريخ
 2020/11/23عرب تقنية  ،Microsoft Teamsحيث هدف
الجتماع اإىل الطالع على اأهداف امل�صروع واأدواته املالية
املبتكرة ومناق�صة الأداة املالية حتديدا "ال�صندوق ال�صتثماري
للتمويل امل�صرتك" ،و�صرح متطلباتها لبحث �صبل التعاون فـي

جمال ت�صهيل التمويل امل�صرتك لال�صتثمار.
ومن اجلدير ذكره اأن امل�صروع يهدف اإىل حتفـيز ا�صتثمارات
القطاع اخلا�س ،وخلق فر�س عمل .يعمل هذا امل�صروع
ال�صرتاتيجي على اختبار مدى فاعلية التدخالت املالية
املختارة والأدوات التمويلية احلديثة حل�صد ا�صتثمارات القطاع
اخلا�س الرامية خللق فر�س عمل خا�صة لل�صباب والإناث فـي
الفئة العمرية ما بني � 29-18صنة.

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
البنك الوطني وبنك االستثمار األوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة  50مليون دوالر

لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
و  10مليون دوالر أخرى دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

وقع البنك الوطني وبنك ال�صتثمار الأوروبي
( ،)EIBاتفاقية بقيمة  50مليون دولر
لتعزيز قدرة القطاع اخلا�س الفل�صطيني
على ال�صمود ،فـي ظل اأزمة تف�صي جائحة
كورونا وانعكا�صاتها على القت�صاد الوطني.
ومبوجب التفاقية� ،صيقدم بنك ال�صتثمار
الأوروبي هذا التمويل على �صكل ت�صهيالت
ائتمانية ل�صالح البنك الوطني ،ليقوم
الأخري باإقرا�صها لقطاع امل�صاريع ال�صغرية
واملتو�صطة املحلية.
اإ�صافة اإىل التمويل� ،صيتم توفـري اأدوات
اأخرى �صمن التفاقية ت�صمل برنامج
للدعم الفني واداة لتقا�صم املخاطر ،والتي
�صيتم تقدميها فـي وقت لحق عن طريق
ال�صندوق الأوروبي للتنمية امل�صتدامة
( )EFSDالتابع لالحتاد الأوروبي .وتهدف
هذه الأدوات اإىل تعزيز �صمود ال�صركات
ال�صغرية واملتو�صطة ،وامل�صاهمة فـي تعزيز
ال�صمول املايل للفئات القت�صادية الأقل
حظا ،مبا فـي ذلك امل�صاريع ال�صغرية
واملتو�صطة املت�صررة من اأزمة كورونا،
وال�صركات النا�صئة اململوكة من قبل الن�صاء
وال�صباب .ومن ناحيته قال رئي�س جمل�س
اإدارة البنك الوطني طالل نا�صر الدين،
" نحن فخورون بهذه الثقة التي منحنا
اإياها الحتاد الأوروبي وبنك ال�صتثمار
الأوروبي ،لنكون اأول بنك فـي فل�صطني يتم
دعم القطاع اخلا�س الفل�صطيني املمثل
بامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة من خالله.
ياأتي توقيعنا لهذه التفاقية اليوم متا�صيا
مع توجهاتنا وا�صرتاتيجياتنا بزيادة
6
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الدعم املوجه لهذا القطاع احليوي الذي
ي�صكل العمود الفقري لالقت�صاد الوطني
الفل�صطيني ،خا�صة كونه اكرث القطاعات
ت�صررا جراء الآثار القت�صادية املرتبطة
بتف�صي جائحة كورونا".
وفـي �صياق مت�صل ،وقع البنك الوطني
اأي�صا اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي
لإعادة العمار والتنمية بقيمة  10مليون
دولر لدعم قطاع امل�صاريع ال�صغرية
واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر ،و�صيعمل هذا
التمويل ،على تعزيز �صيولة القطاع املايل

الفل�صطيني ،اإ�صافة اإىل توجهات البنك
بتو�صيع اإطار التمويل لي�صمل املوؤ�ص�صات
وال�صركات الفل�صطينية ال�صغرية
ومتو�صطة احلجم بغية توفـري ال�صيولة التي
اأ�صبحت احلاجة اإليها ملحة الآن ،من اأجل
التغلب على الأثر القت�صادي الذي خلفته
جائحة فايرو�س كورونا.
يعد قطاع امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة
العمود الفقري لالقت�صاد الوطني
الفل�صطيني ،حيث ي�صكل  %95من
ال�صركات املحلية وي�صاهم باأكرث من %55
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فـي الناجت الإجمايل املحلي ،كما اأنها جائحة كورونا� ،صهد هذا القطاع انخفا�صا الطلب على ال�صيولة ،مما ي�صتدعي
امل�صغل لـ  %85من القوى العاملة فـي فـي معدل الدوران والربحية الأمر الذي م�صاندته للحفاظ على الوظائف وا�صتدامة
�صوق العمل الفل�صطيني .ونتيجة لتف�صي اأدى اإىل تاأخري �صداد املديونيات وزيادة القت�صاد املحلي.

و يفتتح فرعه الثامن والعشرين في مدينة سلفيت
حتت رعاية معايل حمافظ �صلطة النقد
الفل�صطينية ،عزام ال�صوا احتفل البنك
الوطني بافتتاح فرعه فـي مدينة �صلفـيت،
بح�صور حمافظ حمافظة �صلفـيت اللواء
الدكتور عبد اهلل كميل ،ورئي�س بلدية
�صلفـيت عبد الكرمي الزبيدي وعدد
من ال�صخ�صيات العتبارية .حيث
اقت�صر حفل الفتتاح على ال�صخ�صيات
الر�صمية فقط متا�صيا مع الربوتوكول
ال�صحي وفقا لتعليمات وزارة ال�صحة
الفل�صطينية والإجراءات املعمول بها فريو�س كورونا .ومع افتتاح هذا الفرع ،ومكتبا منت�صرا فـي كافة حمافظات
فـي املحافظة للوقاية واحلد من انت�صار ا�صبح فـي جعبة البنك الوطني  36فرعا الوطن.

زاهر معال قائما بأعمال المدير العام للبنك الوطني
عني جمل�س اإدارة البنك الوطني ال�صيد
زاهر معال ،قائما باأعمال املدير العام
للبنك بعد ا�صتقالة املدير العام ال�صابق.
وكان معال قد التحق بالبنك بعد عملية
ال�صتحواذ على البنك التجاري الأردين فـي
فل�صطني حيث �صغل هناك من�صب املدير
الإقليمي منذ العام .2018
ميتلك معال خربة م�صرفـية متنوعة
ووا�صعة متتد لأكرث من  20عام ًا على
امل�صتوى املحلي والعربي والدويل فـي
جمالت الت�صهيالت التجارية ،وقطاع
الأفراد ،وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة،
والتخطيط ال�صرتاتيجي ،اإ�صافة اإىل اإدارة
امل�صاريع والتطوير ،وبناء النظم التحليلية
وحتليل البيانات وجمالت اأخرى .ي�صغل
معال كذلك ع�صوية جمل�س اإدارة �صركة
 ،MEPS Palestineبد أا معال م�صواره
العملي فـي الوليات املتحدة الأمريكية فـي

العام  ،2000حيث عمل فـي عدة م�صارف
هناك ومنها JP Morgan Chase Bank
و Washington Mutual BankوUBS/
 .PaineWebberفـي العام  ،2007التحق
مبجموعة البنك العربي وامتدت �صنوات
خربته هناك  11عام ًا ،تدرج خاللها فـي
عدة منا�صب رفـيعة ومن �صمنها نائب

الرئي�س فـي الدارة العامة ،واأدار معال
خالل هذه الفرتة جمموعة حمافظ ل�صبكة
فروع البنك حول العامل.يحمل معال �صهادة
البكالوريو�س فـي اإدارة الأعمال من جامعة
 Marygrove Collegeفـي ديرتويت،
فـي الوليات املتحدة الأمريكية.
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تكريم الفائزين بجائزة البنك اإلسالمي الفلسطيني للبحث العلمي 2020

حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل
والبحث العلمي الأ�صتاذ الدكتور حممود
اأبو موي�س ،كرم البنك الإ�صالمي
الفل�صطيني الفائزين بجائزة "البنك
الإ�صالمي الفل�صطيني للبحث العلمي
 "2020والتي نظمت بال�صراكة مع
الوزارة.
وجاء التكرمي خالل حفل اأقيم فـي
قاعة ال�صهيد يا�صر عرفات مبقر وزارة
الرتبية والتعليم فـي رام اهلل مع اللتزام
بالربوتوكولت ال�صحية والإجراءات
الوقائية ،وذلك مب�صاركة مدير عام
التطوير والبحث العلمي فـي الوزارة
الدكتور اأحمد عثمان ممث ًال عن معايل
الوزير ،ورئي�س الهيئة الوطنية لالعتماد
واجلودة الدكتور معمر ا�صتيوي ،واأمني
�صر جمل�س البحث العلمي الدكتور
فالح كتانة ،اإىل جانب وفدٍ من البنك
الإ�صالمي الفل�صطيني تراأ�صه املدير
العام عماد ال�صعدي ،و�صم م�صاعد
املدير العام للتخطيط والتطوير
8
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عا�صم امل�صري ومدير دائرة الت�صويق
والعالقات العامة اإبراهيم �صلمان.
وثمن اأبو موي�س خالل كلمته التي
األقاها ممثله فـي احلفل ،جهود البنك
الإ�صالمي الفل�صطيني لدعم م�صرية
البحث العلمي فـي فل�صطني ،موؤكد ًا
اأهمية التعاون بني كافة القطاعات فـي
هذا اجلانب ،واأن الوزارة تبذل جهود ًا
كبرية لدعم الباحثني وت�صجيعهم
للمزيد من الإنتاج البحثي النوعي فـي
خمتلف املجالت.
من جانبه قال ال�صعدي اإن هذه اجلائزة
ت�صكل جزء ًا من توجهات البنك لدعم
القطاع التعليمي فـي اإطار برناجمه
للم�صوؤولية املجتمعية ،والذي يركز على
�صرورة اأن ت�صهم تدخالته فـي حتقيق
التنمية امل�صتدامة التي ي�صكل البحث
العلمي اأ�صا�ص ًا لها ،م�صري ًا اأنها تهدف
اأي�ص ًا لت�صجيع الباحثني على زيادة انتاجهم
أبحاث اأ�صيلة ومتخ�ص�صة
البحثي واإجراء ا ٍ
تعزز امل�صهد البحثي فـي فل�صطني.

واأ�صاف ال�صعدي":البنك ينظم هذه
اجلائزة منذ عدة �صنوات ،ودورة هذا
العام كانت مميزة كونها نظمت حتت
اإ�صراف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وكوادرها املميزة وذلك من خالل
التفاقية املوقعة بني اجلانبني ،والتي
ت�صمنت اأي�ص ًا عقد تدريبات للباحثني
من خمتلف اجلامعات الفل�صطينية حول
تعزيز مهاراتهم للن�صر فـي املجالت
العلمية العاملية ،اإ�صافة لور�صات علمية
اأخرى حول الإنتاج البحثي وكيفـية
تعزيزه فـي العملية التعليمية ،واملنهجية
املعيارية لتطوير الكفايات وتطوير
التدريب فـي بيئة العمل".
كما اأكد ال�صعدي على اأهمية التعاون
امل�صتمر بني البنك والوزارة فـي تعزيز
ثقافة البحث العلمي فـي العملية
جيل يتمتع بالقدر
التعليمية وبناء
ٍ
الكافـي من العلم والوعي وقادر على
حتقيق اآمال وتطلعات �صعبه ،م�صري ًا فـي
الوقت نف�صه ل�صتعداد البنك لتمويل اأي
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م�صروع تطبيقي يتم تنفـيذه من خالل
الأبحاث الفائزة انطالق ًا من حر�صه
على دعم م�صرية التنمية امل�صتدامة من
خالل البحث العلمي.
وجرى خالل احلفل تقدمي عر�س حول
الأبحاث الفائزة واأهميتها العلمية،
حيث كانت فـي جمالت القت�صاد
وال�صريفة ،والتمكني القت�صادي للمراأة
والفئات الأكرث حرمان ًا ،بالإ�صافة

لتعزيز مكانة القد�س ،واجلودة والتميز
فـي التعليم العايل ،وتطوير منظومة
للتعليم التقني واملهني.
يذكر اأنه اإىل جانب جهود البنك
الإ�صالمي الفل�صطيني لدعم البحث
العلمي ،يخ�ص�س جزء ًا كبري ًا من
برناجمه للم�صوؤولية املجتمعية �صنوي ًا
ل�صالح دعم العملية التعليمية،
�صواء ببناء الغرف ال�صفـية واملرافق

ال�صحية فـي املدار�س وتطوير بنيتها
التحتية ،اأو بتزويدها بامل�صتلزمات
والأجهزة والو�صائل التعليمية ،كما
اأنه يوفر برناجم ًا لتمويل اخلدمات
التعليمية لتمكني عمالئه من تق�صيط
ر�صومهم التعليمية ومبا يتوافق مع
اأحكام ومبادئ ال�صريعة الإ�صالمية.

و يحصل على شهادة االمتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS
ح�صل البنك الإ�صالمي الفل�صطيني
على �صهادة المتثال ملعايري اأمن بيانات
بطاقات الدفع  PCI DSSوذلك فـي
اإجناز جديد ي�صجله البنك فـي جمال
اأمن وحماية بيانات العمالء.
وقامت �صركة Sovereign Secure
املتخ�ص�صة فـي جمال اأمن املعلومات
واملعتمدة من قبل جمل�س اأمن وحماية
بطاقات الدفع العاملي بعملية فح�س
وتدقيق لكافة الإجراءات وال�صيا�صات
ومتطلبات ومعايري الأمان املطبقة
من قبل البنك فـي جمال التعامل مع
بطاقات الدفع ،حيث تبني ا�صتيفاءه
لكافة املتطلبات التي توؤهله للح�صول
على �صهادة  PCI DSSوالتي تعترب
متطلب ًا اأ�صا�صي ًا للتعامل الوثيق مع اأبرز
مزودي خدمات البطاقات حول العامل
الذين �صاهموا فـي و�صع هذه املعايري.
وقال مدير عام البنك الإ�صالمي
الفل�صطيني عماد ال�صعدي اإن احل�صول
على هذه ال�صهادة ياأتي تتويج ًا جلهود
البنك املتوا�صلة لتطبيق اأف�صل
املمار�صات واللتزام باأف�صل املعايري

العاملية فـي جمال اأمن املعلومات،
بهدف تقدمي خدمات م�صرفـية اآمنة
لعمالئه واحلفاظ على �صرية بياناتهم،
وجتنيبهم خماطر عمليات الخرتاق
والحتيال خ�صو�ص ًا فـي ظل التوجه
الكبري نحو قنوات الدفع الإلكرتونية.
واأ�صاف ال�صعدي":فـي الوقت الذي
نقدم فـيه اأحدث اخلدمات امل�صرفـية
الإلكرتونية للعمالء ،ن�صمن لهم اأن
يتمتعوا بها باأعلى درجات الأمان،
حيث ت�صمل اأهداف احل�صول على
هذه ال�صهادة وتطبيق معايريها حماية
بيانات حاملي بطاقات البنك ومراقبة
ال�صبكات والأنظمة املتعلقة بها
ب�صكل دوري ،اإ�صافة لتباع اإجراءات
عمل اآمنة فـي جمال التعامل
و�صيا�صات ٍ
مع البطاقات ،و�صو ًل لتوعية العمالء
بكيفـية احلفاظ على �صرية بيانات
بطاقاتهم".
واأكد ال�صعدي اأن البنك �صيوا�صل
مواكبة اأحدث املعايري واملتطلبات
العاملية وتوفـري كافة التقنيات الالزمة
فـي هذا املجال ،من اأجل ا�صتمرار

تقدمي خدماته امل�صرفـية باأعلى
درجات الأمان.
ي�صار اأن احل�صول على هذه ال�صهادة
ي�صتوجب حتقيق العديد من املتطلبات
التقنية ،من بينها بناء �صبكة اآمنة
لالأجهزة التي تتعامل مع البطاقات
تكون منف�صلة عن باقي ال�صبكات
داخل املوؤ�ص�صة ،بالإ�صافة لتخاذ
تدابري م�صددة لالأنظمة املتعلقة بعمل
البطاقات وتطوير وحتديث كافة
الأنظمة املتعلقة باإدارة الثغرات الأمنية
وحماية بيانات حاملي البطاقات
وت�صفـريها عند اإر�صالها عرب الإنرتنت
مع املراقبة الدائمة واختبار ال�صبكات
ب�صكل منتظم.
ٍ
ومتنح �صهادة  PCI DSSللبنوك
واملوؤ�ص�صات التي تتعامل مع البطاقات
امل�صرفـية مبختلف اأنواعها ،وذلك
بهدف �صمان اأعلى قدر من احلماية
ملعلومات حامل البطاقة والبيانات
احل�صا�صة لها ،جتنب ًا لتعر�صها ملخاطر
ال�صرقة والحتيال.
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بنك القدس يواصل دعمه لجمعيات خيرية في مدينة القدس
قام بنك القد�س موؤخرا بتجديد م�صاهمته
للجمعية الوطنية امل�صيحية وجمعية قرية
املعلمات فـي مدينة القد�س .وذلك انطالقا
من برنامج امل�صوؤولية املجتمعية الذي
ياأتي فـي اإطار التزام بنك القد�س بدعم
موؤ�ص�صات املجتمع املدين فـي اأنحاء الوطن.
حيث قدم البنك م�صاهمة مالية جلمعية
قرية املعلمات ،التي تهدف اإىل خدمة
املجتمع املقد�صي اإن�صانيا واجتماعيا
وثقافـيا وترفـيهيا من خالل اأهم �صرائحه
وهن املعلمات املربيات وت�صعى اجلمعية
وفـي ظل الأزمة ال�صحية اإىل اإن�صاء م�صروع
"مركز معلومات القد�س" التابع للجمعية
وهو عبارة عن معمل حا�صوب اآيل يتم
توفـريه جمانا للطلبة والباحثني واأ�صحاب
امل�صاريع ال�صغرية كما ُتعقد فـيه دورات
تعليمية خمتلفة فـي جمال التكنولوجيا
وغريها لتحفـيز واإلهام ال�صباب املقد�صي
ومتكينهم ليكونوا اأكرث ا�صتعدادا ملواكبة
حتديات الأعمال .وقام البنك اأي�صا بتقدمي
الدعم للجمعية امل�صيحية الوطنية فـي

القد�س ،التي ت�صتهر بكونها موؤ�ص�صة غري
ربحية تهتم باإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي
فـي جمال دعم اأهايل املدينة املقد�صة،
و ُتعزز جهودهم فـي التمكني القت�صادي،
حيث �صتقوم اجلمعية ومبنا�صبة الأعياد
امليالدية بتوزيع كوبونات �صرائية جمانية
لالأ�صر املحتاجة واملت�صررة من اجلائحة
فـي البلدة القدمية فـي مدينة القد�س.
وفـي حديثه حول اأحدث م�صاهمات البنك،
�صرح �صالح هدمي الرئي�س التنفـيذي
قائال" :نعتز جدا فـي بنك القد�س بتجديد
م�صاهمتنا لكل من جمعية قرية املعلمات
واجلمعية امل�صيحية الوطنية ،حيث ّ
تو�صح
ِحر�صنا على دعم جمعيات وموؤ�ص�صات
املجتمع املدين فـي كافة اأنحاء الوطن ب�صكل
عام وفـي مدينة القد�س ب�صكل خا�س.
كما اأ�صار هدمي اأن البنك ي�صتند عموما
فـي ن�صاطه املجتمعي على خطط مدرو�صة
وبرامج مرنة ،تراعي احتياجات وم�صالح
واأولويات الفئات امل�صتهدفة� ،صعيا لتحقيق
اأهداف ا�صرتاتيجية ،يقع فـي ُ�صلبها

امل�صاهمة فـي احلد من ن�صب البطالة والفقر
وامل�صاهمة فـي توفـري فر�س عمل جديدة،
ودعم القطاع التعليمي وتطوير اإمكاناته
وقدراته ،والنهو�س بالقطاع ال�صحي ،وتبني
برامج اجتماعية حتقق التنمية امل�صتدامة،
وبالنظر اإىل ال�صجل لهاتني اجلمعيتني ،فاإننا
على ثقة را�صخة بفعالية دورهما مبوا�صلة
حتقيق التنمية ال�صاملة فـي عملهما.

و يوقع اتفاقية تعاون مع مالتشات إلطالق محفظة رقمية
اأبرم بنك القد�س و�صركة مالت�صات
خلدمات الدفع الإلكرتوين اتفاقية تعاون
اإ�صرتاتيجي لإطالق تطبيق حمفظة
اإلكرتونية تهدف اإىل تقدمي خدمات
مالية وحلول للمدفوعات الرقمية واإثراء
جتربة جديدة لعمالء بنك القد�س.
وفـي تعليقه على التفاقية قال �صالح
هدمي "ترتجم هذه التفاقية التزامنا
بتعزيز اجلهود الرامية نحو التحول
الرقمي ،حيث ي�صعى البنك ب�صكل ُم�صتمر
اإىل توفـري حلول م�صرفـية رقمية لكافة
اخلدمات واملنتجات وو�صعها فـي متناول
العمالء ،و�صينبثق عن هذه التفاقية ميزة
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جديدة ،بحيث �صيكون بالقريب العاجل
حمفظة اإلكرتونية مبتكرة تعزز جتربة
العمالء امل�صرفـية وت�صهل معامالتهم
اليومية من خالل تطبيق املحفظة
الإلكرتونية".
واأ�صاف" :فـي م�صرية التحول الرقمي
التي يتبناها بنك القد�س ن�صعى اليوم
اإىل تعزيز اإقبال العمالء واعتمادهم
على املدفوعات الرقمية والهواتف الذكية
للدفع واإر�صال الأموال وا�صتالمها .بحيث

تُ�صهم �صراكتنا مع مالت�صات فـي حتقيق
هذا ال�صعي على املدفوعات الرقمية
ال�صل�صة والآمنة".
ولفت هدمي اإىل اأن اخلدمات الإلكرتونية
انت�صرت ب�صورة اأكرب خالل تف�صي
فـريو�س كورونا امل�صتجد ،ب�صبب التدابري
الوقائية وحمدودية احلركة فـي معظم
اأنحاء العامل ،لذلك اأ�صبح العتماد كبري ًا
على طرق الدفع الإلكرتونية ،وتاأتي هذه
التفاقية لترتجم حر�س بنك القد�س

اأعلن بنك القد�س عن توقيع اتفاقية تعاون
مع املوؤ�ص�صة الفل�صطينية للتمكني الإقت�صادي
لإطالق مبادرة ُفرجت ،وباإ�صراف وزارة
التنمية الجتماعية وذلك ملنا�صبة اليوم
العاملي للق�صاء على الفقر والذي ي�صادف
 / 17ت�صرين اأول من كل عام.
ومبوجب هذه التفاقية يقدم بنك
القد�س الدعم ملن هم دون خط الفقر
وي�صاعدهم على الإكتفاء الذاتي من
خالل دعمهم فـي م�صاريع تعزز عملية
خلق بيئة م�صتدامة تُف ّرج عليهم حياتهم
وت�صري بهم اإىل الإنتاجية ،وقع التفاقية
عن بنك القد�س �صالح هدمي الرئي�س
التنفـيذي لبنك القد�س وبا�صم دودين
مدير عام املوؤ�ص�صة الفل�صطينية للتمكني
القت�صادي وبح�صور الدكتور اأحمد
جمدلين وزير التنمية الجتماعية.
وفـي هذا ال�صدد قال الدكتور اأحمد
جمدلين" :اأن الوزارة اأولت برنامج
التمكني القت�صادي اأهمية كبرية كراأ�س
حربة فـي عملية التحول من الإغاثة اإىل
التنمية ،لذا تاأتي هذه التقافـية مع بنك
القد�س كخطوة اإ�صافـية فـي هذا الجتاه
لتعزيز �صمود الأ�صر الفقرية من خالل
دعمها مب�صاريع منتجة ومدرة للدخل
ونقلها من حالة الحتياج اإىل الإنتاج،

كما اأ�صار جمدلين اإن هذه التفاقية
هي جتربة للتعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع
املدين من باب امل�صوؤولية املجتمعية
لتلك املوؤ�ص�صات ودعم الوزارة التي تقود
قطاع احلماية الجتماعية بفل�صطني كما
توجه بال�صكر ملجل�س اإدارة بنك القد�س
واإدارته التنفـيذية على هذا التوجه
التنموي معتربا اأن هذه التفاقية مقدمة
لتعاون اأكرب مبراحل لحقه".
من جانبه �صرح �صالح هدمي " :اإن بنك
القد�س ،ومن �صمن مبادراته فـي جمال
امل�صوؤولية املجتمعية ،ي�صاهم فـي تقدمي
الدعم للعديد من القطاعات املختلفة
فـي ظل الأزمة ال�صحية التي تعني بها
فل�صطني والإن�صانية جمعاء ،والتي فـي

للم�صاهمة فـي تعزيز على التحول الرقمي.
اإن توقيع اتفاقية لإطالق حمفظة اإلكرتونية
رقمية تاأتي فـي اإطار اجلهود التي يبذلها
بنك القد�س لتحقيق اقت�صاد اآمن ومتني
ل يعتمد على الدفع النقدي .ومع هذه
اخلدمة اجلديدة �صيتمكن عمالء البنك
من اإر�صال الأموال وا�صتالمها با�صتخدام
رقم اخللوي فقط.

و يوقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين اإلقتصادي إلطالق مبادرة ُفرجت

املقابل ت�صاهم فـي التنمية القت�صادية
والجتماعية فـي فل�صطني ،والتي نعتربها
اأحد الأبعاد املهمة فـي جت�صيد م�صوؤوليتنا
املجتمعية" .كما اأكد الرئي�س التنفـيذي
اأن مبادرة " ُفرجت" جاءت للتفريج على
الفقراء حيث لن يح�صل امل�صتفـيدون على
دعم مادي فح�صب  ،بل �صتتاح الفر�صة
لهم خلق بيئة م�صتدامة تُف ّرج عليهم
حياتهم وت�صري بهم اإىل الإنتاجية .كما
اأ�صار هدمي اإىل بنك القد�س قدم عدة
مبادرات ت�صهم فـي اأن يكون بنك القد�س
ع�صو ًا قيادي ًا فـي املمار�صات امل�صتدامة
التي من �صاأنها اإ�صفاء قيمة لأ�صحاب
العالقة من املجتمع الفل�صطيني باأ�صره.
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11

بــانــورامــا
بالتعاون مع جمعية نساء بيتا التنموية

بنك اإلسكان يساهم في رعاية اليوم الخاص للتوعية من مخاطر سرطان الثدي

�صمن روؤيته ال�صرتاتيجية فـي دعم
الأن�صطة املجتمعية والثقافـية والتوعوية،
قام بنك الإ�صكان برعاية اليوم اخلا�س
للتوعوية من خماطر �صرطان الثدي
والذي عقد بتنظيم من جمعية ن�صاء بيتا
التنموية ،حيث تزامنت هذه الفعالية مع
فعاليات ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان
الثدي (ال�صهر الوردي)؛ الذي ُيقام فـي
اأكتوبر من كل عام.
وقد جاء هذا اللقاء لت�صجيع الن�صاء
باملنطقة لإجراء الفحو�صات الالزمة،
نظ ًرا لأن اأغلب احلالت التي عانت من
هذا ال�صرطان جاءت نتيجة اكت�صافها فـي
مراحل متاأخرة؛ حيث يعود ال�صبب الرئي�س
لتاأجيل الك�صف املبكر اإىل اعتقاد ال�صيدات
باأن عدم ظهور الأعرا�س يعني عدم وجود
املر�س .وفـي هذا ال�صياق ،جاءت هذه
احلملة التوعوية لت�صحيح هذا املفهوم
اخلاطئ؛ حيث اأن الفح�س املبكر بجهاز
املاموغرام يكت�صف الأورام فـي مراحلها

الأوىل قبل ظهور الأعرا�س والإح�صا�س بها.
ومن جانبه اأكد ال�صيد اأ�صامة حرز اهلل
املدير الإقليمي لبنك الإ�صكان على
اأهمية دعم البنك للن�صاطات واحلمالت
ال�صحية ،وخا�صة اأن هذه احلملة تاأتي
توا�ص ًال للجهود التوعوية التي تقوم بها
وزارة ال�صحة واملوؤ�ص�صات الن�صوية للحفاظ
على �صحة و�صالمة املراأة وتعزيز اأمناط
احلياة ال�صحية لديها ،وقد �صاهمت هذه

احلمالت فـي اإنقاذ حياة املاليني من
الن�صاء نتيجة توعيتهن باأهمية الفحو�صات
الدورية والتي ت�صاهم فـي اكت�صاف املر�س
مبكرا ،كما اكد حرز اهلل اأن بنك الإ�صكان
ي�صعى� ،صمن �صيا�صته اخلا�صة بامل�صوؤولية
املجتمعية ،لدعم املبادرات التي تخت�س
بنه�صة املجتمع واحلفاظ على مواطنيه
وتدعم التوعية ال�صحية.

و يشارك بتكريم معلمات مدرسة بنات فيصل الحسيني األساسية العليا في رام اهلل

بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني

تقدي ًرا واعرتاف ًا بالدور الكبري واملحوري
للمعلمني الفل�صطينيني ،قام بنك الإ�صكان
بامل�صاركة بتكرمي معلمات مدر�صة فـي�صل
احل�صيني الأ�صا�صية العليا تزامنا مع
فعاليات الحتفال بيوم املعلم الفل�صطيني
والذي حتتفـي به فل�صطني فـي الرابع
ع�صر من كانون الأول من كل عام .ومن
جانبه �صرح ال�صيد اأ�صامة حرز اهلل املدير
القليمي لبنك الإ�صكان باأن البنك قام
بهذه اخلطوة اميان ًا منه باجلهود ال�صامية
التي يلعبها املعلم الفل�صطيني لتقدمي ر�صالة وخا�صة مع اجلهود الإ�صافـية التي يبذلها البالد على القطاع التعليمي وحر�صه على
العلم للطلبة رغم كل الظروف املحيطة به ،للحد من تاأثري احلالة الوبائية التي متر بها امتام امل�صرية التعليمية ،كم اأكد اأن التكرمي
12
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ياأتي فـي اإطار ترجمة وا�صحة لروؤية البنك
بالتزامه بامل�صاركة الفاعلة فـي امل�صوؤولية
الجتماعية وتكاتف اجلهود مع موؤ�ص�صات
القطاعني العام واخلا�س.
وبدورها �صكرت ال�صيدة �صمر �صمارة

مديرة املدر�صة ومعلماتها بنك ال�صكان
على هذه اللفتة الكرمية ،بحيث اأ�صفى
هذا التكرمي جو من البهجة وال�صرور
للمعلمات ،واأكدن اأن بنك الإ�صكان عزز
دور القطاع اخلا�س فـي تقدير اجلهود

التي يلعبها املعلمون والذين مل يتوانوا عن
تاأدية واجبهم الإن�صاين والوطني النبيل،
الأمر الذي يزيد من الإ�صرار على تقدمي
الر�صالة العلمية بكل الطرق واجلهود حتى
فـي غمار اأكرب التحديات وال�صعاب.

و يتبرع بشاشات عرض لمجموعة من المدارس والمؤسسات والجمعيات الخيرية
ي�صعى بنك الإ�صكان لإيجاد مفهوم ًا
جديد ًا خلدمة املجتمع والتفاعل مع
هيئاته وموؤ�ص�صاته ،وذلك من خالل
العديد من امل�صاهمات والتربعات املوجهة
ملجموعة من املدار�س ،اجلامعات،
واجلمعيات فـي خمتلف املحافظات،
وقد قام بنك الإ�صكان موؤخرا بتقدمي
جمموعة من �صا�صات العر�س لعدد من
املدار�س واملوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية
فـي خمتلف حمافظات الوطن ،وذلك فـي
اإطار اجلهود الرامية لتعزيز ال�صراكة بني
القطاعني العام واخلا�س ،وانطالقا من
حر�س الـبـنـك على حت�صني اخلدمــات
املقدمة للمواطنني ،واإميانه ب�صرورة
تكاتف اجلهود لتقدمي اخلدمة الأف�صل
فـي خمتلف املجالت  .ومن جانبه �صرح
ال�صيد اأ�صامة حرز اهلل املدير الإقليمي

لبنك الإ�صكان باأن بنك الإ�صكان يحر�س
دائما على تقدمي الدعم والرعاية ملختلف
اجلهات ،كاإحدى الو�صائل التي يتبناها
فـي املجتمع ،هذا وقد اأكد اأن البنك ل
يقت�صر دوره على كونه موؤ�ص�صة اقت�صادية
فح�صب ،بل يتخطى ذلك بكثري حيث

يقدم يد العون وامل�صاعدة ملختلف فئات
املجتمع ،كما اأ�صار اإىل اأن هذا التربع جاء
من الإميان باأهمية توفـري و�صائل حديثة
ت�صاعد باإيجاد بيئة تعليمية وثقافـية
منا�صبة لتبادل اخلربات العلمية والعملية
والثقافـية.

و يشارك في مبادرة «نظف أمام بيتك الوطنية» في نابلس
دعما ملبادرة "نظف اأمام بيتك الوطنية "،
قام بنك الإ�صكان بالتربع مب�صتلزمات تنظيف
للحملة ،بالإ�صافة اإىل م�صاركة موظفـي
وعائالت فرع نابل�س الكائن و�صط البلد دوار
احل�صني ،وذلك بتنظيف حميط الفرع فـي
املدينة واملناطق املجاورة ،وتاأتي امل�صاركة
بدافع النتماء واملواطنة احلقيقية والإح�صا�س
بامل�صوؤولية العالية اجتاه رفع م�صتوى احلفاظ
على البيئة التي نعي�س بها ،وجعلها نظيفة
وخ�صراء على مدار العام ،وقد مت اإطالق
هذه احلملة فـي مدينة نابل�س منذ حوايل  10بحيث لقت رواجا كبريا بني اأهايل املدينة واملقاولني واملوؤ�ص�صات املحلية و بالتن�صيق
اأ�صابيع مببادرة من الدكتور �صائد اأبو حجلة ،وقد �صارك فـيها العديد من الأطر ال�صبابية والدعم اللوج�صتي من بلدية نابل�س.
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بــانــورامــا
مصرف «الصفا» اإلسالمي يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى

ضمن حملة حسابات التوفير قيمتها  100ألف شيكل

اأعلن م�صرف ال�صفا الإ�صالمي عن
نتائج ال�صحب الأول للجائزة الكربى
للعام  ،2020وذلك �صمن حملة
ح�صابات التوفـري حيث فاز باجلائزة
وقيمتها  100األف �صيكل ال�صيد ثائر
يو�صف ابراهيم ع�صاف واملدخر لدى
امل�صرف فـي فرع جنني ،ومت ال�صحب
على اجلائزة الكربى فـي مق ّر الإدارة
العامة مل�صرف ال�صفا "الإ�صالمي" فـي
املا�صيون برام اهلل بطريقة اآلية عرب
احلا�صوب جلميع احل�صابات التي تنطبق
عليها �صروط احلملة.
وبهذه املنا�صبة هناأ مدير عام م�صرف
ال�صفا ال�صيد ن�صال الربغوثي الفائز
ثائر ع�صاف لفوزه باجلائزة الكربى،
متمني ًا له دوام التوفـيق ،معرب ًا فـي
الوقت ذاته عن �صعادته البالغة بالثقة
الغالية التي منحها جمهور العمالء
للم�صرف الإ�صالمي الأحدث فـي
فل�صطني.
واأكد الربغوثي اأن م�صرف ال�صفا
حر�س منذ اليوم الأول لإطالق برنامج
التوفـري فـي البحث عن فر�س مميزة
ملكافاأة عمالئه ،مبا ي�صهم فـي حتقيق
تطلعاتهم ،والعمل على تعزيزا ثقافة
الدخار وفق اأ�صول ال�صريعة الإ�صالمية،

م�صدد ًا على التزام امل�صرف جتاه
عمالئه عرب توفـري احللول امل�صرفـية
احلديثة ،والتي تن�صجم مع متطلبات
العمالء املتغرية ،ومعايري ال�صريفة
الإ�صالمية.
واأ�صار الربغوثي اأن هذا ال�صحب هو
الأول على اجلائزة الكربى لهذا العام،
وان �صهر كانون اأول املقبل �صيتم خالله
ال�صحب على جائزتني بقيمة  200األف
�صيكل لفائزين اثنني بقيمة  100األف

�صيقل لكل فائز ،واأن الربنامج �صي�صتمر
بال�صحب على جوائزه اليومية والبالغة
قيمتها � 2,000صيكل حتى نهاية العام.
وت�صمل �صروط الدخول بال�صحب على
جوائز ح�صابات التوفـري فتح ح�صاب
توفـري مببلغ  100دولر كحد اأدنى اأو
ما يعادلها من العمالت الأخرى ،كما
باإمكان العمالء تغذية ح�صابات التوفـري
باإ�صافة مبلغ  100دولر اإىل ح�صاب
التوفـري لزيادة فر�س الربح.

و يطلق خدمة الحواالت السريعة «ويسترن يونيون»
�صعي ًا من م�صرف ال�صفا لتقدمي
اخلدمات امل�صرفـية املتميزة ،اأطلق
امل�صرف خدمة احلوالت ال�صريعة من
خالل «وي�صرتن يونيون» باعتباره وكيل
معتمد ل�صركة وي�صرتن يونيون العاملية،
14
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حيث تتيح هذه اخلدمة حتويل املبالغ
ال�صغرية اإىل الأهل والأبناء فـي معظم
اأنحاء العامل لتمويل نفقات ال�صفر
والتعليم والأعياد واملنا�صبات خالل
دقائق .وميكن ال�صتفادة من �صبكة

نقاط التحويل باإر�صال او ا�صتقبال
الأموال فـي اأكرث من  500األف نقطة
حتويل منت�صرة وباأكرث من  200دولة
حول العامل ومن �صمنها فروع م�صرف
ال�صفا املنت�صرة فـي حمافظات الوطن.
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وقال مدير عام م�صرف ال�صفا ن�صال
الربغوثي اإن اإطالق هذه اخلدمة
ياأتي �صمن م�صاعي امل�صرف للت�صهيل
على عمالئه ولتنويع �صلة املنتجات
واخلدمات امل�صرفـية املقدمة والتي
تلبي حاجة العمالء بتقدمي مزيد من
اخليارات والراحة لإر�صال وا�صتقبال
الأموال حول العامل.
كما اأن اإطالق هذه اخلدمة ت�صاهم
فـي تفعيل مبادئ ال�صمول املايل التي

ت�صعى �صلطة النقد الفل�صطينية اإىل �صرائح جديدة فـي املنظومة امل�صرفـية،
حتقيقها حيث اأن عمالء وي�صرتن يونيون وانعكا�س ذلك اإيجاب ًا على القطاع
ميكنهم ادخار حتويالتهم فـي ح�صابات امل�صرفـي الفل�صطيني.
التوفـري وال�صتفادة من جميع اخلدمات
امل�صرفـية بامل�صرف ،وبالتايل دمج

و يستعد للسحب على الجوائز الكبرى
بقيمة  200ألف شيكل لحسابات التوفير في نهاية العام
انطالق ًا من التزامه بتقدمي منتجات
م�صرفـية اإ�صالمية متميزة لعمالئه؛
ي�صتعد م�صرف ال�صفا الإ�صالمي
لإجراء ال�صحب على اجلوائز الكربى
بقيمة  200األف �صيكل لفائزين اثنني
بقيمة  100األف �صيكل لكل جائزة وذلك
بنهاية �صهر كانون اأول � 2020صمن
حملة ح�صابات التوفـري.
واأكد مدير عام م�صرف ال�صفا
الإ�صالمي ن�صال الربغوثي اأن امل�صرف
يحر�س على تلبية توقعات عمالئه
باأن يكون ريادي ًا فـي توفـري املنتجات

املالية الإ�صالمية ،واأ�صاف قائ ًال
"فـي هذه الظروف ال�صعبة الراهنة
التي يواجه فـيها الوطن واأبناء �صعبنا
جائحة فـريو�س كورونا ،وما جنم عن
هذا الوباء من تداعيات اقت�صادية
ومعي�صية م�صت كل بيت فل�صطيني،
فاإننا فـي م�صرف ال�صفا الإ�صالمي
نوؤكد التزامنا جتاه عمالئنا بتوفـري
املنتجات املالية الإ�صالمية احلديثة
التي ت�صاهم فـي التخفـيف عن كاهلهم
الأعباء وال�صغوطات املالية  ،كما مل
يوقف امل�صرف ال�صحوبات على جوائز

ح�صابات التوفـري خالل فرتة الطوارئ
وهذه الظروف ال�صعبة".
واأو�صح الربغوثي اأن امل�صرف ي�صعى عرب
هذه احلملة اأن يوفر الفر�صة اأمام كافة
ال�صرائح والفئات املجتمعية لالدخار
وربح اجلوائز الكربى اأو اجلائزة اليومية
حيث يقدم برنامج التوفـري جائزة يومية
بقيمة � 2,000صيكل وجائزة كربى
بقيمة  100األف �صيكل كل � 3صهور ،ما
من �صاأنه اأن يوفر للمدخرين من العمالء
اخليار الأمثل لالدخار وفق �صوابط
ال�صريعة الإ�صالمية.

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة جنين
افتتح البنك العربي فرعه اجلديد الثاين
فـي مدينة جنني والثالث فـي املحافظة
حتت رعاية معايل حمافظ �صلطة النقد
الفل�صطينية ال�صيد عزام ال�صوا وحمافظ
حمافظة جنني اللواء اأكرم الرجوب وبح�صور
عدد حمدود من اجلهات العتبارية ووجهاء
املحافظة ورجال الأعمال (�صمن بروتوكول
مواجهة كورونا) وذلك فـي اإطار خطة
البنك الهادفة اإىل تعزيز �صبكة فروعه
البالغة  33فرع ًا وت�صهيل توفـري خدماته
امل�صرفـية ملعتمديه فـي املناطق املختلفة.
وتقدم معايل املحافظ ال�صيد عزام ال�صوا،
بالتهنئة للبنك العربي مبنا�صبة افتتاح
فرع جديد فـي حمافظة جنني ،م�صري ًا اإىل
اأن افتتاح هذا الفرع ياأتي فـي ظل اأزمات
�صحية ومالية كان لها اأثر مبا�صر على
الو�صع القت�صادي ،واأن القطاع امل�صرفـي
بكل مكوناته اأثبت مدى قوته وثباته واأنه
الداعم الأ�صا�صي لالقت�صاد الفل�صطيني
وقادر على ال�صتمرار فـي التطوير
وتقدمي اأحدث اخلدمات امل�صرفـية
وخا�صة الإلكرتونية .م�صيف ًا اأن البنك
العربي وب�صفته من اأوائل واأكرب البنوك
الأردنية العاملة فـي فل�صطني ا�صتطاع اأن
يقدم خدمات م�صرفـية اإلكرتونية مميزة

�صاهمت فـي تعزيز ا�صتخدام املواطنني
لهذه اخلدمات وتعريفهم بها ،بالإ�صافة
اإىل م�صاهماته املجتمعية فـي قطاعات
خمتلفة ،كما هن أا عطوفة حمافظ جنني
البنك العربي على افتتاح الفرع مثمنا
دوره فـي تنمية القت�صاد املحلي.
وبدوره رحب ال�صيد جمال حوراين
باحل�صور وثمن م�صاركتهم هذا الفتتاح
واأو�صح اأن الفرع اجلديد يوفر كافة
اخلدمات واملنتجات التي يتميز بها البنك
العربي والتي تواكب التكنولوجيا احلديثة
وتتنا�صب مع احتياجات املعتمدين.
كما اأكد ال�صيد حوراين على توجه البنك

لتعزيز ن�صاطه فـي فل�صطني من خالل
تعزيز �صبكة الفروع وال�صرافات الآلية
وال�صتثمار املتوا�صل فـي اخلدمات البنكية
الرقمية التي تواكب روح الع�صر وتوفر
اخلدمات امل�صرفـية فـي اأي وقت ومن
اأي مكان .كما ثمن الثقة الكبرية التي
يوليها اإياه معتمديه ،واأكد حر�س البنك
على العمل �صمن اأعلى املعايري امل�صرفـية
و�صيا�صته احل�صيفة فـي احلفاظ على
اأموال املودعني وعلى تقدمي اخلدمات
امل�صرفـية املتكاملة للقطاعات القت�صادية
املختلفة مبا يعزز القت�صاد الفل�صطيني
وي�صاعده على النمو والزدهار.

و يعيد افتتاح فرع بيرزيت بحلته الجديدة
كما اأعاد افتتاح فرع بريزيت بح ّلته الرامية اإىل تعزيز وتطوير �صبكة فروعه اخلدمات امل�صرفـية ملعتمديه و تلبية
اجلديدة ،وذلك بعد ا�صتكمال اأعمال البالغة  32فرع ًا والرتكيز على التواجد احتياجات اأعمالهم املتنامية وخدمتهم
التجديد والتحديث �صمن خطة البنك فـي مواقع مميزة وحيوية لتقدمي اأف�صل وفق اأعلى م�صتوى من اجلودة والتميز.

و يتبرع بأجهزة طبية خاصة بعالج مرضى السرطان في المستشفى الوطني
اأعلن البنك العربي عن تربعه باأجهزة
طبية خا�صة بعالج مر�صى ال�صرطان فـي
امل�صت�صفى الوطني للم�صاعدة فـي توفـري
اخلدمة العالجية الأف�صل لهم �صمن
16
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نطاق م�صوؤوليته الجتماعية ومبادراته املنا�صبة لأخذ اجلرعات العالجية المر
فـي دعم املجتمع .حيث مت التربع بـ الذي من �صاأنه التخفـيف من معاناة
 20جهاز  Dropper Machineالتي مر�صى ال�صرطان.
ت�صتخدم فـي حتديد الوقت والكمية
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و يطلق برنامج التوفير الخاص باألطفال واليافعين بحلته الجديدة
اأعلن البنك العربي موؤخر ًا عن حتديث
برناجمه اخلا�س بالأطفال واليافعني
حتى عمر � 17صنة واإطالقه بحلته
جونري"
اجلديدة حتت ا�صم "عربي
َ
وبباقة �صاملة من املزايا اجلديدة كلياً.
جونري" بح ّلته
ويوفر برنامج "عربي
َ
اجلديدة جمموعة وا�صعة من املزايا
البنكية وغري البنكية التي �صممت بعناية
لت�صجيع الآباء والأمهات على الدخار
مل�صتقبل اأبنائهم ولتجعل من التوفـري
جتربة ممتعة وذات قيمة لالأطفال مما
ي�صهم فـي زرع الثقافة املالية لديهم فـي
�صن مبكرة .وت�صمل هذه املزايا :ح�صاب

توفـري بكافة العمالت املعمول بها ،اإعفاء
من ر�صوم احلد الأدنى للر�صيد ور�صوم
التحويل والتحويل الدوري من ح�صاب
جونري"
الوالدين اإىل ح�صاب "عربي
َ
واإعفاء من اأي عمولت ا�صرتاك ،بطاقة
فـيزا الدفع بت�صميم خا�س وبدون ر�صوم
�صهرية ومتاحة للدفع عرب الإنرتنت،
اإ�صوارة الدفع الذكي""BandPay
معفـية من ر�صوم الإ�صدار باألوان واأحجام
منا�صبة لالأطفال واليافعني.
كما يقدم الربنامج ميزة "التوفـري
الفوري" التي متكن الوالدين من التوفـري
لأبنائهم تلقائي ًا مع كل عملية �صراء

يقومون بها ببطاقة الدفع اأو البطاقة
الئتمانية ،اإ�صافة اإىل العديد من
املزايا الأخرى من هدايا وجوائز نقدية
وا�صرتاكات جمانية.

و يطلق خدمة التوفير الرقمي «إي توفير» عبر تطبيق «عربي موبايل»
اأطلق البنك العربي موؤخر ًا خدمة "اإي
توفـري" اجلديدة ملعتمديه ،والتي تتيح
لهم الدخار والتوفـري اإلكرتوني ًا عرب
تطبيق "عربي موبايل" بكل �صهولة

ومرونة با�صتخدام الهواتف الذكية
واأجهزة التابلت .وياأتي اإطالق هذه
اخلدمة فـي اإطار ا�صرتاتيجية البنك
الرامية اإىل تعزيز خدماته امل�صرفـية

ل �صيما اخلدمات واملزايا املتوفرة عرب
القنوات الرقمية للبنك العربي وتوظيفها
لتقدمي جتربة م�صرفـية �صاملة ومتطورة
ملعتمديه.

و يطلق خدمة بطاقات الدفع الفوري «»Band Pay
مت اإطالق اخلدمة الأوىل من نوعها فـي
فل�صطني واملقدمة ح�صريا من البنك
العربي وهي خدمة الدفع من خالل
اإ�صواره الدفع الذكي ومل�صق الدفع
الذكي ،والتي تتيح حلامليها اإجراء

املعامالت والدفع من احل�صاب بكل
�صهولة واأمان ودون احلاجة حلمل او ابراز
بطاقة الفـيزا اإلكرتون الفعلية .حيث
ميكن مترير اإ�صواره الدفع الذكي على
نقاط البيع دون احلاجة حلمل اأو ابراز

البطاقة الفعلية بالإ�صافة لذلك لإمكانية
ا�صتخدامها لدفع قيمة امل�صرتيات حمليا
ودوليا وتوفرها باألوان واأحجام خمتلفة
تنا�صب الأطفال والكبار.

و يدشين صرافات آلية جديدة بخدمة «»Drive Thru
اعلن البنك العربي عن تد�صني �صرافات
اآلية جديدة بخدمة الـ  Drive thruحيث مت
ا�صتبدال ال�صراف الآيل املوجود فـي حمطة
ال�صوي�س للمحروقات ب�صراف Drive thru
ليمكن معتمديه من ا�صتخدام ال�صراف اليل
من ال�صيارة علما باأن ال�صراف يوفر خدمة
ال�صحب النقدي بعملة ال�صيقل بكافة فئاته

الورقية ( )20،50،100،200بالإ�صافة اإىل
خدمات ال�صراف الآيل املعتادة.
كما قام البنك با�صتبدال �صراف اآيل بيت
�صاحور ب�صراف اآيل جديد يوفر خدمة
الإيداع النقدي الفوري بالإ�صافة خلدمة
ال�صحب النقدي وبقية خدمات ال�صراف
الآيل املعتادة.
البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني
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بنك القاهرة عمان يختتم رزمة تدريبات لموظفيه افتراضيا
اختتم بنك القاهرة عمان ،جمموعة
من الدورات التدريبية �صمن رزنامة
التدريبات التي اأعدها مطلع العام
اجلاري ،لتطوير املوارد الب�صرية العاملة
فـي فروع البنك العاملة فـي ال�صوق
الفل�صطينية ،وجنح البنك فـي تنفـيذ
الدورات فـي املواعيد املعدة لها ،على
الرغم من تف�صي جائحة كورونا ،اعتبارا
من مار�س /اآذار املا�صي ،معتمدا على
تنفـيذ التدريبات عرب دائرة تلفزيونية
مغلقة.
ونفذ البنك دورة تدريبية حول خدمة
العمالء واإدارة العالقات (Customer
Relationship

and

Service
49

� ،)Managementصارك فـيها
موظفا ،هدفت اإىل تعريف امل�صاركني
باأهمية فريق خدمة العمالء واإدارة
املبيعات والت�صويق ،ال�صوق واملناف�صة.
كما نفذ البنك بنجاح ،دورة اإك�صل
متقدمة (،)Advance excel
مب�صاركة  12موظفا من موظفـي
الإدارة الإقليمية ،ح�صلوا خاللها
على املهارات املطلوبة فـي الربنامج،
كذلك ،اأنهى "القاهرة عمان" ،مهارات
التوا�صل فـي بيئة الأعمال (Business
 ،)Communicationا�صتهدف فـيها
 15موظفا من موظفـي الإدارة الإقليمية
والفروع.
واأنهى دورة تدريبية فـي مفهوم القيادة،
مب�صاركة  9من موظفـي الإدارة
الإقليمية والفروع الذين مت ترقيتهم اإىل
وظائف اإ�صرافـيه ،اإذ هدف اإىل اإدارة
18
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اأداء املوظفـني ،وتخطيط القوى العاملة،
كما هدفت اإىل تعلٌّم كيفـية التوازن بني
العمل واحلياة ،ومهارات التفاو�س،
والت�صال والتوا�صل ،وبناء الفريق،
ولغة اجل�صد ،واإدارة ال�صراع فـي بيئة
الأعمال ،ومهارات تقدمي النف�س وعر�س
الأفكار ،والذكاء العاطفـي ،ومهارات
التغذية الراجعة.
ونفذ امل�صرف تدريبا حول مهارات
التفاو�س (،)Negotiation Skills
ا�صتهدف فـيه  17من موظفـي الإدارة
الإقليمية والفروع ،ي�صاعدهم فـي تبادل
املعلومات من اأجل املنفعة التجارية
للبنك ،ويغطي كيفـية حتديد اأن�صب
ا�صكال الت�صال ومتى يتم ا�صتخدامه
وتنظيم ات�صال فعال �صفه ًيا وكتاب ًيا.
ومن �صمن التدريبات ،مهارات
التقدمي (،)Presentation skills

مب�صاركة  60موظفا ،تعرفوا فـيه على
اأهمية ال�صتخدام اجليد للغة اجل�صد،
والكاريزما ،ومهارات التوا�صل ،والبيع
الفعال ،وكيفـية انتقاء الهندام املنا�صب.
يذكر اأن بنك القاهرة عمان يقدم
خدماته فـي فل�صطني من خالل كافة
فروعه ومكاتبه املنت�صرة فـي كافة
املحافظات من عام  ،1986وي�صعى
بنك القاهرة عمان ب�صكل دوؤوب لتقدمي
اخلدمات الأف�صل لعمالئه ،وتوفـري
اف�صل احللول امل�صرفـية التي توؤكد
حر�س البنك و�صعيه الدائمني للو�صول
اإىل �صريحة وا�صعة منهم عن طريق
اتاحة الفر�صة لتلبية احتياجاتهم �صمن
�صروط �صهلة ومي�صرة.
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و يدعم الجمعية المسيحية الوطنية في القدس بمناسبة قرب عيد الميالد المجيد
قدم بنك القاهرة عمان ،دعم ًا اإىل
اجلمعية امل�صيحية الوطنية فـي القد�س،
والذي متثل فـي معونات وطرود غذائية
ا�صتفاد منها  35عائلة مقد�صية،
مبنا�صبة قرب حلول اأعياد امليالد
املجيدة.
وجاء التربع كم�صاهمة من البنك فـي
دعم اأهداف اجلمعية امل�صيحية الوطنية
فـي القد�س ،والتي تتمثل فـي م�صاعدات
العائالت املحتاجة قبل اأعياد امليالد،

وتاأتي مبادرة البنك ،فـي اإطار حر�صه
على دعم املوؤ�ص�صات والهيئات الأهلية
وامل�صوؤولية الجتماعية فـي مدينة
القد�س ،من خالل توطيد عالقاته مع
موؤ�ص�صات املجتمع املحلي.
واجلمعية امل�صيحية الوطنية ،موؤ�ص�صة
فل�صطينية تن�صط فـي مدينة القد�س،
وتقدم م�صاعداتها للعائالت املحتاجة
فـي اأطار دعم وتوفـري حياة كرمية لهذه
العائالت.

ويويل بنك القاهرة عمان اهتمام ًا
خا�ص ًا بامل�صوؤولية الجتماعية ودعم
موؤ�ص�صات املجتمع املحلي والهيئات
الأهلية ،لتمكينها من النهو�س والتطور
وتقدمي خدماتها على اأكمل وجه،
وتعترب امل�صوؤولية الجتماعية جزءا
رئي�صا من خطة البنك ال�صرتاتيجية
لتحقيق اأكرب فائدة ملختلف القطاعات
املجتمعية.
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البنك األهلي األردني توجهات نحو التطوير واالزدهار المشترك
عمدت الإدارة الإقليمية للبنك فـي فل�صطني خالل �صهر
كانون الأول من العام  2020وبالتن�صيق مع ال�صادة الإدارة
العامة املحرتمني فـي الأردن اإىل تقييم اإجنازات البنك
خالل العام احلايل .وبالرغم من ا�صتثنائية العام اجلاري،
اإل اأن البنك الأهلي فـي فل�صطني قد اأثبت متانته وتقدمه
على خمتلف الأ�صعدة� ،صوا ًء التجارية ،اأو الت�صغيلية ،اأو
التنظيمية والإدارية .كما ت�صمن ال�صهر الأخري من العام
حتديد توجهات البنك للعام القادم  ،2021وما يندرج عن
ذلك من حماور ا�صرتاتيجية ترتكز على احلاكمية املوؤ�ص�صية،
والإبداع وال�صتدامة ،والزدهار امل�صرتك ،اأ�صوة بتوجهات
البنك فـي الأردن لالأعوام القادمة.

وعم ًال بتوجهات البنك الأهلي نحو التطوير امل�صتمر ،فقد مت
خالل �صهر كانون الأول اإجراء حتديث على اأنظمة البنك،
مبا ي�صمل خدمات ال�صراف الآيل واخلدمات الإلكرتونية،
اإىل جانب التزام البنك بكافة الإجراءات املرتبطة مب�صروع
املقا�صة الإلكرتونية.
كما اختتم البنك الأهلي الأردين العام  2020بعقد جملة
من الجتماعات واللقاءات وح�صور املوؤمترات من خالل
التقنيات الإلكرتونية التي تدعم ال�صوت وال�صورة ،وذلك
على النطاق الداخلي وخارج اإطار البنك مع اأطراف اأخرى،
التزام ًا بالتعليمات ال�صحية والإجراءات الوقائية.

و مبادرات وجهود متواصلة في ظل استمرار األزمة الصحية
وا�صتجابة للم�صتجدات ذات ال�صلة باجلائحة والو�صع ال�صحي
فـي فل�صطني ،وفـي ظل �صرف م�صتحقات القطاع العام فـي
مطلع �صهر كانون الأول ،فقد حر�س البنك على متديد الدوام
الر�صمي فـي كافة فروعه بهدف خدمة معتمديه مبهنية وح�صب
اأعلى م�صتويات اخلدمة ،اإ�صافة اإىل التزام البنك بتعطيل
العمل فـي فروعه املتواجدة فـي املحافظات املغلقة ،امتثا ًل
لتعليمات احلكومة الفل�صطينية وتعليمات ال�صادة �صلطة النقد
الفل�صطينية املحرتمني.
وبالتزامن مع الظروف الراهنة والإغالقات ،فقد حر�س
الأهلي على الرتويج للميزات العديدة لبطاقة ما�صرت كارد التي
ي�صدرها البنك ملعتمديه فـي فل�صطني ،والتي تتيح حلاملي
البطاقة اإمكانية اإمتام حركات الدفع الإلكرتوين وا�صتخدامها
لأغرا�س الت�صوق وال�صراء عرب الإنرتنت ،مبا ي�صمل� :صراء
تطبيقات الهاتف املحمول املدفوعة ،و�صراء الن�صخ الأ�صلية
من الربامج املدفوعة ،مثل :برامج مكافحات الفـريو�صات،
عالوة على �صداد ر�صوم الدورات التدريبية ،ور�صوم ا�صرتاكات
ومتويل املواقع على تنوعها ،وا�صرتاكات الألعاب الإلكرتونية.
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هذا اإىل جانب الرتويج للخدمات النوعية املتعددة التي
يقدمها البنك ملعتمديه� ،صمن اإطار تقدمي خدمات متقدمة
وح�صب اأعلى م�صتويات اجلودة ملعتمدي البنك ،ومبا ي�صمل:
خدمة الر�صائل الن�صية الق�صرية ،واخلدمات الإلكرتونية من
خالل خدمة اأهلي اأونالين وتطبيق اأهلي موبايل ،وخدمة تداول
اأ�صهم ال�صركات املدرجة فـي بور�صة عمان بالتعاون مع �صركة

الأهلي للو�صاطة املالية.
وفـي �صياق اآخر ،فقد حر�س البنك على ن�صر الإعالن املتعلق
بتقادم الأموال حلاملي �صهادات القو�صان ال�صادرة عنه و/اأو
لأ�صحاب احل�صابات و/اأو م�صاهمي البنك ملراجعة اأقرب فرع
من فروع البنك الأهلي الأردين فـي فل�صطني خالل �صاعات
الدوام الر�صمي قبل نهاية العام احلايل.

و مسؤولية تجاه المجتمع ككل
وانطالق ًا من م�صوؤولية الأهلي جتاه املجتمع ،مبا ي�صمل معتمديه،
وموظفـيه ،وخمتلف �صرائح املتعاملني مع البنك ،فقد وا�صل
الأهلي ن�صر الر�صائل التوعوية والإر�صادات الوقائية ا�صتناد ًا
اإىل التعليمات ال�صحية ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة ،ومن
�صمنها :ارتداء الكمامات فـي كافة الأماكن العامة ،واحلفاظ
على التباعد ،واللتزام بالتعقيم امل�صتمر لالأيدي ،عالوة على
ن�صر الن�صائح فـي حال ا�صتخدام ال�صراف الآيل على �صبيل
املثال ،بالإ�صافة للن�صائح التي تعزز الوعي للحفاظ على تناول
الأغذية ال�صحية والغنية بالفـيتامينات.
من ناحية اأخرى ،وتعزيز ًا جلهود البنك فـي جمال التوعية
امل�صرفـية النابعة من م�صوؤوليته جتاه املجتمع ب�صكل عام،
ومعتمديه على وجه التحديد ،فقد ن�صر البنك �صل�صلة جديدة
من ر�صائل التوعية امل�صرفـية فـي جمال مكافحة اأ�صاليب
الحتيال ،ومبا ي�صمل ر�صائل "الت�صيد" ،والحتيال عرب خدعة
"من ت�صفح ح�صابك" ،ور�صائل الفوز باجلوائز ،والحتيال عرب
جمع التربعات ،وعرو�س الوظائف عرب الإنرتنت.
وقد احتفل البنك خالل �صهر كانون الأول باليوم العاملي
لأ�صحاب الهمم الذي ي�صادف الثالث من كانون الأول من كل
عام ،فـي اإ�صارة اإىل حر�س البنك لاللتزام بتعليمات ال�صادة
�صلطة النقد الفل�صطينية املحرتمني ب�صاأن تقدمي اخلدمات
امل�صرفـية لذوي الحتياجات اخلا�صة .كما احتفل البنك
باليوم العاملي للتطوع ،واليوم العاملي حلقوق الإن�صان ،جت�صيد ًا
لقيم البنك ،وروؤيته ،و�صعاره "اأنتم اأهلي".
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 15فائزا في السحب األول لحملة تحديث البيانات من بنك األردن
اأجرى بنك الأردن ،ال�صحب الأول لختيار
 15فائزً ا �صمن حملة حتديث بيانات
العمالء ،حيث ت�صمنت اجلوائز 10
اأجهزة حا�صوب حممول "لبتوب" و5
هواتف خلوية "موبايل" حديثة ،فاز بها
عمالء ممن قاموا بتحديث بياناتهم لدى
اأحد فروع البنك املنت�صرة فـي فل�صطني.
وكان بنك الأردن قد اأطلق حملة
لتحديث بيانات عمالئه تنتهي فـي
 ،2020/12/30وتت�صمن اإجراء �صحبني
على جوائز قيمة ت�صمل جميع احل�صابات
املحدثة من  2020/9/01وحتى نهاية
حملة التحديث ،حيث �صيجري ال�صحب
الثاين لختيار  15فائزً ا جديدً ا نهاية
العام اجلاري.
وقال املدير الإقليمي لفروع بنك الأردن
فـي فل�صطني حامت فقهاء اإن حملة حتديث
البيانات تاأتي انطال ًقا من حر�س البنك
على تقدمي حلول مالية �صاملة لعمالئه،
من خالل قنوات خدمة عالية اجلودة
والكفاءة ،موؤكدً ا على اأهمية قيام العمالء
بتحديث بياناتهم البنكية ب�صكل دوري.
واأو�صح اأن حتديث البيانات مي ّكن البنك
من تقدمي خدمات م�صرفـية اأف�صل

للعمالء من خالل فهم احتياجاتهم
واقرتاح املنتجات واخلدمات التي
تنا�صبهم ،كما ت�صمن توفـري احلماية
الكاملة للح�صابات البنكية اخلا�صة
بالعمالء ،وتتيح لهم البقاء على اإطالع
دائم ودراية بكافة املعامالت تتم على
ح�صاباتهم من خالل خدمة الر�صائل
الق�صرية ،داع ًيا عمالء البنك اإىل
حتديث بياناتهم فـي اأقرب فر�صة ممكنة.

وهناأ فقهاء الفائزين بال�صحب الأول،
موؤكدً ا اأن فر�صة جميع عمالء البنك
ل زالت قائمة للفوز بجوائز قيمة فـي
ال�صحب الثاين الذي �صيجري فـي
 ،2020/12/30داع ًيا جميع العمالء
للتوجه اإىل اأقرب فرع وحتديث بياناتهم،
مو�صحا اأن هذه اجلوائز تاأتي فـي اإطار
ً
روؤية البنك الهادفة اإىل مكافئة عمالئه
با�صتمرار.

ويختتم رزمة تدريبات لموظفيه الجدد
�صمن خطته لتطوير موارده الب�صرية
وتاأهيل املوظفـني اجلدد ،اختتم بنك
الأردن جمموعة من الدورات التدريبية
ملوظفـيه اجلدد.
ونفذ البنك جمموعة من الدورات فـي
جمالت :خدمة العمالء ،واإدارة املبيعات
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والت�صويق ،وبرامج احلا�صوب املتقدمة،
والت�صال والتوا�صل .واأ�صرف على
التدريب مدربني موؤهلني ومتخ�ص�صني من
طاقم البنك.
واأكد املدير الإقليمي لفروع بنك الأردن فـي
فل�صطني حامت فقهاء اأن جناح اأي موؤ�ص�صة

يعتمد على جناح فريق العمل ،فـي حني
يقا�س هذا النجاح مبدى تطور هذا الفريق
وقدرته على اكت�صاب مهارات جديدة
مواكبة لتطورات ال�صوق ،م�ص ًريا اإىل اأن
بنك الأردن و�صع �صيا�صة تدريب خا�صة
وممنهجية تعمل على حتقيق هذا الهدف.
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ولفت اإىل اأن البنك يهتم بالتغذية الراجعة
من العمالء ويعمل على تلبية اأي متطلبات
مو�صحا
جديدة ،اأو تطوير اإجراءات قائمة،
ً
اأن تنفـيذ دورات تدريبية للموظفـني ياأتي
كجزء من واجب البنك فـي الرتقاء بخدمة

تخ�ص�صهم ليكونوا متفوقني فـي اأدائهم
عمالئه وتقدمي اخلدمة الأف�صل لهم.
يذكر اأن بنك الأردن ي�صعى دو ًما لالهتمام وعملهم ،مبا يحقق م�صلحة جمهور
مبوظفـيه ،من خالل حتفـيزهم وتعزيز املتعاملني مع البنك وي�صمن ح�صولهم
روح العمل اجلماعي فـيما بينهم ،وتعزيز على اخلدمات امل�صرفـية بال�صكل الأمثل.
قدراتهم وتدريبهم فـي �صتى جمالت

و يواصل حملته التوعوية للوقاية من فيروس كورونا
وا�صل بنك الأردن حملته التوعوية
للوقاية من فـريو�س كورونا ،والتي
تت�صمن من�صورات على من�صات
التوا�صل الجتماعي ،توؤكد على
�صرورة ارتداء الكمامة والتباعد
الجتماعي وغ�صل اليدين با�صتمرار
للحيلولة دون تف�صي العدوى.
و�صدد البنك من اإجراءات الوقاية داخل
فروعه ومكاتبه فـي فل�صطني لتوفـري
احلماية ملوظفـيه وجمهور عمالئه ،من
خالل ارتداء كافة املوظفـني للكمامات
وتوفـري مواد التعقيم با�صتمرار،
واإر�صاد العمالء وزوار البنك ب�صرورة
اللتزام باإجراءات الوقاية.
وقال املدير الإقليمي لفروع بنك
الأردن فـي فل�صطني حامت فقهاء اإن
البنك اتخذ جمموعة من اخلطوات
الحرتازية ل�صمان �صالمة موظفـيه
وعمالئه فـي ظل ا�صتمرار تف�صي
الوباء ،لفتًا اإىل اأن البنك ميتلك
جمموعة من القنوات اللكرتونية التي

تو ّفر للعمالء اخلدمات امل�صرفـية دون
احلاجة لزيارة البنك اإل لل�صرورة
الق�صوى ،ومن �صمنها :ال�صرافات
الآلية ،والبطاقات الئتمانية،
والنرتنت البنكي ،وتطبيق بنك
الأردن ،وغريها من اخلدمات واحللول
املبتكرة واملميزة.
واأ�صار فقهاء اإىل اأن البنك و�صع كافة

اخلطط التي تتنا�صب مع الظروف
الطارئة وال�صتثنائية ل�صمان ا�صتمرار
تقدمي اخلدمة لعمالئه ،داعيا كافة
العمالء اإىل اللتزام بالتعليمات التي
ت�صدر عن وزارة ال�صحة واجلهات
الر�صمية ل�صمان �صالمتهم وعائالتهم،
متمنيا ال�صالمة لكافة اأبناء �صعبنا واأن
مت ّر هذه املحنة فـي اأقرب وقت ممكن.
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البنك اإلسالمي العربي يطلق حملة توفير جديدة «التوفير عليكم والفرص علينا»

تقديراً لعمالئه الحاليين والجدد
اإ�صتكما ًل حلملة التوفـري "ع�صرة
ومية وربع مليون �صيكل هدية"
وم�صاندة للمواطنني فـي ظل الظروف
القت�صادية ال�صعبة التي متر بها
البالد ومن منطلق امل�صوؤولية املجتمعية
والإقت�صادية اأطلق البنك الإ�صالمي
العربي حملة التوفـري اجلديدة
"التوفـري عليكم والفر�س علينا" والتي
تهدف اإىل ت�صجيع وحتفـيز العمالء
على فتح ح�صابات توفـري جديدة اأو
تنمية ح�صاباتهم احلالية من خالل
املناف�صة على جائزة ا�صبوعية بقيمة
ع�صرة الآف �صيكل وجائزة كربى
بنهاية احلملة بقيمة ربع مليون �صيكل.
ويذكر اأن البنك الإ�صالمي العربي
ينفرد بحملة التوفـري الأكرب فـي
القطاع امل�صرفـي من حيث قيمة
اجلوائز وعددها ،بالإ�صافة اإىل املزايا
املتعددة التي ميكن للعميل احل�صول
عليها مبا�صرة عند الأ�صرتاك باحلملة
ومنها اأنه ميكن امل�صاركة باحلملة عند
فتح ح�صاب توفـري بقيمة  $100فقط
اأو ما يعادلها من العمالت الأخرى،
بالإ�صافة اإىل اأن كل  $100متنح
العميل فر�صة اإ�صافـية للفوز باجلائزة

الأ�صبوعية اأو اجلائزة الكربى ،كما
يح�صل العميل احلايل فـي البنك على
فر�صة اإ�صافـية مقابل كل �صنة مرت
على فرتة فتح احل�صاب للعميل وتاأتي
هذه امليزة تكرمي ًا للعمالء الذين
يتعاملون مع البنك منذ �صنوات.
وتقدم احلملة جوائز نقدية بقيمة
� 10،000صيكل اأ�صبوعي ًا و جائزة
كربى بقيمة � 250،000صيكل نهاية
احلملة ،حيث انطلقت احلملة بتاريخ
 2020/10/01حتى 2020/12/31

فـيما تبداأ ال�صحوبات على اجلوائز
الأ�صبوعية بتاريخ  2020/10/08وفـي
نهاية كل ا�صبوع حتى اإنتهاء احلملة،
ويجري ال�صحب على اجلائزة الكربى
بتاريخ  2020/12/31و يدخل ال�صحب
على اجلائزة الكربى جميع العمالء
املنطبقة عليهم ال�صروط ،بالإ�صافة
للعمالء امل�صاركني بحملة "ع�صرة ومية
وربع مليون �صيكل هدية" واملنطبقة
عليهم ال�صروط ال�صابقة.

و يشارك البنك بحملة تشجير شوارع مدينة الخليل
قام البنك الإ�صالمي العربي بالتعاون مدينة اخلليل مب�صاركة عدد من اأع�صاء املحافظة .وانطلقت احلملة من اأمام
مع بلدية اخلليل بحملة ت�صجري �صوارع املجل�س البلدي ومدراء فروع البنك فـي فرع البنك فـي �صارع اأ�صواء املدينة،
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وتاأتي هذه احلملة بهدف احلفاظ على
املظهر العام ل�صوارع مدينة اخلليل
بالإ�صافة ملا ي�صاهم به الت�صجري من
ا�صفاء طابع جمايل للمدينة وامل�صاهمة
فـي املحافظة على البيئة من التلوث.
وياأتي هذا الن�صاط تعزيز ًا للعالقة
الإ�صرتاتيجية بني البنك الإ�صالمي
العربي وبلدية اخلليل ودعم ًا ملحافظة
اخلليل ،التي تعد اأكرب حمافظة
فـي فل�صطني وت�صكل قلب الإقت�صاد
الفل�صطيني.
و قام البنك برعاية المنتدى الوطني الخامس «االبداع والجائحة»

بالشراكة مع المجلس األعلى لإلبداع والتميز
قام البنك الإ�صالمي العربي برعاية
املنتدى الوطني اخلام�س الذي اأقامه
ونظمه املجل�س الأعلى لالإبداع والتميز
حتت رعاية وح�صور فخامة الرئي�س
حممود عبا�س ابو مازن بعنوان "البداع
واجلائحة" حيث عقد املنتدى اإفرتا�صيا
هذا العام وتراأ�س الجتماع ،معايل رئي�س
املجل�س م.عدنان �صمارة و مب�صاركة
رئي�صة جهاز الإح�صاء الفل�صطينـ ــي
ورئي�صة اللجنة التح�صريي ـ ــة للمنتدى
د.عال عو�س ،والرئي�س التنفـيذي
للمجل�س ال�صيد زياد طعمة ،بالإ�صافة اإىل
رئي�س اللجنة العلمية للمنتدى ال�صيد عماد
اخلطيب ،واأع�صاء اللجنة العلمية كرمي
طهبوب ،و الدكتورة �صفاء نا�صر الدين،
و ال�صيد عبد الكرمي املدهون ،واملهند�س
رامي عبد الهادي ،ود .ح�صني الأعرج
اإ�صافة اإىل الطاقم التنفـيذي للمجل�س.
وجاءت م�صاركة البنك فـي هذا املنتدى
تاأكيد ًا على الدور الريادي الذي قدمه

البنك فـي تخطي عقبات اجلائحة ودعما
وم�صاندة للحكومة الفل�صطينية حيث
�صخر الفرع املتنقل "بنكي ع الطريق"
ليقدم اخلدمات امل�صرفـية للعمالء فـي
املناطق البعيدة ل�صرف رواتب املوظفـني
فـي القرى والبلدات اثناء الإغالق
للحد من توجه املواطنني اىل مراكز
املدن وعدم الإختالط اإلتزاما بتعليمات
ال�صالمة والوقاية وتنفـيذا لتعليمات

احلكومة خالل فرتة اجلائحة  ،بالإ�صافة
اىل ا�صتخدام البنك للتكنولوجيا الرقمية
لتقدمي اخلدمات امل�صرفـية للعمالء دون
احلاجة اىل زيارة الفروع من خالل تطبيق
املوبايل بانك والنرتنت البنكي وخدمات
مركز الإت�صال التي مكنت العمالء من
تنفـيذ كافة عملياتهم امل�صرفـية بطريقة
اأمنة و�صليمة.
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بــانــورامــا
مشيداً بإنجازاته ..مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين يقبل استقالة المدير العام السيد رشدي الغالييني

ويعين السيد محمود الشوا مديراً عامًا من بداية العام القادم

مالي ًا لي�صتمر فـي من�صبه حتى يومنا هذا .وال�صيد حممود
ال�صوا يحمل درجة البكالوريو�س فـي املحا�صبة من اجلامعة
الأمريكية فـي القاهرة ،وحا�صل على درجة املاج�صتري فـي
العلوم املالية وامل�صرفـية من جامعة ويلز فـي بريطانيا ،ولديه
�صهادات واإملام بالإدارة املالية وامل�صرفـية عرب م�صاركته فـي
عدة ندوات وموؤمترات ومنتديات مالية دولية وحملية .كما عمل
ال�صيد حممود على جمموعة من امل�صاريع املالية وامل�صرفـية
التطويرية ل�صالح بنك فل�صطني مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية
– البنك الدويل وقدم ال�صيد ها�صم ال�صوا رئي�س جمل�س اإدارة
جمموعة بنك فل�صطني ال�صكر لل�صيد ر�صدي الغالييني على
خدمته للبنك طيلة ال�صنوات املا�صية ،حيث كان مثا ًل حي ًا
يج�صد ا�صتثمار البنك فـي كوادره ،فقد ان�صم ال�صيد ر�صدي
ّ
الغالييني اإىل عائلة البنك قبل � 31صنة ،و�صعد ال�صلم الإداري
والوظيفـي حتى اأ�صبح مدير ًا عام ًا للبنك عام .2017

اأ�صاد جمل�س اإدارة جمموعة بنك فل�صطني باإجنازات مديره
العام ال�صيد ر�صدي الغالييني ،طيلة اأعوام خدمته ،مدير ًا
العام وعن عدة منا�صب اإدارية رفـيعة عمل
عام ًا ونائب ًا
ٍ
للمدير ٍ
خاللها فـي البنك .وخالل اجتماع ملجل�س اإدارة بنك فل�صطني،
فقد مت قبول ا�صتقالة ال�صيد ر�صدي الغالييني ،بنا ًء على طلبه
لإتاحة الفر�صة له كي يبا�صر اأعماله اخلا�صة ،مع ال�صتمرار
فـي متثيل البنك فـي جمل�س اإدارة كل من البنك الإ�صالمي
العربي� ،صركة بال بي ،البنك ال�صتثماري فـي الأردن ،و�صركة
اأمان ،والإبقاء على عالقة ا�صت�صارية م�صتمرة نظر ًا خلربة
ال�صيد الغالييني امل�صرفـية.
كما قرر املجل�س ترقية ال�صيد حممود ال�صوا اإىل من�صب مدير
عام البنك اإبتدا ًء من بداية العام اجلديد  ،2021ليت�صلم
مهامه من ال�صيد ر�صدي الغالييني .وكان ال�صيد حممود ال�صوا
قد ان�صم اإىل بنك فل�صطني فـي عام  ،2005وتبو أا مواقع
اإدارية رفـيعة ،من بينها دائرة اخلزينة ،ونائب ًا لإدارة املخاطر
ومن ثم مديرا ً لدائرة املخاطر ،كما مت تعيينه بعد ذلك مدير ًا
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة

في فلسطين بقيمة  15مليون دوالر للتخفيف من آثار جائحة كورونا

وقع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك تقدمي حزمة متويل بقيمة  15مليون دولر اأمريكي من خالل
فل�صطني اتفاقية تعاون م�صرتك لدعم امل�صاريع ال�صغرية بنك فل�صطني ،اأكرب البنوك الفل�صطينية العاملة على تطوير
ومتناهية ال�صغر ورائدات الأعمال فـي فل�صطني من خالل ودعم الإقت�صاد الوطني فـي ال�صفة الغربية وقطاع غزة.
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وتعترب امل�صاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة
العمود الفقري لالقت�صاد الفل�صطيني ،حيث متثل اأكرث من
 %98من القت�صاد املحلي .ومع ذلك ،فاإن الن�صاء ل ميلكن
�صوى ربع هذه امل�صاريع .ومع تفاقم جائحة فـريو�س كورونا،
ي�صكل احل�صول على متويل لإن�صاء م�صاريع جديدة اأو تطوير
م�صاريع قائمة عقبة اأمام منو القت�صاد الوطني وحتفـيزه.
وتت�صمن احلزمة التي �صيقدمها البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية من خالل اتفاقيته مع بنك فل�صطني خط
ائتمان بقيمة  13مليون دولر اأمريكي لل�صركات ال�صغرية ،تقدمي قرو�س ق�صرية الأجل للموؤ�ص�صات املتناهية ال�صغر
مبا يوفر لها �صيولة ت�صاعدها فـي التخفـيف من تاأثري وال�صغرية واملتو�صطة التي تواجه �صغوط ًا فـي ال�صيولة ب�صبب
اجلائحة .و�صيم ّكن خط الئتمان هذا بنك فل�صطني من انخفا�س اأن�صطتها ودوران راأ�صمالها نتيجة لالأزمة.
حملة إعالمية لبنك فلسطين واألمم المتحدة وبيكا وعدد من الشركاء

بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين تحت عنوان «معًا نستطيع بالتطوع»

حتت �صعار "مع ًا ن�صتطيع بالتطوع" الذي اأعلنته الأمم املتحدة
كعنوان لليوم الدويل للمتطوعني لهذا العام ،اأطلق بنك فل�صطني
وعدد من منظمات الأمم املتحدة العاملة فـي دولة فل�صطني،
من بينها برنامج الأمم املتحدة ومنظمة "اليوني�صف و�صندوق
الأمم املتحدة لل�صكان وبرنامج الأمم املتحدة للمتطوعني
والوكالة الفل�صطينية للتعاون الدويل ،وجمعية الهالل الأحمر
الفل�صطيني ،ومركز �صارك ال�صبابي حملة اإعالمية ل�صكر
املتطوعني واملتطوعات على امل�صاهمات املقدمة فـي اإطار
ال�صتجابة جلائحة كورونا ،بالإ�صافة اإىل ت�صجيع وتوعية
املجتمع الفل�صطيني باأهمية التطوع كقيمة اأخالقية ووطنية
ت�صهم فـي دعم اجلهود املبذولة مل�صاعدة املجتمع فـي خمتلف
جمالت العمل الإن�صاين والتنموي وال�صتجابة للمخاطر.
واأطلقت احلملة تزامن ًا مع اليوم الدويل للمتطوعني الذي
�صادف يوم ال�صبت اخلام�س من كانون الأول /دي�صمرب،
حيث انطلقت الفعاليات عرب و�صائل اإعالمية وافرتا�صي ًا
التزام ًا بالتعليمات ال�صحية فـي ظل تف�صي جائحة كوفـيد -
 .19حيث اتفق ال�صركاء على اإطالقها ان�صجام ًا مع روؤيتهم
بتنمية جمتمعية اإن�صانية حتفز ال�صباب وخمتلف الفئات على

امل�صاركة الفاعلة فـي التغيري الإيجابي وتقدمي امل�صاعدة جلميع
الفئات املحتاجة ،ل �صيما الفئات املهم�صة واملعر�صة للمخاطر
والأ�صخا�س ذوي الإعاقة .وت�صلط احلملة ب�صكل اأ�صا�صي ال�صوء
على املتطوعني واملتطوعات فـي القطاع ال�صحي وغريه من
قطاعات ال�صتجابة للجائحة ،الذين ما زالوا يبذلون جهود ًا
كبرية من اأجل حماية جمتمعنا من الإ�صابة بفـريو�س كورونا
وتبعاته املختلفة ،معر�صني حياتهم واأنف�صهم للخطر.
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سلطة النقد الفلسطينية
الشوا :الجهاز المصرفي «مستقر ومتين» رغم أزمتي الكورونا والمقاصة

قال معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد عزام ال�صوا اإن
اجلهاز امل�صرفـي فل�صطني على الرغم من الأزمات
القت�صادية واملالية املتالحقة مبا فـي ذلك الكورونا
واملقا�صة ،فاإنه م�صتقر ومتني بفعل ال�صيا�صات والإجراءات
ريا اإىل اأن املوؤ�صرات املالية
املتوازنة التي مت اتخاذها ،م�ص ً
تعك�س تطوره واإ�صهاماته فـي التنمية القت�صادية.
جاءت ت�صريحات ال�صوا خالل افتتاحه ور�صتي عمل

تدريبية نظمتها �صلطة النقد ،مبقرها فـي رام اللـه،
بالتعاون مع نقابة ال�صحفـيني ممثلة ب�صبكة ال�صحفـيني
القت�صاديني ،ومب�صاركة نخبة من ال�صحفـيني العاملني فـي
جمال ال�صحافة القت�صادية ،حول كيفـية توظيف البيانات
امل�صرفـية فـي ال�صحافة القت�صادية وكما مت تنظيم ور�صة
تدريبية لهم بعنوان التعريف بنظام ال�صيكات واملقا�صة
الإلكرتونية.

بمشاركة ورعاية معالي المحافظ

البنك الوطني يفتتح فرعاً في محافظة سلفيت

مب�صاركة ورعاية معايل املحافظ ال�صيد عزام ال�صوا ،افتتح �صلفـيت ،ورئي�س جمل�س اإدارة البنك الوطني ورئي�س بلدية
البنك الوطني فرع ًا فـي حمافظة �صلفـيت .وذلك خالل �صلفـيت ،ورئي�س غرفة جتارة و�صناعة �صلفـيت ،وقادة
حفل نظمه البنك بهذه املنا�صبة ،مب�صاركة عطوفة حمافظ الأجهزة الأمنية.
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محافظ سلطة النقد يبارك لشركة الشرق األوسط لخدمات الدفع /فلسطين

و شركة مالتشات انطالق أعمالهما

بارك معايل املحافظ ال�صيد عزام ال�صوا ،انطالق عمل الإلكرتونية ،وتوزيع اأجهزة نقاط البيع اخلا�صة بقبول
�صركتي ال�صرق الأو�صط خلدمات الدفع /فل�صطني حركات بطاقة الدفع �صواء الفـيزا اأو املا�صرت كارد وذلك بعد
" ،"MEPSومالت�صات خلدمات الدفع الإلكرتوين ( Maalح�صولهما على الرتاخي�س الالزمة من قبل �صلطة النقد
 ،)Chatللبدء فـي طرح خدماتهما فـي جمال اأنظمة الفل�صطينية.
املدفوعات الرقمية ،واإطالق العمل بتطبيق املحفظة

محافظ سلطة النقد يزور بنكي اإلسكان و العربي في محافظة رام اهلل والبيرة

قام معايل حمافظ �صلطة النقد ال�صيد عزام ال�صوا بزيارة على �صري العمل فـي ظل ا�صتمرار تف�صي فـريو�س كورونا
اإىل بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل والبنك العربي فـي واإجراءات الوقاية التي تتخذها امل�صارف من اأجل �صالمة
حمافظة رام اللـه والبرية ،فـي بداية برنامج زيارات املوظفـني واملواطنني.
للم�صارف �صينفذه خالل الفرتة القادمة ،بهدف الطالع
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زاوية مصرفية
البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين
قائمة المركز المالي الموحدة
2020/6/30

∆%

2,953,151,403

3,228,051,631

%9.3

1,269,199,159

1,379,615,711

%8.7

919,556,487

1,206,719,743

%31.2

8,689,668,296

9,314,542,224

%7.2

142,454,330

143,173,163

%0.5

1,088,612,065

1,072,233,792

%1.5

56,324,450

56,307,366

%0

102,879,206

96,761,897

%5.9

326,909,589

329,867,502

%0.9

469,631,245

398,996,315

%15.0

16,018,386,230

17,226,269,343

%7.5

315,448,576

307,529,198

%2.5

674,811,808

636,341,332

%5.7

1,632,024

40,579,812

%2,386.5

12,557,675,260

13,738,314,771

%9.4

136,452,294

148,364,714

%8.7

29,185,701

10,346,335

%64.5

99,694,208

95,624,240

%4.1

433,842,132

465,336,291

%7.3

14,248,742,002

15,442,436,693

%8.4

1,083,379,802

1,100,459,802

%1.6

25,412,866

25,412,866

%0

312,633,380

330,310,842

%5.7

53,148,634

76,097,394

%43.2

11,923,586

21,140,972

%77.3

160,261,853

121,771,470

%24.0

146,731,279

150,921,248

%2.9

1,769,644,228

1,783,832,651

%0.8

16,018,386,230

17,226,269,343

%7.5

2019/6/30
الموجودات
نقد/اأر�صدة لدى �صلطة النقد الفل�صطينية
اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية
اأر�صدة لدى املركز الرئي�صي
�صافـي الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
ا�صتثمارات
حق ا�صتخدام اأ�صول م�صتاأجرة
�صافـي موجودات ثابتة
اأخرى
جمموع املوجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع �صلطة النقد الفل�صطينية
ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفـية
ودائع املركز الرئي�صي
ودائع العمالء
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�صات ال�صرائب
مطلوبات متعلقة بعقود الإيجار
اأخرى
جمموع املطلوبات
حقوق الملكية
راأ�س املال املدفوع
عالوة اإ�صدار
احتياطي قانوين وتقلبات دورية
احتياطي خماطر م�صرفـية عامة واختياري
التغري املرتاكم فـي القيمة العادلة
الأرباح املدورة
اأخرى
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
30
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قائمة الدخل الموحدة
2019/6/30
اإليرادات
الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
�صافـي اإيرادات الفوائد
�صافـي اإيرادات العمولت
�صافـي اإيرادات الفوائد والعموالت
اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية
ا�صرتداد خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية
اأخرى
جمموع االإيرادات
المصاريف
نفقات املوظفـني
م�صاريف ت�صغيلية
ا�صتهالكات واإطفاءات
خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية
اأخرى
جمموع امل�صاريف
الربح قبل ال�صرائب
انتفاعات �صريبية موؤجلة
م�صروف ال�صرائب
�صافـي ربح الفرتة

2020/6/30

∆%

322,512,387

309,844,052

%3.9

62,417,159

66,095,620

%5.9

260,095,227

243,748,431

%6.3

58,427,832

54,849,611

%6.1

318,523,060

298,598,043

%6.3

25,569,178

23,008,067

%10.0

4,799,250

7,882,528

%64.2

18,918,668

14,991,345

%20.8

367,810,156

344,479,983

%6.3

119,296,112

122,214,290

%2.4

80,900,559

79,993,881

%1.1

23,263,096

24,858,877

%6.9

27,387,016

55,293,544

%101.9

2,216,693

2,387,796

%7.7

253,063,476

284,748,388

%12.5

114,746,679

59,731,594

%47.9

50,007

989,166

%2,078.1

31,529,778

22,591,102

%28.3

83,166,894

38,129,659

%54.2

القيم بالدولر الأمريكي.
البيانات املالية املوحدة لل�صناعة امل�صرفـية م�صتثنى منها البنك الإ�صالمي العربي باعتباره احدى ال�صركات التابعة لبنك فل�صطني ،والبنك الإ�صالمي الفل�صطيني
باعتباره احدى ال�صركات التابعة للبنك الوطني.
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زاوية مصرفية
المؤشرات المالية للصناعة المصرفية
2019/6/30
الربحية
�صافـي اإيرادات الفوائد والعمولت  /الإيرادات
العائد على املوجودات
العائد على حقوق امللكية
السيولة
ودائع العمالء  /املوجودات
�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة  /املوجودات
�صافـي الت�صهيالت املبا�صرة  /ودائع العمالء
هيكل رأس المال
الأرباح املدورة  /حقوق امللكية
حقوق امللكية  /املوجودات
حقوق امللكية � /صافـي الت�صهيالت املبا�صرة

32
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2020/6/30

∆%

%86.6

%86.7

%0.1

%0.5

%0.2

%57.4

%4.7

%2.1

%54.5

%78.4

%79.8

%1.7

%54.2

%54.1

%0.3

%69.2

%67.8

%2.0

%9.1

%6.8

%24.6

%11.0

%10.4

%6.3

%20.4

%19.2

%6.0

العدد  ،84كانون اأول 2020

األهمية النسبية لبنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة
الحصة من مجموع الموجودات

الحصة من مجموع الموجودات

%89.0 %89.6

%54.2 %54.1
%32.1 %33.8

%11.0 %10.4

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

الحصة من مجموع حقوق الملكية

الحصة من مجموع المطلوبات
%88.1 %89.0

%61.2 %61.7

%20.7 %22.8
%6.4
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

%7.0

وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك وﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد

راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع

اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

الحصة من مجموع المصاريف

الحصة من مجموع اإليرادات
%70.7 %70.8

%42.9

%47.1
%28.1

%32.0

%15.9 %15.9

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻌﻣوﻻت

2020/6/30

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

2019/6/30
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مقارنة أهم البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين
مجموع الموجودات

ودائع العمالء

صافي التسهيالت المباشرة

رأس المال المدفوع

صافي الربح (الخسارة)

بنك فل�صطني

البنك العربي

البنك الوطني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

بنك القاهرة عمان

بنك ال�صكان للتجارة والتمويل

بنك الأردن

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

البنك الأهلي الأردين

م�صرف ال�صفا

البنك التجاري الأردين

البنك العقاري امل�صري العربي

2019 / 6

4,953,630,571

3,652,348,446

2,341,181,950

1,150,998,580

1,235,661,618

1,207,440,922

964,070,220

684,285,492

623,284,031

484,126,851

415,805,289

203,976,456

270,193,725

189,821,581

2020 / 6

688,057,381 p
677,006,236 p
544,395,374 p
455,977,351 p
244,537,108 p
235,326,625 q
200,270,120 p

2019 / 6

938,750,068 1,469,074,940 p
938,466,901 1,321,797,149 p
991,768,477 1,291,267,859 p
759,743,001 1,038,722,965 p
556,256,891
494,282,615
332,049,557
315,340,560
106,156,227
143,350,674
124,360,541

2020 / 6

798,786,100 p
570,809,224 p
531,213,718 p
412,078,499 p
330,545,072 p
156,148,621 p
140,736,254 q
134,860,350 p

2019 / 6

735,115,094 1,190,754,529 p
733,196,262 1,010,781,548 p
746,661,130 1,060,025,580 p
499,585,422
262,313,549
307,289,367
229,013,603
191,928,056
109,556,527
87,881,519
120,413,470

2020 / 6

863,709,408 p
845,235,517 p
801,096,668 p
485,566,882 q
283,689,023 p
331,116,358 p
243,794,982 p
237,185,735 p
132,514,059 p
88,376,925 p
129,095,139 p

2019 / 6

78,000,000 1,507,647,583 p 1,393,722,442 1,932,024,428 p 1,811,472,861 2,351,378,244 p
84,919,252
90,172,750
77,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
78,000,000
75,007,052
75,000,000
75,000,000
53,200,000

2020 / 6

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

2019 / 6

22,492,418 208,080,000 p 204,000,000 3,100,169,821 p 2,851,991,092 4,319,966,188 p 3,848,365,170 5,302,984,691 p
34,881,704 140,000,000 p 130,000,000 1,930,150,200 p 1,902,776,987 3,400,364,769 p 3,127,830,261 4,165,816,100 p
78,000,000
88,469,252 p
93,172,750 p
80,000,000 p
75,000,000
75,000,000
75,000,000
78,000,000
75,007,052
75,000,000
75,000,000
53,200,000

2020 / 6
8,453,688 q
21,352,145 q
9,085,196
4,416,249
5,724,497
5,968,187
1,624,872
3,559,106
5,051,127
2,368,057
1,077,202
1,684,638
1,320,953
308,308

¬

976,577 q
4,045,374 q
6,079,477 p
3,608,002 q
2,464,210 p
978,910 q
3,396,313 q
1,206,872 q
1,421,678 p
2,984,895 q
3,371,831 q
109,668 q

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 النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين

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

2019 / 6
%32.82
%21.90
%16.04
%8.46
%8.44
%8.59
%5.75
%3.02
%3.54
%2.64
%2.21
%1.26
%1.01
%1.3857

2020 / 6
%31.44
%24.75
%14.06
%8.67
%7.36
%7.72
%5.81
%4.15
%3.87
%3.00
%2.41
%1.14
%1.02
%0.98

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

2019 / 6
%30.65
%24.91
%14.43
%7.48
%7.47
%7.90
%6.05
%4.43
%3.94
%2.64
%2.51
%0.85
%1.14
%0.99

2020 / 6
%30.78
%24.18
%13.65
%8.53
%7.67
%7.50
%6.03
%3.99
%3.93
%3.16
%2.65
%1.42
%1.37
%1.16

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

%30.92

%22.80

%14.62

%7.19

%7.71

%7.54

%6.02

%4.27

%3.89

%3.02

%2.60

%1.27

%1.69

%1.19

بنك فل�صطني

البنك العربي

البنك الوطني

البنك الإ�صالمي العربي

بنك القد�س

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني

بنك القاهرة عمان

بنك ال�صكان للتجارة والتمويل

بنك الأردن

بنك ال�صتثمار الفل�صطيني

البنك الأهلي الأردين

م�صرف ال�صفا

البنك التجاري الأردين

البنك العقاري امل�صري العربي

مجموع الموجودات

2020 / 6
%33.28
%20.72
%16.19
%9.27
%9.07
%8.60
%5.21
%3.05
%3.55
%2.62
%2.55
%1.42
%0.95
%1.3860

ودائع العمالء

2019 / 6
%18.83
%12.00
%7.20
%7.84
%8.32
%7.11
%6.92
%6.92
%6.92
%7.20
%6.92
%6.92
%6.92
%4.91

صافي التسهيالت المباشرة

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

رأس المال المدفوع
2020 / 6
%18.91
%12.72
%7.09
%8.04
%8.47
%7.27
%6.82
%6.82
%6.82
%7.09
%6.82
%6.82
%6.82
%4.83

صافي الربح (الخسارة)
2019 / 6
%27.04
%41.94
%10.92
%5.31
%6.88
%7.18
%1.95
%4.28
%6.07
%2.85
%1.30
%2.03
%1.59
%0.37

2019 / 6

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

2020 / 6
%22.17
%56.00
%2.56
%10.61
%15.94
%9.46
%6.46
%2.57
%8.91
%3.17
%3.73
%7.83
%8.84
%0.29
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية محلية
االتجاه العام للناتج المحلي اإلجمالي
4,800

3,200

الناجت املحلي الإجمايل
ال�صتثمار

1,600

ال�صتهالك احلكومي

مليون دولر

ال�صتهالك اخلا�س

التجارة اخلارجية

0
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
2018

-1,600

االتجاه العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
920
845

دولر اأمريكي

770
695
620
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
2018

االتجاه العام لمعدالت البطالة
60
48
36

ال�صفة الغربية
قطاع غزة

24
12
Q3

Q2
2020

36

البنـوك فـي فل�صـ ـ ــطني

Q1

Q4

Q3

Q2
2019

Q1

Q3

Q4
2018

ن�صبة مئوية

الأرا�صي الفل�صطينية

العدد  ،84كانون اأول 2020

العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية «أساس االلتزام» الربع الثالث  - 2020مليون دوالر
1,045
573

537

472

374
163

156
-353

النفقات الأخرى

رواتب واأجور

اإجمايل النفقات
العامة

الدعم اخلارجي
للموازنة

�صافـي
اإيرادات حملية

اإجمايل
الإيرادات

اإيرادات مقا�صة

العجز
الإيرادات

النفقات

االتجاه العام لحركة أسعار المستهلك
104
103
102
101
100
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
2018

االتجاه العام لحركة أسعار الجملة
130
128
127
125
124
Q3

Q2
2020

Q1

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q3

Q4
2018
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زاوية اقتصادية
مؤشرات بورصة فلسطين «مقارنة قطاع البنوك مع القطاعات األخرى»
مؤشر القدس
545
515

نقطة

485
455
425
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

2019

Q3

Q4
2018

مؤشرات القطاعات االقتصادية
320
240
160

نقطة

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

80
0
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
2018

عدد الصفقات
4
3
2
1
0
Q3

Q2
2020
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Q1

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q3

Q4
2018

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
Q3

Q2

Q1

Q4

Q2

Q3

2020

Q1

Q4

2019

Q3
2018

عدد األسهم المتداولة
40
30
20

مليون �صهم

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

10
0
Q3

Q2

Q1

Q4

2020

Q2

Q3

Q1

2019

Q3

Q4
2018

قيمة األسهم المتداولة
80
60
40

مليون دولر

البنوك
ال�صتثمار
التاأمني
اخلدمات
ال�صناعة

20
0
Q3

Q2
2020

Q1

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q3

Q4
2018
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زاوية اقتصادية
مؤشرات اقتصادية عالمية
االتجاه العام لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي
40.0

20.0

0.0
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

Q3
2018

-20.0

-40.0

االتجاه العام لمعدالت التضخم
3.0

1.5

0.0
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q1

Q2

Q4

2019

Q3
2018

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

-1.5

-3.0

االتجاه العام لمعدالت البطالة
15.0
12.0

6.0
3.0
Q3

Q2
2020
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Q1

Q4

Q3

Q2
2019

Q1

Q3

Q4
2018

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

9.0
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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
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
2018

االتجاه العام لمعدالت الفائدة
2.8
2.1

ن�صبة مئوية

EU
IL
USA

1.4
0.7
0.0
Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

Q2

Q1

Q4

2019

Q3
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
Q3

Q2
2020

Q1

Q4

Q2

Q3
2019

Q1

Q3

Q4
2018

امل�صادر واملراجع :اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني ،وزارة املالية ،بور�صة فل�صطني ،م�صادر ومراجع عاملية.
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عام  2020على صفحة
ا�صتمرت جمعية البنوك خالل العام  2020بالعمل على اأربعة حماور اأ�صا�صية ،وذلك من خالل :احل�صد والتاأثري فـي جمموعة
من الق�صايا التي تهم ال�صناعة امل�صرفـية حيث تابعت قانونني،
وذلك مع عدة جهات من بينها؛ �صلطة النقد الفل�صطينية ،وزارة القت�صاد الوطني ،وزارة العمل ،وزارة املالية ،املوؤ�ص�صة الفل�صطينية
ل�صمان الودائع ،واملجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ،والقوانني التي متت مناق�صتها وو�صع مالحظات عليها قانون العمل،
وم�صودة قانون ال�صركات ،كما ناق�صت اجلمعية وو�صعت مالحظات موحدة على عدد من التعليمات ال�صادرة عن �صلطة النقد،
ب�صاأن" :ح�صاب ال�صمول املايل"" ،احلو�صبة ال�صحابية وا�صتئجار املواقع"" ،التعامل مع ح�صابات العمالء"" ،اإجراءات التخفـيف من
اآثار الأزمة ال�صحية" ،بالإ�صافة اإىل بحث ومتابعة عدد من الق�صايا واملوا�صيع املتعلقة بالعمل امل�صرفـي ،منها :تفعيل برنامج
"ا�صتدامة" ،اآلية التعامل مع نظام املقا�صة وال�صيكات املعادة خالل فرتة الطوارئ واحت�صاب عمولة عليه ،توفـري جمموعة من
احلوافز للقطاع امل�صرفـي الفل�صطيني ،التعريف املوحد للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر ،ت�صغيل نظام احت�صاب
الر�صوم املبني على املخاطر ونظام ت�صغيل املودعني ،التعريف ببنك ال�صتقالل للتنمية وال�صتثمار احلكومي مهامه واآلية عمل البنك
واإمكانيات الدعم التقني واملايل له.
 ،وهي:
و فـي جمال الدرا�صات و االأبحاث نفذت اجلمعية
للبيانات واملوؤ�صرات املالية املجمعة للقطاع امل�صرفـي واملنفردة لكل بنك من البنوك العاملة فـي فل�صطني،
ت�صمنت نتائج اأعمال البنوك
حتليلية لبنود امليزانية العمومية املجمعة للبنوك،
تهم القطاع امل�صرفـي تنوعت بني حتليل اأداء وحتليل �صوق ،كما اأعدت
خالل عامني،
ما بني اجلهاز الوظيفـي ،مميزات الرواتب ،التوزيع اجلغرافـي ،و مقارنة ما بني قطاعني ماليني.
اأما فـي جمال االأن�صطة والفعاليات عقدت ونظمت و�صاركت اجلمعية فـي ن�صاطات وجاهية وعن بعد بلغت
تنوع ما بني اجتماعات
ما بني اجتماعات ت�صاورية ،لقاءات ،ور�س عمل .حيث عقدت ونظمت اجلمعية
جمل�س اإدارة وهيئة عامة ،اجتماعات ت�صاورية ملختلف الدوائر امل�صرفـية ،ور�س عمل ،ولقاءات مع ممثلي موؤ�ص�صات حملية من
القطاعني العام واخلا�س وبعثات من موؤ�ص�صات دولية ،منهم :وزارة القت�صاد الوطني ،وزارة املالية ،بنك ال�صتقالل للتنمية
وال�صتثمار ،جمعية رجال الأعمال ،م�صروع التمويل خللق فر�س عمل  ،F4Jوكالة اليابان للتعاون الدويل ،واجلمعية الأملانية للتعاون
فـي اأن�صطة حملية ،منها :موؤمتر "منهجية القيم فـي القطاع امل�صرفـي فـي فل�صطني"،
الدويل .كذلك كان لها
ور�صة عمل "جل�صة نقا�س ظاهرة ال�صيكات املعادة واإجراءات �صلطة النقد" ،ور�صة لنقا�س "خطة الإنعا�س القت�صادي" ،وحفل
"اإطالق املرحلة الثانية من امل�صروع الإقليمي �صويت�س ميد – ميد تي�صت ." 3
للجان ،جمال�س الإدارة،
وب�صفتها ع�صو ًا فـيها ممث ًال عن القطاع امل�صرفـي الفل�صطيني �صاركت اجلمعية فـي
وال�صناديق ،منها :اللجنة التوجيهية مل�صروع اخلدمات املالية الإ�صالمية فـي فل�صطني ،جلنة التعريف املوحد للمن�صاآت ال�صغرية
واملتو�صطة ،املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ،اللجنة الفنية امل�صرتكة مع وزارة املالية ،اللجنة الوطنية اخلا�صة بدرا�صة احلد
الأدنى لالأجور ،املجل�س ال�صت�صاري لالإح�صاءات الر�صمية ،املجل�س الأعلى لالأبداع والتميز ،و�صندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية.
وهي:
و فـي جمال العالقات العامة واالإعالم ن�صرت اجلمعية
"الأداء املقارن للبنوك
"حقائق م�صرفـية"،
"الو�صع املايل للبنوك  "2019يرافقه
"البنوك فـي فل�صطني"،
من "املوؤ�صر امل�صرفـي" يرافقها
"درا�صات م�صرفـية  ،"2019اإ�صافة اإىل
 ،"2019بالإ�صافة اإىل
"التقرير ال�صنوي ."2019
"الدور الجتماعي للبنوك  ،"2019بالإ�صافة اإىل
"بيانات م�صرفـية"،
و حر�ص ًا من اجلمعية على التوا�صل مع كافة فئات املجتمع ا�صتمرت بتحديث موقعها الإلكرتوين و ح�صاباتها على مواقع التوا�صل
الجتماعي.
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