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تأثــرت دولــة فلســطني كغريهــا مــن ســائر بلــدان العــامل 
جباحئــة كورونــا، ومنــذ هشــر آذار مــن العام املايض ســارعت 
احلكومــة الفلســطينية إىل اختــاذ سلســلة تدابــري احرتازيــة، 
وتطبيــق بروتــوكالت طبيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء، ترافقــت 
ــد حلركــة  ــج عهنــا تقيي ــي نت ــة الطــوارئ وال مــع إعــالن حال
ــات  ــاع  حــدة اإلغالق التنقــل بــني احملافظــات واملــدن، وارتف

الشــاملة، وتوقــف شــبة اكمــل للنشــاط االقتصــادي.

اإلجــراءات الوقائيــة الــي مت اختاذهــا أثــرت عــى القطاعــات 
االقتصاديــة بشــى أنواعهــا، ومل يكــن القطــاع املــرصيف 
ــه يعمــل  ــك عــن كون ــات هــذه األزمــة، ناهي ــأى عــن تداعي مبن
ــة  ــني السياس ــن الناحيت ــر م ــة املخاط ــة مرتفع أصــاًل يف بيئ

واالقتصاديــة.
وكــون القطــاع املــرصيف يعــّد أحــد الراكئــز األساســية 
ــرت نتاجئــة الســنوية ســلبًا  ــد تأث ــة، فق ــة االقتصادي لملنظوم
ــية  ــة بنســب قياس ــتويات الرحبي ــت مس باجلاحئــة، إذ تراجع
تصــل إىل 40% مقارنــة بعــام 2019، ورمغ ذلــك جنــح 
بالتكيــف الرسيــع مــع الوضــع الراهــن والتغلب عــى الصعاب 
ــذب مزيــد مــن ودائــع العمــالء والــي جسلــت ارتفاعــا  وج
حبــوايل 13%،  إضافــة إىل االرتفــاع حبجــم التهسيــالت 
االئمتانيــة املمنوحــة ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة حيــث 
جسلــت ارتفاعــًا حبــوايل 11% مقارنــة مــع العــام الــذي 
ســبقه، ليعكــس ذلــك ثقــة املواطــن الفلســطيين هبــذا القطــاع.

وعــى اجلانــب اآلخــر، فقــد بــرز الــدور الوطــين واالجمتــايع 
ــة للتصــدي  للقطــاع املــرصيف مــن خــالل الرشاكــة املجمتعي
ــى االقتصــاد الوطــين،  ــا ع ــار جاحئــة كورون ــات وآث لتداعي
لتوفــري الســيولة الالزمــة ملختلــف القطاعــات  فقــد ســعت 
االقتصاديــة واألفــراد مــن خــالل تأجيــل األقســاط املســتحقة 
ملــدة أربعــة هشــور وبــدون معــوالت إضافيــة أو معــوالت 

االفتتاحية

وبشــل اجيــايب يف  الــذي ســامه  األمــر  تأخــري، 
اســمترار دوران العجلــة االقتصاديــة. 

أمــا عــى صعيــد الــدمع املؤســّي، فقــد ارتفعــت 
مســامهة القطــاع املــرصيف لصــاحل القطــاع الــي 
إىل أكــر مــن )5( ماليــني دوالر بزيــادة ملحوظــة عــن 
عــام 2019، وذلــك لضــان اســتقرار تقــدمي اخلدمــات 
الطبيــة والصحيــة لملواطــن الفلســطيين، عــالوة عــى 
دمع القطاعــات االقتصاديــة األخــرى بأكــر 

مــن)3( ماليــني دوالر لعــام 2020.

ــوك يف فلســطني«  ــة »البن ــن جمل ــدد م ــذا الع ــي ه يل
الضــوء عــى تأثــريات جاحئــة كورونــا عــى االقتصــاد 
القطــاع  عــى  الرتكــز  مــع  عــام  بشــل  الوطــين 
معــايل  مــع  شــاملة  مقابلــة  خــالل  مــن  املــرصيف 
إىل   باإلضافــة  الفلســطينية،  النقــد  ســلطة  حمافــظ 
العديــد مــن املقــاالت املتخصصــة الــي تســتعرض 
تطــور التكنولوجيــا املاليــة واســتخدامهتا يف الصناعــة 
املرصفيــة، إضافــة إىل مجموعــة مــن املــواد اإلعالميــة 

املرصفيــة املتنوعــة.

بشار ياسني
املدير العام -مجعية البنوك يف فلسطني

إنجازات مصرفية رغم الجائحة
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محافظ سلطة النقد أكد لـ »البنوك في فلسطين« تراجع أرباح البنوك بنسبة 
35%مقارنًة مع العام 2019

ــه  ــد، ليجــد عــى طاولت ــة عــى تســم مهامــه حمافظــًا لســلطة النق رام اهلل-البنــوك يف فلســطني- مل متــر فــرتة طويل
مجموعــة مــن امللفــات الســاخنة خاصــة بعــد عــام صعــب عاشــه القطــاع املــرصيف، فبــني ســندان جاحئــة كورونــا ومطرقــة 
أزمــة املقاصــة محتــّل القطــاع املــرصيف عبــّا ثقيــاًل لتوفــري الســيولة النقديــة الالزمــة الســمترار القطاعــات االقتصاديــة 

حّيــة واحلــّد مــن اآلثــار الســلبية ألســوأ أزمــة مركبــة اكدت تعصــف باالقتصــاد الفلســطيين.

الدكتــور فــراس مــم حمافــظ ســلطة النقــد يتحــدث ملجلــة »البنــوك يف فلســطني« عــن آثــار أزمــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن 
إجــراءات الطــوارئ وتزامهنــا مــع أزمــة املقاصــة.

 يؤكــد مــم أن األرقــام وحدهــا يه مــن حيــدد جحــم العــبء الــذي وقــع عــى القطــاع املــرصيف بســبب هاتــني األزمتــني، 
% خــالل العــام 2020 مقارنــة مــع العــام 2019،  مشــريًا إىل أن أربــاح البنــوك العاملــة يف فلســطني تراجعــت بنســبة 35 
باإلضافــة إىل تراجــع العائــد عــى معــدل األصــول وعــى معــدل حقــوق امللكيــة، وكذلــك تراجــع جــودة األصــول يف ظــل 
تزايــد جحــم التعــر، وهــو مــا يــؤرش إىل أن اآلثــار الســلبية الــي أملــت باالقتصــاد الوطــين نتيجــة هاتــني األزمتــني قــد 

أصابــت البنــوك أيضــًا.  

ــة  ــا خلدم ــة توجهيه ــات وكيفي ــة عــى القطاع ــالت االئمتاني ــع التهسي ــن بيهنــا توزي ــع م ــدة مواضي ــن ع يتحــدث مــم ع
ــاء: ــص اللق ــي ن ــرتوين. وفميــا ي ــع اإلك ــص رشاكت للدف ــن ترخي ــك ع ــة، وكذل ــة التمنوي العملي

لقاء العدد

ملحم:
األرقــام تثبــت أن القطــاع 
المصرفــي لم يســتفد من 
أزمتــي كورونــا والمقاصة

ُ
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 تكيف مع األزمات

*لقــد عــاش القطــاع املــريف عــام 2020 حتــت ضغط 
شــديد بســبب جاحئــة كورونــا وأزمــة املقاصــة... إىل 
ــا  ــة وم أي حــد اســتطاع القطــاع جتــاوز هــذه األزم

أثرهــا عــى القطــاع املــريف؟

االقتصــاد  تعــرض  املاضيــة  الســنوات  مــدار  عــى 
ــة  ــة نتيج ــات االقتصادي ــن األزم ــد م الفلســطيين إىل العدي
للعالقــة االقتصاديــة مــع اجلانــب اآلخــر، لكــن للجاحئــة 
الصحيــة كورونــا وقــع خــاص عــى االقتصــاد الفلســطيين 
ــرادات املقاصــة خــالل  ــة مــع أزمــة إي والــي جــاءت مزتامن
تذبــذب  األزمــات يف  هــذه  تســببت  وقــد   .2020 العــام 
وعــدم اســتقرار يف العديــد مــن املــؤرشات االقتصاديــة 
عــن  مبنــأى  املــرصيف  القطــاع  يكــن  ومل  واالجمتاعيــة، 
ــه جــزءًا مــن املنظومــة  ــات هــذه األزمــات، حبــم كون تداعي

االقتصاديــة الفلســطينية، يؤثــر ويتأثــر هبــا.

وقــد ظهــرت بعــض تداعيــات هاتــني األزمتــني عــى القطــاع 
املــرصيف بصــورة اخنفــاض ملحــوظ يف مســتوى الرحبيــة، 
وتراجــع العائــد عــى معــدل األصــول وعــى معــدل حقــوق 
ــد جحــم  ــة، مــع تراجــع جــودة األصــول يف ظــل تزاي امللكي
التعــر، وارتفــاع مســتوى الشــياكت املعــادة، إىل جانــب 
ــد التعــرض للقطــاع العــام، ســواء املبــارش مــن خــالل  تزاي
اعمتــاد احلكومــة املزتايــد عــى القطــاع املــرصيف لمتويــل 
االلزتامــات احلكوميــة نتيجــة أزمــة املقاصــة، أو غــري املبارش 
مــن خــالل تزايــد قــروض موظــي القطــاع العــام، ومــا قــد 

ينتــج عــن ذلــك مــن خماطــر جديــدة.

ــني أن االقتصــاد  ــني املاضي ــالل العام ــات خ ــا التحدي عملتن
الفلســطيين بشــل عــام، والقطــاع املــرصيف بشــل خــاص 
قــادر بشــل كبــري أن يتكيــف مــع واقع ســيايس واقتصادي 
صعــب للغايــة. ودللــت التجربــة عــى أن اجلهــاز املــرصيف 
الفلســطيين قــادر عــى التعامــل مــع األزمــات والتكيــف 
تراجعــت  البنــوك  أربــاح  أن  وجتاوزهــا. حصيــح  معهــا 
بنســب كبــرية لكــن هشدنــا منــوا يف ودائــع امجلهــور األمــر 
الــذي يؤكــد ازديــاد الثقــة بالقطــاع املــرصيف الفلســطيين. 

ــاع  ــة ألداء القط ــاجئ األولي ــياق، تشــري النت ــذا الس ويف ه
ــن  ــد م ــق العدي ــام 2020، إىل حتقي ــالل الع ــرصيف خ امل
ــاوية  ــون مس ــاكد تك ــو ت ــتويات من ــة ملس ــه احليوي مؤرشات
ــة األصــول،  ــابق، مكــا يف حال ــام الس ــه يف الع ــا حققت مل
ــة  أو حــى أفضــل مــن املســتويات الســابقة، مكــا يف حال
ــى  ــك ع ــة. وإن دل ذل ــة االئمتاني ــالء واحملفظ ــع العم ودائ
يشء، فإنــه يــدل عــى الثقــة املزتايــدة الــي يولهيــا مجهــور 
املواطنــني هلــذا القطــاع، انطالقــًا مــن قناعاهتــم بأنــه آمــن 
وســلمي ومعــاىف، يعمــل وفــق أفضــل املعايــري واملارســات 
ــوك  ــى البن ــا، أود أن أشــكر القامئــني ع ــن هن ــة. م الدولي
الفلســطينية مــن جمالــس إدارة وإدارات تنفيذيــة عــى مــا 
ــوه مــن جهــد مضاعــف ملواجهــة األزمــات االقتصاديــة  بذل
ــة  ــة ومهني ــد حمك ــلطة النق ــا يف س ــد وجدن ــة، فق املتالحق
عاليــة يف التعامــل مــع التحديــات السياســية واالقتصاديــة 
ــى املســامهات  ــوك ع ــة. مكــا أود أن أشــكر البن والصحي
املاليــة الــي قدمــت ملواجهــة جاحئــة كورونــا مــن خــالل دمع 
صنــدوق وقفــة عــز أو مــن خــالل دمع جهــود وزارة الصحــة 

ــة اجلاحئــة.  يف مواجه

300 مليون دوالر
كأحــد  املــريف  وفرهــا اجلهــاز   

لتحفــز  النقــدي  التدخــل  أدوات 

االقتصــاد ودمع املشــاريع الصغــرة

* مديونيــة احلكومــة مــا زالــت 
مضــن الســقوف الــي ميكــن 

التعامــل مــع خماطرهــا
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األرقام تتحدث
*هنــاك مــن يعتقــد أن القطــاع المصرفي 
اســتفاد مــن جائحــة كورنــا خاصــة فيمــا 
يتعلــق بإعــادة جدولــة قــروض ألقســاط 
حالــة  فــرض  فتــرة  خــال  اســتحقت 
الطــوارئ وفــرض فوائــد نظيــر إعــادة 
الجدولــة، وكذلــك فــرض رســوم علــى 
ــا  ــي زادت أعداده ــادة الت ــيكات المع الش
فــي بعــض األشــهر، هــل تخبرنــا األرقــام 
فــي  العاملــة  والمصــارف  البنــوك  أن 
هــذه  مــن  حقــا  اســتفادت  فلســطين 

الجائحــة؟

ــراءات  ــام، خاصــة أن اإلج ــذا الســؤال ه ــد أن ه أعتق
الــي اختذهتــا ســلطة النقــد مــن أجــل مواجهــة اآلثــار 
االقتصاديــة للجاحئــة قــد قوبلــت بالرتحــاب والشــك يف 
آن واحــد. أســتطيع القــول إن تعلميــات ســلطة النقــد، 
يف معمظهــا، قــد ســامهت يف التخفيــف مــن آثــار 
أزمــي املقاصــة واجلاحئــة. ال شــك أن البنــوك العاملــة 
يف فلســطني، كنظريهتــا العامليــة، تأثــرت بشــل كبــري 
باجلاحئــة. وخــري دليــل عــى ذلــك تــدين أربــاح البنــوك 
بنســب عاليــة، ومــن اجلديــر ذكــره أن تعلميــات ســلطة 
النقــد خاصــة تأجيــل أقســاط القــروض قــد أثــر ســلبًا 

عــى البنــوك اإلســالمية عــى وجــه التحديــد. وتشــري البيانــات 
املاليــة لملصــارف إىل تراجــع بعــض مــؤرشات أداء القطــاع 
املــرصيف عــام 2020 وخاصــة املتعلقــة بالرحبيــة حيــث 
تراجعــت األربــاح بنســبة 35 % مقارنــًة بالعــام املــايض، 
إيــرادات  تراجعــت  مكــا   %2 بنســبة  الفوائــد  وصــايف 
الرســوم والعمــوالت بنســبة 10.9 %، وبلــغ العائــد عــى 

معــدل األصــول  0.86 % والعائــد عــى حقــوق امللكيــة 9.41 
% مقارنــة بـــ 1.25 % و12.84 % عــى التــوايل عام 2019.

تعليمات استثنائية لدعم السيولة

*مــا هــو أثــر تدخــات الجهــاز المصرفــي فــي 
ضــخ الســيولة فــي االقتصــاد الوطنــي خــال 

فتــرة الجائحــة؟ 
رمغ حمدوديــة قــدرة ســلطة النقد )وبالتبعيــة املصارف العاملة 
ــد  ــه العدي ــة مبــا قامــت ب يف فلســطني( عــى التدخــل، مقارن
ــة  ــود معل ــدم وج ــل ع ــرى، يف ظ ــة األخ ــوك املركزي ــن البن م
ــة، إال أن  ــل أدوات السياســة النقدي ــر اكم ــدم توف ــة، وع وطني
سلســلة اإلجــراءات الــي قامــت هبــا قــد معلــت بــال شــك عــى 
التخفيــف مــن آثــار هاتــني األزمتــني، عــى مســتوى احلكومــة 
ومؤسســات القطــاع املــايل اخلاضعــة لرقابــة وإرشاف ســلطة 
ــات االقتصــاد  ــى مســتوى أنشــطة وقطاع ــك ع ــد، وكذل النق

املختلفــة، ومجهــور املواطنــني. 
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رصدتــه احلكومــة لصــاحل الربنــاجم بقميــة 25 مليــون دوالر، 
لملشــاريع الصغــرية واملتوســطة املتــررة مــن اجلاحئــة 
مبــا فهيــا املشــاريع الــي تديرهــا نســاء، بــرشوط وتاكليــف 
ميــرسة، ال تتجــاوز نســبهتا 3 % متناقصــة )أقــل تلكفــة 
تصــل  وبفــرتة مســاح  فلســطني(،  موجــودة يف  إقــراض 
إىل )12( هشــرًا، ومتتــد لملنشــآت الســياحية عــى وجــه 

)24( هشــرًا.  إىل  التحديــد 

إصدار عملة رقمية
*هل هناك رؤية إلصدار عملة رقمية 

لاستغناء عن الشيقل تدريجيًا؟
يعتــرب موضــوع إصــدار العمــالت اجلديــدة، ســواء التقليديــة 
أو الرمقيــة، مــن املواضيــع الشــائكة الــي تســتديع دراســة 
ــة  ــوج وهتيئ ــار نض ــني االعتب ــذ بع ــة، تأخ ــتفيضة ومعمق مس
عــدة اعتبــارات سياســية واقتصاديــة بشــل يســبق إصــدار 
ــة اإلصــدار، ويضمــن  ــل النجــاح يف معلي ــة، ومبــا يكف العمل

ــة وقوهتــا واســتقرارها.  احملافظــة عــى قميــة العمل
وســلطة النقــد باعتبارهــا الطــرف األســاس يف موضــوع 
إصــدار العملــة مل تغفــل هــذا املوضــوع هنائيــًا، مفــن جهــة، 
معلــت خــالل الفــرتات املاضيــة عــى إثــراء موضــوع العملــة 
الفلســطينية )احلــم الــذي يــراود لك فلســطيين( بالعديــد مــن 

مفنــذ البدايــات األوىل النتشــار اجلاحئــة يف فلســطني 
ــن  ــر م ــوارئ وألك ــة الط ــالن حال ــن إع ــا م ــا أعقهب وم
مــرة، تبلــورت قناعــة لــدى ســلطة النقــد بــرورة اختــاذ 
االســتثنائية  واإلجــراءات  اخلطــوات  مــن  مجموعــة 
مضــان  بــني  املواءمــة  هبــدف  وذلــك  واالســتباقية، 
اخلاضعــة  املؤسســات  معــل  واســمترارية  ســالمة 
ــدمي  ــارش واســمترارها يف تق ــا املب ــا وإرشافه لرقابهت
ــن  ــني م ــور املواطن ــة مجله ــات املرصفي ــف اخلدم خمتل
جهــة، والتخفيــف مــن األرضار الــي تلحــق باملواطنــني 
وقطــاع األمعــال بشــل عــام، ودمع خمتلــف األنشــطة 
والقطاعــات االقتصاديــة واحملافظــة عــى اســمتراريهتا 

ــة.  ــة ثاني مــن جه

وهلــذه الغايــة، أصــدرت ســلطة النقــد سلســلة مــن 
التعلميــات لــدمع الســيولة يف االقتصــاد، وخض ســيولة 
إضافيــة ملقابلــة أيــة الزتامــات طارئــة، مشلــت دمع 
ــدى املصــارف نفهســا، وســداد  ــات الســيولة ل احتياج
تــداول  ومعاجلــة  والقــروض،  البنكيــة  املســتحقات 
اإلنتاجيــة  لملشــاريع  االئمتــان  وتوجيــه  الشــياكت، 
باإلضافــة  الصحــة،  جمــال  يف  العاملــة  واملشــاريع 
ــا  ــن الســيولة إىل أهلن ــة م ــات إضافي ــال مكي إىل إدخ
يف قطــاع غــزة، واملســاعدة يف توفــري االحتياجــات 
المتويليــة، للقطاعــني العــام واخلــاص عــى حــد ســواء، 

ومبــا يــدمع النشــاط االقتصــادي. 

ــاجم  ــالق برن ــع إط ــه م ــك، أن ويضــاف إىل ذل
ــت  ــد تدخل ــد ق ــون ســلطة النق اســتدامة تك

مــن  مبــارش  وبشــل  األوىل  ولملــرة 
إحــدى  اســتخدام  خــالل 
النقديــة  السياســة  أدوات 
لضــخ ســيولة إضافيــة يف 
ــاد،  ــز االقتص ــوق وحتف الس
ــل اهلــدف األســايس  إذ يمتث
مــن هــذا الربنــاجم يف إتاحــة 
إضافيــة  وســيولة  متويــل 
ــون دوالر،  ــة )300( ملي بقمي
الــذي  املبلــغ  إىل  إضافــة 
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الدراســات والتقاريــر اخلاصــة، إىل جانــب هتيئــة معظــم 
املتطلبــات اللوجســتية والفنيــة الداخليــة، وأصبحــت وفــق 
العديــد مــن التقاريــر الدوليــة جاهــزة مــن الناحيــة الفنيــة 
ــة عندمــا تكــون  ــة اإلصــدار وإدارة السياســة النقدي ملرحل

الظــروف السياســية واالقتصاديــة مهيــأة لذلــك. 

مكــا معلــت ســلطة النقــد مــن جهة ثانيــة عى هتيئــة العديد 
مــن األوضــاع املواتيــة لعمليــة إصــدار العملــة ســواء 
ــام  ــة االقتصــاد الفلســطيين بشــل ع ــق بتقوي فميــا يتعل
ــى اســتقاللية  ــاظ ع ــة، أو احلف ــه النقدي ــاء احتياطيات وبن
ــام املــرصيف، مكــا  ــل النظ ــر وتفعي ــد، وتطوي ســلطة النق
وحثــت اجلهــات املختصــة األخــرى للعمــل عــى اســتمكال 
ملؤسســات  واملؤســي  السياســايت  اإلطــار  وتطويــر 
الدولــة، وخاصــة فميــا يتعلــق باتبــاع سياســة االنضبــاط 
املــايل يف مزانيــة احلكومــة، واســتدامة جعــز احلســاب 

ــا.  ــات وغريه ــزان املدفوع اجلــاري يف م

وممــا ال شــك فيــه أن ســلطة النقــد ستســمتر كذلــك بالعمل 
عــى دراســة ومتابعــة لك اخليــارات املتاحــة واملمكنــة يف 
جمــال العملــة، مبــا يف ذلــك العملــة الرمقيــة، والــي 
ــون احلــل األنســب يف ظــل  ــد تك ــد البعــض أهنــا ق يعتق
الوضــع الراهــن الــذي تعيشــه فلســطني، وأشــري هنــا إىل 
أن ســلطة النقــد بــارشت، بالتعــاون مــع البنــك اإلســاليم 
للتمنيــة، عــى دراســة جــدوى إصــدار معلــة حســابية 
ومعلــة رمقيــة، ويســعدنا مشــاركة القطــاع املــرصيف 

ــب.   ــات الدراســة يف املســتقبل القري مبخرج

ورمغ أن قــرار إصــدار العملــة يف الهنايــة هــو قــرار 
ــد  ــة، إال أن ســلطة النق ــن ســيادة الدول ــع م ســيايس ناب
عــى قناعــة تامــة بأنــه لــن يــم اختــاذ هكــذا قــرار، إال بعد 
التأكــد مــن مالءمــة األوضــاع السياســية واالقتصاديــة 
لعمليــة إصــدار العملــة، خاصــة وأن اختيــار توقيــت غــري 
مناســب لإلصــدار ســوف يشــل خطــورة كبــرية عــى 
احملافظــة عــى قميــة العملــة واســتقرارها، والــي تعتــرب 

ــة. ــة يف األمهي ــة غاي معلي

التهسيالت املمنوحة
ملوظي القطــــــاع 
احلكويم شلكـــــت 

من إمجايل التهسيالت
 %17

سياسة لتحفيز القطاعات التنموية 

*هنــاك مــن يــرى أن التســهيات االئتمانيــة 
طــوال الســنوات الســابقة وجهــت لألغــراض 
فــي  مســاهمتها  مــن  أكثــر  االســتهاكية 
تقييمكــم  هــو  التنموية..مــا  المشــاريع 
لتوزيعــات التســهيات االئتمانيــة ومــا خطــة 

ــة؟ ــرة المقبل ــد للفت ــلطة النق س

تأثــريات  االئمتانيــة  للتهسيــالت  يكــون  أن  املتوقــع  مــن 
اقتصاديــة إجيابيــة بغــض النظــر عــن نوعهــا ســواء أاكنــت 
اســهتالكية أو تمنويــة، لكــن مــن املتوقــع أيضــًا أن يكــون 
جحــم هــذه التأثــريات ومعقهــا وجماهلــا الزمــين أوســع 
يف حــال منحــت ألغــراض تمنويــة وإنتاجيــة مقارنــة مــع 
األغــراض االســهتالكية والخشصيــة، فالنــوع األول يكــون 
ــرص معــل  ــق ف ــه خيل ــتدام يف االقتصــاد ألن ــري مس ــه تأث ل
ــة حاجــات  ــدة لتلبي ــدمي منتجــات جدي ــدة ويهســم يف تق جدي
املواطنــني، وحيســن مــن حصيلــة الرائــب احملليــة ويقلــص 
ــزان التجــاري ويســامه بشــل أو بآخــر يف  العجــز يف امل
التخفيــف مــن حــدة التقلبــات يف أســعار الســلع واخلدمــات 
يف الســوق احملليــة إىل حــد مــا، يف املقابــل حيمــل النــوع 
ــاة  ــًا مــن خــالل قن ــارشًا وفوري ــًا مب ــريًا اقتصادي ــاين تأث الث
ــرًا  ــن يــرتك أث االســهتالك، لكنــه ســيكون ذا أجــل قصــري ول
ــبب  ــايل وبس ــل االقتصــاد احملــي، وبالت ــًا يف هي جوهري
خصوصيــة االقتصــاد الفلســطيين حتديــدًا، فــإن توجيــه 
االئمتــان حنــو املشــاريع التمنويــة والقطاعــات اإلنتاجيــة 
يكتســب قميتــه وأمهيتــه، خاصــة مــن حيث تأثــريه األكرب عى 
ــالت  ــة بالتهسي ــتدامة مقارن ــة املس ــة االقتصادي ــة التمني حال
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ــات اإلنشــاءات والتجــارة   قطاع

واخلدمــات تســتحوذ عــى

 من جحم التهسيالت االئمتانية

ــوي  ــل البني املمنوحــة لالســهتالك والتجــارة يف ضــوء اخلل
الــواحض يف اهليــل االقتصــادي لصــاحل قطاعــات التجارة 
ــة،  ــة والتمنوي واخلدمــات عــى حســاب القطاعــات اإلنتاجي
فالعوائــد االقتصاديــة املتوقــع حصوهلــا نتيجــة لزيــادة 
االســهتالك النــامج عــن التهسيــالت االئمتانيــة ســيرتتب 
اجلــزء األكــرب منــه للــدول الــي يه مصــدر االســترياد 
ــك املنافــع. وســيفقد االقتصــاد الفلســطيين الكثــري مــن تل

لألنشــطة  املمنوحــة  االئمتانيــة  التهسيــالت  حصــة  إن 
التمنويــة احليويــة الثــالث، الزراعــة والصناعــة والســياحة، 
مــن إمجــايل التهسيــالت االئمتانيــة يه منخفضــة نســبيًا 
خــالل امخلــس ســنوات املاضيــة،   % 8 أقــل مــن  ويه 
والتجــارة  اإلنشــاءات  قطاعــات  حصــة  فــإن  وباملقابــل 
واخلدمــات املختلفــة زادت عــن 73%، واســتحوذ قطــاع 
اخلدمــات عــى احلصــة األكــرب مبتوســط 30%، يليــه قطــاع 
العقــارات واإلنشــاءات مبتوســط 21%، ويليــه يف الرتتيــب 
قطــاع التجــارة مبتوســط 17%، وينجســم هــذا التوزيــع مــع 
ــاجت احملــي إىل حــد  ــات يف الن ــذه القطاع مســامهات ه
مــا، حيــث طــرأ حتــول كبــري عــى هيــل تركيبــة االقتصــاد 
ــارة  ــات التج ــاحل قطاع ــام 1994 لص ــذ ع الفلســطيين من
واخلدمــات واإلنشــاءات عــى حســاب القطاعــات اإلنتاجيــة 

األخــرى.

وممــا ال شــك فيــه أن الوضــع الراهن لالقتصاد الفلســطيين 
غــري املســبوق يســتديع رضورة تضافــر اكفــة اجلهــود 
للبحــث يف الوســائل والســبل الكفيلــة بإنعــاش باالقتصــاد 
وإعادتــه إىل مســار التعــايف والمنــو. وهــذا بالــرورة 
يســتديع الرتكــز بشــل خاص عــى القطاعات واألنشــطة 

التمنويــة يف االقتصــاد أكــر مــن أي وقــٍت مــى. 

مضــن رؤيــة واســرتاتيجية ســلطة النقــد يف تعزيــز دور 
ــة املســتدامة عــن طريــق  ــة االقتصادي املصــارف يف التمني
يف  تســامه  ناشــئة  ورشاكت  مشــاريع  يف  االســتمثار 
المنــو االقتصــادي وخلــق فــرص معــل وتجشيــع االبتــاكر 
واإلبــداع واملشــاريع الرياديــة، قــررت ســلطة النقــد المساح 
لملصــارف املســامهة يف رشكــة فلســطينية ناشــئة يكــون 
مــن غاياهتــا ممارســة أنشــطة اإلنتــاج الــزرايع واحليواين 

ــدمع  ــي ت ــات وال ــا املعلوم ــة أو تكنولوجي ــة البديل أو الطاق
اإلبــداع واالبتــاكر، يــم إعفــاء مبلــغ يســاوي ملســامهة 
ــات  ــة ملتطلب ــع اخلاضع ــن الودائ ــة م ــرصف يف الرشك امل

ــزايم. ــايط اإلل االحتي

وانطالقــًا مــن رســالة ســلطة النقــد يف تعزيــز االســتقرار 
االقتصــادي،  المنــو  يف  واملســامهة  والنقــدي  املــايل 
ــل  ــز المنــو االقتصــادي ومتوي ــت سياســة لتحف ــد طبق فق
 ،2022-2019 للفــرتة  اإلنتاجيــة  واألنشــطة  القطاعــات 
باســتخدام مجموعــة  مــن األدوات املبــارشة وغــري املبارشة 
الــي حتفــز فهيــا املصــارف لالخنــراط يف تطبيــق اخلطــة 
متثلــت تلــك األدوات يف ختفيــض التهسيــالت املمنوحــة 
االحتيــايط؛  وعــاء  مــن  اإلنتاجيــة  القطاعــات  لبعــض 
متطلبــات  وختفيــض  اخلارجيــة؛  التوظيفــات  وختفيــض 
الســيولة النقديــة، ومنــح أوزان ترجيحيــة خمففــة للمتويــالت 
املمنوحــة لملشــاريع الصغــرية واملتوســطة، باإلضافــة إىل 
إطــالق برنــاجم اســتدامة اهلــادف لتوفــري المتويــل الــالزم 
لملشــاريع املتــررة مــن األزمــة هبــدف متكيهنــا مــن 
االســمترار بعملياهتــا التشــغيلية ودفــع أجــور العاملــني 
وهــو مــا ســيهسم يف اســتدامة تلــك املشــاريع واســتقرار 

األرس املســتفيدة مهنــا.

 %73
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وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن القطــاع املــرصيف يمتتــع 
مبــالءة ومتانــة ماليــة ونســب ســيولة وكفايــة رأس مــال 
ــى  ــري ع ــر دون التأث ــة املخاط ــن مواجه ــه م ــة متكن مرتفع
القيــام بــدوره احليــوي واالســمترار يف منــح المتويــالت 
المتويــالت  ارتفــاع  مــن  الــرمغ  وعــى  األزمــات،  وقــت 
ــي شــلكت  ــايض وال ــام امل ــالل الع ــة خ ــة للحكوم املمنوح
ــة عــام 2020  ــالت هناي حــوايل 22% مــن إمجــايل المتوي
مقارنــة  بـــ 17% عــام 2019 والنــاجت بشــل أســايس 
عــن أزمــة املقاصــة مــع اجلانــب اإلرسائيــي،  واخنفــاض 
جحــم املســاعدات والــدمع اخلــاريج وارتفــاع النفقــات 
احلكوميــة ملواجهــة تداعيــات جاحئــة كورونــا إال أن مديونيــة 
احلكومــة مــا زالــت مضــن الســقوف الــي ميكــن التعامــل 
ــام املصــارف  مــع خماطرهــا، ومل تؤثــر عــى اســمترار قي
ــا فميــا  ــالء، أم ــة والعم ــات احليوي ــل القطاع ــا بمتوي بدوره
ــويم  ــاع احلك ــي القط ــة ملوظ ــالت املمنوح ــق بالمتوي يتعل
العــام  المتويــالت يف  مــن إمجــايل   %17 فقــد شــلكت 

.  2019 عــام   %  18 بـــ  مقارنــة   2020
 

الــدوالر  عملتــي  فــي  النقــص  معالجــة 
والدينــار

*أحيانــا يظهــر فــي الســوق نقــص فــي 
عملتــي الــدوالر والدينــار، مــا هــي األســباب 
وكيــف تعالــج ســلطة النقــد هــذا الموضــوع؟

ــاع  ــار بســبب ارتف ــدوالر والدين ــي ال حيــدث النقــص بعمل
املعــروض  تناقــص جحــم  مــع  احملــي  الطلــب  جحــم 

ــًا مــا حيــدث  ــار، وغالب ــدوالر والدين النقــدي مــن معلــي ال
ارتفــاع الطلــب احملــي عــى معلــي الــدوالر والدينــار 
عندمــا ينخفــض ســعر الــرصف مقابــل معلــة الشــيقل، 
ــن الشــيقل إىل  ــل معالهتــم م ــون إىل حتوي ــأ املواطن فيلج
الــدوالر أو الدينــار، وتقــوم ســلطة النقــد مبراقبــة التطــورات 
عــى مســتوى الســيولة وتعمــل عــى مضــان اســمترار 
توفــر الســيولة النقديــة الاكفيــة لتلبيــة احتياجــات املواطنــني 

ــالت. ــف العم مبختل

نظام المقاصة اإلكتروني

*بــدأت ســلطة النقــد منــذ بدايــة العــام 
تطبيــق نظــام التقــاص االلكترونــي، مــا هــو 
تقييمكــم آلليــة العمــل بهــذا النظــام خــال 

هــذه المرحلــة؟

يــأيت إطــالق نظــام املقاصــة اإللكرتونيــة يف إطــار ســي 
ســلطة النقــد لتطويــر البنيــة التحتيــة للنظــام املــرصيف مــن 
خــالل اســتحداث األنمظــة والــرباجم واخلدمــات املرصفيــة 
واالنتقــال إىل بيئــة معــل إلكرتونيــة متطــورة وآمنــة تواكــب 
أحــدث التطــورات املرصفيــة العامليــة يف جمــال نظــم الدفــع 
والتســوية، ومبــا يســامه يف زيــادة رسعــة دوران األمــوال 
يف االقتصــاد احملــي والتقليــل مــن النقــد العــامئ وزيــادة 

الثقــة يف الشــيك كأداة وفــاء.

ــة  ــذه املرحل ــالل ه ــة خ ــام املقاصــة اإللكرتوني ــالق نظ وإط
ينجســم مــع التوجــه العاملــي للتقليــل مــن االحتــاكك اليــويم 
واملبــارش بــني املواطنــني، فأمتتــة بيئــة معــل أنمظــة تقــاص 

* التهسيالت
 املمنوحة للحكومة خالل

 العام املايض شلكت حوايل 
22 % من إمجايل التهسيالت
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املصــارف وخــروج املصــارف الضعيفــة، وبالتــايل اخنفــض 
عــدد املصــارف العاملــة يف فلســطني إىل 13 مرصفــًا مهنــا 
)4 مصــارف حمليــة جتاريــة، و3 مصــارف حمليــة إســالمية 

ــدة(. و6 مصــارف واف

القطــاع  أداء  عــى  االندمــاج  معليــات  انعكســت  وهلــذا 
املــرصيف، فقــد منــا األداء مبعــدالت مرتفعــة، وازدادت كفــاءة 
ــوة  القطــاع املــرصيف، فضــاًل عــن التحســن امللحــوظ يف ق

ــايل للقطــاع. ــز امل ــة املرك ومتان

ــي  ــي الت ــع االلكترون ــركات الدف ــر ش ــا أث *م
ــتراتيجية  ــى االس ــد عل ــلطة النق ــا س رخصته
جهــة،  مــن  المالــي  للشــمول  الوطنيــة 

والجهــاز المصرفــي مــن جهــة ثانيــة؟

 إن ترخيــص رشاكت خدمــات الدفــع يأيت يف إطار االهمتام 
االســرتاتيجي لســلطة النقــد للتحــول حنــو وســائل الدفــع 
اإللكرتونيــة والتكنولوجيــا املاليــة،  كوهنــا احللــول األكــر 
فعاليــة يف مواجهــة العقبــات السياســية واملاليــة، أو الصحيــة 
اكلــي متــر بنــا يف هــذه األيــام، وحتــم علينــا التقليــل مــن 
ــة، والتوجــه إىل  ــاكش مــن ناحي ــة ال ــة النقدي التعامــل بالعمل
تعزيــز اســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة لتنفيــذ املعامــالت 
املاليــة كأداة رئيســية لتعزيــز المشــول املــايل، والتحــّول 
ــإن  ــة أخــرى، وهيلع ف إىل االقتصــاد غــري النقــدي مــن ناحي
ترخيــص رشاكت خدمــات الدفــع وتوفــري وســائل الدفــع 
اإللكــرتوين ســتهسم بشــل فّعــال يف إيصــال اخلدمــات 
املاليــة إىل فــات أوســع مــن املجمتــع بصــورة أرسع وأكــر 
كفــاءة، وبتلكفــة منخفضــة، وبالتــايل يزيــد مــن فــرص النفــاذ 

الدفــع  رشاكت  ترخيــص   
االلكــرتوين هتــدف إىل توســيع 
اخلدمــات املاليــة وتقليل التعامل 

بالعملــة النقديــة

ــارش يف  ــد املب الشــياكت واملصــارف مبــا يمشــل القي
ــة سيســامه يف وقــف  احلســابات واإلعــادة اإللكرتوني
التبــادل اليــدوي ألصــول الشــياكت مــن خــالل جلســات 
ــات  ــادل صــور وبيان املقاصــة، واالســتعاضة عهنــا بتب
الشــياكت مــن خــالل خطــوط االتصــال الــي تربــط 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــز املقاصــة اإللكرتوني املصــارف مبرك
سيســامه أيضــا يف تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة اكفــة 
ــة التقــاص يف حــاالت  اإلشــاكليات الــي تواجــه معلي
ــن  ــات الوط ــني حمافظ ــل ب ــاع التواص ــالق وانقط اإلغ

املختلفــة. 

هــذا ونؤكــد عــى أن نســبة الشــياكت املعــادة غــري 
مرتبطــة بــأي حــال مــن األحــوال بنظــام املقاصــة، 
ســواء اكن إلكرتونًيــا أو يدوًيــا، بــل ترتبــط بوجــود 
رصيــد يف حســاب العميــل مــن عدمــه، ومــن هنــا 
ــن يصــدرون شــياكت أن  ــني الذي يتوجــب عــى املواطن
يضمنــوا توافــر قميــة الشــيك يف حســاهبم قبــل تــارخي 
اســتحقاق الشــيك بيــوم واحــد، خاصــة أن العمليــة 

أصبحــت مؤمتتــة لصاحلهــم.

عمليات االندماج

*شــهدنا خــال األعــوام األخيــرة عمليات 
اندمــاج بيــن عــدة بنــوك، كيــف أثــر ذلــك 

علــى مســتوى وأداء القطــاع المصرفي؟

ــاج  ــات االندم ــرية لعملي ــة كب ــد أمهي ــت ســلطة النق أول
القطــاع  وأداء  مســتوى  ورفــع  حتســني  هبــدف 
ــت ســلطة  ــد قام ــزًا هلــذا التوجــه فق املــرصيف؛ وتعزي
البنــوك عــى معاجلــة  بالتعــاون مــع إدارات  النقــد 
املصــارف الضعيفــة وتجشيعهــا عى االندماج، وســعت 
ســلطة النقــد إىل تدعــمي وحتصــني القطــاع املــرصيف 
مــن خــالل رفــع احلــد األدىن لــرأس املــال إىل 75 
مليــون دوالر، هبــدف رفــع أداء املصــارف وحتصيهنــا 
ــار أن رأس  ــة، باعتب ــر املختلف ــات واملخاط ــد األزم ض
املــال خــط الدفــاع األول المتصــاص الصدمــات، حيــث 
ســاعدت معليــات رفــع رأس املــال عــى اندمــاج بعــض 
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إىل اخلدمــات املاليــة للفــات غــري املمشولــة ماليــًا.

ــرية  ــع وبصــورة كب ــذا وستســامه رشاكت الدف  ه
إىل  الوصــول  يف  البنــوك  قصــور  تعويــض  يف 
اكفــة فــات العمــالء وســتكون مبثابــة ممكــل للبنيــة 
ــدمي خدماهتــم  ــوك يف تق ــة للبن ــة التكنولوجي التحتي
املاليــة مــن خــالل تقدمي خدمــة احملفظــة االلكرتونية 
والبطاقــات مســبقة الدفــع وحتويــل األمــوال ودفــع 
مــن شــبكة  األمــوال  الفواتــري وحشــن وحســب 
إىل  باإلضافــة  الوطــن،  يف  املنتــرشة  الــوكالء 
ــع  ــة يف دف ــات املســاندة لملصــارف واملمتثل اخلدم
ــة  ــوكالء التابع ــط أنمظــة ال ــن خــالل رب ــري م الفوات
وإدارة  بإصــدار  املتعلقــة  واخلدمــات  للــرشاكت 
واســتضافة البطاقــات املصــدرة مــن املصــارف.

سلطة النقد
باالســتمثار  لملصــارف  حمســت   

فلســطينية  ومشــاريع  رشاكت  يف 

قطاعــات  حتفــز  غاياهتــا  ناشــئة 

والطاقــة  الزراعــة  مثــل  حيويــة 

والتكنولوجيــا   البديلــة 
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تـحـت الضوء
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كيــف أثــرت جائحــة كورونــا وأزمــة المقاصــة 
العــام  خــال  للبنــك  المالــي  األداء  علــى 
ــة  ــرات المالي ــرز المؤش ــي أب ــا ه 2020 ؟ م

ــام؟ ــذا الع ــي ه ــك ف ألداء البن

مــن هــذه  لشــعبنا  الســالمة  تعــاىل  بدايــة، نســأل هلل 
اجلاحئــة والــي نأمــل أن تنهتــي قريبــًا ، ونســأله الرمحــة 
ــني، وندعــو  ألرواح حضاياهــا والشــفاء والســالمة لملصاب
الصحيــة  والتعلميــات  باإلجــراءات  لاللــزتام  امجليــع 

الصــادرة عــن جهــات االختصــاص.
مكــا نعــم مجيعــًا فقــد اثــرت اجلاحئــة بشــل مبــارش 
عــى االقتصــاد بشــل عــام وأدت إىل تعطيــل العمليــة 
اإلنتاجيــة لفــرتات طويلــة، وتفاوتــت اثارهــا تبعــا للقطاعــات 
االقتصاديــة املختلفــة، االمــر الــذي انعكــس بشــل مبــارش 

ــد.   ــك العــريب بالتأكي عــى قطــاع البنــوك ومهنــا البن

ــي  ــان الرئي ــوال املقاصــة، الرشي ــاع ام مكــا اكن النقط
واملــورد احلكــويم الرئيــي، أثــره فميــا يتعلــق بدفــع 
رواتــب القطــاع العــام ودفــع مســتحقات املورديــن وقــدرة 
احلكومــة عــى املــي خبطهتــا التطويريــة والتعامــل مــع  

ــا. جاحئــة كورون

وقــد هشــد قطــاع الــرشاكت خــالل العــام تراجعــًا يف 
ارتفــاع  مــع  ترافــق  الــذي  األمــر  الســيولة  مســتويات 
كنتيجــة  املبيعــات  املعــادة واخنفــاض  الشــياكت  جحــم 
الرشائيــة  القــدرة  تراجعــت  مكــا  املتكــررة  لإلغالقــات 
ــد  ــتثنائية. وق ــروف اإلس ــذه الظ ــل ه ــراد يف ظ ــدى االف ل
ــراض  ــى مســتويات اإلق ــا ع ــل وغريه ــذه العوام ــرت ه أث
ســواء للــرشاكت أو األفــراد ممــا إنعكــس عــى اإليــرادات 

تحت الضوء

البنك العربي يحافظ على موقفه المالي القوي خالل عام الجائحة 

الناجتــة عــن العمليــات املرصفيــة املتعــددة وأســتوجب 
زيــادة املخصصــات املرصفيــة مقابــل حمافــظ اإلقــراض.
مكــا  هشــدت نســب الفوائــد العامليــة عــى العمــالت 
ــدول بضــخ  ــام ال ــة قي ــورو إخنفاضــًا نتيج ــدوالر والي اكل
األمــوال يف اقتصاداهتــا للتعامــل مــع تبعــات جاحئــة 
ــد  ــرادات الفوائ ــر أيضــا عــى إي ــذي أث ــا األمــر ال كورون

املختلفــة.

ويف ضــوء لك هــذه الظــروف والتحديــات غــري املســبوقة 
حيــث   2019 بالعــام  مقارنــة  البنــك  أداء  تأثــر  فقــد 
 %  34.8 الرائب بنســبة  بعــد  األربــاح  اخنفضــت 
نــزوال مــن 65.4 مليــون  لتصبــح 42.6 مليــون دوالر 
دوالر ، مكــا اخنفضــت االيــرادات التشــغيلية بنســبة 9.2 % مببلــغ 
15.3 مليــون دوالر أمريــي لتصبــح 151.8 مليــون دوالر 
أمريــي كنتيجــة للعوامــل ســابقة الذكــر. وباملقابــل فقــد 

معززًا  بمالءة مالية عالية وسيولة مرتفعة
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ــادة يف املصاريــف التشــغيلية بنســبة 15 %  حصــل زي
ــون دوالر  ــح 94.5 ملي ــون دوالر لتصب ــغ 12.4 ملي مببل

ــي.  أمري

وعــى الــرمغ مــن هــذه املعطيــات فقــد بلغــت نســبة 
الديــون املتعــرة إىل امجــايل احملفظة 3.5 % وجتاوزت 
البنــك  الديــون 100%. كذلــك حافــظ  نســبة تغطيــة 
العــريب عــى موقفــه املــايل القــوي معــززًا مبــالءة ماليــة 
عاليــة وســيولة مرتفعــة، حيــث بلغــت نســبة التهسيــالت 
املرصفيــة إىل الودائــع 54 % وبلغــت نســبة كفايــة راس 

ــال %14.07. امل

 % 10 بنســبة  الودائــع  البنــك منــوا يف  حقــق  مكــا 
 3573 لتصبــح  أمريــي  دوالر  مببلغ 316 مليــون 
مليــون دوالر أمريــي. يف حــني حقــق البنــك منــوا يف 
التهسيــالت املرصفيــة بنســبة 4.3 % مببلــغ 79 مليــون 

دوالر.  مليــون   1920 لتصبــح  أمريــي  دوالر 

واســتجابة للتحديــات والصعوبــات الــي واكبــت جاحئــة 
كورونــا وانجسامــا مــع التوجهــات واملبــادرات الصــادرة 
عــن اجلهــات الرقابيــة وســلطة النقــد الفلســطينية، فقــد 
قــام البنــك العــريب باختــاذ العديــد مــن االجــراءات 
واخلطــوات مضــن سياســات وإجــراءات معــل حصيفــة 
ــاع  ــواء لقط ــة س ــأة األزم ــن وط ــف م ســامهت بالتخفي
الــرشاكت أو االفــراد، فقــد معــل البنــك عــى توفــري 
ــل األقســاط  ــة املختلفــة مبــا فهيــا تأجي ــول المتويلي احلل
تســديد  وتأجيــل  والعمــوالت،  الفوائــد  وختفيــض 
االعمتــادات املســتندية وتأخــري اســتحقاق الشــياكت 

ــون.  ــة للدي ــادة اجلدول وإع

مكــا شــارك يف برنــاجم المتويــل )اســتدامة( الــذي 
ــرا وخاصــة الــرشاكت  اســهتدف القطاعــات االكــر تأث
الصغــرية واملتوســطة احلجــم هبــدف إعــادة حتريــك 
ــودة  ــة وع ــات األزم ــن تداعي ــة االقتصــاد واحلــد م جعل
عــدد كبــري مــن القطاعــات االقتصاديــة ملتابعــة ســري 

أمعاهلــا.

ــغ  ــك العــريب بالتــربع مببل ــام البن ــا إىل قي وأود اإلشــارة هن
2 مليــون دوالر لصنــدوق »وقفــة عــز« انطالقــًا مــن الواجــب 
الوطــين للبنــك ويف إطــار مســؤوليته املجمتعيــة جتــاه تعزيــز 
هــذا  إىل حماربــة  الراميــة  الوطنيــة  واملبــادرات  اجلهــود 
ــة  ــة واالقتصادي ــه الصحي ــاره وتداعيات ــن آث ــاء واحلــد م الوب
واالجمتاعيــة عــى فلســطني. مكــا قــام موظفــو البنــك العــريب 
ــار  ــف دين ــة 200 أل ــربع بقمي ــدمي ت ــك بتق ــطني كذل يف فلس
لصنــدوق )وقفــة ِعــز( انطالقــًا مــن حــس املســؤولية وجتســيدًا 
لــروح التاكفــل واملواطنــة الصاحلــة واحلــرص الصــادق عــى 

تلبيــة نــداء الوطــن حتــت خمتلــف الظــروف والتحديــات.

ــي  ــام الحال ــال الع ــم خ ــي خطتك ــا ه ·     م
لتجــاوز تلــك اآلثــار وماهــي أبــرز البرامــج التــي 

ســتنفذونها )خال العــام( ؟
ــة  ــك عــى توظيــف اكف ــا معــل البن ــة جاحئــة كورون ــذ بداي من
ــات هــذه األزمــة غــري  ــه للتعامــل مــع تداعي ــه وإماكنيات طاقات
ــع  ــل م ــة بالتعام ــه املتعلق ــك خطط ــل البن ــث فّع ــبوقة حي املس
األزمــات. وقــد قامــت جلنــة الطــوارئ العليــا يف البنــك بالعمــل 
عــى مــدار الســاعة للتواصــل الــدامئ مع خمتلــف اجلهات ذات 
العالقــة ووضــع اخلطــط البديلــة لضــان اســمترارية معليــات 
ــار  ــن اآلث ــف م ــات والتخفي ــف القطاع ــه ملختل ــك وخدمات البن
ــراءات  ــة إج ــزتام باكف ــع االل ــة م ــذه اجلاحئ ــن ه ــة ع النامج
الســالمة واألمــان داخــل فروعــه ومقراتــه ومبــا حيفــظ حصــة 

ــه. ــه ومعمتدي وســالمة موظفي

 مكــا معــل البنــك وبشــل حثيــث عــى توجيــه معمتديــه 
لالســتفادة مــن خدماتــه الرمقيــة املتاكملــة والــي هسلــت عــى 
املعمتديــن تنفيــذ معلياهتــم املرصفيــة يف ظــل اجلاحئــة دون 
احلاجــة للتوجــه ملقــرات البنــك وفروعــه بطــرق هسلــة وآمنــة.
اســمترارية  عــى  خــاص  وبشــل  البنــك  مكــا حيــرص   
التواصــل مــع معمتديــه مــن خمتلــف القطاعــات وذلــك للوقــوف 
عــى متطلباهتــم والعمــل عــى تقــدمي الــدمع واإلســناد املمكــن 
ــد  ــي ق ــة ال ــول املرصفي ــات واحلل ــق باخلدم ــا يتعل ــم فمي هل

حيتاجوهنــا.   
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وبشــل مــواٍز، يســمتر البنــك يف معليــة التطويــر والتحول 
الرمقــي الــي تمشــل اكفــة اخلدمــات املرصفيــة عــى 
ــن  ــة لملعمتدي ــات املقدم ــة واخلدم ــه الداخلي ــد امعال صعي
والــي ظهــرت أمهيهتــا بشــل كبــري خــالل اجلاحئــة. 
حيــث يقــدم البنــك خدمــة عــريب كونكــت لقطــاع الــرشاكت 
والــي تتيــح للــرشاكت إدارة حســاباهتا بكفــاءة وبشــل 
متاكمــل مــن خــالل شــبكة االنرتنــت واألجهــزة احملمولــة 
الذكيــة، هــذا إىل جانــب تطبيــق عــريب موبايــل الــذي 
يقــدم اخلدمــات املرصفيــة لقطــاع االفــراد حيــث يــم 
تطويــر وتعزيــز خدماتــه بشــل دامئ ومســمتر ممــا ميكــن 
معمتــدي البنــك مــن إمتــام معامالهتــم املرصفيــة بــل 

ــة وأمــان، مــن أي مــاكن عــى مــدار الســاعة.  هسول

مكــا يقــوم البنــك بتعزيــز اســتخدام األجهــزة احلديثــة 
للخدمــات الذاتيــة الرمقيــة مثــل جهــاز الــرصاف االيل 
التفاعــي ITM حيــث مت تركيــب 4 أجهــزة وســيم تركيــب 
جهازيــن إضافيــني خــالل هــذا العــام هــذا إىل جانــب 
ــة.  ــات االلي ــداع الشــياكت يف الرصاف ــات إي ــري خدم توف

 )Kiosk ( كذلــك يقــدم البنــك أجهــزة اخلدمــة الذاتيــة
ــات لملعمتديــن تمشــل  ــح مجموعــة مــن اخلدم ــي تتي وال
إصــدار واســتبدال البطاقــات بشــل فــوري مــن الفــرع .
 Arabi االلكرتونيــة  احملفظــة  تعزيزاســتخدام  وســيم 
Wallet الــي مت اطالقهــا مؤخــرًا إىل جانــب مجموعــة 
ــك  ــه البن ــع توج ــة متاشــيا م ــات الرمقي ــن اخلدم أخــرى م

ــة. ــة املرصفي ــد يف الصناع ــو جدي ــا ه ــة م ــو مواكب حن

ــروع  ــح ف ــه بفت ــبكة فروع ــز ش ــك بتعزي ــيقوم البن ــك س كذل
وتركيــب  القامئــة  الفــروع  مــن  عــدد  جديــدة، وحتديــث 

رصافــات آليــة جديــدة يف مناطــق حتتاجهــا.

وســيعمل البنــك بشــل حثيــث مــع القطــاع اخلــاص هبــدف 
مواصلــة متويــل املشــاريع الكبــرية واملتوســطة والصغــرية 
مضــن معايــري ائمتانيــة ســلمية هبــدف املســامهة يف تعزيــز 

االقتصاد. 
مكــا ان البنــك يعمــل عــى توســيع نطــاق اإلقــراض لقطــاع 
االفــراد مضــن بــراجم وعــروض جديــدة تســهتدف القطــاع 

الســكين بشــل خــاص. 
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مليـون
من جوائز حساب التوفير

شيقل

1800300700
www.hbtf.com

جائزة كبرى سنوية قيمتها مليون شيقل في شهر 
كانون ا�ول، وجائزتان نصف سنوية قيمة كل منهـا 
 3 إلى  با�ضافة  حزيران،  شهر  في  شيقل   250,000
جوائز شهرية (عدا شهري حزيران وكانون ا�ول) قيمة 

كل منها 50,000 شيقل
شيقل في   10,000 جائزة ترضية قيمة كل منها   20

كل من حزيران وكانون ا�ول

حسابات التوفير الخاضعة للحملة غيـر مستثناة 
من آلية توزيع الفوائد

الجوائز خاضعة لقوانين ضريبة الدخل

هذه الحملة خاضعة لشروط وأحكام البنك

ا�سكان  بنك  لفروع  مخّصصة  الحملة  جوائز 
في فلسطين فقط

افتح أو غذِّ حساب التوفيـــر بقيمـــة 200 دينـار (أو ما يعـادلـه 

بالدوالر أو الشيقل) لفرصة ربح جوائز نقدية عديدة، كلمــــــا 

زاد رصيــــد حسابــــك زادت فرصتـك بالربـح

شيقل
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جوائزنا
لـهــــذا
الـعـام

��� شيقل

في حزيرانفي كانون ا�ول

µجوائز ترضيةشهري

     

تبدأ الحملة بتاريخ 2021/3/1 وتنتهي بتاريخ 2021/12/31
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العربيــة  املنطقــة  فلسطني-عاشــت  يف  اهلل-البنــوك  رام 
ــة يف  ــة صعب ــًا اقتصادي والعــامل يف العــام املــايض ظروف
ظــل تفــي جاحئــة »كورونــا«، ولكــن فلســطني عاشــت 
ــث  ــة، حي ــر صعوب ــة اســتثنائية وأك ــروف بطريق ــذه الظ ه
انقطعــت رواتــب العاملــني يف الوظيفــة العموميــة ألكــر مــن 
ــدمع اخلــاريج للســلطة  ــك احنــرس ال ســبعة أهشــر، وكذل
الفلســطنيية بنســبة كبــرية، باإلضافــة إىل توقــف جعلــة 
ــني  ــن العامل ــات اآلالف م ــرر م ــر، وت ــاج والتصدي اإلنت
يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة بســبب تفــي فــريوس 

ــا.  كورون

وبالــرمغ مــن اشــتداد اجلاحئــة الــي محلــت حتديــات 
ــة، إال  ــة والصحي ــدة االقتصادي ــع األصع ــى مجي ــرية ع كب
أهنــا اكنــت بالنســبة لبنــك فلســطني فرصــة مــن أجــل تطويــر 
منصاتــه اإللكرتونيــة ونرشهــا، وفرصــة أيضــًا لتســويقها، 
ــه عــى االســتفادة  حيــث اســمتر البنــك يف تجشيــع معالئ
مــن اخلدمــات اإللكرتونيــة بــداًل مــن زيــارة الفــروع يف ظــل 

ــة الطــوارئ. حال

ويؤكــد الســيد محمــود الشــوا املديــر العــام لبنــك فلســطني 
أن اســتخدام القنــوات اإللكرتونيــة الــي يوفرهــا البنــك 
الفــروع  بفتــح  البنــك  قــام  مكــا  بنســبة %140.  زادت 
أثنــاء اإلغالقــات بالتنســيق مــع الــرشاكت الكــربى واألفــراد 
ذوي اإلحتياجــات الطارئــة. حيــث قــام البنــك بتيســري أمعال 
الــرشاكت والتجــارة الدوليــة مــع فلســطني وتنفيــذ احلــواالت 
اخلارجيــة، واســتقبال اإليداعــات مــن الــرشاكت التجاريــة 

بنك فلسطني... مسامهة ممتزة
 لدمع شبكة األمان االجمتايع للرشاحئ املترضرة

والصناعيــة الكــربى مضــن جهــود ترصيــف األمــوال 
الناجتــة عــن الــدورة االقتصاديــة يف املصانــع اإلنتاجيــة 

ــة.  ــة واملعامــل الزراعي والــرشاكت التجاري

ــل جتــاوز  ــن أج ــة م ــك بنشــاطه مبرون مكــا اســمتر البن
األزمــة عــرب مســاعدة املقرتضــني مــن اكفــة الــرشاحئ 
لتعزيــز مصــودمه عــرب تأجيــل األقســاط املســتحقة لعــدة 
أهشــر. وعــى ختفيــض القيــود املفروضــة عــى المتويــل 
لــدى القطاعــات اإلنتاجيــة، حيــث قــام بإعــادة جدولــة 
اســتدامة  برنــاجم  يف  واإلخنــراط  القــروض  وهيلكــة 
إلقــراض الــرشاكت الصغــرية املتأثــرة جباحئــة كورونــا.
وقــد ألــى هــذا بظاللــه عــى معــل بنــك فلســطني وعــى 
قميــة األربــاح املتحققــة للعــام املــايض حيــث اخنفضــت 

بنســبة %41. 

تحت الضوء
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خطط للعام الحالي
وحــول خطــط البنــك خــالل العــام احلــايل لتجــاوز اآلثــار 
الســلبية الــي خلفهــا عــام اجلاحئــة، قــال الشــوا  »إن 
جنــب  إىل  جنبــًا  العمــل  العــام  هــذا  أولوياتنــا يف 
املكونــات  ومجيــع  املــدين  واملجمتــع  احلكومــة  مــع 
االقتصاديــة ملاكحفــة الوبــاء واخلــروج مــن هــذه األزمــة 

بأقــل األرضار«.

وأضــاف« ســامهنا يف توفــري املــوارد املاليــة لــدمع 
شــبكة األمــان االجمتــايع للــرشاحئ املتــررة مــن هــذا 
ــي تضــم  ــك فلســطني، ال ــة بن ــت مجموع ــاء، وقدم الوب
العــريب، رشكــة  البنــك اإلســاليم  فلســطني،  )بنــك 
PalPay، رشكــة الوســاطة( مبلغــا وصــل إىل حــوايل 
8 ماليــني شــيقل تضمنــت مســامهات مــن موظــي 
البنــك بقميــة مليــون شــيقل عــرب صنــدوق »وقفــة عــز«. 
وتابع«مكــا مقنــا حبشــد األمــوال مــن الفلســطينيني 
املغرتبــني خــارج الوطــن، لتنجســم هــذه املســامهات مــع 
ــات  ــه موازن ــد الفلســطينية، بتوجي تعلميــات ســلطة النق
املســؤولية اإلجمتاعيــة ملســاندة احلكومــة يف جهودهــا 

ملاكحفــة انتشــار هــذه اجلاحئــة«. 

ولفــت الشــوا إىل قيــام البنــك خــالل العــام احلــايل 
ــث  ــة، حي ــوزارة الصح ــون شــيقل ل ــربع بقميــة ملي بالت

ســيم ختصيصهــا لــرشاء ســيارات لنقــل الكوادر 
الطبيــة إىل منــازل مصــايب جاحئــة كورونــا يف 
املنــازل، باإلضافــة إىل تقــدمي الرعايــة األوليــة 
لملــرىض يف اكفــة احملافظــات الفلســطينية. 
ويــأيت  هــذا التــربع مــن البنــك إنطالقــًا مــن 
إميانــه بــرورة الوقــوف إىل جانــب أبنــاء وبنات 
ــة يف  ــات وزارة الصح ــزًا إلماكني شــعبنا، وتعزي

ــة اجلاحئــة.  مواجه

ويف جمــال األمعــال املرصفيــة، قــال الشــوا »حنــن ســنتبع 
ــالت  ــح التهسي ــني من ــا ب ــوازي م ــن ت ــة م ــات حصيف سياس
ــة الــي حتافــظ عــى مصــود العمــل يف املشــاريع  اإلئمتاني
ــاج  ــات اإلنت ــرية واملتوســطة، لضــان اســمترار معلي الصغ
وتلبيــة االحتياجــات املاليــة مجلهــور معالئنا األفــراد من جهة. 
ــاع التعلميــات اخلاصــة  ــل عــى اتب ــة أخــرى، نعم ومــن جه
ــًا  ــا يومي ــات الــي تردن ــة، ودراســة الطلب باملخاطــر االئمتاني

ــك«. حفاظــًا عــى أمــوال املودعــني وحقــوق مســامهي البن

أصرار على تحقيق األهداف
واكــد الشــوا أن  البنــك يبــذل جهــودا كبــرية، ويســري بإرصار 
حنــو حتقيــق أهدافــه، عــرب سياســة التعامــل مبرونــة وحمكــة 

 *الشوا: 
القنــوات  اســتخدام  نســبة  زادت 
%140 بنســبة  اإللكترونيــة 
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مــع األحــداث، ليســمتر يف تقــدمي اخلدمــات املرصفيــة 
املرصفيــة؛  بالــرباجم  اخلاصــة  اإلعالنيــة  ومحالتــه 
كــرباجم حســابات التوفــري، واخلدمــات اإللكرتونيــة، 
ومحلــة نقاطــم، ومحــالت دمع املــرأة عــرب برنــاجم 
»فلســطينية«، وتطويــر البطاقــات الــي يصدرهــا البنك. 
فضــاًل عــن توجهــات البنــك حنــو الرمقنــة ومواصلــة 
تطويــر خدماتنــا اإللكرتونيــة، ليكــون الرياديــني واألوائــل 

ــة.  ــا املالي ــورة التكنولوجي حنــو ث

ويضيــف الشــوا »نــرى بــأن مســتقبل العمــل املــرصيف 
ومــن  الراكئــز،  أمه  كأحــد  الرمقنــة  حنــو  يســري 
هنــا جعلنــا الرمقنــة مــن أمه االســرتاتيجيات الــي 
اعمتادناهــا للســنوات القادمــة. حيــث أن تنفيــذ هــذه 
املقدمــة.  املنتجــات  عــى  ســينعكس  االســرتاتيجية 
ومــن ذلــك، تعزيــز خدمــات املوبايــل واالنرتنــت البنــي 
ــذ  ــن تنفي ــم م ــالف رشاحئه ــى اخت ــا ع ــني معالئن لمتك
دون  املنصــات  هــذه  عــرب  البنكيــة  معامالهتــم  اكفــة 
احلاجــة إىل زيــارة الفــروع واملاكتــب«، مشــريا إىل ان 
ــف  ــم فهيــا توظي ــة ي ــك يــح للوصــول إىل مرحل البن
الفــروع واملاكتــب لتقــدمي املشــورة املاليــة والــرتوجي 
للخدمــات واملنتجــات املرصفيــة. وقــد أظهــرت »جاحئــة 
كورونــا« أمهيــة اإلرساع يف تطبيــق وتنفيــذ اخلدمــات 

اإللكرتونيــة. 
كذلــك، فســيم احلفــاظ عــى منظومــة القــمي الــي تبناها 
البنــك حنــو متكــني املــرأة والشــباب والريــادة واحلفــاظ 

ــز االســتدامة والمشــول املــايل والهنــوض  ــة، وتعزي عــى البيئ
باملارســات الفضــى يف احلومكــة واملجمتــع. 

نمو في عدد من المؤشرات المالية 
جسلــت النتــاجئ املاليــة ملجموعــة بنــك فلســطني للعــام 2020، 
مــن مؤرشاهتــا، حيــث زادت قميــة  عــدد  منــوًا جيــدًا يف 
5,8 مليــار دوالر،  10.4% لتصــل إىل  املوجــودات بنســبة 
مكــا ارتفعــت ودائــع العمــالء لتصــل إىل 4,8 مليــار دوالر 
بعــد أن اكنــت 3,87 مليــار وبنســبة منــو بلغــت %17.4، 
مكــا صعــدت التهسيــالت اإلئمتانيــة بنســبة 9.6 % لتصــل 
ــار.  ــت 2,9 ملي ــارات دوالر بعــد أن اكن إىل حــوايل 3,26 ملي
ــة لتصــل إىل 433  ــوق املســامهني يف املجموع ــت حق وارتفع
مليــون دوالر، ورأس املــال املدفــوع إىل 208 ماليــني دوالر. 

وباحلديــث عــن األربــاح الصافيــة، فقــد اخنفضــت لتصــل 
وذلــك   % 41.2 بنســبة  أمريــي،  دوالر  مليــون   22,8
بفعــل ختصيــص مبالــغ تــدين تهسيــالت ائمتانيــة امتثــااًل 
لملعيــار احملاســي الــدويل رمق 9. حيــث أن جــزءًا مــن هــذه 
ــرية  ــن املشــاريع الصغ ــدد م ــر ع ــن تع املخصصــات جنــم ع
واملتوســطة يف ظــل اجلاحئــة والظــروف الــي مــرت هبــا 

فلســطني. 

وبــرمغ ذلــك، يقــول الشــوا »ننظــر إىل املســتقبل نظــرة ملؤهــا 
التفــاؤل، آملــني انهتــاء هــذه األزمــات ال ســميا هــذه اجلاحئــة 
ــع  ــق هبــذا العــام مجي ــى أن يتحق ــي آملتنــا كثــريًا، ونمت ال

ــة  واالســتقالل«. ــال شــعبنا حنــو احلري ــا وآم آمالن
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رام اهلل-البنــوك يف فلســطني- قــال الســيد صــالح هــديم 

ــك اســتطاع خــالل  ــك القــدس إن البن الرئيــس التنفيــذي لبن

ــايل رمغ  ــزه امل ــة مرك ــاظ عــى متان ــن احلف ــام 2020 م الع

ــة املقاصــة. ــا وأزم ظــروف جاحئــة كورون

وأشــار هــديم يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" إىل أنــه 

رمغ جاحئــة كوفيــد19- املســمترة وتبعيــات أزمــة املقاصــة، 

ــتقرار، إال  ــدم االس ــن ع ــة م ــدث حال ــي هش ــاع ال واألوض

ــة مركــزه  ــك القــدس متكــن مــن احملافظــة عــى متان أن بن

ــن خــالل منــو  ــك م ــام 2020 ويتضــح ذل ــايل خــالل الع امل

ــار دوالر،  ــك بنســبة %5 لتصــل إىل 1.4 ملي ــودات البن موج

مقارنــة مــع 1.3 مليــار دوالر هنايــة العــام 2019، مكــا 

ــك  ــد خــالل العــام 2020، ويظهرذل ــك أداءه اجلي واصــل البن

مــن خــالل منــو إمجــايل ودائــع العمــالء خــالل العــام 2020 

مببلــغ 69 مليــون دوالر وبنســبة منــو بلغــت 7% لتصــل 

دوالر  مليــار   1.03 مــع  مقارنــة  دوالر  مليــار   1.1 إىل 

هنايــة العــام 2019، مــا انعكــس عــى حمفظــة التهسيــالت 

ــون دوالر  ــغ 52.8 ملي ــوَا مببل ــت من ــي جسل ــة وال االئمتاني

وبنســبة منــو بلغــت 7% لتصــل إىل 847 مليــون دوالرمكــا 

يف هنايــة العــام 2020 مقارنــة مــع 794 مليــون دوالر مكــا 

ــام 2019  ــة الع يف هناي

ولفــت إىل أن األثــر  احلقيــي مــن تداعيــات  تلــك األزمــات  

ظهــر يف اخنفــاض اإليــرادات التشــغيلة إىل 65 مليــون 

دوالر يف العــام 2020 باملقارنــة مــع 66 مليــون دوالر للعــام  

2019 نتيجــة تراجــع ارتفــاع أســعار الفوائــد العامليــة، مكــا 

ــي  ــياق الطبي ــات يف الس ــادة املخصص ــك يف زي ــر ذل ظه

بســداد  اإللــزتام  يف  القطاعــات  بعــض  تأخــر  نتيجــة 

الطبيعيــة يف  البنــك  سياســية  وهــذا مضــن  املديونيــات 

ــات. ــداد املديوني ــة بس ــر مرتبط ــة خماط ــوط ألي التح

أثر الجائحة على أداء البنك
وحــول أثــر جاحئــة كورونــا وأزمــة املقاصــة عــى األداء املــايل 

ــام  ــع الع ــع مطل ــه م ــديم ان ــني ه ــام 2020 ب ــالل الع ــك خ للبن

ــة ســبهبا  ــة مالي ــن أزم ــو م ــة للت ــت فلســطني خارج 2020، اكن

ــطينية  ــب الفلس ــدات الرائ ــن عائ ــة م ــات االرسائيلي االقتطاع

)املقاصــة( أدت إىل توقــف حتويــل هــذه العائــدات إىل اخلزينــة 

الفلســطينية لســبعة أهشــر بــني آذار وترشيــن األول 2019، 

ــري  ــة وغ ــري املتوقع ــا غ ــات جاحئــة كورون ــا تداعي ــه بعده لتواج

املخطــط هلــا وأصابــت العــامل بأمجعــه، إضافــة إىل عــودة أزمــة 

املقاصــة خــالل العــام 2020 والــي زادت األوضــاع ســوءًا، 

ولكــن الــدور الّســباق لســلطة النقــد الفلســطينية بدعــوة املــدراء 

العامــني للبنــوك للتشــاور والتنبــأ بالقــرارات والتعلميــات الواجــب 

اختاذهــا للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة الناجتــة عــن األزمــة 

الصحيــة )كوفيــد19( وأزمــة املقاصــة والــي متثلــت بتأجيــل 

األقســاط، انعكســت إجيابــا عــى األفــراد الذيــن تأثــروا ســلبًا 

بنك القدس يحافظ على متانة مركزه المالي 
خالل العام  2020

تحت الضوء
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ــا  ــل ديوهن ــن حتصي ــن م ــي مل تمتك ــرشاكت ال ــى ال وع

ــًا. ــل قــرارًا صائب ــرار التأجي فــاكن ق

ــك  ــدس انصــب يف تل ــك الق ــد اهلــديم أن اهمتــام بن وأك

ــا  ــة مي ــري الوقائي ــراءات والتداب ــى اختــاذ اإلج ــرتة ع الف

يتناســب مــع تعلميــات ســلطة النقــد الفلســطينية للتخفيــف 

مــن أثــر هــذه التحديــات عــى البنــك مــن جهــة وعــى 

معالئــه مــن جهــة أخــرى، حيــث ُشــلكت جلنــة إلدارة 

ــدمي  ــاظ عــى إســمترار تق ــت مهمهتــا احلف ــات، اكن األزم

اخلدمــة لاكفــة العمــالء يف لك املناطــق يف ظــل حالــة 

الطــوراىء ومــن بــني هــذه اإلجــراءات تأجيــل دفعــات 

املقرتضــني لألفــراد والــرشاكت  وكذلــك تأجيــل االقســاط 

ــادة  ــك إىل  زي ــة، مكــا جلــأ البن ــات اإلئمتاني عــى البطاق

ســقوف الحســب وااليــداع النقــدي عــى أجهــزة الــرصاف 

اآليل، بالتــوازي مــع توفــري بطاقــة الــرصاف اآليل للعمــالء 

ــالق  ــة إىل إط ــك، وإضاف ــك لبيت ــة بطاقت ــالل خدم ــن خ م

القطــاع  دمع  تســهتدف  وتهسيــالت  حتفزيــة  بــراجم 

اخلــاص ومتكينــه مــن القيــام بــدوره يف تعزيــز المنــو 

االقتصــادي مــن خــالل حزمــة مــن اإلجــراءات، هتــدف إىل 

ــة. ــة الصحي ــن خماطراألزم ــاع واحلــد م ــني القط متك

ــة ومناســبة  ــة معــل حصي ــري بيئ ــك يف توف  واســمتر البن

ملوظفيــه، مــن أجــل احلفــاظ عــى ســري العمــل  حيــث 

عــى  لإلجابــة  البنكيــة  اخلدمــات  مركــز  إســمترمعل 

عــرب  االجمتاعــات  عقــد  ومت  العمــالء،  إستفســارات 

بيئــة تكنولوجيــة  املــريئ، مــن خــالل توفــري  اإلتصــال 

آمنــة إلجنــاز العمــل عــن بعــد ومراعــاة الضوابــط املتعلقــة 

ــر  ــا، وتطوي ــات ورسيهت ــة البيان ــى خصوصي ــاظ ع باحلف

خدمــة التواصــل بــني املوظفــني الســمترار العمــل.

خطة البنك لتجاوز آثار الجائحة
ــال  ــار اجلاحئــة، ق ــك لتجــاوز آث ــق خبطــة البن وفميــا يتعل

هــديم"ألن أثــر اجلاحئــة مســمترة ويف مرحلــة أمعــق، 

نتــوىخ يف بنــك القــدس أقــى درجــات اليقظــة مــن أجــل 

حتقيــق أهدافنــا، حيــث مت إعــادة ترتيــب األولويــات وضبــط 

املصاريــف للحفــاظ عــى بيانــات ماليــة مســتقرة وهيلع مت 

بنــاء موزانــة تعكــس هــذا التوجــه، مكــا مت اإلســتفادة مــن 

ــًا  ــا واملــي قدم ــاظ عــى موقعن ــدروس الســابقة للحف ال

حنــو آفــاق حتــايك المنــو، وهيلع مت تكريــس اجلهــود لتطبيــق اخلطــة 

اإلســرتاتيجية مــن خــالل دراســة ملفــات العمــالء بشــل مكثــف 

وحهثــم عــى احلصــول عــى تهسيــالت مُمهنجــة حبيــث تكــون هلــا 

فــرتة ســداد واحضــة تتناســب مــع طبيعــة العمــل ممــا يقلــل إحمتاليــة 

التعــر ومواجهــة أي حتديــات وتداعيــات".

وأضــاف" ســنواصل يف بنــك القــدس تطبيــق إســرتاتيجية التحــول 

الرمقــي عــرب االســتمثار يف تطويــر القنــوات اإللكرتونيــة واملنصــات 

الرمقيــة املتعــددة اخلاصــة بالبنــك والــي  ُتظهــر ارتفاعــا مــا نســبته 

وإرتفاعــا   Quds smart املوبايــل  تطبيــق  مــن مشــرتيك   %87

 Qudsi On مــا نســبته 65% مــن مشــرتيك اإلنرتنــت البنــي

ــوم بالواقــع  ــات يعــرف الي ــك مــن أجــل التكيــف مــع مــا ب Line وذل

ــة إىل إطــالق خدمــة  ــد التحــول الرمقــي، إضاف ــد عــى صعي اجلدي

ــة  ــوري" عــرب تقني ــرة يف فلســطني ويه "AlQuds ف ــة وألول م نوعي

ــك  ــني معــالء بن ــورًا ب ــوال ف ــل األم ــح حتوي ــي تتي Blockchain  وال

ــي يف األردن،  ــك األردين الكوي ــدس يف فلســطني ومعــالء البن الق

بــدون معــوالت وعــى مــدار الســاعة مــن خــالل القنــوات اإللكرتونيــة 

لــكال البنكــني ومكــا جــاري دراســة توســيع هــذه الشــبكة مــع بنــوك 

أخــرى.

 وأكــد أن البنــك حيــرص يف هــذا العــام  عــى تطبيــق السياســات 

الكفيلــة لتعزيــز أداء موظــي البنــك يف ظــل األزمــة هبــدف اســمترار 

العمــل وخدمــة العمــالء مــن خــالل تقســمي معــل املوظفــني يف ماكتــب 

اإلدارة العامــة والفــروع واملاكتــب مبــا نســبته 50%، عــالوة عــى 

تطبيــق سلســلة مــن اإلجــراءات  بتفعيــل خطــة الــدوام املــزيل بشــل 

ــة مــن  ــذ التدابــري األساســية للوقاي لكــي وجــزيئ، إضافــة إىل تنفي

العــدوى لاكفــة فــروع وماكتــب البنــك.

*هدمي:
سنواصل تطبيق إستراتيجية 
التحول الرقمي عبر االستثمار 

في تطوير القنوات اإللكترونية 
والمنصات الرقمي
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مل   2020 عــام  أن  فلســطني-رمغ  يف  اهلل-البنــوك  رام 
يكــن مفرحــًا للقطــاع املــرصيف بشــل عــام، غــري أن 
البنــك اإلســاليم الفلســطيين ينظــر بتفــاؤل للعــام احلــايل 
عــى مجيــع األصعــدة لتجــاوز اآلثــار الســلبية الــي خلفهتا 

ــا. جاحئــة كورون

ويؤكــد معــاد الســعدي املديــر العــام للبنــك االســاليم 
الفلســطيين يف لقــاء مع"البنــوك يف فلســطني " أن جاحئــة 
ــا فرضــت حتديــات كبــرية عــى القطــاع املــرصيف  كورون
القطــاع  مؤسســات  وكبقيــة  املنــرصم،  العــام  خــالل 
املــرصيف تأثــر البنــك اإلســاليم الفلســطيين بالتداعيــات 
االقتصاديــة الســلبية هلــذه اجلاحئــة والــي اكن مــن بيهنــا 
التباطــؤ يف منــو الودائــع والمتويــالت وعــدم االنتظــام 
ــياكت  ــداد الش ــاع أع ــالء وارتف ــات العم ــداد الزتام يف س
الراجعــة، وتأجيــل أقســاط المتويــالت القامئــة وعــدم الثبات 

ــيولة. ــرة الس يف وف
ــات  ــة هــذه التحدي ــا زاد مــن صعوب ــني الســعدي أن م  وب
تزامهنــا مــع أزمــة ماليــة للحكومــة الفلســطينية بفعــل عــدم 
اســتالم أمــوال املقاصــة لعــدة أهشــر، ومــا نتــج عــن ذلــك 
ــة  ــن ســداد األقســاط املرتتب ــني م ــن املوظف ــدم متك ــن ع م
ــة  علهيــم نتيجــة عــدم انتظــام رصف رواتهبــم ، وباإلضاف
أيضــًا  ملزتمــًا  البنــك  اكن  فقــد  التحديــات  تلــك  إىل 
ــل للحكومــة ملســاعدهتا عــى  باملســامهة يف تقــدمي المتوي
اإليفــاء بالزتاماهتــا جتــاه املوظفــني والقطــاع اخلــاص 
ــى  ــة أيضــًا ع ــع احملافظ ــرة باجلاحئــة، م ــات املتأث والف

خض الســيولة النقديــة يف الســوق. 
وملواجهــة لك تلــك التحديــات جممتعــة، يشــري الســعدي 
إىل البنــك معــل بــروح الفريــق وفعــل خطــط الطــوارئ 
الســمترارية األمعال وإدارة املخاطر، وعزز االســتمثار يف 

»االسالمي الفلسطيني«.. 
نظرة تفاؤل  بتحقيق نجاحات جديدة  خالل العام الحالي 

تقنيــات الرمقنــة، وشــلكت إجراءاتــه هــذه منوذجــًا حيتــذى 
، وذلــك بفعــل الرؤيــة احلكميــة ملجلــس اإلدارة واســترشافه 
املســتقبل مــن خــالل إجراءاتــه االســتباقية املبنيــة عــى 
اســرتاتيجيات وخطــط متطــورة مكنــت البنــك مــن احلفــاظ 
عــى ســالمة معالئــه وموظفيــه وجتنــب أي خماطــر حممتلــة 
عــرب  احلفــاظ عــى متانــة حمفظتــه وتعزيــز مــؤرشات 
ــن  ــات الناجتــة ع ــع الضغوط ــل م ــة للتعام ــيولة النقدي الس
تأجيــل مســتحقات المتويــالت، باإلضافــة إلحيــاء المتويالت 
املتأثــرة مــن خــالل التواصــل مــع أحصاهبــا ومســاعدهتم 
عــى جتــاوز هــذه األزمــة حبلــول تتوافــق مــع أحــاكم 

ــة اإلســالمية. الرشيع
الــي فرضهتــا  العصيبــة واالســتثنائية  الظــروف  ورمغ 
ــة للحكومــة  ــا ومــا صاحهبــا مــن أزمــة مالي جاحئــة كورون
إال أن البنــك وبفعــل إجراءاتــه وخططــه الداخليــة وامتثالــه 
لتعلميــات اجلهــات الرقابيــة اســتطاع أن حيقــق نتــاجئ 
جيــدة عــى مســتوى األداء املــايل، تتناســب مــع مــا جــرى  
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مكــا تتضمــن اخلطــة احلــد مــن املخاطــر املرتتبــة عــى 
متطــورة  إجــراءات  اتبــاع  خــالل  مــن  البنــك  أمعــال 
ــة  ــات الرقابي ــات اجله ــال لتعلمي ــر واالمتث إلدارة املخاط
والتعلميــات الداخليــة واخلارجيــة املتعلقــة بذلــك مــع 
التقيــمي املســمتر ألداء حمفظــة البنــك. باإلضافــة إىل 
ذلــك ســيواصل البنــك العمــل البتــاكر خدمــات ومنتجــات 
ــك يف  ــالء وذل ــات العم ــي احتياج ــورة تل إســالمية متط

خمتلــف املجــاالت. 

العــام  خــالل  نســى  القــول"  إىل  الســعدي  وخلــص 
ــاء  ــة وبن ــات الرمقن ــز االســتمثار يف تقني احلــايل لتعزي
رشااكت جديــدة هبــدف رفــع كفــاءة وجــودة أمعــال 
البنــك وتعزيــز تقنيــات التواصــل مــع العمــالء، باإلضافــة 
إىل ذلــك ســنواصل االســتمثار يف الــاكدر البــرشي 
عــرب اســتقطاب الكفــاءات وتطويــر مهــارات العاملــني 
ــا نؤمــن أن الــاكدر البــرشي املمتــز هــو  وقدراهتــم ألنن

أســاس النجــاح".

التخطيــط لــه، فعــى ســبيل املثــال ارتفعــت حقــوق امللكيــة 
 112.7 مــع  مقارنــة  دوالر  مليــون   123.3 حــوايل  إىل 
مليــون دوالر يف هنايــة عــام 2019 بارتفــاع بلغــت نســبته 
 1.51 حــوايل  إىل  البنــك  موجــودات  وزادت   %9.42
ــام  ــة ع ــار دوالر هناي ــت 1.31 ملي ــد أن اكن ــار دوالر بع ملي
2019 بارتفــاع نســبته 14.91 %، بيمنــا بلــغ مجمــوع 

املطلوبــات 1.38 مليــار دوالر مقابــل 1.20 مليــار دوالر 
ــاع بلغــت نســبته 15.42%. مكــا  ــام 2019 بارتف ــة ع هناي
منــت ودائــع العمــالء لتصبــح 1.16 مليــار دوالر مــن 1.05 
منــو  بنســبة  أي   2019 العــام  هنايــة  دوالر يف  مليــار 
بلغــت 10.45% مقابــل ارتفــاع بالمتويــالت املبــارشة إىل 
يف  دوالر  مليــون   770,48 مــن  دوالر  مليــون   885,47

ــت %14.92. ــام 2019 أي بنســبة منــو بلغ ــة ع هناي

وحــول خطــة البنــك خــالل العــام احلــايل لتجاوز تلــك اآلثار، 
قــال الســعدي" حنــن ننظــر للعــام 2021 ولكنــا ثقــة يف 
املــي بتحقيــق جناحــات جديــدة عــى خمتلــف األصعــدة، 
ألننــا نعمــل وفــق خطة اســرتاتيجية وضعها جملــس اإلدارة 
ــإلدارة واحلومكــة  ــة ل ــري العاملي مســتندًا إىل أفضــل املعاي
ــًا  ــل علهيــا تبع ــا أو التعدي ــى تطويره ــل ع الرشــيدة ويعم

للظــروف واملتغــريات الداخليــة واخلارجيــة".

وأضــاف" خطــة للعــام احلــايل غنيــة بالعديــد مــن املشــاريع 
اجلديــدة الــي تســتند إىل قاعــدة صلبــة ترتكز عــى تطبيق 
مبــادئ الرشيعــة االســالمية واحلومكــة الرشــيدة ومنظومــة 
ــة متطــورة ومتجــددة ُمخّســرة خلدمــة العمــالء  ــة رمقي بنكي

واملســامهني".

*السعدي:
 تأثرنا كباقي القطاع المصرفي 
بالتداعيات االقتصادية السلبية 

لجائحة كورونا
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»اإلسالمي العربي«... 
سياسة تحوط عالية وركائز ائتمانية متينة 

تحت الضوء

البنــك  أكــد مديــر عــام  رام اهلل-البنــوك يف فلســطني- 
االســاليم العــريب الســيد هــاين نــارص أن البنــك يمتتــع 
بسياســة حتــوط عاليــة وراكئــز ائمتانيــة متينــة مكنتــه مــن 
جتــاوز انعاكســات جاحئــة كورونــا والتخفيــف مــن آثارهــا.

ــوك يف فلســطني« إىل  ــع »البن ــاء م ــارص يف لق وأشــار ن
ــاجئ منــو ممــزة خــالل العــام  ــق نت ــك واصــل حتقي أن البن
ــى حصــص  ــه جنــح يف االســتحواذ ع ــًا أن ــت، مبين الفائ
أكــرب  ليكــون  املــرصيف،  القطــاع  يف  جديــدة  ســوقية 
ــص  ــي ن ــة إســالمية يف فلســطني. وفميــا ي مؤسســة مالي

ــاء: اللق

*كيف أثرت جائحة كورونا وأزمة المقاصة على األداء المالي للبنك خال العام 2020؟
جاحئــة كورونــا أثــرت بشــل ســلي عــى االقتصــاد 
العاملــي، وعــى فلســطني بشــل خــاص، عــى صعيــد 
البنــك اإلســاليم العــريب فــإن البنــك يتبــع سياســة حتــوط 
عاليــة، هــذه السياســة تعمتــد يف جوهرهــا تقيــمي املخاطــر 
املتعــددة والــي يــم متابعهتــا بشــل مســمتر مــن اإلدارة 

التنفيذيــة واللجــان املختصــة الــي مت تشــكيلها وتقــوم 
ــراءات   ــمتر، إن اإلج ــل دوري ومس ــات بش ــد اجمتاع بعق
والسياســات االئمتانيــة الــي ينهتجهــا البنــك تعمتــد عــى 
ــك  ــاعدة البن ــوي يف مس ــل ق ــت بش ــة أهسم ــز متين راكئ
عــى جتــاوز انعاكســات اجلاحئــة والتخفيــف مــن آثارهــا.

ما هي أبرز المؤشرات المالية ألداء البنك في هذا العام؟
واصــل البنــك حتقيــق نتــاجئ منــو ممزة، وهــذا العــام يعترب 
عامــًا مهــًا يف منــو حصــة البنــك الســوقية حيــث انعكســت 
نتاجئــه املاليــة عــى زيــادة حصتــه الســوقية واالســتحواذ 
القطــاع املــرصيف  عــى حصــص ســوقية جديــدة يف 

وليكــون أكــرب مؤسســة ماليــة إســالمية يف فلســطني.

ــار  املوجــودات: ارتفعــت موجــودات البنــك إىل 1.557 ملي

دوالر لتصبــح احلصــة الســوقية  7.8 % مقارنــة مــع 7.1 % 

يف العــام 2019.

الودائــع: ارتفعــت إمجــايل الودائــع إىل 1.296 مليــار 

دوالر لتصــل حصتــه الســوقية إىل  8.6 % مقارنــة مــع 

.2019 العــام  يف   % 7.6

ــون  ــالت  إىل 945 ملي ــالت: وصــل إمجــايل المتوي المتوي

دوالر لتصــل حصتــه الســوقية إىل 9.4 % مقارنــة مــع 

.2019 العــام  يف   % 8.4
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*ناصر:
 البنك واصل تحقيق نتائج 

نمو مميزة واالستحواذ على 
حصص سوقية جديدة  

*ما خطتكم خال العام الحالي لتجاوز تلك اآلثار وماأبرز البرامج التي ستنفذونها ؟

ــر  ــى تطوي ــة جبــد ع ــنوات املاضي ــك يف الس معــل البن
اخلدمــات اإللكرتونيــة لرتتــي ملســتوى يــوامئ حاجــة 
ــات  ــول اخلدم ــز وص ــامهت يف تعزي ــث س ــالء، حي العم
ــات  ــذه اخلدم ــن ه ــات، وم ــن اإلغالق ــرمغ م ــالء بال للعم
للنقــد  الفــوري  اإليــداع  خدمــة  البنــي،  التطبيــق 
الفــرع  وخدمــات  اآليل،  الــرصاف  عــرب  والشــياكت 
املتنقــل والــذي ينفــرد فيــه البنــك بــني البنــوك اإلســالمية 
يف فلســطني، حيــث قــدم الفــرع املتنقــل خدماتــه لملناطق 
املغلقــة لتهسيــل وصــول موظــي القطــاع العــام للرصاف 
وحســب رواتهبــم أثنــاء اإلغــالق، وخدمــة احلجــز املســبق 
أيضــًا والــي يمتــز فهيــا البنــك اإلســاليم العــريب 
ــة  ــامه اخلدم ــرصيف، وتس ــاع امل ــوك يف القط ــن البن ع
ــع  ــك بشــل منظــم ومن ــروع البن ــالء لف يف وصــول العم
االكتظــاظ، وغريهــا العديــد مــن اخلدمــات، مكــا أن 
البنــك مســمتر يف تطويــر اخلدمــات اإللكرتونيــة بشــل 
أوســع وهنــاك خدمــات الكرتونيــة جديــدة ســيقوم البنــك 

ــًا. ــا قريب بطرحه

ــى  ــل ع ــه جيــري العم ــات، فإن ــرباجم واخلدم ــد ال عــى صعي
طــرح مجموعــة مــن اخلدمــات واملنتجــات اجلديــدة، باإلضافــة 
ــع ســلطة  ــاون م ــذي مت طرحــه بالتع ــاجم اســتدامة ال إىل برن
النقــد هبــدف دمع املشــاريع الصغــرية والفــات األكــر تــررًا 

مــن جاحئــة كورونــا.
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بانورامــــــــا 
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بانورامــــــــا 

مليون شيقل الجائزة الكبرى نهاية العام
 بنــك اإلســكان يطلــق حملــة حســابات توفيــر

للعــام 2021
انطالقــا مــن سياســة البنــك اهلادفــة لتعزيــز ثقافــة االدخــار 

ــك  ــق بن ــم، أطل ــم وثقهت ــى والهئ ــم ع ــه وماكفأهت ــدى معالئ ل
اإلســاكن محلتــه الرتوجييــة اخلاصــة حبســابات التوفــري للعام 
ــدم  ــيقل تق ــون ش ــربى ملي ــزة الك ــة اجلائ ــغ قمي 2021، وتبل
ــك ســعيا مــن البنــك لتجشيــع املواطــن  ــة العــام، وذل يف هناي
الفلســطيين بشــل عــام ومعــالء البنــك بشــل خــاص عــى 
ــدى  ــن ل ــح املدخري ــر من ــب آخ ــن جان ــار، وم ــري واالدخ التوف
ــرية  ــع األمعــار فرصــًا كب ــات ومجي ــة القطاع ــن اكف ــك م البن

ــرية. ــدة وبقــمي كب ــز عدي ــوز جبوائ للف
ويســى بنــك اإلســاكن يف فلســطني إىل تقــدمي جوائــز عــى 
حســابات التوفــري بشــل دوري، وذلــك للحفــاظ عــى معــالء 
البنــك احلاليــني وحهثــم عــى زيــادة ايداعاهتــم يف حســابات 

التوفــري والرتحيــب بالعمــالء اجلــدد.
شــيقل   150,000 تقــدمي  عــى  اجلديــدة  امحللــة  وتقــوم 
هشريــا عــدا هشــري حزيــران واكنــون األول موزعــة عــى 3 
لــل فائــز، وتزيــد  ألــف شــيقل  فائزيــن بواقــع 50,000 
قميــة اجلائــزة يف هشــر حزيــران لتصــل إىل 500,000 
ــع 250,000 شــيقل  ــني بواق ــن اثن ــى فائزي ــوزع ع شــيقل ت
لــل فائــز، عــى أن تتضاعــف اجلائــزة يف هنايــة العــام إىل 

ــز واحــد.  ــون شــيقل ولفائ ملي
مكــا ســيقدم البنــك خــالل امحللــة جوائــز ترضيــة بقميــة 
100,000 شــيقل لعــرشة فائزيــن يف هشــر حزيــران بواقــع 
شــيقل   100,000 وكذلــك  فائــز  لــل  شــيقل   10,000
 10,000 بواقــع  أول  اكنــون  هشــر  يف  فائزيــن  لعــرشة 
شــيقل لــل فائــز، وليصبــح إمجــايل قميــة اجلوائــز املقدمــة 
ــدد  ــام 2,900,000 شــيقل ولع ــك اإلســاكن هلــذا الع ــن بن م

ــز. 47 فائ

اإلقلــي  املديــر  أكــد  عــى امحللــة،  لــه  تعليــق  ويف 
ــك  ــرص البن ــرزاهلل ح ــامة ح ــيد أس ــك اإلســاكن الس لبن
التوفــري  حســابات  أحصــاب  مــن  بعمالئــه  واهمتامــه 
بنــك  لــدى  للتوفــري  جــدد  معــالء  اســتقطاب  وكذلــك 
اإلســاكن، ليحظــى امجليــع بفــرص عديــدة للفــوز جبوائــز 
ــة  ــيقل يف هناي ــون ش ــزة امللي ــا جائ ــرية أكربه ــة كب نقدي
العــام. مكــا أشــار إىل أن لك مدخــر لــدى البنــك مــن 
العمــالء احلاليــني بقميــة 200 دينــار أو مــا يعادهلــا 
بالعمــالت األخــرى )دوالر، شــيقل(، وأي معيــل جديــد 
ــة  ــح حســاب توفــري بنفــس القميــة خــالل فــرتة امحلل يفت
ســتكون لــه فــرص الفــوز باجلوائــز النقديــة العديــدة 
والكبــرية، ولكــا زاد رصيــد حســاب التوفــري زادت فرص 
الفــوز. مكــا أكــد املديــر اإلقلــي أن هــذه امحللــة جــاءت 
بشــل أســايس تقديــرا لعمــالء البنــك عــى ادخــارمه يف 
بنــك اإلســاكن، ولوالهئــم الــدامئ وثقهتــم خبدمــات البنــك 

املرصفيــة املتعــددة واملمتــزة.

مليـون
من جوائز حساب التوفير

شيقل

1800300700
www.hbtf.com

جائزة كبرى سنوية قيمتها مليون شيقل في شهر 
كانون ا�ول، وجائزتان نصف سنوية قيمة كل منهـا 
 3 إلى  با�ضافة  حزيران،  شهر  في  شيقل   250,000
جوائز شهرية (عدا شهري حزيران وكانون ا�ول) قيمة 

كل منها 50,000 شيقل
شيقل في   10,000 جائزة ترضية قيمة كل منها   20

كل من حزيران وكانون ا�ول

حسابات التوفير الخاضعة للحملة غيـر مستثناة 
من آلية توزيع الفوائد

الجوائز خاضعة لقوانين ضريبة الدخل

هذه الحملة خاضعة لشروط وأحكام البنك

ا�سكان  بنك  لفروع  مخّصصة  الحملة  جوائز 
في فلسطين فقط

افتح أو غذِّ حساب التوفيـــر بقيمـــة 200 دينـار (أو ما يعـادلـه 

بالدوالر أو الشيقل) لفرصة ربح جوائز نقدية عديدة، كلمــــــا 

زاد رصيــــد حسابــــك زادت فرصتـك بالربـح
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في حزيرانفي كانون ا�ول
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 بنك اإلسكان يكرم موظفاته بمناسبة يوم المرأة العالمي

مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي والــذي يصــادف الثامــن 
مــن آذار، ودمعــًا مــن البنــك لــدور املــرأة احليــوي 
ــره  ــاكن يف مق ــك اإلس ــرم بن ــع، ك ــد يف املجمت والرائ
بــاإلدارة اإلقلمييــة واكفــه فروعــه موظفاتــه تقديــًرا 
ــا لدورهــن املمــز يف تقــدم مســرية  جلهودهــن وامتناًن
البنــك. وقــد حظيــت الفعاليــة بتفاعــل كبــري مــن موظفات 
البنــك، والــاليت عــربن مــن جانهبــن عــن امتناهنــن هلــذا 
التكــرمي والــذي لعــب دورا يف تجشيعهــن عــى مواصلة 
مســرية العطــاء يف هــذه املؤسســة العريقــة. مــن جانبه، 
ــك  ــر اإلقلــي لبن مثــن الســيد أســامة حــرز اهلل املدي
اإلســاكن دور موظفاتــه يف تمنيــة ورفعــة املؤسســة 

شــاكرا جهودهــن املتواصلــة وتفانهيــن بالعمــل، ممتنيــًا هلــن 
ــك  ــال بن ــأيت احتف ــدم والنجــاح والعطــاء. وي ــن التق ــدا م مزي
اإلســاكن بيــوم املــرأة العاملــي، تقديــرًا منــه إلجنــازات املــرأة 
عــى خمتلــف األصعــدة ودورهــا الرائــد يف دمع مســرية 
البنــاء والتمنيــة. يذكــر أن بنــك اإلســاكن يــويل املــرأة بشــل 
ــرأة  ــدمع امل ــة ل ــود املمكن ــذل اجله ــًا خاصــًا، ويب ــام اهمتام ع
ــات مضــن سلســلة  ــة املجــاالت والقطاع الفلســطينية يف اكف
الفعاليــات الــي يقــوم برعايهتــا واملندرجــة مضــن بــراجم 
املســؤولية االجمتاعيــة الــي يقــوم هبــا البنــك ســنويا يف اكفــة 

حمافظــات الوطــن.

بنك اإلسكان ينظم يومًا طبيًا لفحص العيون لموظفيه

نظــم بنــك اإلســاكن يوًمــا طبًيــا جمانًيــا لفحــص العيــون 
اإلدارة  البنــك يف  مقــر  وذلــك يف  البنــك،  ملوظــي 
 ADcom اإلقلمييــة بــرام اهلل وبالتعــاون مــع رشكــة

optics   لألجهــزة والبضائــع البرصيــة.
ــون شــامل لملوظفــني  ــوم الطــي حفــص عي ــل الي وختل
مــن خــالل طبيــب عيــون واختصــايص برصيــات وقــد 
مت تقــدمي النصــاحئ الطبيــة لاكفــة املوظفــني حســب 

ــم. ــاجئ حفوصاهت نت
بــدوره، أثــى الســيد أســامة حــرزاهلل املديــر اإلقلــي 
ــة العمــل،  ــك االســاكن عــى جهــود الرشكــة وحرفي لبن

ــراء  ــة إج ــني، وهسول ــع املوظف ــني م ــاون املختص ــاد بتع وأش
الفحوصــات ودقهتــا. 

 ADcom مــن جهــة أخــرى، نــوه املديــر التنفيــذي لرشكــة
optics الســيد دمحم دراوشــة إىل أن إدارتــه تســى دامئــا 
لفتــح آفــاق التعــاون بيهنــا وبــني العديــد مــن املؤسســات، 
وشــكر بنــك اإلســاكن عــى االســتضافة واليــوم الطــي املمز.
وشــكر املوظفــون القامئــني عــى هــذا اليــوم الطــي وجهــودمه 
الــي بذلوهــا لتنظميــه، والــي تــم عــن حــرص إدارة البنــك 

والرشكــة عــى ســالمهتم.
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KPMG مستشارا لتطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية لمجموعة البنك الوطن
متاشــيا مــع تبين مجموعــة البنك الوطين لملارســات الفضى 
حلومكــة الــرشاكت، وتعزيــزا لذلــك مــن خــالل  اتفاقيــة الــدمع 
 ،EBRD((الفــين مــع البنــك األورويب إلعــادة االمعــار والتمنيــة
مكستشــار  رشكة KPMG العامليــة  عــى  االختيــار  وقــع 
املؤسســاتية  للحامكيــة  شــامل  تخشيــص  إلجــراء  خــاص 
يف البنــك الوطــين والبنــك االســاليم الفلســطيين- التابــع 
لــه- بغيــة تطويــر خطــة معــل تفصيليــة لتعزيــز املارســات 
الفضــى حلومكــة الــرشاكت. وتــأيت هــذه الدراســة بــدمع مــن 
وزارة اخلارجيــة وشــؤون الكومنولــث الربيطانيــة )FCDO( من 
خــالل صنــدوق »متعــدد املاحنــني« التابــع للبنــك األورويب 
ــذي  ــرشوع ال ــذا امل ــن خــالل ه ــة. وم ــادة االمعــار والتمني إلع
بإجــراء  هشرا،ســتقوم KPMG العاملية   18 ملــدة  سيســمتر 
ــل التنظــي،  ــك اهلي ــني مبــا يف ذل ــص ألنمظــة البنك تخشي

والتبعيــات  واملســؤوليات،  والوظائــف  االداري،  والتكويــن 
االداريــة وخطــوط الــدمع واملســاءلة املقدمــة لــإلدارة واملجلــس 
الرقابــة  وأنمظــة  املخاطــر  وإدارة  عنــه،  املنبثقــة  واللجــان 
الداخليــة، إضافــة إىل االفصاحــات املاليــة وغــري املاليــة، ومــن 
ــة  ــة للحامكي ــر خطــة متاكمل ــات لتطوي بعدهــا اخلــروج بتوصي
املؤسســاتية ومراقبــة تطبيقهــا بالشــل األمثــل وتقــدمي الــدمع 

ــك. ــق ذل ــالزم لتحقي ال

ــذي  ــس التنفي ــال الرئي ــامئ بأمع ــال الق ــك، ق ــى ذل ــا ع وتعليق
للبنــك الوطــين الســيد زاهــر معــال، إن هــذا املــرشوع هــو 
األمشــل يف جمــال حومكــة الــرشاكت يف تــارخي القطــاع 
اهلــام  املــرشوع  هــذا  ان  مؤكــدا  الفلســطيين،  املــرصيف 
ــة  ــل مضــن مجموع ــري وأطــر العم ــن مســتوى معاي ســيعزز م
البنــك الوطــين، ويــدمع أيضــا مــن قدرتــه عــى إدارة وتقليــص 

ــة.  املخاطــر احملمتل

10 مايين دوالر لتمويل مشاريع إنتاجية بقيادة نساء من البنك الوطني

اســمترارا لــدوره يف متكــني املــرأة الفلســطينية اقتصاديــا 
ومبناســبة حلــول هشــر املــرأة ويــوم املــرأة العاملــي، أطلــق 
ــدم  ــذي يق ــاريع« ال ــايت مش ــاجم »حي ــين برن ــك الوط البن
متويــال بقميــة 10 ماليــني دوالر إلنشــاء مشــاريع إنتاجيــة 
ــقف  ــطينيات. ويصــل س ــاء فلس ــادة نس ــل بقي ــدرة للدخ م
المتويــل لملــرشوع الواحــد إىل 100 الــف دوالر، بأســعار 
فوائــد تفضيليــة ومضانــات مرنــة، إضافــة إىل مــدة ســداد 
متتــد إىل 6 ســنوات وفــرتة مســاح تصــل إىل ســتة أهشــر. 
مكــا ويتيــح الربنــاجم لملدخــرات مضــن »حيايت« اســتغالل 
كمتويــل  قميتــه  أضعــاف   4 عــى  للحصــول  توفريهــن 
لتطويــر مشــاريعهن اإلنتاجيــة. ومــن خــالل الربنــاجم ســيم 
ايضــا اختيــار 3 مشــاريع رياديــة ومتويلهــا دون أي فوائــد 
أو رحبيــة مكســامهة جممتعيــة مــن البنــك لــدمع املشــاريع 

الرياديــة.

مــن جانبــه، قــدم القــامئ بأمعــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك 
ــة لملــرأة الفلســطينية  الوطــين الســيد زاهــر معــال، الهتنئ
مشــيدا  املــرأة  وهشــر  العاملــي  املــرأة  يــوم  مبناســبة 
باإلجنــازات الــي حتققهــا يف خمتلــف القطاعــات عــى 
إىل  معــال  وأشــار  املوجــودة.  التحديــات  مــن  الــرمغ 
أن البنــك الوطــين مكــا لك عــام يف آذار يعايــد املــرأة 
ــام  ــذ الع ــأى ه ــث ارت ــه اخلاصــة، حي الفلســطينية بطريقت
أن ميــول مشــاريع إنتاجيــة بقيادهتــا بقميــة 10 ماليــني 
دوالر لملســامهة بمتكيهنــا اقتصاديــا خاصــة يف ظــل 
جاحئــة كورونــا وتداعياهتــا االقتصاديــة عــن طريــق برنــاجم 
مســتدام بســقف يعــد األعــى الــذي يرصــد ملشــاريع بقيادة 
املــرأة الفلســطينية بــني البنــوك يف اجلهــاز املــرصيف 

الفلســطيين.

بانورامــــــــا 
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و يتعهد برفع نسبة النساء في المراكز القيادية بواقع 25 % حتى العام 2022

ــي  ــرع اجلــرس« ال ــة »ق خــالل مشــاركته يف احتفالي
مــع  افــرتايض  بشــل  فلســطني  بورصــة  نمظهتــا 
رشاكهئــا هيئــة األمم املتحــدة لملــرأة ومؤسســة المتويل 
الدوليــة، وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية لملســاواة 
بــني اجلنســني مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي، تعهــد 
البنــك الوطــين برفــع نســبة متثيــل النســاء يف املراكــز 
القياديــة يف العمــل بواقــع 25 % حــى منتصــف العــام 
2022. وجــاء ذلــك مضــن مداخلــة لعضــوة جملــس 

ــة. ــق خــالل االحتفالي ــال زري ــك الوطــين من ادارة البن

ويف لكمهتــا، عرضــت زريــق جتربــة البنــك الوطــين 
ــق  ــرأة الفلســطينية واملســامهة يف حتقي ــني امل يف متك
مــن  أو  العمــل  ســواء يف  اجلنســني  بــني  املســاواة 
ــا، أو  ــا هل ــي خيصصه ــة ال ــات املرصفي ــالل املنتج خ
مضــن برنــاجم مســؤوليته االجمتاعيــة. حيــث أكــدت 
زريــق ان البنــك الوطــين اكن الســباق بــني البنــوك يف 
فلســطني إىل تقســمي الســوق وفقــا للنــوع االجمتــايع، 
وختصيــص منتجــات مرصفيــة خاصــة باملــرأة توفــر 
غــري  ماليــة  ممــزات  وتعطهيــا  هلــا  املــايل  األمــان 
مألوفــة. موحضــة تقــدمي البنــك منــذ العــام 2015 مبلــغ 

3.5 مليــون دوالر دون فوائــد أو أي رحبيــة للبنــك، لمتويــل 
مشــاريع مــدرة للدخــل بقيــادة نســاء، مشــرية إىل أن الربنــاجم 
تتــوج بقصــص جنــاح لنســاء فلســطينيات رياديــات مســتقالت 
ــدة يف  ــف جدي ــن وظائ ــق ذاهتــن وخلق ــا اســتطعن، حتقي مالي

ــل الفلســطيين. ــوق العم س

ــالل  ــن خ ــك م ــك الوطــين كذل ــق مســامهة البن وأوحضــت زري
ــايل لملــرأة الفلســطينية، مشــرية  ــز المشــول امل براجمــه لتعزي
ــوم 58 %  ــك الي ــدى البن ــن النســاء ل ــوغ نســبة املُدخــرات م إىل بل
أي أن نســبهتم فاقــت املدخريــن مــن الذكــور، إضافــة إىل بلــوغ 
نســبة النســاء مــن قاعــدة معــالء البنــك 35 %، ويه من النســب 

األعــى يف اجلهــاز املــرصيف الفلســطيين.

متكــني  مبــادئ  يتبــى  الوطــين  البنــك  ان  ذكــره  واجلديــر 
لملــرأة  املتحــدة  األمم  هيئــة  عــن  املرأة WEPs املنبثقــة 
وامليثــاق العاملــي لــألمم املتحــدة، منــذ العــام 2015. واكن 
ــي تبنهتــا وجعلهتــا اطــار  ــوك ال ــل املؤسســات والبن ــن أوائ م
معــل لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني يف املنتجــات واخلدمــات 
الــي يقدمهــا وأيضــا يف مــاكن العمــل ومــن خــالل مبادراتــه 

املجمتعيــة. ومســامهاته 
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مصرف الصفا يعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في نهاية العام 2020 

ــربى  ــز الك ــى اجلوائ ــا الحســب ع ــرى مــرصف الصف أج
ــني  ــني كربي ــن جائزت ــارة ع ــري ويه عب ــة التوف مضــن محل
بقميــة 100 ألــف شــيقل  لــل جائــزة، ومهــا اجلائــزة 
الثانيــة والثالثــة محللــة التوفــري الــي أطلقهــا املــرصف 

للعــام 2020.

ــى دمحم  ــيل مث ــة أس ــن اآلنس ــب لك م ــاز بالحس ــد ف وق
عبيــد مــن جنــني، والســيد حــامت منــر فهمــي عفــوري مــن 

ــس نابل
الربغــويث  نضــال  الســيد  املــرصف  عــام  مديــر  وهنــأ 
الفائزيــن باجلوائــز الكــربى مضــن محلــة التوفــري، مؤكــدًا 
ــن  ــالء م ــاء العم ــعيه إىل إرض ــيواصل س ــرصف س أن امل
خمتلــف الــرشاحئ والفــات الباحثــني عــن خدمــات الصريفــة 
اإلســالمية املمتــزة، وتوفــري بــراجم التوفــري واجلوائــز 
التجشيعيــة  الــي حتفــز ثقافــة التوفــري واالدخــار للعمــالء، 
وكذلــك الســي إىل رفــع مســتوى أداء الصريفــة اإلســالمية 
ــطيين  ــرصيف الفلس ــاع امل ــوض بالقط ــطني والهن يف فلس
مــا ســيصب يف مصلحــة تمنيــة وتعزيــز  بشــل عــام 

االقتصــاد الوطــين. 

وعــرب الفائــزون عــن فرحهتــم وســعادهتم لفــوزمه هبــذه 
ــزة  ــة املم ــات املرصفي ــزة، مشــيدين باخلدم ــز املم اجلوائ
الــي يقدمهــا مــرصف الصفــا لاكفــة معالئــه، داعــني غريمه 
ــح  ــن خــالل فت ــع املــرصف م ــل م ــالء إىل التعام ــن العم م

ــددة. ــتفادة يف براجمــه املتع ــة واالس ــابات مرصفي حس

يذكــر أن  محلــة التوفــري الــي اطلقهــا املــرصف يف العــام 
الفائــت 2020 والــي مل متنعــه الظــروف الصعبــة مــن 
إغــالق  يف العــام الفائــت مــن االســمترار بالحسوبــات 
ــر  ــز أك ــذه اجلوائ ــن ه ــث اســتفاد م ــز حي ــدمي اجلوائ وتق
ــة  ــزة اليومي ــدى املــرصف ســواء باجلائ ــال ل مــن 170 معي
ــالث بقميــة  ــربى الث ــز الك بقميــة  2000 شــيقل أو اجلوائ
ــزة، مكــا سيســمتر املــرصف  ــل جائ ــف شــيقل ل 100 أل
باطــالق محــالت توفــري جديــدة مجشعــة للعمــالء خــالل 

العــام اجلــاري 2021 .

بانورامــــــــا 
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املرصفيــة عــرب اإلنرتنــت، واملوبايــل بانــك، وخدمــة الــرصاف 
اآليل مبــا فهيــا االيــداع النقــدي، وخدمــة الرســائل القصــرية  
)SMS(، وذلــك متاشــيًا مــع سياســة املــرصف بالتهسيــل عــى 

املواطنــني، وتقــدمي أفضــل اخلدمــات املرصفيــة هلــم.

 بــدوره، اكــد مديــر عــام مــرصف الصفــا الســيد نضــال 
الربغــويث عــى أن املــرصف يســى إلطالق خدمــات ومنتجات 
تلــي احتياجــات العمــالء ومبــا يتناســب مــع أحــاكم الرشيعــة 
االســالمية، وذلــك يف إطــار حــرص املــرصف عــى توفــري 
أفضــل اخليــارات واملزايــا لعمالئــه، مكــا أوحض أن محلــة 
التوفــري ستســامه يف تجشيــع ثقافــة االدخــار لــدى العمــالء 
وتــأيت تقديــرًا مــن املــرصف لوالهئــم وثقهتــم خبدماتــه، حيــث 
هتــدف هــذه امحللــة لتحقيــق أمنيــات وتطلعــات الفائزيــن 
الهبجــة  وإدخــال  حياهتــم  يف  إجيــايب  تغيــري  وإحــداث 

والرسورعلهيــم.

و يطلق حملة جوائز حسابات التوفير 2021 

جوائــز  محلــة  الصفــا  مــرصف  أطلــق   – اهلل  رام 
حســابات التوفــري الــي ســتوفر باقــة متنوعــة مــن املزايــا 
لعمــالء املــرصف خاصــة بعــد النجــاح الكبــري الــذي 
حققــه حبملــة التوفــري الســابقة بالعــام 2020 حيــث 
ــالء  ــا للعم ــف جوائزه ــرصف أن تضاع ــأت إدارة امل ارت
حبيــث تقــدم امحللــة جوائــز يوميــة بقميــة 5000 شــيقل 
وجائــزة بقميــة 150 ألــف شــيقل لك ســتة هشــور، 
لتكــون مجمــوع اجلوائــز هلــذه امحللــة أكــر مــن مليــون 
شــيقل بانتظــار معــالء املــرصف مــن أحصــاب حســابات 

ــني واجلــدد. ــري احلالي التوف

ــة مــن هشــر شــباط للعــام 2021 وتنهتــي  ــدأ امحلل وتب
بهنايــة هــذا العــام ومتتــاز بهسولــة الدخــول فهيــا حيــث 
يلــزم فقــط فتــح حســاب توفــري بقميــة 100 دوالر أو مــا 
يعادهلــا بالعمــالت األخــرى للدخــول عــى الحســب، مكــا 
أن لك 100 دوالر إضافيــة تــودع باحلســاب تزيــد فرصة 
العميــل بالفــوز، وســتكون هــذه امحللــة لعمــالء املــرصف 
احلاليــني واجلــدد، باإلضافــة إىل إماكنيــة فتــح حســابت 
ــد  ــًا بواســطة أح ــرص دون 18 عام ــال الق ــري لألطف توف
الوالديــن مكــا ســيمتتع العمــالء مبجموعــة مــن اخلدمــات 
اخلدمــات  مثــل:  املجانيــة  اإللكرتونيــة  املرصفيــة 
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ــزة أفضــل  ــى جائ ــريب ع ــك اإلســاليم الع حصــل البن
بنــك إســاليم يف فلســطني للعــام 2020 وفــق أربــع 
 Global مؤسســات عامليــة تعــى بتقيــمي املصــارف ويه
.IFN و Emeafinance و World Finance و Finance
واجلديــر ذكــره، أن البنــك قــد حصــل عــى جائــزة أفضــل 
  IFN بنــك اســاليم عــى مــدار ثالثــة أعــوام متتاليــة مــن
و World Finance عــن العــام 2018 والعــام 2019 

.2020 والعــام 
وتــأيت مشــاركة البنــك باملنافســة عــى هــذه اجلوائــز 
ســنويا تعزيــزًا لثقــة معالئــه وإميانــا مــن البنــك بــأن 
القطــاع املــرصيف الفلســطيين يســتحق تســليط الضــوء 
هيلع عامليــا وخصوصــا القطــاع املــرصيف االســاليم 
ــات عــى  ــة مبــا يواجهــه هــذا القطــاع مــن صعوب مقارن
االقتصاديــة  لألوضــاع  نظــرا  االقتصــادي  املســتوى 
والسياســية احلاصلــة يف فلســطني وحرصــًا مــن البنــك 
لملحافظــة عــى امس فلســطني عامليــًا بــني املؤسســات 

والــرشاكت. االقتصاديــة 
بــدوره، بــني املديــر العــام للبنــك االســاليم العريب الســيد 
هــاين نــارص أن هــذه اجلوائــز يه اســمترار لالعرتافات 
الدوليــة بالقــمي واحلداثــة املرصفيــة للبنــك االســاليم 

ــن  ــد حس ــون عن ــدامئ ليك ــك ال ــي البن ــرًا لس ــريب وتقدي الع
ــة  ــات املرصفي ــاء مبســتوى اخلدم ــك باإلرتق ــه وذل ظــن معالئ
التطــور يف  مــع  متالمئــة  خدمــات مرصفيــة  واســتحداث 
االقتصــاد العاملــي ومتوافقــة مــع أحــاكم الرشيعــة اإلســالمية 
الغــراء وطــرح أفضــل احللــول املرصفيــة الهسلــة و الرسيعــة 
أن  وأوحض  لملجمتــع،  املتطــور  احليــاة  أســلوب  لتواكــب 
حصيلــة هــذه اجلوائــز دليــل حقيــي عــى االهمتــام العاملــي 

ــة. ــة الرمقي ــات املالي باخلدم

"اإلسامي العربي" يحصل على أربع جوائز كأفضل بنك إسامي في فلسطين للعام 2020

ويختتم البرنامج المصرفي الشامل لمجموعة من موظفيه الجدد
أهنــى البنــك االســاليم العــريب مؤخــرًا وعــرب اســتخدام 
االلكرتونيــة،  واملنصــات  املــريئ  التواصــل  تقنيــات 
برناجمــا تدريبيــا بعنــوان " الربنــاجم املــرصيف الشــامل 
" لتدريــب وتأهيــل مجموعــة مــن املوظفــني اجلــدد الذيــن 
مت تعييهنــم حديثــًا يف فــروع البنــك املختلفــة، وعــى 

ــط . ــوب والوس ــني يف اجلن دفعت

واشــمتل الربنــاجم عــى سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة بواقع 
)150( ســاعة تدريبيــة تضمنــت جوانــب العمــل املــرصيف 
ــك، وخاصــة اجلوانــب املتعلقــة باخلدمــات واملنتجــات  يف البن
هلــا  الــرشيع  والتأصيــل  واألســس  االســالمية  املرصفيــة 
باإلضافــة إىل اجلوانــب القانونيــة وخدمــة العمــالء والتســويق 
ــت الــرباجم مــن خــالل  ــث قدم مبشــاركة )41( موظفــًا، حي

بانورامــــــــا 
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ويجري السحب على الجائزة الكبرى بقيمة ربع مليون شيقل  لحملة "التوفير عليكم والفرص علينا" 

أجــرى البنــك اإلســاليم العــريب الحســب عــى اجلائــزة 
ــوم  ــا" ي ــرص علين ــم و الف ــري علي ــة "التوف الكــربى محلل
اإلدارة  مبــى  يف   2020-12-31 املوافــق  امخليــس 
ــس  ــس جمل ــة يف رام اهلل. وشــارك بالحســب رئي العام
اإلدارة الدكتــور عاطــف عالونــة ومديرعــام البنــك الســيد 
هــاين نــارص ونــواب املديــر العــام وطــامق اإلدارة العليــا 
ــة، واكنــت اجلائــزة مــن نصيــب ســعيد  والدوائــر الرقابي
احلــظ الســيد حســن عيــى حســن خــاروف مــن فــرع 

نابلــس.
بتــارخي  البنــك  أطلقهــا  الــي  التوفــري  ومتتــاز محلــة 
قميــة  حيــث  مــن  األفضــل  بأهنــا   2020/10/1
اجلوائزحيــث اكنــت قميــة اجلائــزة االســبوعية 10,000 
شــيقل، باإلضافــة إىل جائــزة كــربى بقميــة 250,000 
الــرشوط  إىل  باإلضافــة  امحللــة،  هنايــة  يف  شــيقل 
امليــرسة لملشــاركة والدخــول عــى الحســب حيــث ميكــن 
دوالر   100 بقميــة  توفــري  حســاب  فتــح  مواطــن  ألي 
والدخــول عــى الحســب مبــارشة وحتقيقــا ملبــدأ المشــول 
العمــالء  بتكــرمي  البنــك  رؤيــة  مــن  وانطالقــا  املــايل، 

مجموعــة مــن مــدراء ومســؤويل البنــك هبــدف تطويــر 
أداء املوظفــني وتزويــدمه بقاعــدة مــن املعــارف واخلــربات 
املرصفيــة يف شــى جمــاالت العمــل يف دوائــر وفــروع 
البنــك . وأشــار الســيد هــاين نــارص املديــر العــام للبنــك 
واإلداري  الفــين  والتطويــر  التدريــب  بــراجم  أن  إىل 
ممصــت لرفــع كفــاءة وجاهزيــة موظــي البنــك وأنمظتــه 
اخلدمــات  لتقــدمي  البنــك  خطــط  لتواكــب  وإجراءاتــه، 
املرصفيــة وتعزيزهــا مكــًا ونوعــًا مــن أجــل تطويــر األداء 

وتقــدمي أفضــل اخلدمــات للجمهــور والتوســع يف الســوق 
املــرصيف. مــن جانبــه، بــني مديــر املــوارد البرشيــة والتدريــب 
راتــب عطيــاين أن هــذه التدريبــات يه بــراجم أساســية يــم 
ــر  ــب لتطوي ــرة التدري ــل دائ ــن قب ــمتر م ــل مس ــا بش تنفيذه
مســتوى املعرفــة ومهــارات املوظفــني الذيــن يم تعييهنــم حديثًا 
يف البنــك حيــث يــم تصمميهــا بشــل مــدروس لتحقيــق هــدف 
رفــع اجلاهزيــة والتأهيــل اجليــد لملوظفــني اجلــدد ومبــا يعــزز 

ــة. ــة االســالمية احلديث ــادئ الصريف مب

ــدد ســنوات  ــة حســب ع ــني باعطاهئــم فرصــا إضافي احلالي
اشــرتاكهم بالبنــك وأيضــا تعزيــز ثقافــة التوفــري لملواطنــني. 
جيــدر اإلشــارة إىل أن جوائــز حســابات التوفــري جمــازة مــن 

ــوى والرقابــة الرشعيــة. ــة الفت هيئ
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الفلســطيين عــى جائــزة  البنــك اإلســاليم  حصــل 
املــرصف اإلســاليم األكــر أمانــًا يف فلســطني للعــام 
العــرب  لملرصفيــني  الــدويل  االحتــاد  مــن   2020

.»The Banking Executive« وجملتــه 
ــن  ــالن ع ــل نمظــه االحتــاد لإلع ــالل حف ــك خ ــاء ذل وج
ــام  ــز »المتــز واإلجنــاز املــرصيف للع ــن جبوائ الفائزي
ــني  ــن املرصفي ــٍد م ــريوت، حبضــور حش 2020« يف ب

ــة. ــة ومؤسســات إقلميي ــات رقابي ــرب وخشصي الع
ــك اإلســاليم الفلســطيين معــاد  ــر عــام البن ــال مدي وق
الســعدي إن حصــول البنــك عــى هــذه اجلائــزة، يــأيت 
بذهلــا باكفــة مراتبــه  الــي  الدؤوبــة  نتــاج اجلهــود 
لتطويــر اســرتاتيجياته يف خمتلــف املجــاالت دمعــًا 
وااللــزتام  املخاطــر  وإدارة  الرمقــي  التحــول  خلطــط 
ــاءة  ــه بكف ــن معل ــي تضم ــة ال ــري العاملي بأفضــل املعاي

ــالمية. ــه اإلس ــى هويت ــاظ ع ــع احلف ــة م وفاعلي

وأضــاف الســعدي خــالل لكمــٍة لــه يف احلفــل عــرب 
ــًا  ــام 2020 اكن ملي ــس:» الع ــو كونفران ــة الفيدي تقني
ــا  ــا، وم ــات جاحئــة كورون ــات خصوصــًا تداعي بالتحدي
ــا  ــة الفلســطينية، ولكنن ــة للحكوم ــة مالي ــن أزم ــا م تبعه
متكنــا مــن التعامــل معهــا وجتاوزهــا، حمافظــني عــى 

ــه«. ــت نفس ــا ومســامهينا يف الوق ــوق معالئن حق
وبــني الســعدي أن هــذا اإلجنــاز هــو تأكيــد عــى ثبــات 
أداء البنــك وجنــاح خططــه االســرتاتيجية بفعــل الرؤيــة 
املعايــري  ألفضــل  واتباعــه  اإلدارة  ملجلــس  احلكميــة 
لطــامق  الشــكر  مقدمــًا  الرشــيدة،  للحومكــة  العامليــة 

البنــك واكفــة العاملــني فيــه عــى جهــودمه املخلصــة واملعطــاءة 
ــك. ــق أهــداف البن لتحقي

ويف ســياق آخــر، أشــار الســعدي إىل جهــود البنــك املتواصلة 
لتعزيــز أمــن ومحايــة شــباكته وأنمظتــه وخدماتــه املرصفيــة، 
مشــريًا إىل حصــول البنــك هــذا العــام عــى هشــادة االمتثــال 
 PCI DSS لملعايــري العامليــة ألمــن بيانــات بطاقــات الدفــع
الــي متنــح للبنــوك واملؤسســات الــي تتعامــل مــع البطاقــات 
املرصفيــة مبختلــف أنواعهــا، هبــدف مضــان أعــى قــدر مــن 
امحلايــة ملعلومــات حامــل البطاقــة والبيانــات احلساســة هلــا، 

جتنبــًا لتعرضهــا ملخاطــر الرسقــة واالحتيــال.

يذكــر أن هــذه اجلائــزة منحــت للبنــك بنــاًء عــى تقيــمي أدائــه 
وفقــًا   ”The Banking Executive“ جملــة  قبــل  مــن 
ألفضــل املعايــري العامليــة املتبعــة يف قيــاس األداء املــرصيف.

بانورامــــــــا 
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وقــع البنــك اإلســاليم الفلســطيين و رشكــة االتصــاالت 
الفلســطينية “بالتــل« إحــدى رشاكت مجموعــة االتصــاالت 
الفلســطينية، اتفاقيــة رشاكــة لزتويــد البنــك خبدمــات احللــول 
ــز  ــة االســتضافة يف مراك ــة ICT وخدم ــة املتاكمل التكنولوجي

ــل«. ــات »بالت بيان

و جــرى توقيــع االتفاقيــة بــني لك مــن مديــر العــام للبنــك 
اإلســاليم الفلســطيين معــاد الســعدي واملديــر العــام لرشكــة 
االتصــاالت الفلســطينية » بالتــل « معــن مــم يف مركــز 

ــرية. ــة الب ــل« لقطــاع األمعــال مبدين »بالت

ــة التطــور التكنولــويج ودوره يف  وأكــد الســعدي عــى أمهي
منــو وتوســع القطــاع املرصيف، مشــريًا إىل أن هــذه االتفاقية 
تــأيت لتعزيــز توجــه البنــك حنــو تقــدمي أفضــل اخلدمــات 
املرصفيــة الشــاملة مبــا يلــي احتياجــات معالئــه املتجــددة من 
خــالل االســتفادة مــن خدمــات احللــول التكنولوجيــة املتاكملــة 
الظــروف  البنــك يف اكفــة  تــدمع اســمترار أمعــال  الــي 
واألوقــات، وذلــك انجسامــًا مــع اســرتاتيجيته للتحــول الرمقــي 
الراميــة إلحــداث نقلــٍة نوعيــة يف طريقــة وصــول العمــالء 
ــة دون  ــة املختلف ــات املرصفي ــع باخلدم إىل حســاباهتم والمتت

ــع مســتوى رضــامه  ــروع ومبــا يرف ــارة الف احلاجــة لزي
عــن اخلدمــات املقدمــة هلــم.

ــة  ــالل االتفاقي ــن خ ــة م ــات املقدم ــق باخلدم وفميــا يتعل
ــك  ــة ســمتّكن البن أشــار الســعدي إىل أن هــذه االتفاقي
 ICT مــن المتتــع خبدمــات احللــول التكنولوجيــة املتاكملــة
لزتويــد املواطــن الفلســطيين بأفضل اخلدمــات املرصفية 

يف الوقــت ذاتــه مضــان رسيــة وأمــن معلوماتــه.

ــك اإلســاليم الفلســطيين  ــة البن وتمتحــور رســالة ورؤي
والعرصيــة  النوعيــة  املرصفيــة  احللــول  تقــدمي  يف 
الشــاملة وفقــًا ألحــاكم الرشيعــة اإلســالمية واالســتمثار 
ــرتاتيجيًة  ــع اس ــا يض ــور، مك ــويج متط ــور تكنول مبنظ
ــول الرمقــي أمثــرت   ــة التح مدروســًة لملــي يف معلي
عــن إطــالق خدمــات رمقيــة رائــدة مثــل مركــز االتصــال 
الرمقــي الــذي يعمــل عــى مــدار 24 ســاعة، وخدمــات 
إســاليم أوناليــن وإســاليم موبايــل الــي تقــدم للعمــالء 
ــة  ــن خــالل بيئ ــة م ــات املرصفي ــن اخلدم ــة ممــزة م باق
هسلــة وآمنــة تعــزز التجربــة الرمقيــة للعمــالء مــن األفراد 

ــرشاكت. وال

و يوقــع اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع » بالتــل « لتقديم خدمــات الحلــول التكنولوجية 
المتكاملــة ICT وخدمــات اســتضافة المواقع
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عام جديــد وتوجهات متجددة
اســتقبل البنــك األهــي األردين العــام اجلديــد بتوجهاتــه 
حنــو تعزيــز املنتجــات واخلدمــات املقدمــة ملعمتديــه، ومبــا 
يتيــح هلــم إماكنيــة إمتــام معامالهتــم املرصفيــة دون 
حاجهتــم لزيــارة الفــرع، وتــأيت هــذه اخلطــوة حتديــدًا يف 
ظــل اســمترار اجلاحئــة، هبــدف التهسيــل عــى املعمتدين، 

واحلــد مــن االكتظــاظ يف الفــروع.

ويف ظــل إغالقــات احملافظــات، والزتامًا بتعلميات ســلطة 
ــل  ــوات التواص ــى قن ــك ع ــز البن ــطينية، رك ــد الفلس النق
اإللكرتونيــة خلدمــة معمتديــه، خاصــة األفــراد مهنــم، لنرش 
التعمميــات حــول أوقــات دوام الفــروع واخلدمــات املقدمــة 
خــالل أوقــات اإلغــالق مــن خــالل توفــري باقــة مــن وســائل 
التواصــل مــع البنــك، مبــا يمشــل مركــز اخلدمــة اهلاتفيــة 
وأســس  إجــراءات  وفــق  نوعيــة  خدمــات  يقــدم  الــذي 
تتبــع املارســات املثــى يف هــذا املجــال. مكــا يقــدم 
البنــك خدماتــه ملعمتديــه مــن خــالل صفحتــه عــى موقــع 
فيســبوك، وخدمــة احملادثــة عــرب املســنجر، باإلضافــة إىل 
خدمــة الدردشــة املبــارشة مــن خــالل حســاب البنــك عــى 
تطبيــق واتســاب، وإماكنيــة إرســال بريــد إلكــرتوين موجــه 

إىل االســتعالمات يف البنــك. مكــا يوفــر البنــك ملعمتديــه 
ــة  ــن خــالل خدم ــارشة م ــم مب ــع فرعه ــة التواصــل م إماكني
ــا  ــدم بدوره ــي تق ــن«، ال ــي أونالي ــي »أه ــت البن اإلنرتن
ــالت،  ــات احلســابات، والتحوي ــدة، تمشــل خدم ــزات عدي م
وذلــك مضــن  وغريهــا،  العمــالت،  وأســعار  والشــياكت، 
اخلدمــات اإللكرتونيــة األخــرى الــي يقدمهــا البنــك ملعمتديه، 
ــرصاف اآليل  ــزة ال ــات أجه ــل، وخدم ــق أهــي موباي كتطبي

ــدن واحملافظــات. ــف امل ــرشة يف خمتل املنت

االســتثمار في التحــول الرقمي للبنك
ويف الســياق ذاتــه، ومضــن إطــار رمقنــة البنــك وتوظيــف 
التكنولوجيــا املاليــة، فــإن البنــك يف فلســطني، أســوة 
بإدارتــه العامــة يف األردن، يســتمثر جهــوده للتحــول حنــو 
أمتتــة معلياتــه بشــل تدرجيــي، ســعيًا ملواصلــة حتســني 

جــودة اخلدمــات املقدمــة ورسعــة تقدميهــا لملعمتديــن، مبــا 
يوفــر الوقــت واجلهــد، ويهســم يف احملافظــة عــى معمتــدي 

البنــك وخدمهتــم حســب أعــى املعايــري. 

ــا بمســؤولية  نخــدم معتمدين
ــك األهــي األردين يف  ــي للبن ــر اإلقل ــد أشــار املدي وق
فلســطني، الســيد عيــى باشــا، إىل توجهــات البنــك 
وللســوق  احلاليــني  لملعمتديــن  تهسيــالت  منــح  حنــو 
الفلســطيين بشــل عــام، وفقــًا لتعلميــات رمق )2( لســنة 

2016 الصــادرة عــن الســادة ســلطة النقــد الفلســطينية 
احملرتمــني خبصــوص اإلقــراض املســؤول، خاصــة يف ظــل 
الظــروف االســتثنائية الــي يعيهشــا شــعبنا الفلســطيين 
نتيجــة للجاحئــة واســمترار األزمــة ملــدة عــام منــذ بدايهتــا. 

بانورامــــــــا 
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وأضــاف باشــا: »يــرى البنــك يف منحــه التهسيــالت مســؤولية 
جتــاه املجمتــع، حيــث يوجــه البنــك رســالته ملعمتديــه األفــراد، 
والــرشاكت، واملشــاريع الصغــرية، وللجمهــور بشــل عــام 
بــأن القــروض املمنوحــة تتناســب مــع احتياجــات املقرتضــني، 
ويف هــذا تأكيــد عــى حرصنــا عــى العمــل مببــدأ االزدهــار 
املشــرتك واالســتمثار املســؤول مضــن رؤيــة الســادة جملــس 
اإلدارة، مبــا حيقــق العوائــد اإلجيابية والمنو للبنــك واملتعاملني 

معــه عــى حــد ســواء«.

ــع لمجتم ا ــع  م ــتمر  مس ــل  ص ا تو
حرصــًا منــه عــى إغنــاء احملتــوى الــذي تــم مشــاركته 
مــن خــالل صفحــات وحســاب البنــك عــى مواقــع التواصــل 
التوعيــة  جمــال  يف  جهــوده  البنــك  واصــل  االجمتــايع، 
املرصفيــة، وتثقيــف معمتديــه خاصــة يف جمــال اســتخدام 
اخلدمــات اإللكرتونيــة وإجنــاز األمعــال مــن خــالل شــبكة 
اإلنرتنــت، لتنبهيهــم وأخــذ احليطــة واحلــذر مــن الوقــوع 
ــاول  ــة. وتتن ــة واألســاليب اجلرمي ــة األســاليب االحتيالي حضي
هــذه املنشــورات نصــاحئ وإرشــادات حــول كيفيــة اســتخدام 
اخلدمــات اإللكرتونيــة للبنــك والتصفــح اآلمــن هلــا، وعــدم 
ــاظ  ــة، واحلف ــت يف املناطــق العام اســتخدام شــباكت اإلنرتن
عــى رسيــة املعلومــات البنكيــة، وعــدم التجــاوب مــع الرســائل 
الــي يــم اســتالمها مــن مصــادر غــري موثوقــة. وانطالقــًا مــن 
مســؤوليته الفاعلــة جتــاه املجمتع، وبالــرمغ من احملددات الي 
حتــم إقامــة الفعاليــات نتيجــة حلالــة الطــوارئ، حــرص البنــك 

عــى توســيع نطــاق منشــوراته واحملتــوى الذي يشــاركه 
ــع التواصــل االجمتــايع،  ــه مــن خــالل مواق مــع متابعي
حيــث اســتحدث نــرشات توعيــة حصيــة وبيئيــة، لتهســم 
يف رفــع مســتوى الــويع الــي والبيــي مجلهــوره، 
إىل جانــب حــث متابعيــه عــى رضورة مواصلــة االلــزتام 
لتجنــب  الصحيــة  والتعلميــات  الوقائيــة  باإلجــراءات 

ــا. ــريوس كورون ــة بف اإلصاب

ــوره  ــه ومجه ــك معمتدي ــارك البن ــر، ش ــد آخ ــى صعي ع
والعامليــة، مبــا  الدينيــة  بأبــرز األحــداث واملناســبات 
فهيــا: عيــد امليــالد املجيــد حســب التقــومي الــرشيق، 

ويــوم املــرأة العاملــي، وذكــرى اإلرساء واملعــراج.
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مجلس إدارة »بنك القدس« يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 8 %

رصح رئيــس جملــس إدارة بنــك القــدس الســيد أكــرم 
عبــد اللطيــف جــراب بــأن املجلــس قــرر رفــع توصية إىل 
اهليئــة العامــة يف البنــك يف اجمتاعهــا القــادم، بتوزيــع 
أربــاح عــى املســامهني بنســبة 4.5 % نقــدًا و 3.5 % 
عــى شــل أهســم جمانيــة، لريتفــع  بذلــك رأس املــال 

املدفــوع للبنــك إىل 96.4 مليــون دوالر.

جــاء ذلــك يف اجمتــاع جملــس االدارة الــذي عقــد 
عــن  اإلتصــال  تقنيــة  عــرب   2021 آذار   10 بتــارخي 
بعــد، مبشــاركة رئيــس جملــس اإلدارة وأعضــاء املجلس 
والرئيــس التنفيــذي للبنــك، حيــث أّكــد جــراب بأنــه وعى 
الــرمغ مــن األزمــة الصحيــة وانعاكســاهتا الســلبية عــى 
االقتصــاد العاملــي بشــل عــام واإلقتصــاد الوطــين 
بشــل خــاص يف ظــل األزمــات األخــرى الــي هشدهــا 
العــام 2020، إال ان البنــك اســتطاع أن حيقــق مزيــدًا 
مــن اإلجنــازات املمــزة معــززًا ماكنتــه ســنة بعــد اخــرى 
مــن خــالل ســعيه املســمتر ملواكبــة التقــدم وتوظيــف 

ــة. ــة احلديث ــات املرصفي التقني

ــه  ــى ماكنت ــاظ ع ــن احلف ــدس م ــك الق ــن بن ــد متك  وق
الرائــدة يف القطــاع املــرصيف الفلســطيين خــالل العام 
ــه  ــه وإجنازات ــاجئ أمعال ــك نت ــن البن ــث أعل ــايض حي امل
ــق فهيــا  ــي حق ــة 2020 وال ــة املنهتي ــن الســنة املالي ع
البنــك أرباحــا بعــد الريبــة وصلــت إىل 10.899 
مــن  املــايض، صعــودًا  العــام  خــالل  دوالر  ماليــني 
7.69 ماليــني دوالر يف 2019، وُيعــزى هــذا اإلرتفــاع 
يف األربــاح إىل تبــين البنــك لسياســة متحفظــة يف 

النفقــات واملصاريــف التشــغيلية.
ــك بنســبة 5  مكــا أظهــرت النتــاجئ منــو موجــودات البن
% لتصــل إىل 1.4 مليــار دوالر مقارنــة مــع 1.33 
مليــار دوالر هنايــة العــام 2019 ، مكــا منــا صــايف 

وبنســبة منــو  دوالر  مليــون   5.45 املســامهني مببلــغ  حقــوق 
ــن  ــك م ــن البن ــام 2019 ، و متك ــع الع ــة م ــت 4.6 % مقارن بلغ
ــك مــن  ــد خــالل العــام 2020، ويتضــح ذل ــه اجلي ــة أدائ مواصل
خــالل منــو إمجــايل ودائــع العمــالء مكــا يف هنايــة العــام 2020 
ــت7 % لتصــل إىل  ــو بلغ ــبة من ــون دوالر وبنس ــغ 68.8 ملي مببل
ــام  ــة الع ــار دوالر هناي ــع 1.03 ملي ــة م ــار دوالر مقارن 1.1 ملي
2019، ممــا إنعكــس عــى حمفظــة التهسيــالت اإلئمتانيــة والي 
ــت  ــون دوالر وبنســبة منــو بلغ ــغ 57.82 ملي ــت منــوَا مببل جسل
ــغ إمجــايل  ــام 2019 . مكــا بل ــة الع ــع هناي ــة م 7.33 % مقارن
إيــرادات البنــك 65 مليــون دوالر يف العــام 2020 باملقارنــة 
مــع 66 مليــون دوالر للعــام 2019 ، وباملقابــل بلــغ إمجــايل 
املرصوفــات 51 مليــون دوالر يف العــام 2020 باملقارنــة مــع 

55.6 يف العــام 2019.

بانورامــــــــا 
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ــح الدراســية  ــدوق املن ــدس دمعــه لصن ــك الق واصــل بن
األقــى  وريــاض  مــدارس  احملتاجــني يف  للطلبــة 
ــى  ــة ع ــنة اخلامس ــدس للس ــة الق ــالمية يف مدين اإلس
التــوايل وذلــك مضــن برنــاجم مســؤوليته املجمتعيــة 
لتقــدمي خمتلــف  خاللــه  مــن  البنــك  يســى  والــذي 
أســاليب الــدمع املــايل واملعنــوي لملجمتــع احملــي 
ولتعزيــز فــرص التعلــمي وإفــادة الطــالب والطالبــات يف 
ــة  ــة التعلميي ــراء البيئ ــك لــرورة إث الدرجــة األوىل وذل
الشــاملة يف مجيــع احملافظــات، خاصــة يف الظــروف 

االســتثنائية الــي نعيهشــا.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة قــام هبــا مؤخــرًا صــالح هــديم 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس ودمحم شــاور رئيــس 
واملؤسســات  للــرشاكت  املرصفيــة  اخلدمــات  إدارة 

للسنة الخامسة على التوالي... بنك القدس يدعم مدارس ورياض األقصى اإلسامية 

املاليــة يف البنــك إىل املدرســة، حيــث اكن يف اســتقباهلم 
ونبيــل  األمنــاء  رئيــس جملــس  د.عكرمــة صــربي  الشــيخ 
ــر العــام ملــدارس  ــب الرئيس وعــادل احلــالق املدي محــودة نائ

وريــاض األقــى اإلســالمية.

بنك القدس يتبرع بأجهزة توليد أوكسجين لصالح بلدية العيزرية

أعلــن بنــك القــدس عــن تربعــه بأجهــزة توليــد أوكجســني 
لصــاحل بلديــة العزريــة؛ وذلــك يف ظل احلاجــة املزتايدة 
ــد 19  هلــذه األجهــزة يف ســبيل مواجهــة جاحئــة كوفي
وحاجــة املراكــز الطبيــة هلــذه األجهــزة لتقــدمي الرعايــة 
الطبيــة الالزمــة لملــرىض، حيــث ســتخدم هــذه األجهــزة 
املراكــز الطبيــة يف العزريــة، وأبــو ديــس،و الســواحرة 

الرشقيــة، والشــيخ ســعد.
جــاء ذلــك خــالل زيــارة قــام هبــا مؤخــرًا وفــد مــن بنــك 
القــدس يضــم كاًل مــن مديــرة منطقــة الوســط يف البنــك 
كويــن مســعود ومديــر فــرع العزريــة يوســف عبــد 
ــتقباهلم  ــث اكن يف اس ــة، حي ــر البلدي ــف إىل مق اللطي
رئيــس بلديــة العزريــة عصــام فرعــون ومديــر قســم 

ــا جــرب. ــات عط احلــرف والصناع
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بنك األردن يدعم جهوزية مديرية صحة رام اهلل والبيرة لمواجهة جائحة كورونا

مضــن مســؤوليته املجمتعيــة ومســاندته املســمترة للقطــاع 
ــة  ــه ملديري ــك األردن دمع ــدم بن ــطني، ق ــي يف فلس ال
ــدمع جهوزيهتــا  الصحــة يف حمافظــة رام اهلل والبــرية، ل
بأجهــزة  تزويدهــا  عــرب  كورونــا  جاحئــة  مواجهــة  يف 
ــي  ــايئ ال ــاد« لطــوامق الطــب الوق ــويح »آيب حاســوب ل
تعمــل يف خطــوط الدفــاع األوىل للســيطرة عــى تفــي 

ــاء.  الوب

ــر اإلقلــي لفــروع  ملسو وفــد مــن بنــك األردن مض املدي
البنــك يف فلســطني حــامت فقهــاء، ومســؤولة العالقــات 
ــود  ــارش محم ــع املب ــر البي ــن ومدي ــاء اجلباري ــة رج العام
طلــوزي، الــدمع ملديــر عــام مديريــة حصــة رام اهلل والبــرية 
الدكتــور معتصــم حميســن، حبضــور مديــر الطــب الوقــايئ 
يف املديريــة الدكتــور مهــدي راشــد، ومديــر الشــؤون املالية 

واإلداريــة طــارق محــوري.

وأشــاد فقهــاء باجلهــود الــي تقــوم هبــا الطــوامق الطبيــة 
يف فلســطني للحفــاظ عــى حصــة وســالمة املواطنــني، 
والتخفيــف مــن اآلثــار الناجتــة عــن اجلاحئــة، ممثًنــا أيًضا 

اجلهــود الــي تقــوم هبــا القيــادة الفلســطينية واحملافظــني 
والطــوامق األمنيــة للســيطرة عــى انتشــار الوبــاء.

مــن جهتــه، شــكر حميســن بنــك األردن عــى هــذه البــادرة 
وطوامقهــا  املديريــة  جهوزيــة  تعزيــز  الــي تهســم يف 
العاملــة يف امليــدان ملواجهــة اجلاحئــة، مثنًيــا عــى الــدمع 
املــرصيف يف فلســطني  القطــاع  الــذي قدمــه ويقدمــه 
ــايس  ــدور األس ــطيين، وال ــع الفلس ــدوام لملجمت ــى ال ع
الــذي يلعبــه يف محايــة املجمتــع والهنــوض بــه، ال ســميا 
خــالل هــذه الظــروف االســتثنائية. وأكــد حميســن أمهيــة 
ــة األزمــة،  ــع قطاعــات املجمتــع ملواجه ــني مجي ــف ب التاكت
مشــرًيا إىل أن الطــوامق الطبيــة تواصــل جهودهــا هبــدف 

ــاء عــى شــعبنا. ــة للوب ــار الصحي ــف مــن اآلث التخفي

خدماتــه  تقــدمي  واصــل  األردن  بنــك  أن  يذكــر 
الــي  الصعبــة  الظــروف  رمغ  لعمالئــه  املرصفيــة 
»كورونــا«. وبــاء  تفــّي  مــن  البــالد   هشدهتــا 

بانورامــــــــا 
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ويوّقع اتفاقية تعاون مشترك مع »بيتي« لالستثمار العقاري

وّقــع بنــك األردن و«بيــي« لالســتمثار العقــاري، الرشكــة 
املطــّورة ملدينــة روايب الفلســطينية، اتفاقية تعاون مشــرتك، 
هتــدف إىل تقــدمي عــروض ممــزة عــى رشاء الشــقق 
الســكنية يف مدينــة روايب مــن خــالل البنــك، بمتويــل 
يصــل إىل 25 عاًمــا، وامتيــازات وتهسيــالت متعــددة. 
ــك األردن يف  ــروع بن ــي لف ــر اإلقل ــة املدي ــع االتفاقي ووّق
فلســطني حــامت فقهــاء، ونائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة 
واإلداريــة لرشكــة بيــي لالســتمثار العقــاري ريــاض نــزال.

ومبوجــب االتفاقيــة، ســيقدم بنــك األردن حزمــة تهسيــالت 
إعفــاء  تتضمــن  روايب،  يف  الســكنية  الشــقق  لــرشاء 
ــى  ــاين ع ــني جم ــل، وتأم ــح المتوي ــد من ــة عن ــن العمول م
احلاجــة  دون  العقــار،  عــى  جمــاين  وتأمــني  احليــاة، 
لكفيــل للرواتــب احملولــة، وســقف قــرض يصــل إىل 250 
ــاء  ــال فقه ــدا. وق ــد منافســة ج ــف دوالر، بأســعار فوائ أل
إن توقيــع هــذه االتفاقيــة اهلامــة تــأيت مضــن توجــه بنــك 
األردن خلدمــة اكفــة رشاحئ وفــات املجمتــع الفلســطيين 
عــى اختــالف قطاعاتــه، وذلــك لتهسيــل حياهتــم وإعطاهئــم 
الفرصــة لتحقيــق أحالمهــم وتلبيــة احتياجاهتــم، مبــا يعــزز 
ــرًيا إىل  ــه، مش ــى أرض ــطيين ع ــن الفلس ــود املواط مص
أن االتفاقيــة ومــا تتضمنــه مــن مــزات وتهسيــالت متّكــن 
ــك شــقة ســكنية ذات  ــن متل ــالت واألزواج الشــابة م العائ

ــة روايب. ــة يف مدين ــات عالي مواصف
مــن  مجموعــة  لعمالئــه  يتيــح  األردن  بنــك  أن  وأوحض 
التهسيــالت الــي تلــي احتياجاهتــم املرصفيــة، اكلقــروض 

الخشصيــة، والقــروض اخلاصــة باملتقاعديــن والعســكريني، 
ــالت  ــن التهسي ــا م ــة، وغريه ــيارات العمومي ــروض الس وق

ــم الهشــري. ــالء ودخله ــدرة العم ــع مق ــي تتناســب م ال
ــة فلســطينية هبــذا  وأعــرب فقهــاء عــن خفــره بوجــود مدين
املســتوى العــرصي املتقــدم، لتســتوعب اآلالف من املواطنني 
الذيــن ينتقلــون للعيــش فهيــا، ومــات آالف الــزوار ســنوًيا، 
ــل  مؤكــًدا أن »روايب« يه قصــة جنــاح ومصــدر أمــل ل
فلســطيين. بــدوره، قــال نــزال إنــه يف ظــل إقبــال املواطنــني 
عــى رشاء الشــقق الســكنية، ارتأينــا إىل العمــل عــى هــذه 
االتفاقيــة لتقــدمي املزيــد مــن التهسيــالت املاليــة لملواطنــني 
ومســاندهتم  الــزواج،  عــى  واملقبلــني  الشــباب  خاصــة 
لمتلــك مــزل األحــالم يف مدينــة روايب، وهــذا اكن مــن 
أمه أهــداف ورؤيــة مؤســس املدينــة بشــار املــرصي لمتكــني 

املواطنــني مــن العيــش بكرامــة.
ــا  ــاز هب ــي متت ــة ال ــتوى العالق ــعادته ملس ــن س ــرب ع وأع
ــذه  ــة روايب هب ــا أن مدين ــك األردن، مبيًن ــع بن ــة م الرشاك
اخلطــوة ســتلي خمتلــف االماكنيــات املاديــة يف منــط 
ــة  ــالل اخلالب ــن الت ــلة م ــى سلس ــم ورايق، فع ــاة منظ حي
مشــال القــدس ورام اهلل، توّفــر شــقًقا فاخــرة مبواصفــات 
عاليــة اجلــودة لســاكنهيا بأمنــاط ومســاحات متعــددة، 
وتعــد منوذجــا عرصيــا لملــدن الســكنية املتاكملــة اخلدمــات 
واملتطــورة البنيــة التحتيــة؛ حيــث ختصــص مســاحات كبرية 
واحلدائــق  لملســطحات اخلــراء  املشــاريع  هــذه  مــن 
التجاريــة  أهنــا حتــوي مجيــع اخلدمــات  العامــة، مكــا 

ــة. ــق العام واملراف
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البنك العربي يطلق تطبيق »Arabi Wallet« الجديد لألفراد

 »Arabi Wallet« ــق ــك العــريب مؤخــرًا تطبي ــق البن أطل
اجلديــد والــذي ميّكــن معمتــدي البنك العريب من اســتقبال 
ــا باســتخدام  ــة، وحسهبــا وإيداعه ــغ املالي وإرســال املبال
ــة، ودفــع قميــة املشــرتيات  ــك العــريب اآللي رصافــات البن
ــث يشــل  ــع. حي ــة الدف ــدى التجــار دون احلاجــة لبطاق ل
هــذا التطبيــق إضافــة جديــدة مضــن مبــادرات البنــك 
ــر جتربــة  ــورة توف ــول مرصفيــة متط الراميــة لتقــدمي حل
ــتويات  ــى مس ــك مضــن أع ــدي البن ــة ملعمت ــة ومرن سلس

ــان.  ــة واألم الهسول

 Arabi« ويســتطيع معمتــدو البنــك العــريب محتيل تطبيــق
 Apple Store :مــن خــالل متاجــر التطبيقــات »Wallet
ــن  ــة ع ــق بهسول ــل التطبي ــن مث تفعي و Google Play وم
طريــق تجسيــل الدخــول باســتخدام رمق املوبايــل وإدخــال 
معلومــات بطاقــة فــزا الدفــع مــن البنــك العــريب والــرمق 
الــرسي. ويقــدم التطبيــق لملعمتديــن مزايــا عديــدة مهنــا: 
إماكنيــة إرســال واســتقبال مبالــغ ماليــة مــن خــالل إدخال 
 QR« رمق موبايــل املعمتــد أو اســتخدام خيــار مســح الـــ
Code«، وإماكنيــة تســديد قميــة املشــرتيات عــرب إدخــال 
رمق املوبايــل اخلــاص بالتاجــر واملبلــغ أو خيــار مســح الـــ 
ــم مســح الكــود  ــق لي ــر عــى التطبي »QR Code« املتوف
ــة تقســمي  بتفاصيــل الدفعــة مــن تطبيــق التاجــر، وإماكني
الفاتــورة بــني مســتخديم التطبيــق ســواء بالتســاوي بــني 
املشــرتكني أو مــن خــالل خاصيــة حتديــد املبلــغ لــل 
مشــرتك، باإلضافــة إىل خدمــات الحســب واإليــداع دون 

احلاجــة إلدخــال البطاقــة وفــق الطريقــة االعتياديــة وذلــك مــن 
ــم  ــاز معامالهت ــة إلجن ــريب اآللي ــك الع ــات البن ــالل رصاف خ

بهسولــة وأمــان ورسعــة أكــرب.

ويف تعليقــه عــى إطــالق هــذا التطبيــق اجلديــد، قــال الســيد 
مــروان صقــر، مديــر دائــرة اخلدمــات املرصفيــة لألفــراد يف 
 Arabi« البنــك العــريب– فلســطني: »يعــد إطــالق تطبيــق
Wallet« اجلديــد خطــوة رائــدة مضــن اســرتاتيجية البنــك 
العــريب للتحــول الرمقــي حيــث يســى البنــك إىل تبــين 
أحــدث احللــول التكنولوجيــة عــى صعيــد اخلدمــات املرصفية 
الرمقيــة وتوظيفهــا لتقــدمي جتربــة بنكيــة فريــدة وممــزة 
ــه مســتوحاة مــن أســلوب ومنــط حياهتــم اليــويم«.  ملعمتدي
وأضــاف: »يوفــر التطبيــق اجلديــد ملعمتــدي البنــك العــريب 
العديــد مــن اخلدمــات املرصفيــة الرمقيــة وذلك هبــدف تهسيل 
إجــراء معامالهتــم البنكيــة اليوميــة، باإلضافــة إىل متكيهنــم 
مــن دفــع قميــة مشــرتياهتم وتنفيــذ حراكهتــم الرشائيــة دون 
ــر علهيــم الوقــت  ــك ممــا يوف ــة البن احلاجــة الســتخدام بطاق

واجلهــد«. 

ومــن اجلديــر بالذكــر أن البنــك العــريب يقــدم ملعمتديــه حلــواًل 
 Arabi« مرصفيــة رمقيــة متاكملــة تمشــل إىل جانــب تطبيــق
لألفــراد،  موبايــل«  »عــريب  تطبيــق  اجلديــد،   »Wallet
خدمــة »عــريب أون اليــن«، باإلضافــة إىل شــبكة الرصافــات 
ــة  ــات اآللي ــك مبــا فهيــا الرصاف ــة للبن ــة التابع ــة احلديث اآللي
التفاعليــة )ITM( والرصافــات اآلليــة خلدمــة املعمتديــن مــن 

 .)Drive Thru( ــيارات الس
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وبــرمغ تلــك الظــروف والتحديــات إال أن مجموعة بنك فلســطني 
متكنــت مــن حتقيــق ارتفــاع يف قميــة املوجــودات بنســبة 
ــت 5.21  ــد أن اكن ــار دوالر بع 10.3 % لتصــل إىل 5.81 ملي
مليــار دوالر، حيــث حافظــت املجموعــة عــى مركزهــا املــايل 
مــع التحــوط بســبب تأثــريات اجلاحئــة. مكــا ارتفعــت ودائــع 
ــت 4.12  ــد أن اكن ــار دوالر بع ــالء لتصــل إىل 4.83 ملي العم
ــا يشــري  ــار دوالر وبنســبة منــو بلغــت 17.37 %، وهــو م ملي
إىل ثقــة العمــالء واملودعــني باخلدمــات املتاكملــة الــي تقدمهــا 
املجموعــة. أمــا التهسيــالت االئمتانيــة يف املجموعــة صعــدت 
كذلــك بنســبة 9.56 % لتصــل إىل حــوايل 3.27 مليــارات 
دوالر بعــد أن اكنــت 2.98 مليــار دوالر. مكــا ارتفعــت حقــوق 
دوالر  مليــون   433 إىل  لتصــل  املجموعــة  املســامهني يف 
ــون دوالر  ــغ 430 ملي ــام 2019 مبل ــة الع ــت هناي فميــا جسل
عملــًا بــأن رأس املــال املدفــوع وصــل إىل 208 مليــون دوالر 

لتعزيــز املــالءة املاليــة للبنــك. 

مجموعة بنك فلسطين تعلن نتائجها المالية للعام 2020 
ــي  ــة ال ــاجئ املالي ــك فلســطني عــن النت ــت مجموعــة بن أعلن
أربــاح  حتقيــق  إىل  مشــرية   ،2020 للعــام  حققتهتــا 
صافيــة قميهتــا 22.8 مليــون دوالر نــزواًل مــن 38.9 مليــون 
دوالر حتققــت يف العــام 2019، وبنســبة اخنفــاض بلغــت 
حــوايل 41 %. فميــا حققــت املجموعــة ارتفاعــًا جيــدًا يف 

ــة األخــرى.  مجموعــة مــن املــؤرشات املالي

ــرت بفعــل  ــد تأث ــة ق ــاح الصافي ــأن األرب ــال املجموعــة ب وق
ــة اإلســتثنائية  ــة والصحي الظــروف السياســية واإلقتصادي
حيــث   .2020 العــام  مســة  كرســت  والــي  الصعبــة، 
ــات اآلالف  ــرر م ــر، وت ــاج والتصدي ــة اإلنت ــف جعل توق
مــن العاملــني يف القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة بســبب 
تفــي فــريوس كورونــا، مــا دفــع إمجــايل دخــل املجموعــة 
إىل االخنفــاض ليصــل إىل 221 مليــون دوالر هنايــة العــام 
املــايض، مقارنــة مــع 230 مليــون دوالر حققهتــا املجموعــة 

يف العــام 2019 وبنســبة اخنفــاض بلغــت 3.8 % .

بنك فلسطين يقدم تبرعًا عاجًا بقيمة مليون شيقل لوزارة الصحة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا 
ــوزارة  ــون شــيقل تربعــًا ل ــغ ملي ــك فلســطني مبل ــدم بن ق
الصحــة، حيــث ســيم ختصيصهــا لــرشاء ســيارات لنقل 
الكــوادر الطبيــة إىل منــازل مصــايب جاحئــة كورونا يف 
املنــازل، باإلضافــة إىل تقــدمي الرعايــة األوليــة لملــرىض 
يف اكفــة احملافظــات الفلســطينية. ويــأيت  هــذا التــربع 
ــه بــرورة الوقــوف إىل  مــن البنــك إنطالقــًا مــن إميان
جانــب أبنــاء وبنــات شــعبنا، وتعزيــزًا إلماكنيــات وزارة 
ــربع  ــة اجلاحئــة. ويزتامــن هــذا الت الصحــة يف مواجه
مــع تزايــد عــدد اإلصابــات بالفــريوس يف خمتلــف 
احملافظــات ودرجــات املخاطــرة لملواطنــني مــن اإلصابة 
ــاع نســبة اإلشــغال يف املستشــفيات  ــريوس وارتف بالف
ســيم  مكــا  اجلاحئــة.  بفعــل  واخلاصــة  احلكوميــة 
اســتخدام هــذه الســيارات يف نقــل الكــوادر الطبيــة 

الــي تعــاجل وتتابــع احلــاالت الــي متكــث يف بيوهتــا وحتتــاج 
ــة، وبالتــايل ختفيــف الضغــط عــى املشــايف.  رعايــة حصي
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مجموعــة بنــك فلســطين توقــع اتفاقيــة مــع شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال 
ــتراتيجي  ــاون اإلس و»Jawwal Pay« للتع

عــى  عامــًا   60 مبــرور  البنــك  احتفــاالت  مبناســبة 
تأسيســه، وانجسامــًا مــع ســعيه الــدامئ للمتــز مباكفــأة 
معالئــه بــأرىق الســبل وبأفضــل اجلوائــز، وتعزيــزًا 
لرضــامه ملــا يقدمــه البنــك مــن خدمــات تهســل حياهتــم 
ــه  ــن إطالق ــك فلســطني ع ــن بن ــي احتياجاهتــم. أعل وتل
يف  التوفــري  حســابات  برنــاجم  عــى  محلــة  أكــرب 
ــز  ــة وجوائ ــبوعية وهشري ــة وأس ــز يومي فلســطني جبوائ
كــربى عددهــا اثنتــان بقميــة ربــع مليــون دوالر لــل 
ــع العمــالء  ــدة إىل تجشي ــة اجلدي مهنــا. وتســى امحلل
واملواطنــني عــى مشــاركة البنــك باحتفاالتــه بســتني 
عامــًا عــى تأسيســه عــرب فتــح حســابات توفــري وتغذيــة 
حســاباهتم والدخــول يف الحســب عــى اجلوائــز حتــت 
ــوا  ــر، وس ــوا بنوف ــل، س ــوا بنحتف ــوان »1960.. س عن
ــك فلســطني  ــدى بن ــن ل ــة املدخري ــح امحلل ــرحب. ومتن ب
فرصــة الدخــول يف الحســب يوميــًا عــى جائــزة بقميــة 
1,000 دوالر وأســبوعيًا عــى جائــزة بقميــة 9,000 

بنك فلسطين يطلق أكبر حملة على برنامج حسابات التوفير بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية 

وهشريــًا بقميــة 60,000 دوالر، فميــا ســيم الحســب عــى 
جائزتــني كربيــني بقميــة 250,000 دوالر لــل واحــدة مهنــا 
يــم الحســب علهيــا هنايــة هشــر حزيــران، واكنــون األول مــن 
العــام اجلــاري اي مــا يعــادل جائــزة كــربى لــل ســتة هشــور.

وقعــت مجموعــة بنــك فلســطني ممثلــة بـــ )بنــك فلســطني، 
 )PalPay ورشكــة  العــريب،  اإلســاليم  والبنــك 
مــع رشكــة  تعــاون ورشاكــة اســرتاتيجية  اتفاقيــات 
اإلتصــاالت اخللويــة الفلســطينية »جــوال« والرشكــة 
الوطنيــة للدفــع االلكــرتوين “Jawwal Pay. وهتــدف 
االتفاقيــات املوقعــة إىل تطويــر آليــات دفــع وســداد 
اجلانبــني.  كال  مــن  والعمــالء  لملشــرتكني  إلكــرتوين 
 Jawwal Pay ومتكــني مشــرتيك احملفظــة االلكرتونيــة
اإللكرتونيــة  القنــوات  طريــق  عــن  احملفظــة  لحشــن 
ــرى توقيــع  للبنــوك املســتخدمة خلدمــات PalPay.  وج
االتفاقيــة يف مقــر رشكــة جــوال مبحافظــة رام اهلل يف 
مدينــة البــرية، حبضــور لك مــن الســيد عبــد املجيــد 
مــم مديــر عــام رشكــة جــوال، والســيد محمــود الشــوا 
مديــر عــام بنــك فلســطني، والســيد ابراهــمي مخــاش 
معاويــة  والســيد    Jawwal Pay عــام رشكــة مديــر 
القوامســي مديــر عــام رشكــة  PalPay وحبضــور عــدد 

ــني. ــن كال اجلانب ــؤولني م ــن املس م
ومبوجــب االتفاقيــة بــني مجموعــة بنــك فلســطني ورشكــة 
Jawwal Pay للدفــع اإللكــرتوين، سيســتطيع معــالء 
ــة  ــك فلســطني حشــن حمفظهتــم اإللكرتوني ــة بن مجموع

Jawwal Pay  مــن خــالل القنــوات اإللكرتونيــة الــي توفرهــا 
املجموعــة، مكــا ســتهسل عــى التجــار معامالهتــم البنكيــة 

ــة.  ــق باحملفظ ــا يتعل وإدارة حســاباهتم يف لك م
مكــا ســيحمس ملشــرتيك جــوال بعمليــات حشــن أرصــدة 
جواالهتــم مــن خــالل احملفظــة اإللكرتونيــة التابعــة لرشكــة 
PalPay، فميــا ســتتعاون األطــراف مســتقباًل لتطويــر خدمــات 
احملافــظ  اســتخدام  مــن  تطبيقاهتــم  مســتخديم  متكــن 
اإللكرتونيــة، وحتويــل مبالــغ ماليــة مــن خشــص إىل آخــر 

باســتخدام أجهــزة املوبايــل، ودفــع فواتــريمه املختلفــة.



مجلة البنوك في فلسطين 52

محافظ سلطة النقد الجديد ونائبه يؤديان اليمين القانونية أمام سيادة الرئيس

ــدأت يف تشــغيل  ــد الفلســطينية أهنــا ب ــت ســلطة النق أعلن
نظــام املقاصــة اإللكرتونيــة بعــد أن مت االنهتــاء مــن اكفــة 
اإلجــراءات والرتتيبــات والفحوصــات الالزمــة، والتأكــد مــن 

جاهزيــة النظــام املــرصيف هلــذا التحــول.
مفــن خــالل أنمظــة وواجهــات خاصــة والربــط عــرب شــباكت 
ــادل صــور الشــياكت ومعلوماهتــا  ــة، ســيم تب ــة آمن حملي
الشــياكت  أصــل  تبــادل  عــن  كبديــل  وذلــك  إلكرتونيــًا، 
الورقيــة، ألغــراض تنفيــذ معليــة التقــاص مــا بــني املصــارف 

ــني. ــا لصــاحل املواطن ــة يف فلســطني، وحتصيله العامل
املقاصــة  نظــام  إن  مــم،  د.فــراس  احملافــظ  وقــال 

اإللكرتونيــة، يــأيت يف إطــار ســي ســلطة النقــد املســمتر 
ــة للنظــام املــرصيف عــرب اســتحداث  ــة التحتي ــر البني لتطوي
املرصفيــة،  واخلدمــات  والــرباجم  األنمظــة  مــن  العديــد 
وآمنــة،  متطــورة  إلكرتونيــة  معــل  بيئــة  إىل  واالنتقــال 
وباالنتقــال للنظــام اجلديــد ســزتداد رسعــة دوران األمــوال 
والســيولة النقديــة يف االقتصــاد احملــي، ممــا ينعكــس 
إجيابــًا عــى االقتصــاد الوطــين واملصــارف واملواطــن 
عــى حــد ســواء، وســيؤدي ختفيــض فــرتة التقــاص بشــل 
تدرجيــي لتصــل إىل يــوم معــل "T + 1" أو أقــل، إىل 

خفــض فــرتة األمــوال العامئــة.

سلطة النقد تعلن عن تشغيل نظام المقاصة اإللكترونية

أدى د.فــراس مــم الميــني القانونيــة، أمام ســيادة الرئيس 
محمــود عبــاس، حمافظــًا لســلطة النقــد الفلســطينية، مكــا 
أدى الســيد دمحم منــارصة الميــني القانونيــة نائبــًا حملافظ 

ســلطة النقــد.
ــه  ــارك ســيادة الرئيــس حملافــظ ســلطة النقــد ونائب وقــد ب
منصهبــا اجلديــد، ممتنيــًا هلــا التوفيــق يف أمعاهلــا يف 

إدارة ســلطة النقــد والقطــاع املــرصيف.

مــن جهتــه، قــدم احملافــظ شــكره للثقــة الكبــرية الــي أواله 
إياهــا الســيد الرئيــس بتعيينــه حمافظــًا لســلطة النقــد، مكــا 
أبــدى امتنانــه لتنســيب ودمع دولــة رئيــس الوزراء لــه، مؤكدًا 
عــى املــي قدمــًا بتحقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات شــاكرًا 
ملعــايل احملافــظ عــزام الشــوا واحملافظــني الســابقني عــى 

مــا قدمــوه. 

سلطة النقد الفلسطينية
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االستشــاري  الفريــق  تشــكيل  عــن  تعلــن  النقــد  ســلطة 
الماليــة للتكنولوجيــا 

الفريــق  تشــكيل  عــن  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  أعلنــت 
االستشــاري للتكنولوجيــا املاليــة، والــذي هيــدف إىل طــرح 
ــة،  ــا املالي ــة بقطــاع التكنولوجي ــا ذات العالق ومناقشــة القضاي
ــن  ــة ودمع الريادي ــول التكنولوجي ــن احلل ــات االســتفادة م وآلي
وأحصــاب األفــاكر االبتاكريــة والــرشاكت الناشــئة. وذلــك 
عقــب لقــاء احملافــظ د.فــراس مــم، مجموعــة خمتصــة مــن 
العاملــني يف منظومــة اإلبــداع والريــادة التكنولوجيــة، مضــت 
ممثلــني عــن حاضنــات ومرّسعــات األمعــال ومراكــز االبتــاكر 
ملجموعــة  التنفيــذي  املديــر  حبضــور  وذلــك  التكنولوجيــة، 
االســتقرار املــايل الســيد إياد زيتــاوي، واملوظفــني ذوي العالقة 
ــاء، أن تشــكيل  ــد، وأكــد احملافــظ خــالل اللق مــن ســلطة النق
هــذا اهليــل االستشــاري املختــص يــأيت انجسامــًا مــع رؤيــة 
ســلطة النقــد اهلادفــة إىل تطويــر ودمع قطــاع التكنولوجيــا 
املاليــة وتعزيــز التحــول الرمقــي وتعزيــز البنيــة التحتيــة ألنمظــة 

ــطني. ــع يف فلس الدف
املاليــة  للتكنولوجيــا  االستشــاري  "الفريــق  أن  إىل  يشــار 
ــة:  ــات التالي ــن املؤسس Fintech Task Force" يضــم كاًل م
 Intersect, DEC projects, Flow Accelerator,Leaders,

 Palestine Techno Park, Gaza Sky geeks, Ibtikar
 Fund, Fikra, Arab Bank Fintech Bootcamp,

  Momentum labs
ــام  ــة لوضــع اإلطــار الع ــة معــل فرعي ــه تشــكيل جلن ــق عن انبث
ــة  ــا املالي ــاجم التكنولوجي ــة لربن ــة جتريبي ــة تنظميي إلنشــاء بيئ

.Regulatory FinTech Sandbox

محافظ ســلطة النقد: إنشــاء الشــركة الفلســطينية المراســلة 
لتســهيل تنفيــذ المعامــات المالية

ــن  ــراس مــم أن اهلــدف م ــد د.ف ــظ ســلطة النق رصح حماف
تنفيــذ  املراســلة هــو تهسيــل  الفلســطينية  إنشــاء الرشكــة 
اإلرسائيــي،  اجلانــب  مــع  واملرصفيــة  املاليــة  املعامــالت 
ــات  ــك بإمتــام إجــراءات تســديد أمثــان املشــرتيات واملبيع وذل
وإجــراء التحويــالت النقديــة، ممــا ســيهسم يف ترسيــع الــدورة 

االقتصاديــة.
ــن  ــد ع ــا يزي ــذ م ــل من ــد تعم ــلطة النق ــأن س ــم ب وأوحض م

ــة  ــالت املالي ــذ املعام ــول لتنفي ــع حل ــى وض ــني ع عام
واملرصفيــة مــع اجلانــب اإلرسائيــي، فقــد مت مؤخــرًا 
عــى  لملوافقــة  الــوزراء  تقــدمي طلــب إىل جملــس 
ــوم هبــذا  ــة الفلســطينية املراســلة لتق تأســيس الرشك

ــة. ــيس الرشك ــى تأس ــادق ع ــذي ص ــدور، وال ال

ــم  ــة األم ــد وهيئ ــلطة النق ــن س ــة بي ــع اتفاقي توقي
المتحــدة للمــرأة لتعزيــز دور المــرأة اقتصاديــًا

وقعــت ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة األمم املتحــدة 
لملــرأة، مذكــرة تفــامه هتــدف إىل تعزيــز التعــاون 
ــايل لملــرأة ومتكنهيــا  ــق المشــول امل يف جهــود حتقي
ــل  ــادر المتوي ــا إىل مص ــل وصوهل ــا وتهسي اقتصادي
الوطــين  االقتصــاد  يف  دورهــا  وتعزيــز  املختلفــة 

الفلســطيين.
ووفقــًا لملذكــرة، ســيعمل الطرفــان عــى تعزيز حصول 
النســاء عــى دخــل مســتدام ومعــل الئــق واســتقاللية 
تهســم  وطنيــة  سياســات  خــالل  مــن  اقتصاديــة 
يف حتســني ظــروف العمــل والوصــول إىل فــرص 
اقتصاديــة أفضــل للنســاء يف فلســطني. مكــا ســيعمل 
ــني  ــاواة ب ــز املس ــى تعزي ــا لملذكرة-ع ــان -وفق الطرف
اجلنســني ومتكــني املــرأة عــى الصعيــد الوطــين مــن 
خــالل تعزيــز القــدرات التقنيــة يف ســلطة النقــد لتكــون 
قــادرة عــى تطويــر وتبــين سياســات مســتجيبة للنــوع 
االجمتــايع وأدوات وخدمــات وإجــراءات مــن شــأهنا 

ــادة. تعزيــز االندمــاج والقي
ــاون مضــن   وخــالل اجمتــاع الكــرتوين إلطــالق التع
االتفاقيــة، قــال حمافــظ ســلطة النقــد د.فــراس مــم 
املســتوى  عــايل  اهمتــام  لدهيــا  النقــد  ســلطة  إن 
مبنــارصة قضايــا املــرأة والنــوع االجمتــايع، مشــريًا 
الفلســطيين  املــرصيف  املؤمتــر  عقــدت  أهنــا  إىل 
الــدويل 2017 حتــت عنــوان متكــني املــرأة مرصفيــًا، 
ــراف  ــود األط ــر جه ــر تضاف ــل وتطوي ــيد وتفعي لتحش
املشــاركة يف خلــق بيئــة مواتيــة مكتطلب لمتكــني املرأة 
ــت  ــد تعاون ــًا، وأضــاف أن ســلطة النق ــًا ومالي مرصفي
بشــل وثيــق مــع هيئــة األمم املتحــدة لملــرأة يف 
معليــة التدقيــق التشــاريك، ويه ملزتمــة مبخرجاهتــا.
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بيت البنوك

وقعــت مجعيــة البنــوك ممثلــة باملديــر العــام بشــار ياســني 
اتفاقيــة لتطويــر خطــة اســرتاتيجية ثالثيــة مــع رشكــة 
دامينشــز لالستشــارات ممثلــة باملديــر التنفيــذي فــراس 
زغــل بتــارخي 2021/03/02 يف مقــر امجلعيــة، هبــدف 
تنفيــذ معليــة التخطيــط االســرتاتيجي للجمعيــة وصياغــة 

خطــة معــل للســنوات 2021 – 2024.

وأشــار الســيد بشــار ياســني إىل أن اخلطــوة األوىل 
للتخطيــط االســرتاتيجي ســتبدأ قريبــًا وســتتضمن إجــراء 
مقابــالت مــع رؤســاء جمالــس اإلدارة واملــدراء العامــني/ 
ــذي  ــدور ال ــول ال ــم ح ــة تطلعاهت ــوك ملعرف ــني للبن اإلقلميي

ــة. ــة خــالل الســنوات املقبل ــه امجلعي جيــب أن تلعب
وأكــد ياســني أن امجلعيــة تســى إىل تطويــر أســاليب أداء 
ترســيخ  إىل  باإلضافــة  وحتديهثــا،  املرصفيــة  اخلدمــات 
مفاهــمي العمــل املــرصيف وأعرافــه واتبــاع نظــم وإجــراءات 
موحــدة هلــذه الغايــة مكــا تــرى امجلعيــة يف نفهســا بأهنــا 
وبــني  فلســطني  العاملــة يف  البنــوك  بــني  الوصــل  حلقــة 
االقتصاديــة  املؤسســات  وخباصــة  الفلســطيين  املجمتــع 
ــات  ــوك بالتوجه ــد البن ــالل رف ــن خ ــف مســتوياهتا، م مبختل
ــة احتياجاهتــا  ــل عــى تلبي ــة والعم ــة لملؤسســات اكف العام

ــتدامة املطلوبــة. ــق التمنيــة املس لتحقي

رمق  اجمتاعــه  البنــوك  مجعيــة  إدارة  جملــس  عقــد 
مقــر  يف   2021/01/18 بتــارخي   )2021/01(
ومت  الفلســطيين،  اإلســاليم  للبنــك  العامــة  اإلدارة 

خــالل االجمتــاع مناقشــة عــدد مــن املواضيــع املتعلقــة بعمــل 
امجلعيــة مهنــا تطويــر الصفحــة اإللكرتونيــة، ومعليــة التخطــط 
ــة.  ــع التنظميي ــة، وغريهــا مــن املواضي االســرتاتيجي للجمعي

جمعية البنوك توقع اتفاقية لتطوير خطة استراتيجية ثاثية

مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش عددًا من المواضيع التنظيمية الخاصة بعمل الجمعية 
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مجلس إدارة جمعية البنوك يعتمد خطة عمل والموازنة التقديرية لسنة 2021 

رمق  اجمتاعــه  البنــوك  مجعيــة  إدارة  جملــس  عقــد 
مقــر  يف   2021/02/21 بتــارخي   )2021/02(
اإلدارة العامــة للبنــك اإلســاليم الفلســطيين، ومت خالل 
االجمتــاع مناقشــة اعمتــاد التقريــر اإلداري والبيانــات 
املاليــة املدققــة لســنة 2020، باإلضافــة إىل اعمتــاد 

ــة  ــام 2021، ومتــت املوافق ــة لع ــة التقديري ــة معــل واملوازن خط
عــى إعــادة العمــل مــع الرشكــة املنفــذة لعمليــة التخطيــط 
االســرتاتيجية، واملوافقــة عــى طلــب مؤسســة جفــر القــدس 
آليــات المتكــني االقتصــادي  باملســامهة يف متويــل برنــاجم 

لملقدســيني، وعــدد مــن املواضيــع التنظمييــة األخــرى.

مجلس إدارة جمعية البنوك يناقش مع محافظ سلطة النقد عدة مواضيع تهم القطاع المصرفي 
مــع  اجمتاعــًا  البنــوك  مجعيــة  إدارة  جملــس  عقــد 
ــارخي 2021/02/09  ــد بت معــايل حمافــظ ســلطة النق
احملافــظ  نائــب  وحبضــور  النقــد  ســلطة  مقــر  يف 
ــر  ــايل ومدي ــة االســتقرار امل ــذي ملجموع ــر التنفي واملدي
عــام مجعيــة البنــوك؛ ملناقشــة عــدد مــن املواضيــع 
ــع  ــذه املواضي ــن ه ــرصيف، وم ــاع امل ــم القط ــي هت ال

موضــوع مقاصــة الشــياكت مــع اجلانــب االرسائيــي، وبرنــاجم 
اســتدامة، ومصــدات رأس املــال وكفايــة رأس املــال وفــق 
ــور  ــازل 3، والتطــورات اخلاصــة بـــ LIBOR واألم تعلميــات ب
املرتبطــة هبــا، مكــا مت االتفــاق عــى أن يــم عقــد هــذه اللقــاءات 
بشــل دوري لنقــاش القضايــا الــي ختــص القطــاع املــرصيف 

ــة. ــع الســلطة الرقابي م

جمعية البنوك تشارك في عضوية اللجنة االستشارية الخاصة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا 2021
بصفهتــا ممثــاًل عــن القطــاع املــرصيف الفلســطيين 
شــاركت امجلعيــة يف عضويــة اللجنــة االستشــارية 
 ،2021 والتكنولوجيــا  العــم  بإحصــاءات  اخلاصــة 
لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  قبــل  مــن  املشــلكة 
تقــدمي  اللجنــة  هــذه  تتــوىل  حبيــث  الفلســطيين، 

االستشــارة واملراجعــة ألدوات ومهنجيــات ونطاق اإلحصاءات 
اخلاصــة بالعــم والتكنولوجيــا مبــا يتوافــق مــع االحتياجــات 
الوطنيــة واخلصوصيــة الفلســطينية، ويتواكــب مــع التغيــريات 
واإليفــاء  ورصدهــا  التكنولوجيــا  يف  املتســارعة  العامليــة 

بالزتامــات أجنــدة التمنيــة املســتدامة 2030.
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مناقشة طلب القطاع المصرفي تعديل تطبيق تعليمات سلطة النقد بشأن التوظيفات الخارجية

البنــوك  ملمثــي  اجمتاعــًا  البنــوك  مجعيــة  عقــدت 
العاملــة فـــي فلســطني بتــارخي 2021/01/26 فـــي 
ــد  ــك ملناقشــة تعلميــات ســلطة النق ــة، وذل ــر امجلعي مق
»التوظيفــات  بشــأن   2020/01 رمق  الفلســطينية 
اخلارجيــة« حيــث اتفــق احلضــور عــى أمهيــة إعــادة 
النظــر يف بعــض البنــود واملــواد الــواردة يف التعلميــات 

لتتوافــق مــع التحديــات الــي تواجهها البنــوك يف ظل األدوات 
االســتمثارية املتاحــة، وخــالل االجمتــاع مت وضــع املالحظــات 
والتوصيــات عــى هــذه التعلميــات ومت التواصــل مــع ســلطة 
النقــد خبصوصهــا لدراســهتا واألخــذ هبــا مبــا ال يتعــارض 

ــني واألنمظــة والتعلميــات. ــع القوان م
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التكنولوجيــا املاليــة FinTech– يه اســتخدام التكنولوجيــا لتقــدمي خدمــات ماليــة جديــدة ومبتكــرة - لدهيــا القــدرة عــى 
إفــادة املتعاملــني مــن خــالل منحهــم الســيطرة عــى مــواردمه املاليــة يف الوقــت املناســب. تؤثــر هــذه اخلدمــات املبتكــرة 

عــى مزانيــة املتعاملــني بأمكلهــا مــن خــالل أشــاكل جديــدة لملدفوعــات واإلقــراض وخدمــات إدارة االســتمثار. 

مــع زيــادة االســتمثارات يف رشاكت التكنولوجيــا املاليــة جبميــع أحنــاء العــامل، منــت قميــة املبالــغ اإلمجاليــة للصفقــات 
مــن 46 مليــار دوالر أمريــي يف عــام 2014 إىل 120 مليــار دوالر أمريــي يف عــام 2018. وزاد عــدد الصفقــات مــن 
1556 إىل 2590 خــالل الفــرتة الزمنيــة نفهســا، يف حــني أنــه مــن املتوقــع أن تــؤدي االبتــاكرات املاليــة إىل تراجــع يف 

الصناعيــة املاليــة التقليديــة.

 يف غضــون ذلــك، بقيــت تلكفــة الوحــدة للوســاطة املاليــة ثابتــة )حــوايل 2 %( عــى مــدار الـــ 130 عاًمــا املاضيــة، مــا 
يشــري إىل أن املتعاملــني مل يســتفيدوا مــن التقــدم يف تقنيــات املعلومــات خــالل القــرن املــايض، ســيكون مــن مصلحــة لك 

مــن صانــي السياســات واألاكدمييــني معرفــة مــا إذا اكنــت هــذه املــرة خمتلفــة.

كم هي قيمة صناعة التكنولوجيا المالية؟
العاملــي  املاليــة  اخلدمــات  يصــل ســوق  أن  املتوقــع  مــن 
 .2022 عــام  أمريــي حبلــول  دوالر  تريليــون   26.5 إىل 
وتبلــغ قميــة احلصــة الســوقية للتكنولوجيــا املاليــة لـــ 48 
187 مليــار دوالر  املاليــة أكــر مــن  للتكنولوجيــا  رشكــة 

أمريــي، وتشــل 1 % مــن الصناعــة املاليــة العامليــة 
ــا  ــت اســتمثارات التكنولوجي ــد وصل ــام 2019.  وق لع
املاليــة إىل 55.3 مليــار دوالر يف عــام 2019. ووفًقــا 
ــار  ــرمق، ســامهت الصــني بإمجــايل 25.5 ملي هلــذا ال
ــار  ــا )14 ملي ــن نصفه ــر م ــث إن أك دوالر مهنــا، حي

اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية في ظل جائحة كورونا فايروس
د. دمحم مكال أبو معشة*

مقاالت  
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دوالر( مــن مجموعــة عــي بابــا، املعروفــة خبدمــة الدفــع عــرب 
اهلاتــف احملمــول Alipay. يف النصــف األول مــن عــام 
ــة  ــا املالي ــي يف التكنولوجي ــتمثار العامل ــل االس 2020، وص
إىل 1221 صفقــة أو مــا مجموعــه 26.5 مليــار دوالر. مت 
نتيجــة   2019 عــام  مــن  الصفقــات  مــن  العديــد  ترحيــل 
لوبــاء COVID-19، حيــث ســيتعرض حــوايل 28 % مــن 
اخلدمــات املرصفيــة وخدمــات الدفــع خلطــر االنقطــاع بســبب 
منــاذج األمعــال اجلديــدة الــي أحدثهتــا التكنولوجيــا املاليــة. 
مكــا أن 22 % مــن الــرشاكت يف قطــاع التأمــني وإدارة 
األصــول والــروة معرضــة خلطــر االضطــراب بســبب منــاذج 
ــة. مكــا  ــا املالي ــي أحدثهتــا التكنولوجي ــدة ال األمعــال اجلدي
حتقــق الــرشاكت الــي تســتخدم أمتتــة العمليــات اآلليــة 
لملهــام املرصفيــة عائــًدا عــى االســتمثار بنســبة 100 % يف 

غضــون ثالثــة إىل مثانيــة أهشــر. 

ما مقدار نمو صناعة التكنولوجيا المالية؟
مــن املتوقــع أن يمنــو ســوق التكنولوجيــا املاليــة العامليــة 
 ،2025 2021 إىل  مــن   % 23.58 يبلــغ  مبعــدل ســنوي 
فميــا يتعلــق بالــذاكء االصطنــايع الــذي هــو أحــد التقنيــات 
الرائــدة يف ســوق التكنولوجيــا املاليــة، حيــث بلغــت حصتــه 
 Blockchain الســوقية 38.25 % يف عــام 2019، فتقنيــة
والتكنولوجيــا التنظمييــة )regtech( تعــدان مــن القطاعــات 
ا يف صناعــة التكنولوجيــا املاليــة اذ بلغــت قميــة  األرسع منــوً
 2018 عــام  مليــون دوالر( يف   Blockchain 75 – 70(

، مبعــدل منــو ســنوي قــد يصــل إىل 50 % يف الســنوات 
الســت املقبلــة. هــذا يضــع تقنيــة Blockchain عــى املســار 
ــام  ــول ع ــار دوالر حبل ــح لتصــل قميهتــا إىل 20 ملي الصحي
تاكليــف  خفــض   Blockchain لـــ  ميكــن  مكــا   .2024
التكنولوجيــا التنظمييــة مبــا يصــل إىل 4.6 مليــار دوالر 
ــار دوالر  ــة 120 ملي ــة Regtech بقمي ــدر رشك ــنوًيا. وتق س
يف عــام 2020 مبعــدل منــو ســنوي قــدره 52.8 %، وتبلــغ 
قميــة اإلقــراض الرمقــي، وهــو جــزء آخــر مــن التكنولوجيــا 
املاليــة، حنــو 43 مليــار دوالر يف عــام 2018 ومــن املتوقــع 
أن يرتفــع إىل 567 مليــار دوالر يف عــام 2026 مبعــدل منــو 
ســنوي 26.6 %. يف اســتطالع للــرأي، قــال 56 % مــن 
 ،Blockchain املشــاركني إهنــم يدركــون أمهيــة تقنيــات

مــن  متأكديــن  غــري  إهنــم  مهنــم   % 57 قــال  فميــا 
.Blockchain ــات ــة االســتجابة لتقني كيفي

حصــة ســوق التكنولوجيــا الماليــة حســب 
إحصائيــات المناطــق

ــة أن اســتمثار  ــا املالي ــر أحبــاث ســوق التكنولوجي ُتظه
رأس املــال يمنــو عاًمــا بعــد عــام، لكــن املســتمثرين 
أصبحــوا أكــر انتقائيــة مــع نضــوج الصناعــة. منــذ 
ــل رشاكت  ــف عــى متوي ــام 2018 طــرأ تراجــع طفي ع
المتويــل  جمــاالت  يف  خاصــة  املاليــة  التكنولوجيــا 
واإلقــراض  واملصــارف  واملدفوعــات  الخشــي 
وقطاعــات التأمــني. هنــاك رشاكت نشــطة للغايــة يف 
 Goldman و JPMorgan & Chase Co المتويــل مثــل
Sachs و Citigroup، لكن مســتمثرين آخرين أصبحوا 
التكنولوجيــا  حلــول  أمواهلــم يف  إىل خض  يتطلعــون 
املاليــة الناشــئة مثــل أمتتــة العمليــات الروبوتيــة والــذاكء 
ــم  ــة التع ــتبلغ صناع ــم اآليل.  وس ــايع والتع االصطن
اآليل مــع حلــول عــام 2025 حنــو 80 مليــون دوالر 

وفقــا لبعــض الدراســات.

الــرشاكت  رشكــة  عــدد  بلــغ   ،2021 عــام  وحبلــول 
ــة يف األمريكتــني  ــا املالي الناشــئة يف جمــال التكنولوجي
8775 رشكــة.  بيمنــا اكن قــد بلــغ عــدد الــرشاكت 
آســيا  يف  املاليــة  التكنولوجيــا  جمــال  يف  الناشــئة 
واحمليــط اهلــادئ 4765 يف عــام 2020، فميــا بلــغ 
التكنولوجيــا  الناشــئة يف جمــال  الــرشاكت  مجمــوع 
ــا 7835  ــط وأفريقي ــرشق األوس ــا وال ــة يف أوروب املالي
املتحــدة  الواليــات  ويف  نفســه،  العــام  يف  رشكــة 
وكنــدا، يعتــرب الدفــع الرمقــي أكــرب رشحيــة يف جمــال 
التكنولوجيــا املاليــة، حيــث بلغــت قميهتــا أكــر مــن 1.2 

تريليــون دوالر يف عــام 2021. 

ــن االحتــادات  ــد 60 % م ــرأي يعتق ــا الســتطالع لل ووفق
االئمتانيــة و49 % مــن البنــوك يف الواليــات املتحــدة 
أن الــرشااكت التكنولوجيــا املاليــة مهمــة. يــوحض تقريــر 
ســوق التكنولوجيــا املاليــة يف آســيا، وال ســميا الصــني 
واهلنــد، أن املنطقــة لدهيــا أرسع منــو يف تبين املســهتلك 
للتكنولوجيــا املاليــة. فــي الربــع الثــاين من عــام 2019، 
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اكن لــدى اهلنــد 23 صفقــة رأمساليــة متثــل 350 
مليــون دوالر بيمنــا اكن لــدى الصــني مثــاين صفقــات 
فقــط، تبلــغ قميهتــا 375 مليــون دوالر. إذ تبنــت 61 % 
ــة  ــة الصغــرية واملتوســطة خدم مــن الــرشاكت الصيني

تكنولوجيــا ماليــة واحــدة عــى األقــل. 

الصــني  مــن  لك  سيشــل   ،2024 عــام  وحبلــول 
والواليــات املتحــدة أكــر مــن 61 % مــن قميــة معامــالت 
التكنولوجيــا املاليــة العامليــة، حيــث تتبــى 23 % فقــط 
الواليــات  واملتوســطة يف  الصغــرية  الــرشاكت  مــن 
ــع مناطــق  ــة. تمتت ــا املالي املتحــدة منصــات التكنولوجي
آســيا واحمليــط اهلــادئ حبصــة ســوقية لإلقــراض 
التكنولــويج تبلــغ 40 % مــن مجمــل رشاكت االقــراض 
التكنولــويج يف  العــامل يف عــام 2021،  فقــد بلغــت 
قميــة معليــات االئمتــان للتكنولوجيــا املاليــة يف منطقــة 
آســيا واحمليــط اهلــادئ باســتثناء الصــني 1.76 مليــار 
دوالر. وتــأيت أمريــاك المشاليــة يف املرتبــة التاليــة 
ــامل  ــة الع ــبة 27.7 % وبقي ــا بنس ــبة 28 % وأوروب بنس
بنســبة أقــل مــن 5 %. وهلــذا مل يعــد النقــد هــو المســة 
املتعامــل فهيــا يف الصــني، مــع اخنفــاض معليــات 

الحســب النقــدي مــن أجهــزة الــرصاف اآليل يف عــام 2017.

ما هي أمثلة شركات التكنولوجيا المالية؟
رشكــة PayPal يه واحــدة مــن أهشــر رشاكت التكنولوجيــا 
املاليــة، حيــث بلــغ جحــم معامالهتــا 333.8 مليــار دوالر يف 
عــام 2019، ورشكــة Venmo يه رشكــة أخــرى، وصلــت إىل 
املرتبــة األوىل يف جحــم تعاملهتــا املاليــة بقميــة مليــار دوالر يف 
ــة  ــة Stripe يه أكــرب رشك ــاين 2016، رشك ــون الث يناير-اكن
للتكنولوجيــا املاليــة يف الواليــات املتحــدة وأحــد أكــرب منافــي 
PayPal، حيــث تبلــغ قميهتــا 22.5 مليــار دوالر. وهتميــن عــى 
ســوق الدفــع عــرب اإلنرتنــت يف الصــني ثــالث خدمــات تشــل 
66 % مــن مجيــع املعامــالت الرمقيــة الــي تــم يف الصــني 
 %  29 تشــل  والــي   )Tenpay و   Chinapay و   Alipay(
 Ant ــة ــوايل. رشك ــى الت ــوق ع ــن الس % م و 19.5 % و17.6 
Financial يه أكــرب رشكــة يف جمــال التكنولوجيــا املاليــة 
عــى مســتوى العــامل، تقــدر قميهتــا بنحــو 150 مليــار دوالر يف 

عــام 2020.

ما هي منتجات التكنولوجيا المالية؟
يف النصــف األول مــن عــام 2019، وصــل الدفــع الرمقــي إىل 
ــات  ــو املدفوع ــي لمن ــبب الرئي ــون دوالر. واكن الس 4.1 تريلي
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هــو انفــاق إنفــاق املســهتلكني عــرب تطبيقــات األجهــزة 
احملمولــة، والــي بلغــت قميهتــا 106 مليــار دوالر يف 
عــام 2018.  يشــار إىل أن 75 % مــن املســهتلكني يف 
العــامل اســتخدموا واحــدة مــن خدمــات التكنولوجيــا املالية 
ــق  ــت أو باســتخدام تطبي ــرب اإلنرتن ــع ع ــل للدف ــى األق ع

ــول. ــف احملم اهلات

وأشــار 80 % مــن جيــل األلفيــة إىل أهنــم اســتخدموا 
هاتًفــا ذكًيــا مــرة واحــدة عى األقل للتســوق عــرب اإلنرتنت 
املســهتلكني  مــن   %  70 ويعتقــد  الفواتــري.  لدفــع  أو 
األمريكيــني أن اخلدمــات املرصفيــة عــرب اهلاتــف احملمــول 
ــرات إىل أن  90 %  ــتقبل. مكــا تشــري التقدي ســمتثل املس
مــن مســتخديم اهلاتــف احملمــول يف مجيــع أحنــاء 
العــامل ســيدفعون دفعــة واحــدة عــى األقــل عــرب اهلاتــف 
ــرب  ــع ع ــالت الدف ــات معام ــول. ووصــل جحــم خدم احملم
اهلاتــف احملمــول يوميــا إىل  مليــار دوالر يف املتوســط. 

عــى صعيــد آخــر، ومنــذ ظهــور كورونــا بــني 42 % 
مــن املســهتلكني أهنــم اســتخدموا تطبيقــات اخلدمــات 
مــرصيف  حكــل  احملمــول  اهلاتــف  عــرب  املرصفيــة 
أســايس بديــال عــن اســتخدام احللــول التقليديــة. ويف 
ــًدا  ــا واح ــرات إىل أن خشًص ــري التقدي ــام 2021، تش ع
مــن لك خشصــني يف العــامل ســيمتكن مــن الوصــول إىل 
اخلدمــات املرصفيــة عــرب اهلاتــف احملمــول. ومــن املتوقــع 
أن تصــل خدمــة اإلقــراض الرمقــي مــع حلــول عــام 2050 

إىل حنــو تريليــون دوالر. 

الخاصة:

املؤسســات املاليــة ورشاكت التكنولوجيــا املاليــة احلاليــة 
يه أفضــل وتعــد األكــر تطــورا يف الوقــت احلــايل، وذلــك 
ــل تقــدمي اخلدمــات  ــا أعــادت تعريــف تهسي ألن التكنولوجي
املاليــة، فــم تعــد طــرق التفكــري التقليديــة ســائدة، خاصــة 

ــة. يف االســتمثارات املالي

مــن ناحيــة أخــرى، ال يــزال عــدد كبــري مــن النــاس يثقــون 
ــوك  ــة أكــر مــن البن ــة التقليدي ــات املالي ــوك واخلدم يف البن
اجلديــدة، حيــث يعتــربون أن اخلدمــات املاليــة التقليديــة 
ــة  ــد األزم ــوك وخاصــة بع ــك البن ــل تل ــن قب ــم م ــة هل املقدم
ــة. ــا املالي ــن التكنولوجي ــا م ــر أماًن ــام 2008 أك ــة لع املالي

ومــع ذلــك، فــإن اخلدمــات املاليــة تقــرتب شــيًا فشــيًا مــن 
ثــورة تشــبه العجلــة – حيــث أصبــح المتويــل والتكنولوجيــا 
ــت  ــل وق ــة ختي ــب للغاي ــن الصع ــيكون م ــالن، وس ال ينفص
ــى املســاحة  ــس ع ــه لك مهنــا مســتبعًدا ويتناف ــون في يك
ــف  ــا اهلات ــى تكنولوجي ــي ع ــاد العامل ــا. أدى االعمت نفهس
احملمــول وانتشــار الوصــول إىل اإلنرتنــت يف لك مــاكن، 
واالغــالق بســبب جاحئــة COVID-19 إىل تبــين التقنيــات - 
مبــا يف ذلــك البيانــات الضخمــة وإنرتنــت األشــياء - ملالءمــة 
حصيــح  وهــذا  املتغــرية،  العامليــة  الســاكنية  الرتكيبــة 
بالنســبة للصناعــات األخــرى كذلــك وليســت مقصــورة عــى 

ــة. األســواق املالي

*األســتاذ املســاعد يف  قســم العلــوم املاليــة واملرصفيــة 
ــطني  ــة فلس ــال- جامع ــاد واألمع ــة االقتص ــب بلكي احملوس

التقنيــة - خضــوري
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مقاالت  
االقتصــاد  إنتــاج  إعــادة  فــي  المــرأة  دور 

لفلســطيني ا

اميان عاروري*
ــاء  ــي تســبب هبــا وب ــة ال ــة االقتصادي ــأن األزم ال شــك ب
ــرًا عــى االقتصــادات  ــًا وأث ــّد األشــد وقع ــد19، تعت كوفي
الكــربى والناشــئة عــى حــد ســواء،  مفــؤرشات الكســاد 
ــذ  ــي جتــاوزت 4.4 % ويه األســوأ من االقتصــادي العامل
ســنوات طويلــة، ولكــا طالــت فــرتة اإلغالقــات املتشــددة، 
بســبب ازديــاد انتشــار العــدوى، توســعت األزمــة وأصبــح 
جتاوزهــا أكــر تعقيــدًا،  باســتثناء بعــض القطاعــات الــي 
ــب القطاعــات  ــواد األساســية، وســط تراجــع أغل ــر امل توف

ــة. ــة واإلنتاجي اخلدماتي

إن البرشيــة تقــف اليــوم عــى عتبــة حتــول اقتصــادي هائل 
يف أمنــاط االســهتالك، ســيؤدي حمتــًا إىل نشــوء نظــام 
عاملــي جديــد، وتغيــري يف موازيــن القــوى الــي تتحــم يف 

جعلــة االقتصــاد العاملــي. 

أمــا فلســطينيًا، فالوضــع يبــدو أكــر تعقيــدًا يف ظــل وجود 
االحتــالل االرسائيــي. فتبعيــة االقتصــاد الريــي، وعــدم 
ــه  ــا يفرض ــبب م ــو، بس ــاج والمن ــم يف أدوات اإلنت التح
ــات  ــة  عــى احلري ــود صارم ــي مــن قي ــل االرسائي احملت
االقتصاديــة وحركــة املواطنــني مبــا فهيــا الســيطرة الاكملــة 
عــى احلــدود واملعابــر، ممــا جيعــل مــن قــدرة االقتصــاد 
عــى التكيــف والتحمــل أكــر صعوبــة، األمــر الــذي حيــّم 
وهــذا  الفلســطيين،  االقتصــاد  هيلكــة  إعــادة  رضورة 

يتطلــب أفــاكرًا إبداعيــة خالقــة.

إن اعمتــاد االقتصــاد الفلســطيين عى املشــاريع الصغرية 
ومتناهيــة الصغــر يعطيــه جمــااًل وفرصــة للتحــرر مــن كثــري 
مــن القيــود املفروضــة هيلع، إذ تشــل هــذه املشــاريع حنــو 

90 % مــن جحــم االقتصاد الفلســطيين.

جــزء كبــري مــن هــذه املشــاريع قادهتــا نســاء، وهــذا 
ــرأة الفلســطينية  ــه امل ــوم ب ــذي تق ــري ال ــدور الكب جيســد ال
هــذه  أمهيــة  تتجــى   إذ  الفلســطيين،  االقتصــاد  يف 
املشــاريع يف رفــد االقتصــاد احملــي باملــواد األساســية، 
حيــث رامكــت املــرأة مــن جتربهتــا يف إدارة املشــاريع 
ــاء  ــن البن ــة ميك ــة أولي ــة اقتصادي ــرية حال ــة الصغ العائلي
علهيــا لتطويــر اقتصــاد حمــي يســد احلاجــات األساســية 

بــأدوات إنتــاج منخفضــة التاكليــف نســبيًا.

جتدراإلشــارة هنــا إىل أن ملشــاركة املــرأة الفلســطينية 
يف ســوق العمــل الفلســطيين باكفــة قطاعاتــه اكن لــه 
ــة  ــري يف حتســني املســتوى االقتصــادي للعائل ــدور الكب ال
الفلســطينية يف الظــروف الراهنــة، وخصوصــًا يف القطاع 

ــة بفلســطني. ــة العال ــام وهــو النســبة األكــرب لرتكيب الع
ــارات  ــه مــن جتــارب االهني ــه إىل أن وأخــريًا، جيــب التنوي
االقتصاديــة يولــد االبتــاكر والتكيــف، فهــا العنوانــان 
مــدى جنــاح  ســامها يف حتديــد  اللــذان  األساســيان 
الــدول يف ختــي األزمــات وذلــك بتحقيــق النجــاح الــذايت 
وصــواًل إىل حقبــة جديــدة تكــون معهــا األفــاكر االبداعيــة 

ــود. ــة لالســمترار والوج ــة رافع ــدرات اخلالق والق
*البنك العقاري املرصي العريب
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مقاالت  
المصرفي  القطاع  في  األزمات  إدارة 

الفلسطيني 
دمحم شامل عبد اهلادي*

بعــد مــرور عــام عــى جاحئــة كورونــا والــي تســبب بأكــرب 

ــارًا  ــأرسه، وتركــت أث ــامل ب ــة للع ــة واالقتصادي األزمــات الصحي

ــة مبــا فهيــا القطــاع  ــات االقتصادي ســلبية عــى ســائر القطاع

مــن  مســتفيدًا  اجلاحئــة،  وجــه  يف  وقــف  الــذي  املــرصيف 

ــه دليــل معــل أليــة  ــي ميكــن أن تشــل ل الــدروس والعــرب ال

أزمــات شــبهية مســتقباًل.

والــدالالت  املــؤرشات  بعــض  عــى  املقــال  هــذا  نســتند يف 

ــي  ــطينية وال ــد الفلس ــلطة النق ــن س ــدرت م ــي ص ــة ال الرمقي

ــر  ــال حســب آخ ــة رأس امل ــرت جتــاوز احلــد األدىن لكفاي أظه

تعلميــات صــادرة عــن ســلطة النقــد، حيــث وصلــت إىل 15.7 % 

واحلــد األدىن هــو 13 % أو مــن خــالل منــو امجــايل التهسيــالت 

االئمتانيــة بنســبة 12 %، بيمنــا منــت ودائــع العمــالء بنســبة 

ــه باســتقرار  13.09 % وهــذا مــا يــدل عــى ثقــة املواطــن ويقين

ــه. ــرصيف الفلســطيين ومتانت ــاع امل القط

وإن ســألنا أنفســنا مــايه األســباب الــي ســامهت بشــل 

ــة غــري املتوقعــه  كبــري لتظهــر هــذه األرقــام والنســب هبــذه احلل

عــى عكــس مــا هــو هيلع احلــال يف معظــم بلــدان العــامل،  

نملــس حســن التعامــل يف إدارة األزمــات، فقــد اســتطاعت 

ــع  ــل أقســاط مجي ــوك بتأجي ــد اصــدار تعلميــات للبن ســلطة النق

املقرتضــني لدهيــا ملــدة 4 هشــور  مــا ســامه يف توفــري الســيولة 

النقديــة، ومضــان اســمترار  دوران العجلــه االقتصاديــة، وتقــدمي 

تهسيــالت لقطاعــات اقتصاديــة حيويــة، إذ اســتحوذ القطــاع 

اخلــاص عــى 78 % مــن جحــم التهسيــالت املرصفيــة املقدمــة، 

ــارات واإلنشــاء  ــالت املمنوحــة لقطــاع العق ــد شــلكت التهسي فق

18 % مــن جحــم التهسيــالت املمنوحــة، وقطــاع التجــارة العامــة 

15 %، وقطــاع اخلدمــات )الصحــة والتعلــمي واالتصــاالت وأحصــاب 

ــني  ــروض حتس ــهتالكية وق ــلع االس ــل الس ــن( 11.2 %، ومتوي امله

ــن4.7 %، واألرايض  ــة والتعدي ــاع الصناع الســكن 13.8 %، وقط

3.2 %، وقطــاع الزراعــة والــروة احليوانيــة 1.5 %، والقطــاع 

ومتويــل   ،% 0.3 واملواصــالت  والنقــل   ،% 0.9 الســيايح 

ــل  ــروض متوي ــة 0.4 %، وق االســتمثار باألهســم واألدوات املالي

رشاء الســيارات 4 % ، باإلضافــة إىل إطــالق برنــاجم اســتدامة 

لــدمع املشــاريع الصغــرية والــذي ســامه يف احلفــاظ عــى 

دميومــة معــل حوايل 11  ألــف موظــف وعامــل.

ويف اإلطــار ذاتــه، لعبــت البنــوك العاملــة يف فلســطني دورًا 

كبــريًا يف دمع مســرية العجلــة االقتصاديــة منــذ بدايــة اجلاحئة، 

ســواء بااللــزتام بالتعلميــات واإلرشــادات الصــادرة عــن ســلطة 

النقــد، أو مــن خــالل توزيــع خطــط الطــوارئ بشــل احــرتايف 

مبــا يضمــن ســالمة املواطــن واملوظــف يف آن واحــد .

ــراءات  ــاز املــرصيف بإج ــني يف اجله ــزتام العامل ــن ال ــد مك فق

الســالمة العامــة مــن مضــان اســمترار اخلدمــات رمغ اخلطــورة 

ــت  ــي رافق ــني أســوة باخلطــورة ال ــؤالء العامل ــت ه ــي الزم ال

ــني يف القطــاع الــي. العامل

 وبالــرمغ مــن ذلــك، جنــح القطــاع املــرصيف يف تقــدمي أفضــل 

ــوات  ــالل القن ــن خ ــروع، أو م ــالل الف ــن خ ــواء م ــات س اخلدم

اإللكرتونيــة، أو مــن خــالل طــرح بــراجم ومنتجــات تلــي حاجــة 

العمــالء وتســاعدمه عــى إدارة األزمــة الــي تســبب هبــا بوجــه 

خــاص تأخــر الرواتــب بالقطــاع احلكــويم.

ــريًا  ــاع املــرصيف خــالل اجلاحئــة أكســبته كث ــة القط إن جترب

مــن التجــارب واخلــربات الالزمــة لكيفيــة التعامــل مــع األزمــات 

الشــبهية مســتقباًل مبــا يضمــن اســمترار هــذا اجلهــاز بالعمــل 

حــى يف أصعــب الظــروف.

 *مدير مبيعات وخدمات فرع رفيديا - بنك األردن
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مقاالت  

المصرفي  القطاع  في  الرقمي  التحول 
الفلسطيني 
يزن درويش* 

يف عــرص التكنولوجيــا والتقنيــات ُيعــّد التحــول الرمقــي 
مــن أمه التحديــات األساســية الــي تواجــه البنــوك 
العاملــة يف القطــاع املــرصيف الفلســطيين ملــا لــه مــن 
أثــر هــام يف احملافظــة عــى والء العمــالء احلاليــني 
وكســب العمــالء اجلــدد مــن جهــة، ومواكبــة التوجــه 
ــة  ــات الذكي ــني أحضــان التطبيق ــأ ب ــل نش ــد جلي اجلدي
ــات صفحــات التواصــل االجمتــايع مــن جهــة  ويف طي

أخــرى. 

املعلومــات  جحــم  وازديــاد  الرسيــع  التطــور  وأدى 
وانتشــار تكنولوجيــا االتصــاالت عامليــا وحمليــا إىل 
أن تصبــح التجــارة الدوليــة أشــبه باحملليــة وأن تكــون 
ــة إىل بغــداد، وانتــرشت   ــة إىل املــرخي أشــبه برحل رحل
التطبيقــات الذكيــة يف شــى جمــاالت العمــل وعــى 
مجيــع املســتويات بصــورة ال غــى عهنــا لتحقيــق التقــدم 
وأداء األمعــال بفعاليــة وكفــاءة، وال خيــى مــا رافــق 

ــرص. ــر و ف ــن خماط ــويج م ــدم التكنول ــذا التق ه

البنــوك  مــن  الفلســطينية كغريهــا  البنــوك  وتتســابق 
العامليــة يف إعــداد خطــة لرحلــة التحــول الرمقــي كــون 
هــذه الرحلــة اســرتاتيجية حتتــاج عــدة ســنوات لتنفيذهــا 
ومواءمهتــا مــع العمليــات املرصفيــة اكفــة ومــن يتحــرك 
رسيعــًا ويتجــه للتحــول الرمقــي اليــوم ســيحصد فوائــد 
عظميــة غــدا ال جتعلــه متأخــرًا عــن ركــب التحــول العاملي 
ستكســب  الشــعوب. مكا  ورفاهيــة  االقتصــادات  يف 
ــن  ــد م ــة املزي ــورة الرمقي ــود الث ــي تق ــوك  ال ــذه البن ه
الثقــة واالحــرتام مــن العمــالء ومزيــدا مــن املرونــة 

والرسعــة يف أداء العمليــات املرصفيــة. 

ــات  ــاح العملي ــا لنج ــارا مه ــول الرمقــي« إط ــرب »التح ويعت
ــد تشــكيل الطريقــة الــي ينظــر هبــا العمــالء  ــة ويعي املرصفي
إىل بنكهــم  ويتفاعلــون ويتواصلــون اعمتــادا عــى التقنيــات 
املتاحــة دون احلاجــة للوصــول إىل أقــرب فــرع بنــي وميكــن 
ــد  ــؤال ألح ــه س ــالل توجي ــن خ ــاطة م ــك ببس أن تكتشــف ذل
الطلبــة اجلامعيــني وحــى طلبــة املــدارس مــا هــو معيــار 
ــا  ــة )غالب ــون االجاب ــني؟ فتك ــك مع ــع بن ــل م ــارك للتعام اختي
عــدم الوصــول إىل البنــك(  وهلــذا البــد للبنــوك أن تعيــد النظــر 
يف حتديــد آليــات أكــر تطــورا لتقــدمي اخلدمــات املرصفيــة. 

وميكــن أن نتعــرف عــى درجــة  »التحــول الرمقــي« يف 
مــع  مقارنتــه  مــن خــالل  الفلســطيين  املــرصيف  القطــاع 
نظرائــه بــدول االقتصــاد املتقــدم وحــى االقتصــاد النــاىشء 
ــة  ــك معــني يف دول ــع لبن ــق تاب ــك مــن خــالل تطبي ــث ميكن حي
ــارة  ــأ اكمــاًل دون احلاجــة لزي ــح حســابًا بنكي متقدمــة أن تفت
الفــرع وطلــب قــرض أو بطاقــة ائمتانيــة مــن خــالل التطبيــق 
البنــي وكذلــك اســتالمها مــن خــالل صنــدوق بريــدك حبديقــة 
مزلــك األماميــة دون زيــارة الفــرع، وهــذا يتوفــر عــى مــدار 
الســاعة، وطيلــة أيــام االســبوع مــن خــالل آليــات تعريــف 

ــة الوجــه.  ــع إلكــرتوين وبصم ــة وتوقي ــام رسي مهنــا أرق
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ومــع تطلــع البنــوك العاملــة يف فلســطني إىل حتســني 
جديــدة  خدمــات  وتطبيــق  االنفــاق  وتقليــل  الكفــاءة 
برسعــة ومرونــة مــن جهــة، وزيــادة حصهتــا الســوقية 
مــن جهــة أخــرى، فــإن التحــول الرمقــي يشــل اليــوم 
ــر  ــدى تأث ــة وم ــذيك للتقني ــتخدام ال ــا االس ــًا أم حتدي
ــدى ذاكء  ــيكون م ــة، وس ــاطاهتا اليومي ــى نش ــك ع ذل
البنــوك العاملــة يف فلســطني يف بنــاء وإدارة وتشــغيل 
التكنولوجيــا والتقنيــات واحــدًا مــن أمه العوامــل الــي 

حتــدد مســتقبلها.

ومــن التحديــات الــي تواحهــا البنــوك العاملــة يف 
فلســطني يه رمقنــة العمليــات املرصفيــة مــا حيــّم 
عــى البنــوك االســتمثار يف التحــول الرمقــي بــدءًا مــن 
اســتخدام لغــة تفاعليــة وإجيــاد طــرق جديــدة للتواصــل 

مــع العمــالء.

 وال خيــى عــى أحــد  كيــف اختفــت  رشاكت  معالقــة 
ــة  ــت يف مواكب ــا أخفق ــا« ألهن ــوداك و “نوكي ــل »ك مث
التحــول الرمقــي.  وأصبحــت احلاجــة إىل التحــول 
الرمقــي الرسيــع أكــر احلاحــا مــع ظهــور جاحئــة 
كورونــا، مــا فــرض حتديــات عــى القطــاع املــرصيف 

ــا.  ــا وحملي عاملي

إن املســتجدات العرصيــة تفــرض عــى البنــوك مواكبــة 
التقنيــات احلديثــة يف معلياهتــا املرصفيــة  لتكــون أكــر 
مرونــة ورسعــة  يف العمــل وقــدرة عــى التنبــؤ والتخطيــط 
لملســتقبل، وهبــذه المســات تمتكــن مــن االبتــاكر واملواءمــة 
بشــل أرسع لتحقيــق النتــاجئ املرجــوة مــن أمعاهلا والســري 

حنــو النجــاح . 

*مدير عالقة جتارية ورشاكت – بنك االردن
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المجموع العدد التصنيف  

7,337

إدارة عليا          91  المستوى الوظيفي 
إدارة وسطى     1,045 
كادر تنفيذي     5,373 
مستخدمين        828 

6,509

دكتوراة            3  المؤهل العلمي *
ماجستير        370 
بكالوريس     5,452 
دبلوم         575 

توجيهي        109 

6,509

أقل من 5 سنوات     2,789  سنوات الخبرة *
من 5 إلى 10 سنوات      1,534 
من 10 إلى 15 سنة      1,067 

من 15 إلى 20 سنة         415 

أكثر من 20 سنة         704 

6,509

أقل من 25 سنة        575  العمر *
من 25 إلى 35 سنة      3,410 

من 35 إلى 45 سنة      1,632 

من 45 إلى 55 سنة        748 

أكثر من 55 سنة         144 

6,509

شمال الضفة     1,200  التوزيع الجغرافي *
وسط الضفة     3,680 
جنوب الضفة        805 
قطاع غزة        824 

6,509
الذكور     4,143  النوع االجتماعي *
اإلناث     2,366 

7,337
مصنفين     6,509  التصنيف  
غير مصنفين        828 

22
الذكور          14  ذوي االحتياجات الخاصة *
اإلناث            8 

422 التوظيف        422  الدوران الوظيفي *
405 االستقاالت واإلقاالت        405 

      
                             

الموظفين في القطاع المصرفي الفلسطيني للعام 2020

توزيع الموظفين - عدد

* ال تشمل الموظفين من فئة المستخدمين .

الزاوية المصرفية
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توزيع الموظفين ـ نسبة

المستوى الوظيفي

سنوات الخبرة
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الزاوية المصرفية
صراف اآللي وحجم ودائع العماء والتسهيات المباشرة لعام 2020
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عدد أجهزة الصراف اآللي حجم التسهيالت المباشرة
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able to open a complete bank account ,ask for 

a loan or a credit card,  and you will receive it in 

your mailbox. Moreover, it is available all the time 

and all days of the week through identification 

techniques, some are secret numbers, electronic 

signatures and facial identification.

Although operating banks in Palestine aspire to 

improve competency, reduce expenditure and 

apply new services, quickly and flexibly on one 

hand, and increase its market share on the other 

hand; Digital Transformation challenges the 

smart use of technology and its effect on daily 

activities. One of the most important factors in 

defining the future is the operating Palestinian 

banks’ intelligence in building, managing and 

using technology and techniques  .

One of the challenges that operating banks in 

Palestine face is Digitizing banking operations, 

which makes it imperative for banks to invest 

in Digital Transformation beginning with 

using interactive language and discovering 

new methods in order to communicate with 

clients. The failure of keeping up with Digital 

Transformation is the reason why giant companies 

such as Kodak and Nokia have disappeared. 

Since Covid-19 pandemic, the need for Digital 

Transformation became more urgent, which 

imposed many obstacles on the banking sector 

globally and locally.

Latest developments have enforced banks to 

keep up updated with the latest technology in its 

banking operations, to be more flexible and faster 

in their workand.  Also in its ability in predicting and 

managing the future. Banks with these acquired 

features will be able to invent and integrate 

quickly, in order to achieve aspiring results and 

march towards success.

Business and Corporate Relationship

Manager- Bank of Jordan. *

Journal of Banks in Palestine 11
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Article

The Digital Transformation in 
The Palestinian Banking Sector

Yazan Darwish*
In the age of technology and technicalities, 

Digital Transformation is considered one of 

the most important fundamental challenges 

that operating banks face in the Palestinian 

banking sector; for its crucial effect in 

maintaining current clients’ loyalty and gaining 

new ones on one hand, while keeping up with 

the new march of a generation who grew up 

in the arms of smart application and social 

media on the other hand.

The rapid development, the increased 

information quantity, and the spread of 

communication technology, globally and 

locally, resulted in localizing international 

trade. For example, travelling to Mars became 

similar to taking a trip to Baghdad. Moreover, 

smart applications have spread all over work 

aspects and levels indispensably; achieving 

progress and performing work effectively 

and efficiently. However, the risks and 

chances which accompany this technological 

development cannot be hidden.

Since the journey of the Digital Transformation 

is strategical, the Palestinian banks, alike global 

banks, are racing to establish a plan, which 

require years to execute and adjust in relation 

to all banking operations. By transitioning 

quickly today, many great benefits shall be 

accomplished tomorrow in moving forward 

with the global transformation in economics and 

people’s luxury. Also, banks leading this digital 

revolution will gain more trust and respect from 

clients, in addition to an increase in flexibility and 

speed while performing banking operations.

«Digital Transformation» is deemed as a critical 

frame for successful banking operations, reforming 

the way clients interact and communicate with 

their bank based on available technicalities without 

visiting the nearest bank’s branch. That is easily 

discovered through asking college students, even 

high school students, how do they choose which 

bank to deal with? Most answers are “ones they 

don’t need to visit often”. Therefore, banks must 

reconsider more advanced methods in offering 

banking services.

A comparison between the Palestinian banking 

sector and countries with developed economy, 

even emerging economy ones, can identify the 

Digital Transformation’s level in Palestinian banks. 

In a developed country, via an application, without 

needing to visit a specific bank’s branch, you are 

Issue 85, March 202110
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What is the impact of the electronic 

payment companies authorized by the 

Monetary Authority on the national 

strategy for financial inclusion on the 

one hand, and the banking system on the 

other hand?

 The authorizing of payment services companies 

comes from the PMA’s strategic interest in 

shifting towards electronic means of payment 

and financial technology, as they are the most 

effective solutions in facing political, financial, or 

health obstacles such as those that passes us 

these days, and it is imperative that we reduce 

dealing in cash currency on the one hand, and 

proceed to strengthen the use of electronic 

means to implement financial transactions as 

a main tool to enhance financial inclusion, and 

the transition to a cashless economy on the 

other hand. Therefore, authorizing payment 

services companies and providing electronic 

payment methods will contribute effectively 

to the distribution of financial services to wider 

segments of society in a faster and more efficient 

manner, at a lower cost, meanwhile increasing 

the access to financial services for groups that 

are not financially included.

 Authorizing electronic

 payment companies aims

 to expand financial services

and reduce usingcash

The Monetary Authority 

allowed banks to invest in 

growing Palestinian companies 

and projects that their aim is 

stimulating agriculture, alternative 

energy and technology sectors.  

The payment companies will contribute 

significantly to compensate the banks ’deficiency 

to reach all categories of clients and will 

complement the technological infrastructure of 

the banks in providing their financial services by 

offering electronic wallet service, prepaid cards, 

money transfer, payment of bills, shipping and 

withdrawal of money from the network of clients 

scattered in the country.

 In addition to the banks’ support services 

represented in paying bills by linking the clients› 

system of companies and services related to 

issuing, managing and hosting cards issued by 

banks.

Issue 85, March 20218
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compared to 17% in 2019, which mainly resulted 

from the clearance crisis with the Israeli side, the 

decrease in the size of aid and external support, 

and the high governmental expenses to face the 

repercussions of the Covid-19 pandemic, but 

the government›s debt is still within the limits of 

being able to handle its risks, and it didn’t affect 

the banks ‘continued role in funding vital sectors 

and clients, as for the granted funds to the 

governmental sector’s employees, which formed 

up to 17% of the total funds in 2020 compared to 

18% in 2019.

The Electronic Clearing System 
Since the beginning of the year, the PMA 

started implementing the  Electronic 

Clearing  System. What is your evaluation 

of the mechanism of working with this 

system during this stage?

The launch of this comes from the PMA’s effort to 

develop the infrastructure of the banking system 

by introducing updated new financial services  , 

and moving to an advanced and safe electronic 

working environment that keeps pace with the 

latest global banking developments in the field 

of payment and settlement systems, and in a 

way that contributes to increasing the speed 

 

of money turnover in the local economy. Also, 

reducing floating cash and increasing the trust in 

the check as a fulfillment tool.

The launch of the Clearing system during this 

stage is harmonized with the global trend to 

reduce daily and direct friction between citizens. 

Automating the work environment of check-

clearing systems and banks, including direct 

entry in accounts and electronic return, will 

contribute to stopping the manual exchange of 

check assets through clearance sessions, and 

replacing them with the exchange of images and 

checks data through the communication lines that 

connect banks to the clearance electronic center, 

which will also enhance the ability to face all the 

problems facing the clearance process in cases 

of lockdowns and interruption of communication 

between the various governorates of the country

It is emphasized that the percentage of bounced 

checks isn’t related in any way to the clearance 

system, whether it is electronic or manual, but 

it is related to the existence of a balance in the 

client’s account or not, and from here the citizens 

who issue checks must ensure that the value of 

the check is available in their account before the 

due date by one day, especially as the process 

has become automated for them.
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economic implication through the consumption 

channel, however it will short termed and won’t 

leave an important essence in the local economy 

structure, thus caused by the Palestinian 

economic specification, directing credit towards 

developmental projects and productive sectors 

will gain its value and importance, especially 

regarding its big influence on the sustainable 

economic developmental case compared to 

facilities granted to consumption and trade 

during the clear structural imbalance in the 

economic structure favoring trade and service 

sectors on productive and developmental 

sectors. The expected economic revenues in 

result of the increased consumption based on 

credit facilities, a big sum of it will be arranged for 

the states considered the source of imports and 

the Palestinian economy will lose many benefits.

The share of the granted credit facilities to the 

three vital development activities; agriculture, 

industry and tourism, from the credit facilities total 

is relatively low which is lower than 8% during the 

last five years, in contrast to constructions, trade 

and services sectors share which increased by 

73%, and the services sector seized on the big 

share of average 30%, after it the constructions 

and real state sectors of average 21%, preceded 

by the trade sector of 17%. This distribution 

harmonizes these sectors’ contribution in the 

local gross to some level, were a major change 

struck the Palestinian economic combination’s 

structure since 1994 in favor of trade, service 

and construction sectors on the other productive 

sectors.

The unprecedented current situation of the 

Palestinian economy calls for a necessary need 

to unite all efforts to seek in ways and means to 

revive the economy and bring it back to the right 

track of growth and development. And that calls 

for major focusing on developmental sectors and 

activities in the economy more than ever.

Amongst PMA vision and strategies in enhancing 

banks role in the sustainable economic 

development through investing in growing 

projects and companies which contribute in the 

economic growth, creating new job opportunities, 

encouraging invention, innovation and pilot 

projects, the PMA decided to allow banks in a 

Palestinian start-up company its aim to practice 

agriculture and livestock production activities or 

information technology which support innovation 

and invention, an amount of money will be spared 

equal to the bank’s contribution in the company 

from supervised deposits for mandatory standby 

requirements.

 It is must be noted that the banking sector 

possesses a high financial solvency and solidity, 

a high liquidity and capital adequacy ratios that 

enables it to face risks without affecting its vital 

role performance and continue granting funds in 

times of crisis, despite the increase in the granted 

facilities to the government, which was about 

22% of the total funds at the end of year 2020 

Over last year, the 
granted facilities to the 
government have been 
constituted about 22% 

of total facilities.
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Furthermore, with launching the viability program, 

the PMA have intervened directly for the first time 

through using one of the financial policy’s tools to 

provide extra liquidity in the market to stimulate 

the economy, for it represents the program’s main 

aim in providing extra funding and liquidity worth 

of 300 million dollars. In addition to the amount of 

25 million dollars offered by the government for 

damaged medium and small businesses from the 

pandemic especially ones run by women with easy 

manageable conditions that don’t pass 3% (the 

lowest loaning expense in Palestine) and during a 

period that could reach up to 12 months and up to 

24 months for tourists’ facilities

The motivation of developmental 
sectors’ policy
Some people consider that during the last 

years the credit facilities were directed 

to consumption purposes more than 

contributing it in developmental projects. 

what is your review on the credit facilities 

distribution and what is the Monetary 

Authority’s next plan?

It is expected that the credit facilities would 

have positive economic implications regardless 

of whether its consumption or developmental, 

however, it is also expected that the size, depth 

and time frame of these implications will be grander 

if given to productive and developmental purposes 

compared with personal and consumption ones. 

The first type will have a sustainable implication in 

economy in terms of job creation and contribution  

in offering new , also it improves tax receipts and 

minimizes trade balance deficit, in a way or another 

it contributes in reducing instability in goods and 

services prices in local market to some point. The 

second type in return, holds an immediate direct 

Since the early beginnings of Covid-19 

pandemic spread in Palestine and what 

followed it of declaring emergency state more 

than once, a conviction has developed in the 

PMA in the importance of adopting a set of  

exceptional and anticipatory procedures and 

steps, guarantying the safety and persistence 

of working institutions supervised and directly 

managed by the authority, also its continuation 

in providing different financial services for 

the citizens on one hand, and reducing the 

damages inflicted on the citizens and on the 

business sector generally, on the other hand 

supporting different economic activities and 

sectors, also preserving its continuity.

For this purpose, PMA has issued a series 

of instructions to support economic liquidity 

and providing additional ones to face any 

urgent commitments; includes supporting 

banks’ need of liquidity, payment of overdue 

loans, managing the circulation of checks and 

guiding the credit of productive and working 

projects in the health department. In addition 

to bringing extra liquidity to Gaza Strip, helping 

in providing funding requirements for both 

private and public sector equally, to support 

economic activity.

Facilities granted to the 
governmental sector’s 
employees have
 constituted about 
of total facilities. 17% 
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Numbers Talk
 Some people believe that the banking 

sector has benefited from Covid-19 

pandemic concerning restructuring  

loans of well over due installments 

through the emergency period and 

enforce fees on the restructuring, also 

enforce fees on bounced checks which 

are still increasing in few months. Do 

numbers show that banks truly have 

benefited from this pandemic?

I believe that is a crucial question, especially 

that the adopted procedures in facing the 

economic effects of the pandemic have been 

welcomed and criticized in the same time. I 

can state that the instructions of PMA, most 

them, have contributed in reducing the two 

crises; Covid-19 and the Clearance effects. 

banks in Palestine, like others, have been 

undoubtedly affected by the pandemic. The 

most obvious proof of that is the highly declined 

banks’ profits, and it is worth mentioning that 

the PMA’s instructions, especially delaying 

loans installments, have affected badly on 

the Islamic banks specifically. Moreover, the 

financial banks’ data show that some indicators 

of the banking sector’s performance have been 

decreased in 2020, especially the ones related to 

profits which have decreased by 35% compared to 

last year, as did the fee income and commissions 

by 10.9%. the revenues of the assets’ ratio have 

reached 0.86% and the revenues of property rights 

have reached 9.41% compared to 1.25% and 

12.84% subsequently in 2019

Exceptional Instructions to 
support liquidity.
What is banking sector’s interventions 

effect on providing liquidity to the economy 

during the pandemic?

Although the PMA limited ability ( following working 

banks in Palestine) in intervention, compared 

to what have other several central banks did, in 

the nonexistence of national currency and the 

unavailable financial policy, the series of adopted 

procedures have undoubtably reduced the effects 

of these two crises on governmental level and 

financial sector’s institutions supervised and 

managed by the Monetary Authority, also on level 

of activities, different economic sectors and the 

citizens
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Crises Adaptation
In year 2020, the banking sector went 

through a lot of pressure because of the 

Covid-19 pandemic and the Clearance 

revenue crisis. How was the sector able to 

somehow overcome the crisis? and what 

is its effect on the banking sector?

Over the last years, the Palestinian economy 

was exposed to several economic crises as 

a result of the economic relationship with the 

other side. However, Covid-19 pandemic hit the 

Palestinian economy differently because of its 

timing with the 2020 Clearance revenues’ crisis. 

Because of these crises, several economic and 

social indicators faced fluctuation and volatility. 

Since the banking sector is a component of the 

Palestinian economic organization, affects it and 

effected by it, the sector wasn’t immune to these 

crises’ repercussions.

In the last two years, the challenges we went 

through taught us that the Palestinian economy 

in general, and the banking sector specifically, 

are more than capable of adapting with a tough 

political and economic reality. The banking sector 

is more than capable of dealing with the crises, 

adapting and overcoming it based on experience. 

Although, the banks’ profits decreased massively, 

the public deposits witnessed a growth which 

asserts the growing trust in the Palestinian 

banking sector. In this context, primarily results of 

the banking sector’s performance in 2020 indicate 

that many of its accomplished vital indicators of the 

growth levels are almost equal to what it was last 

year, also that applies to the assets. Moreover, it 

could have been even better than previous levels 

as the case of clients’ deposits and facilities. That 

demonstrates the increased trust given by the 

customers of this sector, starting from their belief 

that it is safe and secure, working according 

the best criteria and international practices. 

From here, I would like to thank the board and 

executive management of the Palestinian banks 

for their effort in facing these series of economic 

crises, for PMA has presented wisdom and 

high professionalism in dealing with political, 

economic and health challenges.

 I would also like to thank the banks for their 

offered financial contributions to face Covid-19 

pandemic through Waqfet Ezz support fund or 

through the Ministry of Health efforts in facing 

the pandemic

The banking sector saved 
300 million dollars 
as one of the monetary 
intervention’s tools to

 stimulate economy and
 support small businesses.

* The government’s debt 

and its repercussions are 

still manageable
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The Monetary Authority’s governor confirmed to Banks in Palestine, 

that banks’ profits decreased by 35% compared to 2019.
Ramallah – Banks in Palestine- after a short while of being the new Governor of the PMA, he was 

faced with several urgent problems especially after the tough year the banking sector went through, 

with the Covid-19 pandemic on one hand and the clearance’s revenue crisis on the other, the banking 

sector has endured so much to provide the necessary cash-flow to keep active economic sectors 

going and limit the negative effects of the most horrible combined crisis that almost blown away the 

Palestinian economy.

Dr. Feras Melhem, the Governor of PMA, stated to “Banks in Palestine” magazine about the effects 

of Covid-19 pandemic and the followed emergency procedures, in addition to its timing with the 

Clearance crisis.

Melhem asserted that only numbers can identify the size of the burden caused by those two crises 

on the banking sector, indicating that the profits of banks in Palestine have decreased by 35% in the 

year 2020 compared to 2019. In addition, the revenues of assets ratio and property rights’ rate have 

decreased, so did assets’ quality as the predicament increased. Therefore, the situation indicates that 

the negative effects caused by the two crises not only hit the national economy, but it also affected 

banks. 

Melhem addressed many topics that included the distribution of credit facilities on the sectors; how 

it’s directed to serve the developmental process, also authorizing electronic payment companies. The 

following is the interview’s script:

Interview Article

Melhem stated:
numbers prove that the 

banking system hasn’t 

benefited anything from the 

Covid-19 pandemic and the 

clearance revenue crisis 
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The State of Palestine has been affected by the 
Covid-19 pandemic similar to other countries 
worldwide. Since March of last year, the 
Palestinian Government hastened to take a series 
of precautionary measures, implementing medical 
protocols to limit the spread of the pandemic, 
which coincided with the declaration of a state of 
emergency, which resulted in travel restrictions 
between governorates and cities; increasing the 
severity of the lockdowns, and a relatively complete 
halt regarding the economic activity.
The adopted precautionary measures affected all 
economic sectors, and the banking sector was 
not exempt from the repercussions of this crisis. 
Besides, the banking sector is already operating 
in a high-risk environment, both politically and 
economically.
Since the banking sector is considered one of the 
main pillars of the economic system, its annual 
results were negatively affected by the pandemic.  
Consequently, declining its profitability rates up 
to 40% in comparison to 2019. Despite this, the 
banking sector succeeded in rapidly adapting 
to the current situation; overcoming hardships 
and attracting more customer deposits, which 
recorded an approximate increase of 13%, also 
increasing the number of credits granted to various 
economic sectors; recording an increase of nearly 
11% compared to the previous year; reflecting the 
Palestinian citizen’s trust in this sector.
On the other side, , the national and social role 
of the banking sector rose through community 
partnership to address the repercussions and 
effects on the national economy caused by the 

 Banking Achievements
Despite the Pandemic

Editorial

Covid-19 pandemic. The banking sector 
strived to provide the necessary liquidity for 
the various economic sectors and individuals 
by postponing the due installments for four 
months without additional commissions or 
delay commissions, contributing positively in 
sustaining the economic cycle.
In terms of institutional support, the banking 
sector’s contribution to the health sector has 
increased over five million dollars a noticeable 
increase compared to 2019, to guarantee the 
stable supply of medical and health services 
to the Palestinian citizen Also, supporting 
other economic sectors by over three million 
dollars in 2020.
 This issue of «Banks in Palestine» magazine 
sheds light on the effects of the Covid-19 
pandemic on the national economy in general, 
and the banking sector in specific through a 
comprehensive interview with His Excellency 
the Governor of the Palestinian Monetary 
Authority. In addition to several specialized 
articles that review the development of 
financial technology and its use in the banking 
industry, and   an informative collection of 
various banking materials.

Bashar Yasin- General Director of the Banks 
Association in Palestine.
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