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ّ
وزير الزراعة يوقع اتفاقيات تعاون
على هامش مؤتمر "الفاو" في روما

ّ
روم���ا  -وف���ا :وقع وزير الزراعة س���فيان س���لطان ،أمس،
عدة اتفاقيات تعاون مش���ترك ،في مجال تطوير القطاع
الزراع���ي ،على هام���ش اجتماع وزراء الزراع���ة في مؤتمر
منظمة األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا
"الفاو" ،المنعقد في العاصمة اإليطالية "روما".
وت���م التوقيع على مذك���رة تفاهم وتع���اون مع معهد
باري الزراعي ،في مجال تطوير األبحاث الزراعية والتعاون
المشترك ،إضافة إلى تطوير وبناء القدرات الفنية لوزارة
الزراعة وتدريب كوادرها البش���رية والتع���اون في مجال
تطوير المشاريع الزراعية بما يخدم تطور القطاع الزراعي
لكال البلدين.
ّ
كذل���ك وقع الوزير س���لطان مع نائ���ب رئيس الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ،كورنيليا ريتش���ير ،في
مقر الصندوق بروما ،اتفاقية تمويل برامج إدارة المصادر
الزراعية وحماي���ة وتطوير األراضي في فلس���طين بمبلغ
إجمالي  42مليون دوالر أميركي.
ً
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المش���روع حاال ،ويستمر على
مدار ست سنوات ،حيث يستهدف دعم صغار المزارعين،
والبني���ة التحتي���ة للقط���اع الزراعي ،بما يش���مل مصادر
المي���اه ،وتأهيل األراض���ي ،وتنمية وتطوير المش���اريع
الزراعية الصغيرة ،وذلك من خالل تدخالت ومشاريع يتم
تنفيذها ،حيث تؤدي إلى زي���ادة تكيفهم مع التغيرات
المناخي���ة ،وزي���ادة إنتاجهم الزراع���ي ،ودخلهم وزيادة
الفرص التسويقية.
وفي السياق ،بحث سلطان مع مدير عام منظمة األغذية

والزراع���ة (الفاو) ،جوزيه دا س���يلفا ،التعاون المش���ترك
وتطوي���ر المش���اريع التي تنفذها (الفاو) في فلس���طين،
خاصة فيم���ا يتعلق بتطوير األراض���ي الزراعية ،ومصادر
المي���اه ،والتي ستس���اهم ف���ي تحقيق األم���ن الغذائي
في فلس���طين ،معرب���ًا عن تقديره للجه���ود التي تبذلها
"الفاو" في فلس���طين ،ممثلة بإقامة المش���اريع الزراعية
المتعددة ،التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية
المستدامة.
وأكد ،خالل مش���اركته في أعمال المؤتمر ،أن "االحتالل
اإلس���رائيلي لألراضي الفلسطينية هو الس���بب المباشر
النع���دام األم���ن الغذائ���ي ،وع���دم االس���تقرار الزراعي
ف���ي فلس���طين" ،موضح���ًا أن االحت�ل�ال يس���تولي على
األراض���ي الزراعية لبناء المس���توطنات ويمنع المزارعين
الفلسطينيين من الوصول ألراضيهم بحرية الستغاللها،
بل ويتعمد سياسة الطرد والترحيل للفالحين والمزارعين
عن أراضيهم.
بدوره���م ،أع���رب المجتمع���ون ،في بيانه���م الختامي
للمؤتمر ،عن القلق إزاء المنحنى التصاعدي للجوع وس���وء
التغذية في اإلقليم ،في ظل استمرار مواجهة التحديات
الناجمة ع���ن النزاع���ات واالحتالل وتغير المن���اخ وندرة
المياه ،وأكدوا على العالقة المترابطة بين األمن الغذائي
واالستقرار والسلم العالمي ،كذلك أكدوا على أهمية حل
ومعالجة مس���ائل االحتالل والنزاعات واألمن وبناء السالم
والتغي���ر المناخ���ي كعوامل النعدام األم���ن الغذائي في
إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا.

بدعم من مجموعة االتصاالت

ّ
"عطاء فلسطين" توقع اتفاقية لتركيب وحدات
طاقة شمسية لجمعية بنك الدم المركزي في غزة
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السيسي :نمو االقتصاد المصري
 % 5.4في الربع الثالث
القاه���رة  -رويت���رز :قال الرئيس المص���ري عبد الفتاح السيس���ي ،أمس ،إن
االقتصاد نما  5.4بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2018-2017
وذلك بعد تحقيق  5.3بالمئة في الربع الثاني.
وأضاف السيس���ي خالل مؤتمر إن من المأمول أن يبلغ معدل النمو  5.5أو 5.6
بالمئة في الربع الرابع.
تبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز وتنتهي في  30حزيران.
وتنفذ مصر إصالحات اقتصادية قاس���ية مرتبطة باتف���اق قرض قيمته 12
مليار دوالر ألجل ثالث س���نوات مع صندوق النقد الدولي وقعته في تش���رين
الثاني .2016

سلطة النقد تعلن عن إنشاء
الهيئة العليا للرقابة الشرعية

الليرة التركية في أدنى مستوياتها
بعد تصريحات جديدة ألردوغان
إس����طنبول  -أ ف ب :س����جلت الليرة التركية مستويات تاريخية دنيا جديدة ،أمس،
مقابل الدوالر بس����بب خشية المستثمرين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أشار فيها إلى نيته لعب دور أكبر في السياسة النقدية لبالده.
وفقدت الليرة تسعة بالمئة من قيمتها ،خالل الشهر الفائت فقط ،مع توجه تركيا
نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في  24حزيران المقبل وسط مخاوف بشأن قوة
وسالمة االقتصاد.
وأش����ار أردوغان في مقابلة مع وكالة بلومب����رغ ،اإلثنين الماضي ،أثناء زيارته للندن
إلى نيته لعب دور وبس����ط سيطرة أكبر في السياسة النقدية واالقتصادية حال فوزه
باالنتخابات .وقال رجل تركيا القوي" :قد يس����بب هذا عدم ارتياح للبعض .لكن علينا
فعله".
وأبدى مس����تثمرون انزعاجهم من ضغط أردوغان المتواصل على المصرف المركزي
المستقل اسميًا ،لرفع معدالت الفائدة معدالت النمو.
وتراجعت الليرة بنسبة  1,1بالمئة وتم تداولها بسعر  4,49ليرة للدوالر الواحد.
وتراجع����ت الليرة بالفعل األس����بوع الفائت بعد تصريح����ات ألردوغان قال فيها :إن
معدالت الفائدة هي "سبب كل العلل".
ويعارض أردوغان عادة أي زيادة في معدالت الفائدة مع أن خبراء االقتصاد يوصون
بها لخفض التضخم.
وح����ذر خب����راء اقتصاديون من أن العملة التي خس����رت  25بالمئة من قيمتها خالل
العام الفائت تحتاج إلى سياسات مالية أكثر تشددًا ،ال سيما أن نسبة التضخم بلغت
 10,85بالمئة.
وخالل سنوات حكمه الـ ،15ش���كل االقتصاد عمومًا ورقة رابحة ألردوغان الذي
يعتب���ر أنه قضى على الفوضى التي ش���هدتها البالد بي���ن عامي  2000و2001
وأوصل���ت تركيا إلى حافة االنهي���ار المالي .وحققت تركيا نم���وًا كبيرًا بلغ 7,4
بالمئة العام الفائت.
لكن االنتخابات تتزامن مع تزايد المخاوف بش����أن سالمة االقتصاد ،خصوصًا بسبب
تزايد العجز والخوف من اإلنهاك االقتصادي.

أعضاء الهيئة العليا للرقابة مع رئيس سلطة النقد.

رام الل���ه  -وفا :أعلن محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا،
أمس ،عن إنش���اء الهيئة العليا للرقابة الش���رعية" ،الذي
يأت���ي في إطار س���عي س���لطة النقد المس���تمر لتطوير
منظوم���ة العمل المصرفي اإلس�ل�امي في فلس���طين ،بما
يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة
ع���ن هيئة المحاس���بة والمراجع���ة للمؤسس���ات المالية
اإلسالمية (.")AAOIFI
وأكد الش���وا ،في بيان صادر عن س���لطة النقد ،أن هذه
الهيئة س���تعمل على توحيد األسس واألحكام الشرعية
المتعلقة بصيغ المعامالت المصرفي���ة والمالية وأدوات
التمويل اإلس�ل�امية ،والعمل على مراجع���ة صيغ العقود
الش���رعية الالزمة لتنفيذها وتحدي���د إجراءاتها ،وإبداء
ال���رأي الش���رعي في مدى تواف���ق المنتج���ات والخدمات
المالي���ة والمصرفي���ة اإلس�ل�امية الجدي���دة التي ترغب

المصارف ومؤسس���ات اإلقراض المتخصصة بطرحها مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.
وأوضح أن إنش���اء الهيئة العليا للرقابة الش���رعية على
المصارف ومؤسسات التمويل اإلسالمية جاء تنفيذا لقرار
مجل���س إدارة س���لطة النقد ومتطلبات قان���ون المصارف
بالخص���وص ،حيث تض���م الهيئة في تش���كيلتها نخبة
م���ن علماء الش���ريعة والفقه وذوي الخب���رة في الصيرفة
اإلس�ل�امية والقانون ،وتتألف من :عبد المنعم أبو قاهوق
رئيس���ًا للهيئة ،وعضوية ماهر خضي���ر ،ومحمد حنيني،
ونعيم س���مارة ،وعبد الس���تار أبو غدة ،ومحم���ود الرمعة
(خبيرا ماليا مختصا في أعمال الصيرفة اإلسالمية).
وتمنى الش���وا التوفيق ألعضاء الهيئ���ة العليا للرقابة
الشرعية في عملهم ،بما يخدم تطوير منظومة الصيرفة
اإلسالمية في فلسطين.

بنك اإلسكان يشارك في يوم
التوظيف السنوي بجامعة بيرزيت

إيطاليا :اضطراب في البورصة بعد مقترحات
األحزاب الشعبوية بشأن الخروج من منطقة اليورو
أبو غزالة والعكر وشعث خالل توقيع االتفاقية.

ّ
رام الله – وقعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية ممثلة
برئيس مجلس اإلدارة ،رجاء أب���و غزالة ،وبحضور الرئيس
الفخ���ري للجمعي���ة ،الدكت���ور نبي���ل ش���عث ،ومجموعة
االتص���االت الفلس���طينية ،ممثلة بالس���يد عم���ار العكر،
الرئيس التنفي���ذي لمجموعة االتصاالت الفلس���طينية،
اتفاقية لتنفيذ مش���روع تركيب وحدات طاقة شمس���ية
لجمعية بنك الدم المركزي في قطاع غزة.
وتن���ص االتفاقية على تغطية مش���روع تركيب وحدات
طاقة شمس���ية لجمعية بنك الدم المركزي في قطاع غزة،
وذلك لتوفير الطاق���ة الكهربائية لبنك ال���دم المركزي،
لما تعانيه المؤسس���ات الصحي���ة والطبية في قطاع غزة
من انقطاع مس���تمر ف���ي التيار الكهربائ���ي ،ما يزيد من
العبء المادي لمحاولة توفير طاق���ة كهربائية لها ،علمًا
أن جمعي���ة بن���ك الدم المرك���زي في قطاع غ���زة هي من
المؤسس���ات الطبية المس���ؤولة عن توفي���ر وحدات الدم
لكافة المستش���فيات والمراك���ز الطبية ف���ي القطاع ،ما
تش���كل أهمية إس���تراتيجية بقطاع غزة في ظل الظروف
الراهنة.
وأعربت أبو غزالة عن س���عادتها الكبي���رة بالتعاون مع
مجموعة االتصاالت الفلس���طينية ،لم���ا قدمته من تعاون
كبي���ر في تغطي���ة هذا المش���روع الحي���وي ،والذي يعبر
عن مدى إيم���ان مجموعة االتصاالت الفلس���طينية بدعم
المؤسس���ات الحيوية واإلس���تراتيجية التي تخدم كافة
فئات الش���عب في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ها
شعبنا في قطاع غزة المحاصر.
وأكد الس���يد عمار العكر ،الرئي���س التنفيذي لمجموعة
االتصاالت الفلس���طينية ،حرص مجموعة االتصاالت على

دعم المؤسس���ات الحيوي���ة التنموية الت���ي تخدم كافة
فئات الشعب في كل محافظات الوطن ،موضحًا أن جمعية
بنك الدم في قطاع غزة تمثل رافدًا مهمًا وإس���تراتيجيًا
وحيوي���ًا في تقدي���م وحدات الدم لكافة المستش���فيات
والمراك���ز الطبية في قطاع غ���زة ،خاصة في هذه األوقات
العصيب���ة التي يمر بها قطاعنا الحبيب ،وأن توفير التيار
الكهربائي الدائم لجمعية بنك الدم يعتبر داعمًا أساسيًا
لديمومة وبقاء هذا الصرح الطبي المهم في قطاع غزة.
ّ
وق���دم العكر ش���كره الجزي���ل لجمعية عطاء فلس���طين
الخيري���ة ،ممثلة بالس���يدة رجاء أبو غزال���ة ،رئيس مجلس
اإلدارة ،على س���عيهم الدائ���م لتقديم الدعم واإلس���ناد
لكافة فئات الش���عب الفلس���طيني من مؤسس���ات وأفراد،
معربًا عن س���عادته الكبيرة في التع���اون مع إدارة جمعية
عطاء فلس���طين الخيرية ،وذلك إليمانه العميق بمس���توى
إنجازاته���ا وعطائها الذي امتد ألكثر من  15عامًا متواصلة
لخدمة كافة فئات الشعب الفلسطيني في جميع محافظات
الوطن الحبيب وبكافة المجاالت اإلغاثية والثقافية.
ّ
وقدم���ت غزالة وأعضاء الهيئة العامة وطاقم الموظفين
الشكر الجزيل وعظيم االمتنان للسادة مجموعة االتصاالت
الفلس���طينية ،ممثل���ة بالس���يد عم���ار العك���ر ،ولكافة
طواقم عملها ،عل���ى دعمهم الكبي���ر والمتواصل لبرامج
ومش���اريع الجمعي���ة ،ألن ذلك ينبع م���ن اإليمان العميق
بأهداف الجمعية وعملها على م���دار  15عامًا من العطاء،
آملي���ن بأن يكون هذا التعاون هو دعوة لكافة الش���ركات
والمؤسسات االقتصادية في الوطن لدعم برامج ومشاريع
الجمعية لتقديم الدعم واإلس���ناد لكافة األسر المحتاجة
والمؤسسات التنموية في فلسطين.

"فيك الخير"

"جوال" تطلق الحملة الخيرية األكبر في فلسطين
رام الله  -أطلقت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
"ج���وال" ،وبالتزامن مع ش���هر رمض���ان الفضيل ،حملتها
المجتمعي���ة األضخم في فلس���طين ،والت���ي جاءت تحت
عنوان "فيك الخير" ،وذلك بهدف تعزيز مس���اهمتها في
المجتمع الفلسطيني.
وفي هذا السياق ،أكد الس���يد عبد المجيد ملحم ،مدير
عام ش���ركة جوال ،أن الشركة إذ تنتهز فرصة حلول شهر
رمضان الكري���م لغرس قيم الخي���ر والتكافل االجتماعي
والعم���ل التطوع���ي في كل م���كان .حيث قررت الش���ركة
أن يكون االس���تثمار الحقيقي ،خالل ش���هر رمضان ،في
مش���اريع خيري���ة تعود بالفائ���دة على قطاع���ات وفئات
المجتمع المختلفة.
وسيكون لجوال عدد من المبادرات ،التي سيتم نشرها
عبر وسائل التواصل االجتماعي للشركة مستخدمة وسم
#فيك_ الخير ،وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه
المبادرات ،ودعوة الناس لتطبي���ق مبادرات مماثلة لخلق
حال���ة تؤكد على أهمية هذا الش���هر ،تحديدًا خالل هذه
األوقات العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا.
وعن فكرة الحملة ،قال ملحم" :إن الش���ركة حريصة على
االس���تمرار في مس���اهمتها المجتمعي���ة وأن تكون لها
بصمة خير في المجتمع الفلسطيني".

وأضاف" :إن رس���التنا في ش���ركة جوال ال تقتصر على
كوننا ش���ركة فلسطينية تعمل على دفع عجلة االقتصاد،
إنما نس���عى ألن يكون لنا أياد بيضاء تس���هم في تنمية
المجتمع من خالل التركيز واالهتمام بكافة فئاته".
كما عبر ملحم عن أمنياته بنجاح الحملة وتحقيق أهدافها
كاملة ،مش����يرًا إل����ى أن "جوال تتطلع دومًا إلى المس����اهمة
المجتمعية الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الفلسطينية،
وأن هذا األمر هو من أبجديات ومبادئ الش����ركة األساسية،
كما تتطلع الش����ركة إلى تحقيق مبادرات مجتمعية خالقة،
تس����اهم في رس����م الفرح����ة والبس����مة على وج����وه أطفال
فلس����طين وعائالتها" .كم����ا دعا الجميع لبدء سلس����لة من
المبادرات الخيرية البس����يطة كل ف����ي منطقته وبيئته من
أجل تعزيز المعنى الحقيقي للشهر الفضيل المرتكز على
التكافل االجتماعي ،والتكاتف ما بين الجميع.
ولتعزي���ز مفه���وم الحمل���ة ،فقد أطلقت ش���ركة جوال
حملة موازية تؤكد على مبدأ المشاركة ،تقدم من خاللها
حزم  3Gللمش���تركين وحزم مجانية ،يستطيع المشترك
إهداءها ألهله وأصدقائه في الضفة الغربية ،ولمشتركي
قط���اع غزة س���يحصل المش���ترك عل���ى دقائ���ق مجانية
يس���تفيد منها خالل الش���هر الفضيل ،وأخرى يستطيع
إهداءها ترسيخًا لمفهوم العطاء والخير.

روما  -د ب أ :تس���ببت المقترح���ات التي قدمتها حركة خمس نج���وم وحزب الرابطة
اليميني المتشدد ،اللذان يحاوالن تش���كيل حكومة إيطالية جديدة ،بشأن الخروج من
منطقة اليورو والدين العام ،في اضطراب البورصة ،أمس.
وكان الموقع اإللكتروني هوفينجتون بوس���ت إيطاليا قد نش���ر ،مس���اء أول من أمس،
مسودة برنامج مؤلف من  39صفحة ،أعدته حركة خمس نجوم وحزب الرابطة ،ويطالبان
فيه بإجراء "تغيرات راديكالية" للحوكمة االقتصادية باالتحاد األوروبي.
وش���مل البرنامج قواعد جديدة "للس���ماح لل���دول األعضاء بالمضي قدمًا في مس���ار
توافق���ي للخروج بناء على اتفاق" من منطقة اليورو وإلغاء س���ندات س���يادية إيطالية
يمتلكها البنك المركزي األوروبي ،تبلغ قيمتها  250مليون يورو ( 300مليون دوالر).
وتراجع مؤش���ر "أف تي أس إي���ه أم أي بي" ببورصة ميالنو ف���ي بداية التداول بواقع
75ر ،%0وهو أسوأ أداء بين البورصات األوروبية الرئيسة.
ويش���ار إلى أن حركة خمس نجوم وح���زب الرابطة معروف���ان بمواقفهما المناهضة
ألوروبا ،ولكن مس���ودة البرنامج أظهرت توجهًا أكثر تش���ددًا من المتوقع بشأن أوروبا.
وبعد تس���ريب المسودة ،قال الحزبان :إن المسودة خضعت لعمليات مراجعة كبيرة في
إطار المباحثات االئتالفية المستمرة.
وق���ال الحزبان" :تم تغيي���ر الكثير من المحتوى بصورة جذرية .وعلى س���بيل المثال
بالنس���بة لليورو ،قرر الحزبان عدم طرح مسألة العملة األوروبية الموحدة .لذلك النسخة
التي تم نشرها ال تمت بصلة للمسودة الحالية".

تراجع احتياطي العمالت األجنبية
في األردن نحو  %6في نهاية نيسان

ّ
عم���ان  -رويترز :أظه���رت أرقام للبنك المركزي األردن���ي ،أمس ،أن احتياطي
العمالت األجنبية تراج���ع  5.7بالمئة ،في نهاية نيس���ان الماضي ،إلى 11.54
مليار دوالر ،مقارنة مع مس���تواه في نهاية العام  .2017كانت قيمة االحتياطي
األجنبي للمملكة في نهاية العام  2017بلغت نحو  12.25مليار دوالر.
وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر س���لبًا ،منذ بداية العام 2016؛ بعد
تباطؤ النمو في حواالت المغتربين والدخل السياحي واالستثمار األجنبي وهي
العوامل المغذية الحتياطي العملة األجنبية في المملكة.

"أوبك" :صعود النفط صوب  80دوالرًا
طفرة وجيزة ليست بسبب المعروض
لندن-دب���ي -رويترز :قال أربعة مندوبين في "أوبك" إن المنظمة ترى أن ارتفاع النفط
ص���وب  80دوالرا للبرميل هو طفرة قصيرة األمد مدفوعة بعوامل جيوسياس���ية وليس
بنقص في المعروض ،في مؤشر على أن المنظمة ال تتعجل بعد إعادة النظر في اتفاقها
لخفض اإلنتاج.
وق���ال مصدر في أوبك مطلع على التفكير الس���عودي إن وجهة نظ���ر المملكة ،أكبر
مصدر للنفط ف���ي العالم ،هي أن أي قفزة وجيزة مدفوع���ة بالمضاربات ال تعطي مبررا
كافيا للمنتجين كي يعززوا اإلمدادات.
وقال المص���در إن االرتفاع يجب أن يكون بفعل بيانات تش���ير إل���ى تأثر المعروض
التخ���اذ قرار كه���ذا .وقال المندوبون األربعة إن االرتفاع األخير في األس���عار نش���أ عن
المخاوف بشأن العقوبات األمريكية على إيران والتوتر في الشرق األوسط وليس نتيجة
تقلص مفاجئ في الفجوة بين العرض والطلب على النفط.
وقال أحد مندوبي أوبك ،وطلب عدم الكش���ف عن هويته" ،األس���عار مرتفعة بس���بب
التوترات فحسب".
ومنذ العام الماضي ،يتلق���ى النفط الدعم بفعل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) وروس���يا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة ،على خفض اإلنتاج.
وارتفعت األسعار نحو  40بالمئة منذ بدء االتفاق في يناير كانون الثاني .2017
وبلغ خام القياس العالمي برنت الثالثاء  79.47دوالر للبرميل وهو أعلى مس���توى منذ
تش���رين الثاني  ،2014ثم تراجع لما دون  78دوالرا للبرمي���ل امس األربعاء .وقد ترتفع
األسعار أكثر قبل أن تنخفض وفقا للبعض في أوبك.
وق���ال أحد المص���ادر "ربما تتجاوز  80دوالرا ثم تنخفض" .ومدى االرتفاع لم يس���بب
أي قلق حقيقي بعد .وقال مندوب آخر ردا على س���ؤال عما إذا كان النفط عند  79دوالرا
للبرمي���ل بالغ االرتفاع "لي���س بعد" .كان الرئيس األمريكي دونال���د ترامب اتهم أوبك
الش���هر الماضي برفع األسعار "على نحو مصطنع" ،ليمارس ضغوطا على المنتجين كي
يقوموا بتهدئة السوق وهو ما لقي في المقابل انتقادات من بعض أعضاء أوبك.

ممثالن عن بنك اإلسكان خالل المشاركة بيوم التوظيف.

رام الله  -ضمن رؤيته اإلستراتيجية ،شارك بنك اإلسكان
في يوم التوظيف الس���نوي الذي عقدته جامعة بيرزيت،
والتي دعت فيه طلبتها الخريجين للمشاركة فيه؛ لغاية
تقديم أنفسهم وسيرهم الذاتية للمؤسسات والهيئات
المحلية المشاركة.
وأشار السيد محمد البرغوثي ،المدير اإلقليمي لبنك اإلسكان
إلى أن هذه المش����اركة تأتي من باب دعم نشاطات مؤسسات
المجتم����ع المحلي ،خاصة التعليمية ،والمس����اهمة في تقليل
نس����بة البطالة من خ��ل�ال توفير فرص عم����ل للخرجين الجدد،
كما وأكد أن المش����اركة في هذا اليوم تعتبر فرصة مهمة في
التواصل م����ع الخريجين الجدد؛ بهدف اس����تقطاب الكفاءات
المناسبة والتي تلبي احتياجات البنك من الكوادر البشرية.

م���ن جانبه ،أك���د موظفو البنك المش���اركون في الحدث
عل���ى اإلقبال الكبير من قب���ل الخريجين على جناح البنك،
والذين عملوا على تقديم سيرهم الذاتية وتعبئة طلبات
التوظيف ،بحيث س���تتم دراس���ة كاف���ة الطلبات من قبل
الموارد البش���رية لدى البنك ،والتي ستعمل بدورها على
فرز الكفاءات من المتقدمين والتواصل معهم حال توفر
شواغر تناسب تخصص كل طالب أو طالبة.
ّ
ومن الجدي���ر بالذكر أن هذه المش���اركة مكنت الطالب
الخريجي���ن م���ن التع���رف على منتج���ات وبرام���ج البنك
المختلفة ،وفتح���ت لهم األبواب إليج���اد فرص عمل في
أحد فروعه الخمس���ة عش���ر ،وس���اهمت بمنحهم الفرصة
للمنافسة على وظائف البنك المطروحة.

ّ
"مصرف الصفا" وشركة "مصرفي" يوقعان
اتفاقية لتطبيق الحلول المصرفية الذكية ""BEYE

ّ
رام الل���ه  -وق���ع مص���رف الصف���ا
اإلس�ل�امي ،أح���دث المص���ارف
اإلس�ل�امية في فلس���طين ،وشركة
مصرف���ي للبرمجي���ات ،المتخصصة
ف���ي تطبيق حل���ول أنظم���ة تحليل
األعمال للقط���اع المصرفي ،اتفاقية
لتطبيق نظ���ام الحل���ول المصرفية
الذكي���ة " "BEYEلدى مصرف الصفا
المتطورة.
وستس���هم ه���ذه االتفاقي���ة في
تطوير الحل���ول المصرفية وتمكين
إدارة المصرف من اتخ���اذ القرارات
المناسبة لحظيًا والمدعمة بالبيانات
ّ
التحليلي���ة الت���ي توفره���ا أنظمة
مص���رف الصف���ا المتطورة بش���كل
يوم���ي ،بما يضم���ن تقديم خدمات
وبرام���ج مصرفي���ة حديث���ة لعمالء
المص���رف وفق أح���كام الش���ريعة
اإلسالمية.
وأكد نضال البرغوثي المدير العام
لمص���رف الصفا أن ه���ذه االتفاقية
تأتي في إطار ابت���كار برامج ذكية،
من شأنها تمكين موظفي المصرف
من معرف���ة كل ما يتعلق بالعمليات
واإلج���راءات بش���كل اس���تباقي،
األمر ال���ذي س���ينعكس إيجابًا على
ج���ودة الخدم���ات المصرفية لعمالء
المصرف لمواكبة احتياجات العمالء
المتغي���رة ،والتواص���ل بش���فافية

عالية من خالل سياسته المعهودة
وخدماته المتميزة.
وأض���اف البرغوث���ي :إن ه���ذه
االتفاقي���ة ستس���اهم ف���ي تطوير
األنظم���ة المصرفي���ة المعتم���دة
داخل مصرف الصفا ،وتيس���ير عمل
الموظفين واإلدارة التنفيذية التخاذ
الق���رارات ووض���ع اإلس���تراتيجيات
التطويرية بما يتناس���ب مع سياسة
المصرف ،وذلك من خالل اتباع حلول
أنظمة  BEYEالمتطورة.
وأوضح البرغوثي أن مصرف الصفا
مستمر في تطوير برامجه وخدماته
المصرفي���ة ،تنفي���ذًا لرؤية مجلس
إدارة المص���رف ،الت���ي تهدف إلى
ّ
ّ
والتميز في الخدمات
النمو
تحقي���ق

المصرفي���ة اإلس�ل�امية المقدم���ة
ً
للعمالء ،وتلبي���ة لتطلعات الجمهور
واحتياجات���ه المتغيرة بمرونة وفق
ضوابط الشريعة اإلسالمية.
ب���دوره ،ق���ال ن���زار الحوام���دة،
المدير التنفيذي لش���ركة مصرفي
للبرمجي���ات الذكي���ة " :"BEYEإنن���ا
نعت���ز بتوقي���ع ه���ذه االتفاقية مع
مص���رف الصف���ا اإلس�ل�امي ،ال���ذي
ش���كل إضافة نوعية لمسيرة العمل
المصرف���ي من���ذ انطالقته ،مش���يرًا
إلى أن هذه االتفاقية ستسهم في
تقديم الحلول المصرفية المناسبة
لم���دراء الدوائ���ر ل���دى المص���رف
ومس���اعدتهم في اتخ���اذ القرارات
المالئمة في الوقت المناسب.

