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ــام  ــة يف ع ــة للغاي ــة صعب ــين مبرحل ــاد الوط ــّر االقتص م

2020، دخــل معهــا يف نفــق مظــم، جفاحئــة كورونــا الــي 

ــرة  ــة مدم ــارًا اقتصادي ــت آث ــأرسه وخلف ــامل ب ــت الع رضب

ــذي  وصــل رضرهــا إىل االقتصــاد الفلســطيين اهلــش ال

ــام 2002 برتاجــع وصــل  ــذ ع جســل أســوأ انمكــاش من

ــو12 %.  إىل حن

ومل تكــن كورونــا وحدهــا تعبــث باالقتصــاد الفلســطيين بل 

ــة  ــق أمــوال املقاصــة إىل اخلزين ــة عــدم تدف زاد الطــني بل

العامــة لعــدة أهشــر مــا فــامق مــن التدهــور االقتصــادي، 

وهنــا، اكن للقطــاع املــرصيف دور هــام يف احلفــاظ عــى 

حيــاة الــدورة االقتصاديــة رمغ تراجعهــا مــن خــالل توفــري 

التدفقــات النقديــة الالزمــة ســواء للحكومــة أو القطــاع 

ــذي زاد  ــر ال ــني، األم ــني العمومي اخلــاص أو حــى املوظف

مــن أعبــاء البنــوك العاملــة يف فلســطني وجعلهــا خــط 

ــل مــن جحــم اخلســائر. ــاع األول يف التقلي الدف

مــا أن بــدأ االقتصــاد الوطــين يلتقــط بعضــَا مــن أنفاســه 

منــذ بدايــة العــام احلــايل مــع بــدء احنســار اجلاحئــة 

وانهتــاء أزمــة املقاصــة، حــى عــاد االقتصــاد يواجــه 

العــدوان  بتصعيــد  تمتثــل  جديــدة  سياســية  ضغوطــا 

االرسائيــي عــى أبنــاء شــعبنا يف قطــاع غــزة واكفــة 

حمافظــات الوطــن، إذ عــادت آلــة احلــرب االرسائيليــة 

جانــب  إىل  االقتصاديــة  املنشــآت  يف  الدمــار  لــزرع 

ــغ اخلســائر  ــاء وتبل ــن األعب ــد م اجلــرامئ اإلنســانية  لزي

ــدوالرات لتضــاف إىل  ــارات ال ــة ملي حســب تقديــرات دولي

خســائر أخــرى جسلــت خــالل ثالثــة حــروب أخــرى شــنت 

عــى قطــاع غــزة، لتصــل معهــا نســبتا الفقــر والبطالــة إىل 

ــدًا. ــرية ج ــدود خط ح

ومــع هــذه األوضــاع، تعــود األنظــار جمــددًا إىل اجلهــاز 

املــرصيف مــن أجــل توفــري الســيولة النقديــة الالزمــة لعملية 

الــذي  اســتدامة"  "صنــدوق  اقتصــادي، جفــاء  إنعــاش 

ــة يف  ــوك العامل ــض البن ــت بع ــد وبات ــلطة النق ــأته س انش

فلســطني رشاكء فيــه، لتوفــري حمفظــة مقدارهــا )435( 

ــة  ــرية واملتناهي ــاريع الصغ ــدف دمع املش ــون دوالر هب ملي

الصغــر حتديــدًا الــي تعرضــت ألكــرب رضر خــالل الفــرتة 

مــن  لكثــري  إنعــاش  إلحــداث  فرصــة  وهــذه  الســابقة، 

ــات. ــف القطاع ــاريع يف خمتل املش

إن القطــاع املــرصيف اليــوم مكــا األمــس، لن يقــف مكتوف 

األيــدي جتــاه  الــرر الــذي يلحــق باالقتصــاد الوطــين، 

ــاع املــرصيف  ــني القط ــإن املســؤولية تشــاركية ب ــذا ف وهل

مــن ناحيــة، واحلكومــة مــن ناحيــة ثانيــة، والقطــاع اخلاص 

ــات  ــري الضامن ــة، لتوف ــة ثالث ــن ناحي ــه م ــف قطاعات مبختل

الكفيلــة لعمليــة إنعــاش اقتصــادي مدروســة، وهــذا يتــأىت 

نحو إنعاش اقتصادي مدروس

االفتتاحية
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أواًل مــن مجلــة ترشيعــات حتــدد مبوجهبــا ماهيــة املشــاريع 

ــأزق  الصغــرية ووجههتــا واســرتاتيجيهتا للخــروج مــن امل

ــل  ــة أم ــل بارق ــتدامة" يش ــدوق "اس ــل صن ــايل، ولع احل

حقيقيــة لدفــع العجلــة االقتصاديــة إىل األمــام.

ــذ  ــروف من ــب ظ ــش أصع ــذي يعي ــزة ال ــاع غ ــا يف قط أم

إىل  التهسيــالت  نســبة  فيــه  ووصلــت  طويلــة،  ســنوات 

ــر  ــإن األم ــوى )100 %(،  ف ــا القص ــع إىل طاقهت الودائ

حيتــاج إىل تدخــل دويل عاجــل يفــي بالــرورة إىل 

ــاق فلســطيين  ــن اتف ــّد م ــا ال ب ــن بعده ــك احلصــار، وم ف

فلســطيين مــن ناحيــة، وفلســطيين دويل مــن ناحيــة ثانيــة 

ــاع  ــن للقط ــا، ميك ــن هن ــار. وم ــادة اإلمع ــة إع ــدء معلي لب

املــرصيف أن يتدخــل مــن أجــل القيــام بعمليــة إنعــاش 

مدروســة،  ودون ذلــك ســتبىق الاكرثــة اإلنســانية لألســف 

قامئــة، وســنبىق نــدور يف الفلــك ذاتــه،  فأصــل الــداء 

ــة  ــود العجل ــن تع ــام ل ــدوان ودون وقفه هــو احلصــار والع

االقتصاديــة للــدوران.

ــوك يف فلســطني" حنــاول  ــة "البن يف هــذا العــدد مــن جمل

القطــاع  هتــم  مواضيــع  عــدة  عــى  الضــوء  نلــي  أن 

املــرصيف مــن بيهنــا جتــارب بنــوك خــالل اجلاحئــة وأزمــة 

املقاصــة، وكذلــك حــوار رصحي وشــفاف مــع رئيــس جملس 

ــة يف فلســطني الســيد ماهــر  ــوك العامل ــة البن إدارة مجعي

ــة، ليضــع  ــة غني ــربة اقتصادي ــب خ ــو صاح ــرصي، وه امل

الرجــل كثــريًا مــن األوراق عــى الطاولــة، وليؤكــد جمــددًا 

عــى دور القطــاع املــرصيف يف بنــاء االقتصــاد الوطــين 

ــل.  ــف املراح يف خمتل

بشار ياسني

املدير العام - مجعية البنوك يف فلسطني
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إنجازات عدة في مجال الشمول المالي... »والتكنولوجيا المالية« في صلب 
اهتمام الجهاز المصرفي

ماهر المصري:
شــرط  الحصــار  رفــع 
ــة  أساســي لتحريــك العجل
غــزة  فــي  االقتصاديــة 

لقاء العدد

رام هلل-البنــوك يف فلســطني- بذاكرتــه الــي ال تصــدأ، وخبربتــه املمتــدة عــى مــدار ســنوات مــن العمــل والتجربــة يف 
مؤسســات اقتصاديــة وازنــة، يســتحر هــذا الرجــل املجــرب خالصــة جتربتــه ليجيــب بــل رصاحــة ووضــوح عــى أســئلة 
فرضهتــا املرحلــة عــى القطــاع املــرصيف الفلســطيين الــذي حيمــل عبــًا ثقيــاًل للهنــوض باالقتصــاد الوطــين. إنــه ماهــر 
املــرصي رئيــس جملــس إدارة مجعيــة البنــوك العاملــة يف فلســطني الــذي يؤكــد يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" أن 
القطــاع املــرصيف لــن يــرتك قطــاع غــزة وحــده يف جماهبــة التحديــات اجلســام، لكنــه حيســم بعيــدًا عــن أيــة عاطفــة  أو 
انفعــال بــأن جعلــة االقتصــاد يف غــزة لــن  تعــود إىل الــدوران دون رفــع احلصــار الســبب الرئيــس ملعانــاة أهلنــا هنــاك.

يؤكــد املــرصي أن البنــوك العاملــة يف فلســطني معنيــة بإحــداث تمنيــة شــاملة، لــذا فهــي ال متانــع باملطلــق دمع أي مــرشوع 
ــة وطبيعهتــا حيددهــا  ــل، مشــريًا إىل أن توزيــع التهسيــالت االئمتاني ــات الالزمــة للمتوي يوفــر مقومــات النجــاح والضامن

طلــب القطــاع اخلــاص واحتياجاتــه وليــس القطــاع املــرصيف.

يســتعرض املــرصي يف هــذا اللقــاء اإلجنــازات الــي حققهــا اجلهــاز املــرصيف يف جمــال المشــول املــايل، وتطلعاتــه حنــو 
اللحــاق بالركــب العاملــي يف جمــال التكنولوجيــا املاليــة، معرجــا عــى اآلفــاق الرحبــة الــي تنتظــر الصريفــة اإلســالمية يف 

فلســطني الــي حققــت مســتويات منــو الفتــة خــالل الســنوات األخــرية. وفميــا يــي نــص اللقــاء:

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في حوار شامل وصريح 
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الصريفــة  حصــة   % 17
الســوق  مــن  اإلســامية 
املــريف الفلســطيين مــع 

اجلــاري العــام  مطلــع 

 
تحريك عجلة االقتصاد في قطاع غزة 

*بــدأ الحديــث يتنامــى حــول إعمــار قطــاع غــزة بعــد 
ــرة... ــات كبي ــح أن االحتياج ــن الواض ــر، وم ــدوان األخي الع

كيــف تــرى دور البنــوك العاملــة فــي فلســطين تجــاه هــذا 
ــن  ــدة م ــل موح ــتراتيجية عم ــورة اس ــرى بل ــل ج ــر؟ ه األم

القطــاع المصرفــي بخصــوص هــذا الموضــوع؟

ــرية  ــنوات الـــ15  األخ ــالل الس ــزة خ ــاع غ ــّر قط ــد م  لق
بعــدة حــروب، وهــذه تســببت بدمــار  ليــس فقــط باملمتلاكت، 
ولكــن أيضــا عــى صعيــد األرواح واالقتصــاد. يف لك 
احلــروب الســابقة اكن للبنــوك دور مهــم يف اإلبقــاء عــى 
االقتصــاد حيــا مــن خــالل منــح التهسيــالت االئمتانيــة 
لقطاعــات جتاريــة وصناعيــة واســعة، حبيــث ظلــت البنــوك 
متــد يدهــا لقطاعــات اقتصاديــة خمتلفــة يه أصــاًل تتعامــل 
مــع البنــوك، وبالتــايل مل تكــن البنــوك تــرتك معالءهــا يف 
الفضــاء، بــل اكنــت تدمعهــم من أجل اســتعادة نشــاطاهتم، 
وبعــد احلــرب األخــرية حيصــل الــيء نفســه حبيــث تعمــل 
البنــوك حاليــا عــى حــرص الــرر الــذي حلــق باملنشــآت 
االقتصاديــة مــن أجــل مســاعدهتا عى االســمترار، فالبنوك 

مل ولــن تــرتك معالءهــا. 
ولكــن الســؤال املطــروح: مــا هــو الــدور الــذي ســتلعبه 

البنــوك يف إعــادة اإلمعــار؟

ــن  ــواحض أن األشــقاء يف مــرصمه م ــن ال حــى اآلن، م
ــزة  ــة إىل قطــاع غ ــوادر برشي ــدات وك ــدأوا بإرســال مع ب
مــن أجــل دراســة الوضــع وإعــادة اإلمعــار، ومــرص حاليــا 
ــة األنقــاض وليــس واحضــا حــى اآلن  ــة إزال ــوم بعملي تق
مــا هــو الــدور الــذي ســتقوم بــه جهــات مــن القطــاع 
اخلــاص الفلســطيين ســواء مــن القطــاع املــرصيف أو 
غــريه يف معليــة إعــادة اإلمعــار، الــي عــادة مــا تقــوم هبــا 
احلكومــة بالدرجــة األوىل وكذلــك جهــات أخــرى مثــل الدول 
واملؤسســات الدوليــة، وهنالــك الناحيــة القضائيــة مــن حيــث 

وجــود جهــات ترغــب يف مقاضــاة ارسائيــل عــى جرامئهــا 
لدفــع التعويضــات ملــن تــرروا بفعــل الدمــار. 

لذلــك فــاألرحج أن يكــون دور القطــاع اخلــاص ومنــه 
املــرصيف ليــس يف إعــادة مــا مت هدمــه وإمنــا يف إحــداث 
ــزة، وحــى نكــون  ــة انعــاش لالقتصــاد يف قطــاع غ معلي
واحضــني لــن يكــون ذلــك باملســتوى املطلــوب طاملــا قطــاع 
غــزة مــازال حمــارصًا، فغــزة لــن تســتطيع أن تهنــض 
باقتصادهــا طاملــا بقيــت حمــارصة، ففتــح املعابــر الربيــة 
وتوســيع مســاحات الصيــد رشط أســايس إلعــادة احليــاة 
ــة والفقــر  االقتصاديــة هنــاك، حفيمنــا تصــل نســب البطال
إىل مســتويات قياســية ويبــىق احلــال مكــا هــو دون وجــود 
تدفــق لألمــوال الســتعادة احليــاة االقتصاديــة فلــن يكــون 

باســتطاعة أحــد أن يســاعد قطــاع غــزة.

اعتــادت  بلــد  يف  "نعيــش 
ــات  ــف مــع األزم مؤسســاته التكي

معهــا" التعامــل  وكيفيــة 
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•  ولكــن األرقــام الصــادرة عــن ســلطة 
النقــد تشــير إلــى أن التســهيالت االئتمانيــة 
ــى  ــت إل ــزة وصل ــاع غ ــي قط ــع ف ــع الودائ م
البنــوك  بإمــكان  فهــل   ،%  100 نســبة 
ــد مــن  ــم مزي ــة فــي فلســطين تقدي العامل
التســهيالت بموجــب هــذه المعطيــات حتــى 

ــار؟ ــع الحص ــو رف ل

طبعــا تســتطيع فعــل ذلــك، هــذا األمــر مفــروغ منــه، حيمنــا 
ُيصــار إىل اتفــاق ســيايس ُيرفــع مبوجبــه احلصــار عــن 
قطــاع غــزة، اعتقــد بشــل أو بآخــر ميكــن للبنــوك العاملــة 
يف قطــاع غــزة توســيع المتويــالت والتهسيــالت االئمتانيــة، 
ولكــن نعــود ونقــول إن رفــع احلصــار هــو رشط أســايس 

إلعــادة احليــاة االقتصاديــة لقطــاع غــزة.

نمــو ملحــوظ للصيرفــة اإلســالمية فــي 
فلســطين

ــن  ــى الصعيدي ــد عل ــام متزاي ــاك اهتم *هن
الصيرفــة  العربــي واالســالمي بموضــوع 

ــة  ــاك ثالث ــطين هن ــي فلس ــالمية، وف االس
ــب،  ــذا الجان ــي ه ــا ف ــدم خدماته ــوك تق بن
ــالمية  ــة اإلس ــتقبل الصيرف ــرى مس ــف ت كي
فــي فلســطين بنــاء علــى األرقــام المتحققــة 

لغايــة اآلن؟

أعتقــد أن الصريفــة اإلســالمية يف فلســطني تأخذ بالتدرجي 
دورًا أكــرب، مفنــذ ســت ســنوات اكنــت حصــة البنــوك 
اإلســالمية مــن الســوق املــرصيف الفلســطيين حنــو10 % 
ــوك اإلســالمية الثــالث تصــل  فقــط، أمــا اآلن حفصــة البن
إىل حــوايل 17 % مــن الســوق، وممــا ال شــك فيــه أن 
ــاكن إســالميان  ــاك بن ــدًا. اكن هن ــا جي ــرب تقدم ــذا  يعت ه
ــع أن تتوســع  ــايل أتوق ــوك، وبالت ــة بن واآلن أصبحــت ثالث
حصــة البنــوك اإلســالمية بشــل مضطــرد خــالل الســنوات 
املقبلــة خاصــة أن املزيــد مــن منتجــات وخدمــات الصريفــة 
اإلســالمية يــم طرحهــا يف الســوق، باإلضافــة إىل إنشــاء 
هيئــة الرقابــة الرشعيــة العليــا ووجــود هيئــة رقابــة رشعيــة 
ــع  ــة تدف ــل اجيابي ــل عوام ــي تش ــك وال ــل بن ــة ل خاص
باجتــاه تقــدم الصريفــة اإلســالمية وتوســعها يف فلســطني.
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الشمول المالي...عثرات وإنجازات 

للشــمول  خماســية  اســتراتيجية  *هنــاك 
ــن   ــي، أي ــاع المصرف ــا القط ــي وضعه المال
وصلنــا بخصوصهــا ومــا هــي األفــق الحاليــة 

ــا؟ ــو تطبيقه نح
موضــوع المشــول املــايل حبــد ذاتــه بــدأ طرحــه فلســطينيا 
ــت هيلع مؤسســتان  ــرشوع قام ــذا امل ــام 2014، وه يف ع
مهــا: ســلطة النقــد الفلســطينية، وهيئــة ســوق رأس املــال 
الفلســطيين، هبــدف أن تمشــل اخلدمــات املاليــة قطاعــات 
جممتعيــة أوســع، واليــوم ال شــك أن هــذا املوضــوع حصــل 
ــا  ــة وم ــق بالسياســات العام ــدم خاصــة فميــا يتعل ــه تق في
حتتــاج إليــه مــن خطــوات إجرائيــة لتطبيقهــا، وهنــاك 
املاليــة  لملؤسســات  ســواء  بالفعــل  حتققــت  إجنــازات 
التقــدم اكن الفتــا  لكــن  غــري املرصفيــة،  أو  املرصفيــة 
لــه،  أكــر يف اجلهــاز املــرصيف واملؤسســات التابعــة 
ولكــن جاحئــة كورونــا جــاءت لتحــّد بشــل مــا مــن توســع 
المشــول املــايل، وذلــك ألن الوضــع املــايل هشــد انمكاشــا 
كبــريًا، وبالتــايل فــإن معليــة دجم مزيــد مــن املواطنــني يف 
المشــول املــايل تراجعــت قليــاًل بفعــل ذلــك. اآلن هنــاك 
ــة  ــع هناي ــه م ــد أن حتســن جــزيئ وهامــي، وحنــن نعتق
هــذا العــام فــإن اجلاحئــة ســتنحرس، وبالتــايل يعــود 

ــايل للتوســع جمــددًا.  المشــول امل

خــالل العــام املــايض اكن هنــاك إجنــازات عــى مســتويات 
أطــراف  عــدة  بــني  حــوار  فتــح  مثــاًل  مهنــا  خمتلفــة 
حكوميــة ومــن القطــاع اخلــاص لتعريــف ماهيــة املنشــآت 
ــة  ــع هناي ــل م ــم التوص ــل أن ي ــا، ونأم ــرية وهويهت الصغ
العــام اجلــاري إىل اتفــاق مــع وزارات املاليــة واالقتصــاد 
ــرية  ــف واحض لملنشــآت الصغ ــول تعري ــد ح وســلطة النق
ــالت  ــام متوي ــاب أم ــح الب ــك يفت ــر، ألن ذل ــة الصغ ومتناهي
جديــدة واندماجــات، مكــا أن هنــاك إجنــازات ترشيعيــة يف 
هــذا املجــال مثــل المســاح لملــرأة بفتــح حســابات بنكيــة 
ألبناهئــا، فهــذا األمــر مل يكــن متاحــا يف الســابق، ومثــل 
ــي  ــايل ال ــع خيــدم اســرتاتيجية المشــول امل هــذا الترشي
ــة  ــرشاحئ اجمتاعي ــة ل ــات املالي ــة اخلدم ــى إىل اتاح تس

ــدة. جدي

ومــن اإلجنــازات يف جمال اخلدمــات املرصفية اإللكرتونية، 
مت تطبيــق املقاصــة االلكرتونيــة مكــا مت منــح تراخيــص 
ــا  ــرتوين، مك ــع اإللك ــات الدف ــدم خدم ــس رشاكت تق مخل
يوجــد لــدى عــدة بنــوك حمافــظ إلكرتونيــة خلدمــة معالهئــا، 
اإللكرتونيــة  اخلدمــات  توفــري  إىل  هيــدف  لكــه  وهــذا 
املتطــورة مــن أجــل اتاحــة املجــال لفــات اجمتاعيــة جديــدة 
ــاع  ــا القط ــي يقدمه ــة ال ــات املالي ــن اخلدم ــتفادة م لالس

ــرصيف.  امل
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القطــاع المصرفــي ليــس عقبــة أمــام دعــم 
القطاعــات اإلنتاجيــة  

ــطيني  ــي الفلس ــاع المصرف ــتطاع القط *اس
أن يقــف علــى قدميــه حتــى فــي أحلــك 
فلســطين،  بهــا  مــرت  التــي  الظــروف 
ولكــن هــذا القطــاع ظــل يعمــل فــي بيئــة 
بســبب  المخاطــر  مرتفعــة  اســتثمارية 
لــذا  واالقتصاديــة،  السياســية  المعيقــات 
ــات  ــح تســهيالت لقطاع ــك مــن من حــدّ ذل
ــا  ــوك بأنه ــادات للبن ــت انتق ــة، ووجه معين
لقطاعــات  تســهيالت  منــح  إلــى  تميــل 
اســتهالكية علــى حســاب قطاعــات إنتاجيــة، 

ــك؟ ــى ذل ــرد عل ــف ت كي
ــوك ال  ــر، فالبن ــذا األم ــة يف ه ــة احلقيق ــن مواجه ــد م ال ب
متتنــع باملطلــق عــن متويــل أي مرشوع جتده ناحجا، ســواء 
اكن يف قطــاع الصناعــة، أم الزراعــة، أم اخلدمــات...اخل. 

ال يوجــد أي ســبب حيــول دون منــح قــروض ملــرشوع يقــدم 
ــوك أصــاًل  ــق النجــاح، فالبن ــق لتحقي ــه أف ــات ولدي الضامن
تقــوم عــى تقــدمي اخلدمــات املاليــة ويه املــاكن الــذي 
ــا حنــو االســتمثار  ــن أجــل توجهيه ــا م ــه أموالن نضــع في
حســب الطلبــات الــي تصــل إلهيــا مــن قطاعــات خمتلفــة 
ــاح ســواء لملســامهني يف البنــوك أو  هبــدف حتقيــق األرب
ــوك  ــن أن البن ــث ع ــإن احلدي ــك ف ــع، ولذل ألحصــاب الودائ
متــز بــني قطــاع وآخــر ليــس حصيحــا، ولكــن واقــع األمــر 
يفــرض نفســه، مبعــى أن البنــك حســب طبيعــة تكوينــه ال 
يســتطيع أن يتوجــه إىل القطــاع اخلــاص ليطلــب منــه أن 
ــس  ــادر ولي ــن يب ــو م ــاع اخلــاص ه ــاًل، فالقط ــح متوي مين
ــوك. التشــوهات املوجــودة يف االقتصــاد الفلســطيين  البن
ــل لقطــاع  إىل حــد مــا تفــرض نفهســا عــى واقــع المتوي
معــني، فقطــاع اخلدمــات عــى ســبيل املثــال يــوازي اليــوم 
الفلســطيين، وهــذا غــري  65 % مــن جحــم االقتصــاد 
حصــي. فقطاعــات مهمــة مثــل الصناعــة والزراعــة تراجعت 

بشــل كبــري خــالل ســنوات طويلــة قبــل أن يتوقــف التدهور 
احلاصــل خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، وذلــك بتجشيــع 
ــدمع الزراعــة  ــدين ل ــة ومؤسســات يف القطــاع امل احلكوم
حتديــدًا مــن خــالل شــق طــرق زراعيــة وتوفــري بعــض 

املعــدات والتهسيــالت.

بالنســبة للتهسيــالت االئمتانيــة حصيــح أن التوســع يف 
ولكــن يف  غــري مســتحب،  املنــح ألغــراض اســهتالكية 
الهنايــة البنــوك تســتجيب للطلــب، فهــي ليســت منشــئة 
اخلــاص  القطــاع  هــو  الطلــب  منشــئ  وإمنــا  للطلــب، 
واحتياجاتــه، مــع التنويــه إىل أن املنــح ال يــم بطريقــة 

عشــوائية. 

ــة  ــدأت معلي ــد ب ــد أن نشــري إىل أن ســلطة النق ــا ال ب وهن
دمع ملنشــآت القطــاع اخلــاص املتــررة مــن اجلاحئــة مــن 
خــالل صنــدوق "اســتدامة" وخصصــت أمــوااًل تصــل إىل 
)435( مليــون دوالر لــدمع القطاعــات الــي مل تكن حتصل 
عــى نســبة متويــل عاليــة مــن البنــوك، والرتكــز عــى دمع 
ــات  ــة واخلدم ــل الســياحة والصناع ــررت مث ــات ت قطاع
القــروض  هــذه  دوليــة لضــامن  تدخــل مؤسســات  مــع 
ــذي  ــوك، األمــر ال ــل مــن خــالل البن ــة المتوي ــل معلي لتهسي
ــة  مضــن  يســامه يف توســيع نطــاق تهسيالهتــا االئمتاني
هــذا الربنــاجم وتوجيــه المتويــل حنــو املؤسســات الصغــرية 
واملتناهيــة الصغــر لدمعهــا وحتريــك العجلــة االقتصاديــة. 

تشوهات" يف بنية 
االقتصاد الفلسطيين 

حددت طبيعة التهسيالت 
االئمتانية وتوزيعها



11العدد 86 حزيران 2021

هــذه لكهــا حمــاوالت جديــة وجــادة تــؤيت مثارهــا بشــل 
تدرجيــي.

لك هــذه الــرباجم جيــب أن تــدمع بتوفــري عوامل االســتقرار 
العــام لالقتصــاد الفلســطيين الــذي يتأثــر دومــا بعــدم 
االســتقرار الســيايس، وهلــذا حنــن نرتقــب لــرى جمريــات 
األمــور، ولكــن مهــام حــدث ميكــن القــول بــأن لــدى اجلهــاز 
املــرصيف اســتقرار عنــد مســتوى معــني مــن العمليــات 
ــة واخلــروج  ــت مركب ــام 2020 اكن ــة ع ــة، فأزم االقتصادي
مهنــا ســيحتاج إىل مزيــد مــن الوقــت، وحنن نعيــش يف بلد 
اعتــادت مؤسســاته التكيــف مــع األزمــات وكيفــة التعامــل 
ــا نوعــا مــن التحصــني  للتعامــل مــع  ــا، وهــذا مينحن معه
ــب  ــا مصائ ــة لتجنيبن ــول العملي املفاجــآت، واســتنباط احلل

وكــوارث.

التكنولوجيا المالية والمعيقات اإلسرائيلية
ــم  ــى مســتوى العال ــي عل *القطــاع المصرف
ــة  ــا المالي بأســره اتجــه إلعطــاء التكنولوجي
اهتمامــًا واســعًا، كيــف تســتطيع البنــوك 
العاملــة فــي فلســطين اللحــاق بالركــب 
العالمــي فــي هــذا المجــال؟ أيــن نحــن ممــا 
يجــري فــي العالــم مــن تطــورات علــى هــذا 

ــد؟ الصعي
القطــاع املــرصيف واع جــدًا آلخــر التطــورات العامليــة يف 
هــذا املجــال، فكثــري مــن األدوات التكنولوجيــة املســتخدمة 
يف العــامل ُوظفــت خلدمــة القطــاع املــرصيف الفلســطيين 
الــذي قطــع شــوطا ال بــأس بــه يف جمــاالت حمــددة، 
ــة  ــا العاملي ــك مل يمشــل جمــاالت التكنولوجي ــح أن ذل حصي
ــا إىل أن  اكفــة لكنــه تقــدم ملحــوظ، خاصــة إذا مــا أرشن
ــو يف  ــا ه ــل أدىن مم ــرة تظ ــة املتوف ــرتددات اإللكرتوني ال
العــامل، فتقنيــة اجليــل الثالــث )3G( عــى ســبيل املثــال  مل 
تســتخدم إال قبــل ســنوات قليلــة وال تغــي اكمــل األرايض 
الفلســطينية، يف وقــت وصــل فيــه العــامل إىل تقنيــات أكــر 
تطــورًا، وبالتــايل املعيقــات الــي تفرضهــا ارسائيــل علينــا 
يف هــذا املجــال حتــّد مــن قدراتنــا لالســتفادة مــن التقــدم 

التكنولــويج احلاصــل يف العــامل.

* البنــوك ال متتنــع عــن متويــل 
يوفــر  نــاحج  مــرشوع  أي 
مضانــات ويه معنية أساســا 

ــة شــاملة بتمني
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تـحـت الضوء
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رام هلل-البنــوك يف فلســطني-قال املديــر اإلقلــي لبنــك 
القاهــرة معــان يف فلســطني، الســيد جوزيــف نســناس، إن 
جاحئــة كورونــا، عــى الــرمغ مــن تبعاهتــا الســلبية حمليــا 
ــا  ــع تبــين التكنولوجي ــا، إال أهنــا دفعــت حنــو ترسي وعاملي

املاليــة داخــل الســوق الفلســطينية.

ــرب نســناس  ــوك يف فلســطني"، اعت ــع "البن ــة م ويف مقابل
أن اجلاحئــة اكنــت ســتضيف تأثــريات ســلبية كبــرية عــى 
ــة  ــوال إجــراءات حصيف القطــاع املــرصيف الفلســطيين، ل
لتقليــل  الفلســطينية،  النقــد  وســلطة  البنــوك  اتبعهتــا 

األرضار. وتاليــا نــص املقابلــة اكمــاًل:

مل يكــن القطــاع املــرصيف الفلســطيين يومــا منفصــاًل 
ــدت  ــذا ب ــواق، ل ــي واألس ــاد احمل ــراكت االقتص ــن حت ع
التأثــريات واحضــة عــى تباطــؤ مســار منــو االئمتــان 
البنــوك يف فلســطني، وشــكوك حــول  والودائــع داخــل 

احمتاليــة تعــر بعــض القــروض.

الفلســطينية  النقــد  ســلطة  اختذهتــا  إجــراءات  أن  إال 
بالتعــاون مــع القطــاع املــرصيف، إىل جانــب إجــراءات 
فرديــة لــل بنــك عــى حــدة، أهسمــت يف جتــاوز الهشــور 
األوىل الصعبــة للجاحئــة، والــي متثلــت بتعطــل جعلــة 

اإلنتــاج واالســهتالك داخــل األســواق احملليــة.
والقطــاع املــرصيف احملــي، مكــا ســوق األهســم، يعتــرب 

*كيــف أثــرت جائحــة كورونــا المتواصلــة 
منــذ آذار 2020 علــى القطــاع المصرفــي 

الفلســطيني؟

تحت الضوء

مــرآة حقيقيــة لــألداء االقتصــادي يف البلــدان الــي تعمــل 
هبــا، وبالتــايل فــإن تباطــؤ منــو اإلقــراض املــرصيف عامليــا 
وليــس فقــط عــى املســتوى الفلســطيين، نتــج عنــه تراجــع 
إيــرادات  املداخيــل املاليــة لملصــارف، مــع اعتبــار أن 

الفوائــد والعمــوالت تعتــرب مــن أبــرز قنــوات الدخــل.

ــات الســلبية لتفــي اجلاحئــة  ــرت التبع ــام، ظه بشــل ع
فلســطينيا، مــن خــالل تراجــع مداخيــل الفوائــد، مكــا 
تأثــرت إيــرادات البنــوك مــن أســعار الــرصف، مــع التذبذب 
احلــاد يف رصف الــدوالر مقابــل العمــالت الرئيســة، قابلــه 

ــط النفقــات.  ــة لضب حمــاوالت مرصفي

ــو  ــى من ــلبية ع ــطني، نواجــه تأثــريات س وحنــن يف فلس
ــة أخــرى  ــب ضغوطــات مالي االقتصــاد احملــي، إىل جان
ــرادات  ــة الفلســطينية، بســبب جحــب إي واجههتــا احلكوم
املقاصــة، ومــا هلــذا احلجــب مــن أثــر ســليب عــى رشحيــة 

ــة. واســعة مــن القطاعــات احمللي

 *نسناس: 
جائحة كورونا سرّعت من تبني التكنولوجيا

 المالية محليا

 المدير اإلقليمي لبنك القاهرة عمان
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نفــذت إرسائيــل يف أكــر مــن مناســبة جحبــا ألمــوال 
املقاصــة، والــي تســتخدمها احلكومــة الفلســطينية لرصف 
رواتــب موظفهيــا، وهــذا املبلــغ يظهــر يف حركــة األســواق 

ــة بشــل هشــري. احمللي
تلقائيــا إىل جعــز  املقاصــة ســيقود  أمــوال  إن جحــب 
احلكومــة عــن توفــري فاتــورة رواتــب املوظفــني العموميــني، 
ــدى نســبة مــن املوظفــني  مكــا ســيدفع حنــو جعــز آخــر ل
العموميــني عــن ســداد أقســاط القــروض املســتحقة علهيــم 

ــوك. للبن
يف هــذه احلالــة ســيكون القطــاع املــرصيف متــررًا 
مــن أزمــة املقاصــة، مــن خــالل تأجيــل أقســاط القــروض 

املســتحقة عــى املوظفــني العموميــني.

لقــد أثبــت القطــاع املــرصيف الفلســطيين جمــددًا أنــه 
دعامــة وطنيــة هامــة يف وقــت األزمــات، عــرب تخســري 
طاقاتــه املاليــة الســمترار أداء االقتصــاد احملــي، رمغ 
الضغوطــات الــي يفرضهــا انقطــاع أمــوال املقاصــة مــن 

تضييــق اخلنــاق عــى القطاعــات الناحجــة اكفــة.

حقيقــة، شــلت اجلاحئــة اختبــارًا حقيقيــا ملختلــف الــرباجم 
ــوات  ــول اخلط ــوك ح ــرارات البن ــات، وق ــة واملنتج املرصفي
ــاًل  ــة جــدًا؛ وفع ــر متدني ــاء عــى نســب تع املتخــذة واإلبق
ظهــر أثــر هــذه اخلطــوات جليــا منــذ أول هشــور اجلاحئــة 

وحــى اليــوم.

رمبــا واحــدة مــن الفــرص الــي أتاحهتــا جاحئــة كورونــا، 
أهنــا رّسعــت تبــين البنــوك والعمــالء للتكنولوجيــا املاليــة، 
بســبب ظــروف غلــق األســواق والفــروع، بيمنــا هنــاك 
تعامــالت مرصفيــة جيــب إمتامهــا، فــاكن هــذا اختبــار 
ــة  ــات املرصفي ــك، لفحــص جــودة اخلدم ــا يف البن آخــر لن

ــة. ــري الطبيعي ــروف غ يف الظ

*كيــف تعاملتــم فــي البنــك مــع ضغوطــات 
غيــر مســبوقة ربمــا مرتبطــة بالجائحــة؟

ــا  ــي التكنولوجي ــنوات بتبن ــذ س ــم من *قمت
ــة،  ــات المصرفي ــد المنتج ــي عدي ــة ف المالي

ــوم؟ ــا الي ــف تقيمونه كي

نفخــر يف بنــك القاهــرة معــان، أن نســبة تعــر القــروض 
لدينــا تعتــرب مــن أدىن النســب عــى مســتوى القطــاع 

ــك. ــم كذل ــتوى اإلقل ــى مس ــطيين، وع ــرصيف الفلس امل
ــد  ــى العدي ــب ع ــا يه األصع ــت جاحئــة كورون رمبــا اكن
مــن القطاعــات املرصفيــة حــول العــامل، لكهنــا ليســت 
ــش  ــذي عاي ــك القاهــرة معــان، ال ــك يف فلســطني ولبن كذل
انتفاضتــني وحروبــا عــى غــزة، اكن هلــا تأثــري ســليب 

عــى األداء االقتصــادي كل.

هــذه التجــارب الــي مــر هبــا بنــك القاهــرة معــان والقطــاع 
املــرصيف يف فلســطني، أضفــت مزجيــا مــن اخلــربة يف 
التعامــل مــع األزمــات غــري االعتياديــة، إذ اكن البنــك بعــد 
أول هشــر مــن إعــالن حالــة الطــوارئ يف فلســطني قــادرًا 
عــى االســمترار يف معلــه، وإدارة املخاطــر النامجــة عــن 

تبعــات الفــريوس.

لقــد أهسمــت الكفــاءة اإلداريــة يف البنــك، يف الســري قدمــا 
ــه،  ــة عن ــرى النامج ــر األخ ــاء واملخاط ــر الوب ــام خماط أم
ــر  ــة بالنظ ــاجئ إجيابي ــام 2020 بنت ــاء ع ــن إهن ــا م ومتكن

ــة. إىل طبيعــة املخاطــر املجسل

*بخصــوص إســرائيل، تواجهــون مــن فتــرة 
ــودة  ــف ج ــيولة وضع ــات س ــرى ضغوط ألخ
القــروض بســبب أزمــة المقاصــة، كيــف 

ــددة؟ ــة المتج ــذه األزم ــع ه ــون م تتعامل
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حنــن يف بنــك القاهــرة معــان لدينــا جتربة تســتحق التعمم 
حمليــا وإقلمييــا، أهسمــت يف توفــري الوقــت عــى العمــالء 
مــن زيــارة الفــروع، كإحــدى أدوات تمتــاىش مــع مســتقبل 
الصناعــة املرصفيــة وخدمــة العمــالء، القامئــة عــى تقــدمي 

اخلدمــات واملنتجــات دون احلاجــة لزيــارة الفــروع.
خــالل وقــت ســابق مــن العــام املــايض، أطلقنــا يف بنــك 
القاهــرة معــان، خدمــة "ســارة" ويه أول مســاعدة بنكيــة 
ذكيــة يف فلســطني، عــرب خدمــة الرســائل يف صفحــة 
"فيســبوك"  االجمتــايع  التواصــل  موقــع  عــى  البنــك 

ــت. ــى االنرتن ــك ع ــع البن وموق

يف  األوىل  تعــد  والــي  املبتكــرة  اخلدمــة  هــذه  إن 
القطــاع املــرصيف الفلســطيين، محتــل امس "ســارة"، 
خــالل  مــن  تعمــل  رمقيــة،  افرتاضيــة  خشصيــة  ويه 
ــى  ــادرة ع ــايع، ق ــذاكء االصطن ــرب ال ــة ع ــة احملادث تقني
التواصــل مــع معــالء البنــك عــرب الكتابــة باللغتــني العربيــة 

واإلجنلزيــة.

تســتطيع "ســارة" اليــوم إجــراء حــوار مكتــوب مــع العمــالء 
ســاعة   24 مــدار  عــى  واإلجنلزيــة  العربيــة  باللغتــني 
وإدارة  املرصفيــة  طلباهتــم  لتلبيــة  االســبوع،  أيــام  لك 
حســاباهتم لــدى البنــك حــى يف حــاالت الطــوارئ، وطلــب 
تفعيــل أو إلغــاء خدمــات أساســية جمانــا دون أيــة رســوم.

كذلــك، تشــمتل اخلدمــات املقدمــة، تفعيــل أو إيقــاف بطاقــة 
الــرصاف اآليل أو بطاقــة االئمتــان، احلصــول عى كشــف 
باحلــراكت العالقــة عــى البطاقــة، طلــب دفاتــر الشــياكت 
 "IBAN" واحلصــول عــى رمق احلســاب املرصيف الــدويل
اخلــاص حبســاب معــني، إضافــة إىل إرســال شــاكوى 
واستفســارات للبنــك، واالستفســار عــن مواقــع فــروع 

البنــك وعــدد اخلدمــات اإلضافيــة.
كذلــك، لدينــا خدمــة معيــل بنــك القاهــرة معــان باســتخدام 
املرصفيــة  املعامــالت  مجيــع  لتهسيــل  العــني،  بصمــة 

اخلاصــة بعمــالء بنــك القاهــرة معــان مــن داخــل الفــروع 
)دون احلاجــة إلبــراز البطاقة الخشصية أو رمق احلســاب( 
أو عــن طريــق الرصافــات اآلليــة )دون احلاجــة لبطاقــة 
الــرصاف اآليل أو الــرمق الــرسي( مــن خــالل بصمــة العني 
فقــط؛ وبنــك القاهــرة معــان هــو أول بنــك يف فلســطني 

ــة مــن خــالل بصمــة العــني. ــه املرصفي يقــدم خدمات

املرصفيــة  اخلدمــات  مــن  وغريهــا  اخلدمــات  هــذه 
اإللكرتونيــة الــي يقدمهــا بنــك القاهــرة معــان تزامــن مــع 
ــة املدمعــة  ــات املرصفي ــة اخلدم ــة للتوســع يف صناع خط

بالتكنولوجيــا.

بــدأ البنــك يلحــظ تعافيــا حقيقيــا مــن تبعــات فــريوس 
كورونــا اعتبــارًا مــن الربــع الثالــث 2020 مقارنــة مــع 
ــام  ــا للع ــذا ســيدفعنا الســتئناف خططن ــاين، ه ــع الث الرب
احلــايل، املمتثلــة يف ترسيــع تبــين التكنولوجيــا املاليــة 
)FINTECH(، هبــدف تقــدمي أفضــل اخلدمــات لعمالئنــا.
لقــد حتولــت التكنولوجيــا املاليــة إىل أداة حتقــق تطلعــات 
لك مــن العميــل والبنــك معــا، مــن خــالل توفــري الوقــت 
اخلدمــات  عــى  احلصــول  العمــالء يف  عــى  واجلهــد 

واملنتجــات املرصفيــة الــي حيتاجهــا.

ويعتــرب بنــك القاهــرة معــان، مســامها يف رشكــة الــرشق 
األوســط خلدمــات الدفــع/ فلســطني )MEPS(، والــي 
عــرب  املــايض،  الهشــر  فلســطني  أمعاهلــا يف  دشــنت 
الرمقيــة  املدفوعــات  رائــدة يف جمــال أنمظــة  خدمــات 

تســامه بشــل رئيــس يف تعزيــز المشــول املــايل.

*ما هي خطط عملكم للعام 2021؟
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رام هلل -البنــوك يف فلســطني- أكــد الســيد أســامة حــرزهلل 
ــق أقــى  ــك حق ــك اإلســاكن أن البن ــي لبن ــر اإلقل املدي
درجــات التحمــل املــايل خــالل أزمــة كورونــا وذلــك نتيجــة 

اللزامــه باملعايــري الدوليــة.
واســتعرض حــرزهلل يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" 
للبنــك،  املــايل  األداء  عــى  كورونــا  جاحئــة  انعــاكس 
ــز  ــة واحملافظــة مــن راكئ ــا إىل أن السياســة املتوازن الفت
وأساســيات العمــل يف بنــك اإلســاكن واكنــت ســببا لمتكنــه 
مــن اجتيــاز الصعوبــات خــالل عــام 2020 مبركــز مــايل 

قــوي. وفميــا يــي نــص اللقــاء:

ممــا ال شــك فيــه أن جاحئــة كورونــا أثــرت بشــل كبــري 
عــى االقتصــاد العاملــي واحملــي وبأوجــه متعــددة، 
الســلبية  اآلثــار  هــذه  تداعيــات  تســمتر  أن  ويتوقــع 
ــد شــاهدنا  ــدة ســنوات، وق ــد لع ــد متت ــة ق ــرتات قادم لف
ــة  ــارات اقتصادي ــى شــل اهني ــذه اجلاحئــة ع ــار ه آث
ــذ الربــع األول  ــة متسلســلة بــدأت من واجمتاعيــة وحصي
مــن العــام املــايض 2020 حيــث توقــف نشــاط معظــم 
لكيــا  أو  جزئيــا  واإلنتاجيــة  االقتصاديــة  القطاعــات 
بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة الــي اختذهتــا غالبيــة 
ــع  ــث أغلقــت مجي ــا حي ــاء كورون دول العــامل ملواجهــة وب
املــدارس يف حــوايل )150( دولــة مكــا أغلقــت)80( 
الســفر  عــى  القيــود  وفرضــت  العمــل  أماكــن  دولــة 
أدى  الــذي  األمــر  واالجمتاعيــة  العمليــة  والفعاليــات 

وأزمــة  كورونــا  جائحــة  أثــرت  *كيــف 
المقاصــة علــى األداء المالــي للبنــك خــالل 

2020؟ العــام 

تحت الضوء

ــة،  ــد العاملي ــر ســليب شــديد يف سالســل التوري إىل تأث
واخنفــاض اإلنتــاج العاملــي والــذي بــدوره أدى إىل 
اخنفــاض الطلــب عــى الطاقــة واهنــارت أســعار النفــط 
العامليــة، وكنتيجــة حمتيــة أدى ذلــك إىل اهنيــار يف 
ــك  ــس ذل ــال انعك ــة احل ــة، وبطبيع ــال العاملي ــواق امل أس
عــى القطــاع املــرصيف عــى مســتوى العــامل وأصبحــت 
البنــوك تعــاين مــن ضغوطــات هائلــة إلجيــاد حلــول لــدمع 
ــي،  ــز االقتصــاد العامل ــل القطــاع اخلــاص وحتف ومتوي
تلــزم  الــي  التنظمييــة  الضغوطــات  الوقــت  وبنفــس 
ــف مــايل مســتقر كوهنــا مســؤولة  ــاظ موق ــوك احلف البن

ــوك. ــذه البن ــة علهيــا ه ــني املؤمتن ــوال املودع ــن أم ع
واالقتصــاد الفلســطيين والقطــاع املرصيف الفلســطيين 
ــة، خصوصــا  ــات العاملي ــأى عــن هــذه التداعي ليســا مبن
ــة قاســية رافقــت  ــرت بضغوطــات مالي وأن فلســطني تأث
ألمــوال  إرسائيــل  باحتجــاز  متثلــت  اجلاحئــة،  هــذه 

نتيجة اللزتامه باملعايري الدولية
بنك اإلساكن حيقق أقىص درجات التحمل املايل خال أزمة كورونا 
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* مــا هــي أبــرز المؤشــرات الماليــة ألداء 
ــام؟ ــذا الع ــك ه البن

املقاصــة الفلســطينية، مــا شــل ضغوطــات كبــرية جــدًا 
عــى احلكومــة الفلســطينية وقدرهتــا عــى رصف رواتــب 
موظــي احلكومــة واملنتفعــني مــن الشــؤون االجمتاعيــة 
وغــريمه، وقــد أدى ذلــك إىل ضغــوط إضافيــة عــى 
ــوازي  ــالت املقدمــة للحكومــة بالت ــادة التهسي ــوك لزي البن
مــع الضغــوط الــي فرضهتــا اجلاحئــة للوقــوف مــع 
يف  واملســامهة  املتــررة  االقتصاديــة  القطاعــات 
مســاعدهتا وتوفــري الســيولة الالزمــة هلــا للهنــوض مــن 

ــغيلية.  ــا التش ــد واســمترار أمعاهل جدي
ــة يف  ــة وحمافظ ــة متوازن ــوك سياس ــد اعمتــدت البن وق
إدارة هــذه األزمــة، والزمــت مبعايــري العمــل املــرصيف 
ــار  ــازل واملعي ــة ب ــات جلن ــررات ومتطلب ــن مق ــدويل م ال
نتيجــة  )9(، والــي جــاءت  الــدويل رمق  احملاســيب 
خمــاض األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام 2008، إضافــة 
إىل االلــزام بتعلميــات اجلهــات الرقابيــة والتنظمييــة 
ــد الفلســطينية،  ــى رأهســا ســلطة النق ــة وع ذات الصل
وهــذه التحوطــات واحلصافــة ســامهت يف أن تكــون 
ــت  ــوك واجه ــررًا خصوصــا وأن البن ــل ت ــوك األق البن

ــة. ــدار الســنوات املاضي ــات مشــاهبة عــى م أزم
ــن  ــد متك ــك اإلســاكن، فق ــد الداخــي لبن ــى الصعي وع
البنــك بســبب سياســته الرشــيدة والزامــه باملعايــري 
الدوليــة إىل حتقيــق أقــى درجــات التحمــل املــايل 
خــالل األزمــة، واســمتر بتقــدمي اكفــة اخلدمــات املرصفية 
والمتويليــة وســامه بمتكــني معالئــه مــن اســمترارية 
وتســيري أمعاهلــم، ويف الســياق نفســه، فقــد اتبــع البنــك 
سياســة مرنــة يف مواجهــة فــرتات صعبــة أخــرى مــرت 
عــى االقتصــاد الفلســطيين نتيجــة توقــف الرواتــب 
وأزمــة املقاصــة، حيــث قــام البنــك بتأجيــل األقســاط 
األقســاط  مبواعيــد  االلــزام  عــى  القادريــن  لغــري 

ــود التهسيــالت. احملــددة حســب عق

إن تأثــر فلســطني جباحئــة كورونــا مكــا أرشنــا إضافة إىل 
األزمــات السياســية املفصليــة املتتاليــة مــن توقــف الــدمع 
ــان  ــة الفلســطينية وشــبكة األم اخلــاريج للســلطة الوطني
العربيــة ووقــف حتويل أمــوال املقاصة وإجــراءات االحتالل 
التعســفية يف خمتلــف املجــاالت، ألقــت هــذه األحــداث 
بظالهلــا بشــل ســليب عــى االقتصــاد الفلســطيين الــذي 
جســل انمكاشــا يف العــام 2020 بنســبة 11.5 %، وقــد 
حقــق البنــك أرباحــا تشــغيلية قبــل الرائــب لعــام 2020 
بلغــت) 9.2( مليــون دوالر واســمتر يف اتبــاع سياســة 
للخســائر  إضافيــة  احتياطيــات  لبنــاء  جــدًا  متحفظــة 
ــن  ــك م ــة البن ــايئ محلاي ــة كإجــراء وق ــة احملمتل االئمتاني
تأثــريات ســلبية عــى حمفظــة القــروض بأنواعهــا، حيــث 
ائمتانيــة إضافيــة  البنــك خمصصــات خســائر  جســل 
فقــد حقــق  لذلــك  ونتيجــة  )10( ماليــني دوالر،  مببلــغ 
البنــك صــايف خســارة قبــل الرائــب بقميــة )672( الــف 

دوالر.
ــة  ــود املتواصل ــة للجه ــداث ونتيج ــذه األح ــن ه ــرمغ م بال
وللرؤيــة االســرتاتيجية يف إدارة البنــك واحملافظــة عــى 
البنــك  متّكــن  أصولــه،  وجــودة  القــوي  املــايل  مركــزه 
مــن احملافظــة عــى متانــة قاعدتــه الرأمساليــة، حيــث 
بلــغ إمجــايل حقــوق املركــز الرئيــي )91.5( مليــون 

دوالر، مكــا بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال حــوايل 20 
% وبلغــت نســبة الســيولة 890 % مكــا يف 31 اكنــون 
ــل مســؤولياته اجتــاه  ــك بتحم األول 2020، واســمتر البن
القطاعــات املختلفــة ودوره الريــادي يف متويــل القطــاع 
اخلــاص والعــام حيــث ارتفعــت التهسيــالت املمنوحــة 
 )296( إىل  لتصــل   % 13 بنســبة  القطاعــات  لاكفــة 
العمــالء  ثقــة  مليــون دوالر، وبالتــوازي فقــد اســمترت 
منــت  حيــث  ودائعهــم  عــى  للحفــاظ  اإلســاكن  ببنــك 
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الودائــع بنســبة 10 % لتصــل إىل )589( مليــون دوالر، 
ــام 2020  ــة الع ــك يف هناي ــغ امجــايل موجــودات البن وبل

حــوايل  )726( مليــون دوالر.

إن االســمترار بسياســة متوازنــة وحمافظــة يه مــن راكئــز 
وأساســيات العمــل يف بنــك اإلســاكن واكنــت ســببا لمتكنه 
مــن اجتيــاز الصعوبــات خــالل عــام 2020 مبركــز مــايل 
قــوي، وسيســمتر العمــل مســتقباًل بنفــس الهنــج والقــدرة 
ــة،  ــراف اكف ــني مصــاحل األط ــوازن ب ــاءة وبشــل ي والكف
وخيــدم بشــل أســايس االقتصــاد الوطــين الفلســطيين 
وحيقــق مصــاحل العمــالء املقرتضــني وحيافــظ عــى أمــوال 

املودعــني عــى حــد ســواء.

إن اإلغالقــات االقتصاديــة املتكــررة نتيجــة اإلجــراءات 
االحرتازيــة اكنــت األشــد فتــاًك بالقطاعــات األكــر ضعفــا 
وخاصــة قطــاع املنشــآت الصغــرية حيــث يعتــرب هــذا 
ــد  ــة، لق ــة احمللي ــة األوىل يف تشــغيل العامل القطــاع اللبن
اكنــت رؤيــة بنــك اإلســاكن خــالل 2021 بــرورة العمــل 
عــى دمع ومتويــل هــذه القطاعــات األكــر تــررًا ملــا هلــا 
مــن أمهيــة ســواء عــى مســتوى ختفيــض نســب البطالــة 
أو عــى مســتوى زيــادة مســتوى الدخــل مبــا ينعكــس 

ــا عــى االقتصــاد الوطــين كل. إجياب

وهيلع، اكن لزامــا العمــل عــى إجيــاد حلــول خالقــة محلايــة 
هــذا القطــاع اهلــام، فــاكن للبنــك دوران يف هــذا النطــاق 
ــر بشــل  ــرى، وآخ ــات أخ ــع مؤسس أحدمهــا مشــرتك م
مســتقل، فقــد مت العمــل عــى املشــاركة مــع ســلطة النقــد 
الفلســطينية يف برنــاجم اســتدامة لــدمع متــرري جاحئــة 
ــدوق  ــع الصن ــة م ــع اتفاقي ــى توقي ــل ع ــا ومت العم كورون
ــروض خبصــوص دمع  األورويب الفلســطيين لضــامن الق

•  مــا خطتكــم خــالل العــام الحالــي لتجــاوز 
ــي  ــج الت ــرز البرام ــي أب ــا ه ــار وم ــك اآلث تل

ســتنفذونها؟

متــرري اجلاحئــة مــن خــالل برنــاجم كوفيــد 19.

ويف الســياق نفســه،  أطلــق بنــك اإلســاكن بشــل مســتقل 
ثالثــة بــراجم خاصــة لــدمع املنشــآت الصغــرية واملتوســطة 
ركــزت عــى ثالثــة دعــامئ رئيســية ألي مــرشوع صغــري أو 
متوســط ويه متويــل رأس املــال العامــل، متويــل األصــول 
املركبــات  ومتويــل  املختلفــة،  واملاكنــات  واآلالت  الثابتــة 
التجاريــة املتنوعــة، وقــد مت طــرح هــذه الــرباجم المتويليــة 
مضــن رشوط ميــرسة ولفــرتات ســداد اكفيــة هبــدف توفــري 

الــدمع الــالزم لقطــاع املنشــآت الصغــرية.

مكــا قــام البنــك مــن خــالل تطبيــق منــوذج مناطــق أمعــال 
للتعامــل  ومتفــرغ  متخصــص  اكدر  بتوفــري  الــرشاكت 
والتواصــل مــع قطــاع الــرشاكت واملنشــآت الصغــرية 
واملتوســطة لتوفــري احللــول املرصفيــة املناســبة للعمــالء 
بالشــل األمثــل وتوفــري العنايــة الالزمــة هلــذه القطاعــات 

بشــل مهــين ومتخصــص.

ــدمي  ــك بتق ــمتر البن ــد اس ــراد، فق ــاع األف ــب قط ويف جان
وتطويــر خدمــات ومنتجــات تلــيب احتياجاهتــم، مت إطــالق 
برنــاجم الراتــب املقــدم يف إطــار العمــل عــى دمع القــوة 
االســهتالكية لألفــراد مبا يســاعدمه يف توفــري احتياجاهتم 
الخشصيــة والــي تنعكــس بالــرورة عــى االقتصــاد 
المتويليــة  الــرباجم  مــن  العديــد  جانــب  إىل  إجيابيــا، 
األخــرى اخلاصــة باألفــراد واخلاصــة بتوفــري خدمــات 
ــا. ــيارات وغريه ــل الس ــكنية ومتوي ــروض الس ــل الق متوي

مكــا يعمــل البنــك حاليــا عــى عــدة مشــاريع بنيــة حتتيــة 
ــر منظومــة اســتخدام الوســائل  متنوعــة مــن شــأهنا تطوي
اإللكرتونيــة يف التواصــل مــع العمــالء مــن خــالل تطويــر 
ــالء  ــى العم ــا يهســل ع ــل، ومب ــي واملوباي ــت البن اإلنرتن
تنفيــذ العديــد مــن حراكهتــم املاليــة ودفــع قميــة مشــرتياهتم 
ــك أو مــوردي  ــروع البن ــارة ف ــريمه دون احلاجــة لزي وفوات
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اخلدمــات األخــرى، مكــا أن البنــك بصــدد تغيــري اكفــة 
ــة  ــة املنتــرشة يف فلســطني بأجهــزة حديث الرصافــات اآللي

ــة. ــالء املختلف ــيب احتياجــات رشاحئ العم ــورة تل ومتط
مكــا ال بــّد أن نســتذكر يف الهنايــة الــزام بنــك اإلســاكن 

الــدامئ ورؤيتــه يف إطــار تلبية واجباته يف جانب املســؤولية 
ــة  ــات الوطني ــة املؤسس ــمتر لاكف ــه املس ــة ودمع االجمتاعي
ومؤسســات العمــل املــدين يف القطاعــات اكفــة مــن تعلــم 
وحصــة وثقافــة وشــباب ودمع لملــرأة الفلســطينية وغريهــا. 
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رام هلل-البنــوك يف فلســطني- أكــد الســيد حــامت فقهــاء 
البنــك  أن  فلســطني  األردن يف  لبنــك  االقلــي  املديــر 
ســريكز  خــالل العــام احلــايل )2021(  عــى تطويــر 
املنافســة اإللكرتونيــة مــن خــالل ثالثــة بــراجم متطــورة 
يه: اســتبدال الرصافــات اآلليــة بأخــرى حديثــة ومتطــورة، 
ــك إطــالق النخســة  ــق) BojMobile(، وكذل ــر تطبي وتطوي

ــي. ــت البن ــن اإلنرتن ــدة م اجلدي

وقــال فقهــاء يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" إن بنــك 
األردن حقــق منــوًا يف صــايف التهسيــالت العاملــة خــالل 
دينــار،  مليــون   )39( قميهتــا  بزيــادة   ،2020 عــام 
رمغ  وذلــك   ،2019 العــام  عــن   % 18 منــو  وبنســبة 
ــا  ــا كورون ــة الســلبية الــي خلفهتــا أزمت ــار االقتصادي اآلث

واملقاصــة. 

ــا واملقاصــة عــى  ــار أزمــي كورون ــاء عــى آث ــز فقه ورك
ــر  القطــاع املــرصيف الفلســطيين، مشــريًا إىل أن  تقاري
البنــك الــدويل أظهــرت تراجــع االقتصــاد الفلســطيين عــام 
ــلبية  ــات س ــو أكــر االخنفاض ــبة %11.5 وه 2020 بنس
ــة الفلســطينية،  ــام الســلطة الوطني ــذ قي ــى اإلطــالق من ع

ــاض بنســبة  ــت تشــري إىل اخنف ــات اكن عملــا أن التوقع
 .% 7

وبني أن هذا االخنفاض جاء لسببني رئيسيني:

تحت الضوء

ــرشاء الســلع  ــاء ب ــني إىل االكتف الســائدة، وتوجــه املواطن
ــلع أو  ــهتالك الس ــى اس ــدام ع ــط دون اإلق ــية فق األساس

ــة.  اخلدمــات غــري الروري
األثــر  تفــاوت يف  االســهتالكية  األمنــاط  لتعديــل  واكن 
االقتصــادي للجاحئــة عــى قطاعــات كبــرية مثــل الســياحة 
وقطــاع الســيارات واملالبــس...........اخل، وباملقابــل، مل 
يكــن هنــاك تأثــري ســليب عــى قطــاع املــواد الغذائيــة 

واملســهتلاكت الطبيــة.

أوال- جائحة كورونا: 
مفــن املعــروف أن هــذه اجلاحئــة أثــرت ســلبا عــى معظــم 
ــاعات  ــاض س ــن اخنف ــببته م ــا س ــامل، وم اقتصــادات الع
ــري  ــة إىل تغي ــات املتكــررة، باإلضاف العمــل بســبب اإلغالق
منــط االســهتالك يف العــامل لتتــالءم مــع الظــروف الصحيــة 

ثانيا- أموال المقاصة: 
باإلضافــة لذلــك فقــد حــدث أن قامــت ارسائيــل خــالل 
)الرائــب  املقاصــة  أمــوال  باحتجــاز   2020 العــام 
الــي جتنهيــا إرسائيــل نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة مقابــل 
معولــة( للفــرتة بــني هشــري 4 و10 /2021، وإذا مــا عملنا 
ايــرادات  مــن   % 75-65 مــن  املبالــغ تشــل  أن هــذه 

بنك األردن...ثاثة براجم متطورة لتعزيز املنافسة اإللكرتونية 
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*السيد حامت فقهاء: 
البنك حقق منوًا يف صايف 
التهسيالت العاملة خالل عام 
2020 رمغ أزمي كورونا 

واملقاصة

المؤشرات المالية: 
أكــد فقهــاء أن البنــك حقــق منــوًا يف صــايف التهسيــالت 
ــون  ــادة قميهتــا )39( ملي ــة خــالل عــام 2020، بزي العامل
2019، حيــث  العــام  عــن   % 18 دينــار، وبنســبة منــو 
بلغــت )263( مليــون دينــار يف هنايــة عــام 2020 مقارنــة 

مــع  )224( مليــون دينــار يف هنايــة عــام 2019. 

وقــد مشــل هــذا المنــو القطاعــات اكفة من أفــراد ورشاكت، 
ــبة 11  ــد منــت بنس ــالء فق ــع العم ــا خيــص ودائ ــا فمي أم
%، وبلغــت )399( مليــون دينــار مقارنــة بـــ)360( مليــون 

دينــار يف هنايــة عــام 2019. 

وعــى الــرمغ مــن املخصصــات املطلوبــة حســب معيــار)9( 
واإلغالقــات املتكــررة بســبب جاحئــة الكورونــا إال أن البنــك 
حافــظ عــى مســتوى األربــاح نفســه، حيــث بلغــت )9(
ماليــني دينــار خــالل العــام 2020 مقارنــة مــع )9,5(

مليــون دينــار عــام 2019. 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فقــد أصبحــت عاجــزة عــن 
الوفــاء بالزاماهتــا اجلاريــة مثــل رواتــب موظفهيــا والــي 
تقــدر بـــ )900( مليــون شــيقل، باإلضافــة إىل العجــز عــن 

دفــع مســتحقات القطــاع اخلــاص. 

وقــد اكن هلــذه العوامــل آثــار ســلبية عــى املصاريــف 
العاملــة يف فلســطني. ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي:

ــاع  ــلطة والقط ــي الس ــروض موظ ــاط ق ــل أقس 1-  تأجي
كورونــا(،  جاحئــة  مــن  املتعــددة  )للقطاعــات  اخلــاص 
هنايــة  حــى  هشــر2020/4  أقســاط  مــن  اعتبــارًا 
العــام، وقــد أدى ذلــك إىل نقــص يف الســيولة لــدى البنــك، 
ــه التهسيــالت مبــا  ــوك عــى إعــادة توجي وعــدم قــدرة البن

خيــدم االقتصــاد الفلســطيين. 

واملؤسســات  الــرشاكت  قــروض  أقســاط  تأجيــل    -2
ــر عــى  ــا أث ــات املتــررة، م ــة املتوســطة للقطاع التجاري
التصنيــف االئمتــاين هلــذه الــرشاكت، واضطــرت البنــوك 
إىل إعــادة جدولــة هــذه التهسيــالت دون متكهنــا مــن 

الوقــوف احلقيــي عــى أوضــاع معالهئــا. 

3-   أمــا تأجيــل أقســاط املقرتضــني مــن موظفني ورشاكت 
فقــد حــدا بالبنــوك الحتســاب خمصصــات مخضــة حســب 
املعيــار احملاســيب الــدويل )رمق 9(، وقــد أدى ذلــك إىل 
اخنفــاض أربــاح البنــوك بنســبة 52 %، فقــد بلــغ مجمــل 
األربــاح بعــد الرائــب للبنــوك العاملــة يف فلســطني 57.1 
ــع 118.5  ــة م ــام 2020 مقارن ــة ع ــون دوالر يف هناي ملي

مليــون دوالر يف هنايــة العــام 2019. 
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خطة العام الحالي: 
نــوه فقهــاء إىل أن البنــك ســريكز خــالل العــام 2021 
عــى تطويــر املنافســة اإللكرتونيــة ملــا يف ذلــك مــن تطويــر 
ــة  ــة تطــور احتياجــات العمــالء، باإلضاف للخدمــات ومواكب
إىل عــدم انقطــاع اخلدمــات خــالل فــرتات اإلغــالق مكــا 
حــدث يف العــام 2020 بســبب اجلاحئــة، ولذلــك ينــوي 

البنــك خــالل العــام احلــايل القيــام مبــا يــي:

حديثــة  بأخــرى  اآلليــة  الصرافــات  اســتبدال  أواًل- 
ــه خــالل العــام  ــدئ العمــل ب ومتطــورة: هــذا املــرشوع ُب
2020 ومت تبديــل بعــض الرصافــات، وســيم خــالل العــام 
العمليــة، وتمشــل الرصافــات  احلــايل اســتمكال هــذه 

ــالمة.  ــن والس ــات األم ــة متطلب ــة اكف احلديث

ثانيــا- تطويــر تطبيــق)BojMobile(: عــى الــرمغ 
مــن حتديــث التطبيــق اخلــاص يف بنــك األردن خــالل 
هشــر 2021/1 مبــا احتــوى مــن خدمــات جديــدة يف 
ــل  ــه ســيم قب ــالء، إال أن ــري اخلاصــة بالعم تســديد الفوات
هنايــة العــام إطــالق النخســة األخــرى، والــي حتتــوي 
ــيب احتياجــات عــدد أكــرب مــن  عــى خدمــات متطــورة تل

العمــالء.

ثالثــا- إطــالق النخســة اجلديــدة مــن اإلنرتنــت 
النخســة   2021/4 هشــر  خــالل  أطلقنــا  البنــي: 
اجلديــدة مــن اإلنرتنــت البنــي اخلــاص بالــرشاكت مبزايا 
ــن ســعادهتم  ــرشاكت ع ــن ال ــري م ــرب الكث ــد ع ــدة، وق عدي
بامحللــة اجلديــدة للنخســة وتلبيــة معظــم متطلباهتــم فهيــا. 
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رام هلل -البنــوك يف فلســطني- قــال الســيد عيــى باشــا 
األهــي  البنــك  يف  فلســطني  لفــروع  اإلقلــي  املديــر 
األردين إن البنــك متكــن مــن إدارة أزمــة كورونــا بنجــاح، 
ــار  ــن آث ــايف م ــة للتع ــذ خط ــا إىل تنفي ــع حالي ــو يتطل وه

اجلاحئــة.
 وأشــار باشــا يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" إىل أن 
توجهــات البنــك يف الوقــت الراهــن ترتكــز عــى تنفيــذ خطة 
ــة  ــات اإللكرتوني ــاء باخلدم ــول الرمقــي هبــدف االرتق للتح

الــي يقدمهــا البنــك ملعمتديــه.

ــا،  ــك خــالل جاحئــة كورون ــي مــر البن وحــول الظــروف ال
قــال باشــا "هشــد العــام املــايض أحداثــا اســتثنائية 
ــد  ــر عــى صعي ــغ األث ارتبطــت باجلاحئــة، إذ اكن هلــا بال
االقتصــاد العاملــي الــذي مل يهشــد اخنفاضــا مماثــاًل منــذ 
األزمــة العامليــة يف العــام 2008، حيــث تقزمــت مــؤرشات 
المنــو القوميــة حبســب التقاريــر املتخصصــة الصــادرة 
ــذي  ــة، األمــر ال عــن كــربى الــرشاكت االستشــارية العاملي
ــرارات  ــدول والق ــة لل انعكــس عــى السياســات االقتصادي

ــة واخلاصــة". ــة لالســتمثارات العام اإلداري

وأضــاف "عــى الصعيــد الفلســطيين، وبعــد مــا يزيــد عــن 
العــام منــذ بــدء اجلاحئــة، فقــد بــدأت املــؤرشات باالنفــراج 
تبعــا لمتكــن احلكومــة الفلســطينية مــن اســتقدام اللقاحات، 
األمــر الــذي ســامه بعــودة احليــاة ملهشــد أقــرب ملــا اكن 

هيلع قبــل اجلاحئــة".

ــن  ــك األهــي األردين يف فلســطني متك ــوه إىل أن البن ون
مــن إدارة األزمــة ممثــاًل مبجلــس إدارتــه وإدارتــه العامــة 
األزمــة  مواجهــة  اعتبــار  مــن  وانطالقــا  األردن،  يف 

تحت الضوء

"األهيل األردين"... البنك يتطلع للتعايف من دوايع جاحئة كورونا 
ومعاجلة آثارها

حبــد ذاتــه واجبــا وطنيــا جتــاه عائلــة البنــك، ومجهــور 
ــددة  ــار املتع ــن اآلث ــرمغ م ــن، واملجمتــع كل. فبال املعمتدي
للجاحئــة، ومهنــا بشــل رئيــي أزمــة الســيولة وعــدم 
التأخــر يف  النقديــة، باإلضافــة إىل  التدفقــات  انتظــام 
ــاع نســبة  ــب ارتف ــات املقرتضــني، إىل جان تســديد الزام
اختــاذ  مــن  متكــن  البنــك  أن  إال  املعــادة،  الشــياكت 
ــة، واالســتجابة لملســتجدات  ــة واإلداري ــري التنظميي التداب
ــد  ــزام بتعلميــات الســادة ســلطة النق املتغــرية نتيجــة االل
ــي عاجلــت  ــة التعمميــات ال الفلســطينية احملرتمــني واكف
خمتلــف اجلوانــب املاليــة واإلداريــة ذات الصلــة باجلاحئــة، 

ــه. ــة رأمسال ــك وكفاي ــايل للبن ــز امل ــة املرك ومتان

وأكــد أن البنــك أوىل متابعــة مســمترة خلطــط اســمترارية 
العمــل الــي اكن هلــا مــن األثــر عــى نســب اإلشــغال 
ــدوام وفــق مســتويات  ــزام بتنظــم ال الوظيــي نظــرًا لالل
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*السيد عيى باشا: 
خطط للتحول الرمقي لالرتقاء 
باخلدمات اإللكرتونية الي 

يقدمها البنك ملعمتديه

احلــد األدىن مــن الــاكدر، ممــا شــل حتديــا خاصــة خــالل 
أوقــات إغــالق بعــض املــدن واحلجــر الــي لملصابــني.

البنــك  الــي بذهلــا  وقــد اكن املعمتــد حمــور اجلهــود 
ــدء اجلاحئــة، فقــد مت التعامــل مــع املعمتديــن بــل  ــذ ب من
ــة عــى حــدة لتخفيــف وطــأة  تعــاون واســتيعاب لــل حال
ــة، مبــا  ــة حصي ــظ ائمتاني ــى حماف ــاظ ع اجلاحئــة واحلف
يمشــل تأجيــل وجدولــة األقســاط. عــالوة عــى مــا ســبق، 
فقــد  معمتديــه،  جتــاه  البنــك  مســؤولية  مــن  وانطالقــا 
ــة  ــة متنوع ــر باق ــبيل تطوي ــتمثار يف س ــك باالس ــام البن ق
ــي  ــت البن ــة اكإلنرتن ــات اإللكرتوني ــن اخلدم ــة م ومتاكمل
واملوبايــل البنــي، باإلضافــة إىل توفــري مجموعــة مــن 
قنــوات التواصــل الرمقيــة املتعــددة عــرب خمتلــف التطبيقات 
ــن  ــة املعمتدي ــا الرئيــي خدم ــي اكن هدفه والوســائل ال
عنــد تعــذر وصوهلــم للفــروع، وإتاحــة املجــال هلــم إلمتــام 
ــة  ــة وسالســة. هــذا باإلضاف ــة بهسول معامالهتــم املرصفي
إىل االلــزام باإلجــراءات الصحيــة والوقائيــة يف مبــى 
ــاكدر  ــى ســالمة ال ــروع حرصــا ع ــة والف اإلدارة اإلقلميي

ــور عــى حــد ســواء. وامجله

وأشــار باشــا إىل أنه بالرمغ من اســمترار اجلاحئة، إال أن 
تطلعــات البنــك للفــرتة القادمــة تتلخــص يف خطــة للتعــايف 
ــن  ــف م ــا، والتخفي ــن دوايع اجلاحئــة، ومعاجلــة آثاره م
وطأهتــا، مــن خــالل مصفوفــة مــن األهــداف واإلجــراءات 
الــي تتنــاول خمتلــف نــوايح العمــل التجاريــة واإلداريــة.

وأكــد أن البنــك يســهتل توجهاتــه خبطــط التحــول الرمقــي 
الــي تســى لالرتقــاء باخلدمــات اإللكرتونيــة الــي يقدمها 
البنــك ملعمتديــه، حى يقــدم حلواًل مرصفيــة مبتكرة حتايك 
التطــور احلاصــل مضــن القطــاع املــرصيف والتكنولوجيــا 
املاليــة إقلمييــا وعامليــا. مكــا ســيحرص البنــك عــى تعزيــز 
والــرباجم  االئمتانيــة  التهسيــالت  مــن  منتجاتــه  باقــة 
ــن عــى  والعــروض املصممــة خصيصــا لــرشاحئ املعمتدي

مضــن  واهمتاماهتــا  احتياجاهتــا  واختــالف  تعددهــا 
الصغــرية  واملشــاريع  والــرشاكت،  األفــراد،  قطاعــات 
واملتوســطة، باإلضافــة إىل توســيع املــزات املقدمــة عــرب 
نقــاط  البطاقــات وإماكنيــة اســتخدامها عــرب  منتجــات 
وقنــوات الدفــع املختلفــة. مــن ناحيــة أخــرى، يعمــد البنــك 
عــى تعزيــز تعامالتــه مــع عــدد مــن األطــراف اخلارجيــة، 
ــود بالنفــع لصــاحل  ــع اتفاقيــات مــن شــأهنا أن تع وتوقي

ــك. معمتــدي البن

ولفــت باشــا إىل أن تطلعــات البنــك متتــد لتمشــل اخلطــط 
لــاكدره يف فــروع فلســطني ســعيا لتعزيــز  التطويريــة 
أعــى  تقــدمي  عــى  ينعكــس  مبــا  وقدراتــه  إماكنياتــه 

لملعمتديــن. اخلدمــة  مســتويات 
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نضــال  الســيد  أكــد  فلســطني-  يف  -البنــوك  هلل  رام 
الربغــويث  املديــر العــام ملــرصف الصفا أن البنك اســتطاع 
خــالل جاحئــة كورونــا مــن اختــاذ اكفــة اإلجــراءات الالزمــة 

لضــامن اســمترارية األمعــال وخدمــة العمــالء.

وقــال الربغــويث يف لقــاء مــع "البنــوك يف فلســطني" إىل 
أن إجــراءات البنــك جــاءت منجسمــة مــع تعلميــات ســلطة 
النقــد، مشــريًا إىل أن حالــة عــدم اليقــني النامجــة عــن 
ــث املدخــالت  ــام  بتحدي ــك القي ــن البن ــاء  اســتدعت م الوب
واالفرتاضــات املســتخدمة لتحديــد اخلســائر االئمتانيــة 

ــة. املتوقع

أثر فايروس كورونا على البنك
أكــد الربغــويث أن وبــاء كورونــا املســتجد )"كوفيــد - 
عــى  خمتلفــة  جغرافيــة  مناطــق  عــرب  انتــرش   )"19
مســتوى العــامل، مــا تســبب يف تعطيــل األنشــطة  التجارية 
واالقتصاديــة. وجنــم عــن فايــروس كورونا)"كوفيد - 19" ( 
حــدوث حالــة مــن عــدم اليقــني يف بيئــة االقتصــاد العاملــي.
وأشــار إىل أن املــرصف يراقــب الوضــع عــن كثــب، وقــد 
قــام بتفعيــل خطتــه الســمترارية األمعــال وممارســات إدارة 
املخاطــر األخــرى إلدارة أيــة آثــار ســلبية قــد يتســبب فهيــا 
تفــي الوبــاء عــى أمعــال املــرصف ومعلياتــه وأدائــه 

املــايل.  
الالزمــة  اإلجــراءات  اكفــة  املــرصف  إدارة  واختــذت 
لضــامن اســمترارية األمعــال وخدمــة العمــالء يف حــال 
حــدوث أي ظــرف طــارئ، وذلــك مــن خــالل التنســيق مــع 
خمتلــف رؤســاء القطاعــات واملــدراء لتنفيــذ مجموعــة مــن 
اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل إدارة املــرصف واتســاقا مــع 

تحت الضوء

ــذا اخلصــوص  ــد الفلســطينية يف ه تعلميــات ســلطة النق
ــي أمه اإلجــراءات املتخــذة لضــامن اســمتراية  ،وفميــا ي

ــل : - العم

العمــل  اســمترارية  لضــامن  وذلــك  املوظفــني  توزيــع   -
املوظفــني.  بــني  االجمتــايع  التباعــد  عــى  ولملحافظــة 

-  تفعيــل خاصيــة العمــل عــن بعــد للوظائــف احلساســة يف 
املــرصف لتقــدمي اخلدمــات اإللكرتونيــة واآللية. 

-  احلفــاظ عــى ســالمة لك مــن املوظفــني والعمــالء، وذلــك 
مــن خــالل اختــاذ اكفــة اإلجــراءات املتعلقــة بتعقــم الفــروع 
وأماكــن العمــل، والقادريــن عــى إجنــاز األمعــال مــن خالل 
Laptop لعــدد مــن املوظفــني احلاملــني جلهــاز VPN - مت 

ــة اســتخدام املــزل.  ــل خاصي تفعي
قــام املــرصف بتطبيــق تعلميــات ســلطة النقــد الفلســطينية 

*البرغوثي: 
مصــرف الصفــا اتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان اســتمرارية األعمــال 

وخدمــة العمــالء خــالل جائحــة كورونــا 
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ــة يف فلســطني والصــادرة خــالل ســنة   ــوك العامل إىل البن
2020 وذلــك هبــدف التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة 

ــا.  الناجتــة عــن انتشــار فايــروس كورون
النقــد  ســلطة  مــن  "اســتدامة"  متويــالت  برنــاجم  أ-   

لفلســطينية    ا
الفلســطينية  النقــد  أيــار، أصــدرت ســلطة   6 بتــارخي   
يف  العاملــة  للبنــوك   )2020/22( رمق  التعلميــات 
فلســطني هبــدف التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة ألزمــة 
فــريوس كورونــا )كوفيــد - 19( عــى األنشــطة واملشــاريع 
الصغــرية واملتوســطة  االقتصاديــة، وخاصــة املشــاريع 
وكذلــك متكــني املشــاريع املتــررة مــن أزمــة فــريوس 
كورونــا )كوفيــد- 19( مــن احلصــول عــى المتويــل الــالزم 
لتغطيــة النفقــات التشــغيلية والنفقــات الطارئــة ودمع رأس 
املــال العامــل هلــا، واالســمترار يف تســديد رواتــب وأجــور 
العاملــني، وبالتــايل متكهنــم  مــن االســمترار يف اإلنتــاج 
ــرى  ــداف أخ ــة إىل أه ــذا باإلضاف ــات،  ه ــدمي اخلدم وتق
ــح  وردت يف التعلميــات املذكــورة أعــاله. ومت مبوجهبــا من
متويــالت اســتدامة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية 
حبيــث يلــزم املــرصف باســتيفاء عائــد متناقــص حبــد 

العمــالء. 3 % مــن  أعــى 
ب- ودائع حتفزية من سلطة النقد الفلسطينية 

 خــالل عــام 2020، حصــل املــرصف عــى ودائــع حتفزيــة 
مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية، وذلــك هبــدف التخفيــف 
مــن اآلثــار االقتصاديــة الناجتــة عــن انتشــار فايــروس 

كورونــا. 
 ج- تأجيل األقساط املستحقة  

ســلطة  تعلميــات  مــع  ومتاشــيا   ،2020 عــام  خــالل    
ــل  ــد الفلســطينية رمق )2020/23(، واخلــاص بتأجي النق
األقســاط املســتحقة ملــدة  أربعــة أهشــر إىل ســتة أهشــر. 
ــالت جلــزء  ــل/ هيلــة أقســاط المتوي ــام املــرصف بتأجي ق
املتأثــرة  االقتصاديــة  القطاعــات  مضــن  معالئــه  مــن 
باجلاحئــة دون إضافــة أي عوائــد إضافيــة، ومت اعتبــار 

إطفــاء األربــاح املؤجلــة عــى املــدة التعاقديــة بعــد المتديــد 
ــل.  للمتوي

 هــذا، وقــد أجــرى املــرصف تقيميــا ألثــر جاحئــة فايــروس 
كورونــا ) كوفيــد - 19( والــي أدت إىل تغيــريات يف 
مهنجيــة اخلســائر االئمتانيــة املتوقعــة وتقديــرات وأحــاكم 
ــام  ــن الع ــون األول م ــة يف 31 اكن ــنة املنهتي ــم للس التقي

.2020

الخسائر االئتمانية المتوقعة  
ــن  ــن النامجــة ع ــدم التيق ــة ع ــويث إىل أن حال ــوه الربغ ن
قيــام  اســتدعت   )"19  - )"كوفيــد  كورونــا  فايــروس 
ــتخدمة  ــات املس ــالت واالفرتاض ــث املدخ ــرصف بتحدي امل
لتحديــد اخلســائر االئمتانيــة املتوقعــة مكــا يف 31 اكنــون 
األول 2020. وقــد مت تقديــر اخلســائر بنــاء عــى الظــروف 
االقتصاديــة املســتقبلية، وبالنظــر إىل التطــورات الرسيعــة 
الــي يهشدهــا الوضــع، فقــد أخــذ املــرصف بعــني االعتبــار 
تأثــري التقلبــات العاليــة عــى عوامــل االقتصــاد اللــي 
املســتقبلية عنــد حتديــد شــدة واحمتاليــة الســيناريوهات 
االقتصاديــة اخلاصــة بتحديد اخلســائر االئمتانيــة املتوقعة.  
 وقــد مت عكــس هــذه التقلبــات مــن خــالل تعديــل طــرق بنــاء 
ــم  الســيناريوهات واألوزان األساســية املخصصــة هلــا. ي
اســتخدام مــؤرش االئمتــان للتنبــؤ باحمتــال حــدوث حــاالت 

افرتاضيــة متوقعــة يف احملفظــة االئمتانيــة لملــرصف. 
أوىل  أعــاله،  املوحضــة  االفرتاضــات  إىل  باإلضافــة   
كورونــا  فايــروس  بتأثــري  خاصــا  اهمتامــا  املــرصف 
)"كوفيــد - 19"( عــى العوامــل النوعيــة والمكيــة عنــد 
حتديــد الزيــادة الكبــرية يف خماطــر االئمتــان، وتقيــم 
ــا. ــي حيمتــل تأثره ــر ال ــة لملخاط ــدين القمي ــؤرشات ت م

مكــا وقــام املــرصف عــى عكــس تقديــرات إدارة املــرصف 
عــى  األثــر  بتقيــم   )  Management Overlay(
قطاعــات معينــة أو معــالء حمدديــن باالســتناد إىل دراســة 

ــل عــى حــدة.  لك قطــاع أو معي



مجلة البنوك في فلسطين 30

  المؤشرات المالية 
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رام هلل -البنــوك يف فلســطني- أكــد املديــر العــام لبنــك االســتمثار 
الفلســطيين الســيد مسيــح صبيــح أن البنــك قــد حقــق نســب منــو 

ممــزة خــالل العــام 2020 مقارنــة بالعــام الســابق 2019. 
وقــال صبيــح “معلنــا يف بنــك االســتمثار الفلســطيين عــى 
تطبيــق سياســات حصيفــة للتعامــل مع أزمــة الكورونــا، واعمتدنا 
ــروف  ــة الظ ــة ملواجه ــع البديل ــل واملواق ــمترارية العم ــط اس خط
ــطني، اال أن  ــة يف فلس ــروف اجلاحئ ــن ظ ــرمغ م ــة، وبال الطارئ
البنــك اســتطاع احملافظــة عــى مســتويات تقدمــه، بــل اســتطاع 
حتقيــق نســب منــو جيــدة مبركــزه املــايل مقارنــة بالعــام 2019.
 وحتــدث صبيــح يف لقــاء مــع " البنــوك يف فلســطني" حــول 
األداء املــايل للبنــك خــالل العــام 2020، الفتــا إىل تراجــع 
ــة الناجتــة  ــود واإلغالقــات املتكــررة والطويل ــاح نتيجــة القي األرب

ــاء: ــص اللق ــي ن ــا واملقاصــة، وفميــا ي ــي  كورون ــن أزم ع

تحت الضوء
صبيح: 

اجمالي ميزانية بنك االستثمار نمت بما يقارب 140 مليون دوالر خالل 2020

ــا وأزمــة المقاصــة  كيــف أثــرت جائحــة كورون
علــى األداء المالــي للبنــك خــالل العــام 2020؟
 منــذ بدايــة جاحئــة كورونــا واجــه البنــك التحديــات املتعلقــة 
مبتابعــة واســمترارية  األمعــال والتعامــل مــع اآلثــار الناجتــة 
الشــاملة  عــن جاحئــة كورونــا، باإلضافــة إىل اإلغالقــات 
ــام  2020  ــث  اكن الع ــالد، حي ــي هشدهتــا الب ــة ال واجلزئي
ــع  ــد تراج ــة، فق ــة للجاحئ ــاب نتيج ــات والصع ــًا بالتحدي ملي
مــن  الكثــري  وتعطلــت  كبــري  بشــل  العاملــي  االقتصــاد 
ــطيين  ــاد الفلس ــر االقتص ــد تأث ــة، وق ــاطات االقتصادي النش
تأثــرًا كبــريًا وذلــك نتيجــة تأثــره جباحئــة الكورونــا وتداعياهتــا 
ــث أدى  ــدات املقاصــة، حي ــل عائ ــق حتوي ــف تدف ــك لتوق وكذل
ــل اخنفــاض  ذلــك إىل تراجــع االقتصــاد بنســبة 12 % وجُسِّ
ملحــوظ يف نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــي االمجــايل 
ــة يف أعــداد  ــادة ملفت ــة إىل زي مبــا نســبته 14 % ، باإلضاف

ــا  ــة إىل م ــدل البطال ــع مع ــث ارتف ــل حي ــن العم ــني ع املتعطل
نســبته 27.8 %.

ــة  ــاملة وجزئي ــات ش ــام 2020 إغالق ــالل الع ــا خ ــد هشدن وق
متكــررة لاكفــة منــايح احليــاة وعــى فــرتات متقطعــة خــالل 
ــك إىل تراجــع ملحــوظ يف معظــم األنشــطة  ــام، وأدى ذل الع
االقتصاديــة اكخلدمــات والســياحة واإلنشــاءات، إضافــة إىل 
ــاريج  ــامل اخل ــع الع ــاري م ــادل التج ــم التب ــع يف جح تراج

ــن فلســطني وإلهيــا.  ــواردات والصــادرات م ــاض ال واخنف
وقــد تأثــر القطــاع املــرصيف بفلســطني ســلبا نتيجــة للوضــع 
املــايل واالقتصــادي، حيــث واجــه القطــاع املذكــور حتديــات 
كبــرية يف متابعــة واســمترارية األمعــال وكيفيــة التعامــل مــع 
اآلثــار الناجتــة عــن اجلاحئــة عــى قطاعــات األمعــال املختلفــة 

مــا ألــىق بظاللــه الســلبية عــى النتــاجئ الهنائيــة للبنــوك. 
تطبيــق  عــى  الفلســطيين  االســتمثار  بنــك  يف  معلنــا 
ــا  ــا، واعمتدن ــة الكورون ــع أزم ــل م ــة للتعام سياســات حصيف
خطــط اســمترارية العمــل واملواقــع البديلــة ملواجهــة الظــروف 
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ــاوز  ــي لتج ــام الحال ــالل الع ــم خ ــي خطتك ــا ه م
تلــك اآلثــار ومــا أبــرز البرامــج التــي ســتنفذونها 

خــالل العــام؟
املــرصيف  للتعامــل  الالزمــة  االســتمثار اخلطــط  بنــك  وضــع 
ــن اســرتاتيجيته يف  ــا م ــك انطالق ــا، وذل ــة الكورون ــد أزم ــا بع مل
التطــور الداخــي والمنــو يف الســوق، ومــن أجــل احلفــاظ عــى 
مســتويات تقــدم يف مــؤرشات البنــك املاليــة وحتقيــق نســب منــو 

ــاح. ــة واألرب ــدة  باملزاني جي
مــن أبــرز هــذه اخلطــط العمــل عــى تطويــر خدمــات قطــاع 

الطارئــة، وبالــرمغ مــن ظــروف أزمــة الكورونــا يف فلســطني، 
اال أن البنــك اســتطاع احملافظــة عــى مســتويات تقدمــه 
،بــل واســتطاع حتقيــق نســب منــو جيــدة مبركــزه املــايل 
ــائر  ــاح واخلس ــال األرب ــا يف جم ــام 2019، أم ــة بالع مقارن
خــالل العــام 2020 فقــد تراجعــت األربــاح نتيجــة القيــود 
واإلغالقــات املتكــررة والطويلــة الناجتــة عــن أزمــة الكورونــا.

مــا هــي أبــرز المؤشــرات الماليــة ألداء البنــك 
فــي هــذا العــام؟

ــة  ــام 2020 مقارن ــك نســب منــو ممــزة خــالل الع ــق البن حق
بالعــام الســابق 2019، وذلــك يف أمه املــؤرشات املاليــة 
الرئيســية للبنــك، فقــد منــت امجــايل مزانيــة البنــك منــوًا 
الفتــا مبــا يقــارب)140( مليــون دوالر ومبــا نســبته 28 %، 
مــن  باملزانيــة بشــل أســايس  المنــو  هــذا  تــرمج  وقــد 
خــالل االرتفــاع امللحــوظ يف ودائــع العمــالء حبــوايل)138(
ــت 38 %، مكــا منــت حمفظــة  ــون دوالر بنســبة منــو بلغ ملي
التهسيــالت االئمتانيــة حبــوايل)69( مليــون دوالر بنســبة 

ــت 31 %.  ــو بلغ من
 أمــا عــى صعيــد األربــاح، فقــد تراجعــت بنســبة تقــارب 24 
ــة  ــات أزم ــر بتبع ــة للتأث ــك نتيج ــام 2020، وذل ــالل الع % خ
جاحئــة الكورونــا عــى منــايح االقتصــاد املختلفــة واإلغالقات 
املتكــررة، وزيــادة خمصصــات لملحفظــة االئمتانيــة، مــا أثــر 

ســلبا عــى األربــاح. 

الـــمشاريع الصغــرية او مــا يعــرف بـــ SMEs مــن خــالل الرتكــز 
عــى التخصــص يف خدمــة هــذا القطاع وتقــدمي خدمات مرصفية 
ومتويليــة جديــدة ومشوليــة تــالمئ حاجاهتــم، مكــا ســيعمل البنــك 
ــة  ــرت باجلاحئ ــي تأث ــاريع ال ــع املش ــال م ــل الفع ــى التواص ع
مــن أجــل إجيــاد احللــول املالمئــة هلــم للتعــايف مــن آثــار األزمــة 
ــراجم  ــد الفلســطينية باخلصــوص وب ــا لتعلميــات ســلطة النق وفق

اســتدامة الــي تطبقهــا ســلطة النقــد. 
ويعمــل البنــك عــى تعزيــز عالقــات الرشاكــة وفتــح عالقــات 
ــل/ ــة يف جمــال متوي ــات الفاعل ــدة مــع اجله ــة جدي رشاك
مضــان قطــاع الـــ SMEs  مثــل البنك األورويب لالســتمثار، 
وإعــادة االمعــار ومؤسســات  للتطويــر  البنــك األورويب 

مضــان القــروض املختلفــة. 
مكــا ســيعمل البنــك أيضــا عــى تطويــر منتجــات وخدمــات 
التجزئــة  بــراجم  حتديــث  خــالل  مــن  التجزئــة  قطــاع 
واســهتداف رشاحئ جديــدة يف هــذا القطــاع حتتــاج إىل 
احللــول المتويليــة واخلدمــات املرصفيــة مبــا يتناســب مــع 

ــم.  ــم وتطلعاهت حاجاهت

تطويــر خدماتــه  تطبيــق خطتــه يف  البنــك  وســيواصل 
  ،Digitization  املرصفيــة واســرتاتيجية التحــول الرمقــي
وتطبيــق ذلــك عــى خدماتــه املقدمــة للجمهــور ومــن أبرزهــا  
حتديــث وتطويــر اكفــة أجهــزة الرصافــات اآلليــة  لتصبــح 
رصافــات آليــة ذكيــة وتفاعليــة قابلة لرتكيــب خدمات متقدمة 
علهيــا وتقبــل االيداعــات النقديــة وايــداع الشــياكت، وكذلــك 
ــك االســتمثار  ــي اكن بن ــة ال ــة اإللكرتوني ــر احملفظ تطوي
ــة يف  ــذه اخلدم ــت ه ــة أطلق ــو أول مؤسس الفلســطيين ه
فلســطني حتــت امس Cash Cab، وكذلــك تطويــر خدمــة 

ــاً إدارة حســابات قطــاع األمعــال الكرتوني
)Cash Management System( ، وتطويــر خدمــة اإلنرتنــت 
واملوبايــل البنــي حبلــة جديــدة وخدمــات أوســع وأرسع،  وغريها 
ــك  ــل البن ــي يعم ــرى ال ــرتوين األخ ــول اإللك ــات التح ــن خدم م

عــى تطبيقهــا.
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بانورامــــــــا 
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بانورامـــــــا

بنك اإلسكان يوقع اتفاقية مع شركة PalPay لتقديم أفضل الخدمات اإللكترونية لعمالئه 

 PalPay رشكــة  وقعــت  فلســطني-  يف  -البنــوك  هلل  رام 
خلدمــات الدفــع اإللكــرتوين وبنــك اإلســاكن اتفاقيــة تعــاون 
ورشاكــة اســرتاتيجية لالســتفاده مــن اخلدمــات اإللكرتونيــة 
املمتــزة الــي تقدمهــا الرشكــة للبنــوك واملجمتــع احملــي، 
وســتتيح هــذه االتفاقيــة لعمــالء بنــك اإلســاكن االســتفادة من 
 PalPay ــة ــي توفرهــا رشك ــع اإللكــرتوين ال ــات الدف خدم

عــرب القنــوات اإللكرتونيــة البنكيــة التابعــة للبنــك.
ــاكن  ــك اإلس ــالء بن ــيمتكن مع ــة، س ــذه االتفاقي ــب ه ومبوج
مــن االســتعالم وتســديد اكفــة أنــواع الفواتــري مــن الكهربــاء 
اجلامعــات  وأقســاط  واإلنرتنــت،  واالتصــاالت  وامليــاه 
باإلضافــة إىل حشــن اهلواتــف النقالــة وغريهــا، دون تلفــة 

ــتخدم. ــى املس ــة ع إضافي
مــن جانبــه، أكــد أســامة حــرزهلل، حــرص البنــك الــدامئ 
عــى تقــدمي منظومــة مــن اخلدمــات املرصفيــة املبتكــرة، 
واالســتمثار يف تبــين أحــدث مــا تقدمــه تقنيــات التكنولوجيــا 
أفضــل  وتوفــري  الصناعــة املرصفيــة،  عــامل  الرمقيــة يف 

اخلدمــات املرصفيــة املمــزة لعمــالء البنــك يف عــامل التحــول 
الرمقــي، مشــريًا إىل أن العمــل جــار عــى اســتحداث 
العديــد مــن اخلدمــات املتطــورة واملتقدمــة الــي تواكــب 
املتغــريات املتســارعة الــي يفرضهــا العــرص الرمقــي، 
وذلــك تنفيــذًا الســرتاتيجية البنــك يف تطويــر أدوات الدفــع 
ــة  ــري مجموع ــك حنــو توف ــه البن ــة، واســمترارًا لتوج الرمقي
ــيب  ــي تل ــه ال ــة لعمالئ ــعة واملتنوع ــازات الواس ــن االمتي م

رغباهتــم وتطلعاهتــم.
مــن جانبــه، عــرب معاويــة القوامســي، عــن خفــره بــأن يكــون 
 Palpay ــة إىل نظــام ــوك املنضم ــك اإلســاكن أحــد البن بن
ــل  ــام لتهسي ــة النظ ــى أمهي ــدًا ع ــرتوين، مؤك ــع اإللك للدف
حيــاة املواطنــني ونــرش ثقافــة الدفــع اإللكــرتوين وتعزيزهــا 
مضيفــا  البــالد.  يف  املــايل  المشــول  وتعزيــز  حمليــا، 
ــع لـــ  ــوم التاب ــه ينظــر إىل نظــام الدفــع اإللكــرتوين الي بأن
ــات  ــة ف ــه اكف ــتفيد من ــا يس ــا وطني ــون نظام PalPay ليك

ــراد املجمتــع الفلســطيين. وأف

ويقدم تبرعًا لصالح العمل الخيري واإلنساني في جمعية إنعاش األسرة
 قــدم بنــك اإلســاكن تربعــا مجلعيــة إنعــاش األرسة، وذلــك 
لــدمع براجمهــا املتخصصــة يف متكــني العائــالت احملتاجــة 

ــالل مســاندهتا بإنشــاء معــل  ــن خ ــل م ــري مصــدر دخ لتوف
إنتــايج خــاص، يــدر علهيــم دخــل مُيكهنــم مــن العيــش 
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ويقدم طرودًا غذائية لألسر المحتاجة خالل شهر رمضان المبارك

انطالقــَا مــن مبــدأ الرشاكــة االجمتاعيــة يف املجمتــع، 
ويف إطــار اجلهــود واملســايع الراميــة ملســاندة ودمع 
املؤسســات وامجلعيــات الــي تعتــين بالفــات احملتاجــة، 
املهــارات  مــع مجعيــة  وبالتعــاون  اإلســاكن  بنــك  قــام 
النســائية يف جنــني باملســامهة بتقــدمي طــرود غذائيــة لعــدد 

مــن األرس احملتاجــة.
ــك  ــي لبن ــر اإلقل ــد الســيد أســامة حــرزهلل املدي ــد أك وق

اإلســاكن أن هــذه التربعــات جــاءت مــن واقــع حــرص 
البنــك عــى املســامهة باملســؤولية االجمتاعيــة والــي تعترب 
مــن أوائــل اهمتاماتــه، وخاصــة تلــك املوجهــة للفــات 
احملتاجــة، مكــا أكــد عــى أمهيــة الرشاكــة والتعــاون 
وتوحيــد اجلهــود يف العمــل اخلــريي واخلدمــة املجمتعيــة، 
حبيــث يرتتــب عــى امجليــع التعاضــد ورفــع أمســى قــم 

ــن الواحــد. ــاء الوط ــع أبن ــآيخ واملشــاركة م الت
مــن جانهبــا، شــكرت مديــرة امجلعيــة الســيدة ليــى رشمي 
بنــك اإلســاكن لتعاونــه وجتاوبــه يف تقــدمي طــرود اخلــري 
خــالل هشــر رمضــان املبــارك، وأكــدت عــى دور امجلعيــة 
املســمتر يف تقدمي  املســاعدات لألرس الفقرية واحملتاجة. 
يذكــر بــأن بنــك اإلســاكن يقــوم ســنويا بتخصيــص جــزء 
هــام مــن مزانيــة املســؤولية االجمتاعيــة لنشــاطات هشــر 
ــة تقــدمي املســاعدات  ــه بأمهي ــا من ــارك، اميان رمضــان املب
لتغطيــة  احملــدود،  الدخــل  لــذوي  واملاديــة  املعنويــة 
احتياجاهتــم األساســية الــي تضمــن هلــم العيــش الكــرمي.

ــك الواحضــة  ــة البن ــدمع مضــن رؤي ــأيت هــذا ال بكرامــة. وي
يف دمع العمــل اخلــريي واالنســاين والتمنــوي، وانطالقــا 
مــن مســؤولية البنــك االجمتاعيــة اجتــاه فــات املجمتــع 
ــدمع ملســتحقيه. ــدمي ال ــى تق ــدامئ ع ــة واحلــرص ال املختلف

وأكــد أســامة حــرزهلل املديــر اإلقلــي لبنــك اإلســاكن 
ــه دور فاعــل يف جمــال  ــون ل ــا أن يك ــك هيــم دوم ــأن البن ب
ــة  ــرتاتيجية مدروس ــق اس ــك وف ــة، وذل ــؤولية االجمتاعي املس
تســامه يف دجم العمــل اإلنســاين بالعمــل التمنــوي، وبشــل 
ــدمع  ــة املســتدامة، ويســامه ب ــداف التمني ــق أه ــواز حيق مت
رســالهتا يف تمنيــة االقتصــاد بالرتكــز عــى املشــاريع 
والشــباب  الرياديــة  املشــاريع  دمع  وأمههــا  الصغــرية، 
ــة إىل دمع ومســاندة املؤسســات  ــة، إضاف واألرس احملتاج
العمــل  بــدجم  املهمتــة  االجمتاعيــة واخلرييــة واإلنســانية 

اإلنســاين بالتمنــوي بطريقــة حقيقيــة وذات نتــاجئ مملوســة.
رئيســة  مــرسويج  رمي  الســيدة  شــكرت  ناحيهتــا،  مــن 
امجلعيــة بنــك اإلســاكن عــى هــذا الــدمع وخاصــة يف هــذه 
األوقــات الصعبــة الــي ميــر هبــا جممتعنــا الفلســطيين 

والعــامل بــأرسه. 
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بانورامـــــــا

سمير زريق رئيسًا لمجلس إدارة البنك الوطني 

رام هلل -البنــوك يف فلســطني- أعلــن جملــس إدارة البنــك 
ــس  ــق رئيســا ملجل ــني الســيد مســري زري الوطــين عــن تعي
إدارتــه، خلفــا للســيد طــالل نــارص الديــن الــذي قــدم 

ــس. ــة املجل ــن رائس ــتقالته م اس
يعــد زريــق مــن رجــال األمعــال البارزيــن وهــو اقتصــادي 
معــروف عــى املســتويني احملــي واإلقلــي، وميتلك خربة 
واســعة يف رمس السياســات االقتصاديــة، وإدارة األصــول 
واحملافــظ االســتمثارية والتخطيــط املــايل واالســرتاتيجي. 
متتــد عالقــة زريــق بالبنــك الوطــين ألكــر مــن)9( ســنوات، 
ــام 2012،  ــذ الع ــه من ــس إدارت ــة جمل ــث شــغل عضوي حي
وتــرأس جلنــة التهسيــالت املنبثقــة عــن املجلــس وعضويــة 
جلنــة االســتمثار فيــه. وإلميانــه بالبنــك وقدرتــه عــى رفــع 
معايــري اخلدمــات املاليــة يف فلســطني، اســتمثر يف البنــك 

بــرشاء حصــة جعلتــه مــن كبــار مســامهيه.
فلســطني  رشكــة  إدارة  جمالــس  كذلــك  زريــق  يــرأس 
ــة هســم لالســتمثار واألوراق  ــاء، ورشك لالســتمثار واإلمن
عــى  زريــق  أرشف  االســتمثارية،  وخبربتــه  املاليــة. 
اســتمثارات مجموعــة كبــرية مــن الــرشاكت اخلاصــة يف 
القطاعــني املــايل والعقــاري، وقــاد العديــد مهنــا إىل طريــق 

التفــوق والمتــز.
ونظــرًا إلملامــه بقضايــا التمنيــة املســتدامة للقطــاع اخلاص 
ــس  ــق أيضــا منصــب رئيــس جمل الفلســطيين، شــغل زري

الفلســطينيني،  إدارة احتــاد مجعيــات رجــال األمعــال 
ونائــب رئيــس احتــاد رجــال األمعــال العــرب، حيــث 
ســامه مــن خالهلــام يف الرتوجي لالســتمثار يف فلســطني، 
وجــذب اســتمثارات عربيــة وأجنبيــة إلهيــا. ولرباعتــه يف 
الوطــن،  رمس السياســات االقتصاديــة عــى مســتوى 
شــغل أيضــا عضويــة الفريــق الوطــين للتمنيــة االقتصادية 
يف فلســطني، وعضويــة جملــس إدارة صنــدوق الضــامن 
ــة إىل  ــه، إضاف ــة االســتمثار في ــس جلن االجمتــايع ورئي
الوطــين النضــامم فلســطني ملنمظــة  الفريــق  عضويــة 

 .)YPO( ــادة الشــباب ــة، ومنمظــة الق ــارة العاملي التج

وسالمة خليل رئيسًا تنفيذيًا للبنك

ــل  ــك الوطــين الســيد ســالمة خلي ــس إدارة البن ــني جمل ع
رئيســا تنفيذيــا للبنــك، خلفــا للســيد زاهــر معــال الــذي 
تــوىل منصــب القــامئ بأمعــال الرئيــس التنفيــذي منــذ 

.2020 األول  ترشيــن 
عامــا،  مــن)20(  ألكــر  العمليــة  خليــل  مســرية  متتــد 
السياســات  يف  خمتصــة  جمــاالت  عــدة  يف  خبــربات 
املاليــة واالســرتاتيجية، مثــل التدقيــق، واحملاســبة، وإدارة 
الشــؤون املاليــة، والتخطيــط املــايل، واخلزينــة، وضبــط 

أنمظــة الرقابــة، وإعــداد املوازنــات، وإدارة املخاطــر.
يف  رئيســة  ووظائــف  مبهــام  العمليــة  ســريته  تزخــر 
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ويطلق خدمتي اإلنترنت والموبايل البنكي بمميزات متطورة 

مؤسســات رائــدة يف القطــاع اخلــاص الفلســطيين، اكن 
آخرهــا أن شــغل منصــب رئيــس اإلدارة املالية يف مجموعة 
ــوىل  ــث ت ــام 2013، حي ــذ الع االتصــاالت الفلســطينية من
ــة  ــوارد البرشي ــة وامل ــة واإلداري فهيــا إدارة الشــؤون املالي
واملشــرتيات ووضــع االســرتاتيجيات اخلاصــة بــل مهنــا. 
ــة  ــة، شــغل أيضــا عضوي ــع املجموع ــه م ــرتة معل ــالل ف خ
جمالــس إدارة العديــد مــن الــرشاكت التابعــة واحلليفــة هلــا 
ــوال(،  ــة الفلســطينية )ج ــة االتصــاالت اخللوي ــل: رشك مث
والبنــك الوطــين، ورشكــة بوابــة أرحيــا، ورشكــة بالفســت. 
ــوم  ــه بصــامت واحضــة يف مجموعــة بل ــك، اكن ل وقبــل ذل

أطلــق البنــك الوطــين خدمــي الوطــين أوناليــن وموبايــل 
مبمــزات متطــورة متكــن معــالء البنــك مــن القيــام بالعديــد 
مــن احلــراكت املرصفيــة يف أي وقــت ومــن أي مــاكن 
ــات  ــة إىل اخلدم ــروع. إضاف ــارة الف ــة إىل زي دون احلاج
ــا  ــة مزاي ــة، مت إضاف ــا اخلدم ــت تقدمه ــي اكن الســابقة ال
جديــدة متكــن العمــالء مــن ربــط ودائعهــم واالطــالع عــى 
أرصدهتــم ومــدة الربــط وتــارخي االســتحقاق، ومتابعــة 
إىل  إضافــة  اســتحقاقها،  وتــوارخي  القــروض  دفعــات 
ــع اســتالم  ــد م ــرت شــياكت جدي ــى دف ــب احلصــول ع طل
ــة  ــب، وإجــراء احلــواالت الداخلي ــوري عــى الطل ــرد الف ال
واخلارجيــة والتحــم مبوعــد إجــراء دفعــات احلــواالت 
مــع  حــدة،  عــى  لــل حوالــة  أو  دوري  بشــل  ســواء 
إماكنيــة حفــظ معلومــات املســتفيدين إلجــراء احلــواالت 
القادمــة.  املــرات  يف  املعلومــات  لتعبئــة  احلاجــة  دون 
مكــا وتتيــح اخلدمــة كذلــك طلــب احلصــول عــى بطاقــات 
االئمتانيــة بــدل املفقــودة، وايقافهــا فــورًا يف أي وقــت يف 
حــال فقداهنــا، باإلضافــة إىل تســديد الدفعــات املســتحقة 
ــة.  ــد املســتغل عــى البطاق ــة أو الرصي ــات املقدم أو الدفع

القابضــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيــث معــل 
خليــل نائبــا لرئيــس الشــؤون املاليــة فهيــا، وكذلــك مديــرًا 
للتدقيــق يف رشكــة ارنســت وينــغ يف مدينــة رام اهلل، 
حيــث أدار معليــات التدقيــق لكــربى الرشاكت الفلســطينية، 
وبنــوك حمليــة وإقلمييــة، وتدقيــق مشــاريع دوليــة للبنــك 
الــدويل، واملفوضيــة األوروبيــة والواكلــة األمريكيــة للتمنيــة 
الدوليــة. إضافــة إىل ذلــك، أدار خليــل مشــاريع دوليــة 
وإدارة  واملوازنــة  الداخليــة  والرقابــة  بالتدقيــق  متعلقــة 
املخاطــر وبنــاء القــدرات املؤسســية القوميــة لصــاحل وزارة 

ــة الفلســطينية. املالي

مكــا ميكــن للعميــل مــن خــالل اخلدمــة احلصــول عــى 
الــي  وعــدد احلــراكت  واملبلــغ  باملــدة  كشــف حســاب 
يرغــب هبــا مــع إماكنيــة محتيلــه وحفظــه. إضافــة إىل ذلــك 
يســتطيع العمــالء دفــع فواتــري رشاكت "بالتــل" و"جــوال" 
و"حضــارة" و"Ooredoo". ومتــت إضافــة مــزة جديــدة 
ــل  ــق الوطــين موباي تتيــح لملســتخدمني الدخــول إىل تطبي
بواســطة البصمــة عوضــا عــن ادخــال لكمــة املــرور يف لك 

ــق. ــون فهيــا اســتخدام التطبي ــرة حيتاج م
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فلسطني-دشــن  يف  -البنــوك  هلل  رام 
بنــك االســتمثار الفلســطيين رصافــات 
آليــة جديــدة ومتطــورة يف اكفــة الفــروع 
حبيــث  بفلســطني،  املنتــرشة  واملاكتــب 
البنــك  مــع  املتعاملــني  اكفــة  متكــن 
ــدي  ــداع النق ــة االي ــن خدم ــتفادة م االس
أجهــزة  خــالل  مــن  الشــياكت  وايــداع 
الــرصاف اآليل األكــر تطــورًا بفلســطني، 
وحيــث تمتتــع هــذه األجهــزة بهسولــة 
االســتخدام واألمــان، فــل مــا عليــك فعله 
هــو إدخــال البطاقــة يف اجلهــاز واختيــار 
اللغــة ومــن مث ادخــال الــرمق الــرسي 
اخلــاص ومــن مث اختيــار بنــد ايــداع 
النقــد أو ايــداع شــياكت وبعدهــا اختيــار 
احلســاب املــراد ايــداع النقــد بــه ومــن مث 
وضــع املبلــغ يف املــاكن املخصــص ليقوم 
اجلهــاز بــدوره بعــد النقــود، والتأكــد مهنا 

وإظهــار مجمــوع املبلــغ املــودع ليــم التأكيــد مــن قبــل 
ــارشة يف  ــودع مب ــغ امل ــد املبل ــم قي ــك ي ــد ذل ــل وبع العمي

احلســاب. 

وقــال املديــر العــام للبنــك الســيد مسيــح صبيــح "حنــن يف 
ــة  ــر اكف ــك االســتمثار الفلســطيين مســمترون يف تطوي بن
ــم  ــا، ممــا يهســل علهي ــني معن ــة لملتعامل ــات املقدم اخلدم
امتــام معامالهتــم املرصفيــة بل هسولة وبطريقــة الكرتونية 
ذاتيــة وذكيــة، ســواء مــن خــالل أجهــزة الرصافــات اآلليــة 
أو مــن خــالل اخلدمــات البنكيــة اإللكرتونيــة واملوبايــل 

املعايــري مبــا  بأعــى  تطويرهــا  جــرى  البنــي، حيــث 
ــك" . ــني يف البن ــات املتعامل ــع متطلب يتناســب م

ــزة  ــة أجه ــري اكف ــك بتغي ــق معــل البن ــام فري وأضــاف" ق
ــب واســتبداهلا  ــروع واملاكت ــة الف ــرصاف اآليل يف اكف ال
باجلديــدة ويه أجهــزة متطــورة وآمنــة وذكيــة  مكــا أهنــا 

ــة وتعمــل بالملــس". ــة عالي تعمــل بدق

»االســتثمار الفلســطيني« يدشــن أجهــزة صــراف آلــي تقبــل ايــداع النقــد والشــيكات فــي 
كافــة الفــروع والمكاتب 
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ويقدم كراسي كهربائية لذوي االحتياجات الخاصة 

قــدم بنــك االســتمثار الفلســطيين مــن خــالل حمافظــة 
لــذوي  عــدد)6(  كهربائيــة  كــرايس  والبــرية  اهلل  رام 

 . عــدة حمافظــات  مــن  اخلاصــة  االحتياجــات 
حيــث جــرى تســلم كــرايس كهربائيــة لعــدد مــن ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة  يف مقــر حمافظــة رام هلل والبــرية، 
عطوفــة  حبضــور   2021/4/5 املوافــق  االثنــني  يــوم 
حمافــظ رام هلل والبــرية د. ليــى غنــام ومديــر عــام البنــك 
الســيد مسيــح صبيــح ووفــد مــن البنــك، وذلــك مكســامهة 

ــك االســتمثار الفلســطيين.  ــن بن ــة م ــة مقدم جممتعي
وقــال صبيــح "نفخــر يف إدارة البنــك برتســيخ مبــادئ 
املســؤولية االجمتاعيــة وانطالقــا مــن السياســة املتبعــة 
بالبنــك ومــن منطلــق مســؤوليتنا االجمتاعيــة والوطنيــة 

قدمنــا هــذه املســامهة لــذوي التحديــات".
ــام عــى مــا  ــح عــن شــكره لملحافــظ غن مكــا أعــرب صبي
تقدمــه مــن جمهــود يعــم باخلــري عــى املجمتــع الفلســطيين 

ــربع هيــدف  ــا، مشــريًا إىل أن الت ــالف اجلغرافي رمغ اخت
إىل دجم ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف املجمتــع، مــن 
ــي  ــة وال ــري الكــرايس الكهربائي خــالل املســامهة يف توف
ــة، واالعمتــاد  ــى ممارســة حياهتــم اليومي ستســاعدمه ع

ــة. ــة احلرك ــم حري عــى أنفهســم ومنحه
وأشــارت د.غنــام إىل أن تســلم الكــرايس يــأيت يف إطــار 
اســتمكال خطواتنــا الدؤوبــة وبتعلميــات مــن خفامــة الســيد 
الرئيــس حنــو الوقــوف جبانــب ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
ومســاعدهتم عــى ختــي واقعهــم ومتكيهنــم وإضفــاء 

اليــرس عــى حياهتــم اليوميــة.
االحتياجــات  أولويــة ذوي  عــى  تأكيدهــا  غنــام  وجــددت 
اخلاصــة ورضورة تاكتــف املؤسســات مــن أجــل تقــدمي 
األفضــل هلــم، مبينــة بــأن مســاندة ذوي االحتياجات اخلاصة 

مســؤولية جممتعيــة وواجــب وطــين وديــين وأخــاليق.
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رام اهلل -البنــوك يف فلســطني-صادقت اهليئــة العامــة للبنــك 
اإلســاليم الفلســطيين عــى توزيــع أهســٍم جمانيــة عــى 
املســامهني بقميــة)5( ماليــني هســم/ دوالر وبقميــة امسيــة 
دوالر للهســم وبنســبة 6.25 % مــن القميــة االمسيــة للهســم، 
ــون دوالر  ــوع)85(  ملي ــك املدف ــال البن ــح رأس م ــث يصب حبي

ــي. أمري
جــاء ذلــك خــالل اجمتــاع اهليئــة العامــة للبنــك الــذي عقــد 
بتارخي 2021/3/23 يف مقر اإلدارة العامة يف رام هلل وعرب 
الفيديــو كونفرنــس يف مقــر اإلدارة يف غــزة، مــع حتديــد عــدد 
احلضــور وااللــزام باكفــة الربوتوكــوالت الصحيــة وإجــراءات 
ــس  ــس جمل ــد االجمتــاع مبشــاركة رئي ــة. وعق الســالمة العام
إدارة البنــك ماهــر املــرصي، وأعضــاء جملــس اإلدارة، ومديــر 
عــام البنــك معــاد الســعدي، واإلدارة التنفيذيــة، وعضــو هيئــة 
ــة األســتاذ الدكتــور ماهــر احلــويل، وممثلــني  ــة الرشعي الرقاب
عــن مراقــب الــرشاكت، وســلطة النقــد الفلســطينية، وبورصــة 
احلســابات  ومدقــق  املــال،  رأس  ســوق  وهيئــة  فلســطني، 

اخلــاريج، وعــدد حمــدود مــن مســامهي البنــك.
ــس اإلدارة  ــر جمل ــالل االجمتــاع تقري ــش املســامهون خ وناق
عــن أمعــال الرشكــة للســنة املاليــة املنهتيــة يف 2020/12/31 
وقامــوا  املاليــة  البيانــات  عــى  صادقــوا  مكــا  وأقــروه، 
بإقرارهــا بعــد االســمتاع لتقريــر مدقــي حســابات الرشكــة، 

أقــر  مكــا  الرشعيــة.  الرقابــة  هيئــة  لتقريــر  واســمتعوا 
املســامهون ماكفــأة أعضــاء جملــس اإلدارة عــن نتــاجئ أمعــال 
البنــك للعــام 2020 وأبــرأوا ذمهتــم، وانتخبــوا رشكــة آرنســت 
 2021 املاليــة  للســنة  الرشكــة  حســابات  لتدقيــق  ويونــغ 
ــة  ــرار توصي ــًة إلق ــد أتعاهبــا، إضاف ــس بتحدي وفوضــوا املجل
جملــس اإلدارة بإهنــاء التعاقــد مــع أحــد أعضــاء هيئــة الرقابــة 
ــه. وأكــد املــرصي يف  ــٍل ل ــة للبنــك وتعيــني عضــٍو بدي الرشعي
ــة  ــرمغ مــن الظــروف العصيب ــه بال ــه خــالل االجمتــاع أن لكمت
والتقلبــات  كورونــا  جاحئــة  فرضهتــا  الــي  واالســتثنائية 
ــك اســتطاع املــي يف  ــة إال أن البن السياســية واالقتصادي
مشــاريعه املخطــط هلــا، مكــا أظهــرت مؤرشاتــه املاليــة حتقيــق 

ــه. ــط ل ــدة تتناســب مــع مــا جــرى التخطي ــاجئ جي نت
وأوحض املــرصي أن البنــك شــل منوذجــا حيتــذى بــه يف 
اإلدارة  كفــاءة  بفضــل  اجلاحئــة،  حتديــات  مــع  التعامــل 
التنفيذيــة والزامهــا بالعمــل اجلــاد مضــن الظــروف القاهــرة 
لسياســات جملــس  تطبيقهــا  ودقــة  املتصاعــدة  واملخاطــر 
اإلدارة. وبــني املــرصي أن البنــك مــى خــالل العــام 2020 
يف تنفيــذ خطتــه للتحــول الرمقــي، مــن خــالل تعزيــز اخلدمــات 
اإللكرتونيــة ومواصلــة االســتعداد لتطبيــق النظــام البنــي 
ــورة  ــة متط ــة رمقي ــاء منظوم ــاعد يف بن ــذي سيس ــد ال اجلدي

ومتجــددة.

»اإلسالمي الفلسطيني« يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي
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ــة  ــاون ورشاك ــة تع ــك اإلســاليم الفلســطيين اتفاقي ــع البن وق
اســرتاتيجية مــع رشكــة PalPay خلدمــات الدفــع اإللكــرتوين، 
ــة املمتــزة الــي تقدمهــا  لالســتفادة مــن اخلدمــات اإللكرتوني
الرشكــة لملجمتــع احملــي.  ووّقــع االتفاقيــة مديــر عــام رشكــة 
PalPay معاويــة القوامســي ومديــر عــام البنــك اإلســاليم 
الفلســطيين معــاد الســعدي يف مقــر اإلدارة العامــة للبنــك 
يف رام هلل حبضــور ممثلــني مــن كال الطرفــني. ومبوجــب 
واملؤسســات  الــرشاكت  قامئــة  البنــك  ســيعزز  االتفاقيــة، 
املعمتــدة مضــن خدمــات الحشــن والتســديد اإللكــرتوين الــي 
يوفرهــا لعمالئــه عــرب منصاتــه اإللكرتونيــة. وقــال الســعدي إن 
ــه  ــة لعمالئ ــات اإللكرتوني ــن اخلدم ــة ممــزة م ــدم باق ــك يق البن
مبــا فهيــا خدمــات الحشــن والتســديد اإللكــرتوين مــن خــالل 
خدمــات إســاليم أوناليــن وإســاليم موبايــل، مشــريًا إىل أن 
ــن  ــات م ــذه اخلدم ــة هل ــة مهم ــة ستشــل إضاف ــذه االتفاقي ه
ــرشاكت املعمتــدة مضهنــا. وأضــاف  خــالل توســيع قامئــة ال
ــذل  ــي  تب ــع PalPay  ال ــة م الســعدي:" نعــز هبــذه الرشاك

ــع  ــة ونتطل ــورة وآمن ــع متط ــة دف ــري أنمظ ــرية لتوف ــودًا كب جه
لملزيــد مــن التعــاون لنقــدم لك مــا هــو جديــد لعمالئنــا ونهســل 
تنفيــذ معليــات الدفــع عــى مــدار الســاعة". مــن جانبــه، 
عــرب القوامســي، عــن خفــره بــأن يكــون البنــك اإلســاليم 
الفلســطيين أحــد البنــوك املنضمــة إىل نظــام PalPay للدفــع 
اإللكــرتوين، مضيفــا أنــه ينظــر إىل هــذا النظــام ليكــون نظاًمــا 
وطنًيــا تســتفيد منــه اكفــة فــات وأفــراد املجمتــع الفلســطيين.

يف إطــار جهــوده ملســاعدة القطــاع الــي، قــدم البنــك اإلســاليم 
الفلســطيين دمعــه ملؤسســات ومراكــز حصيــة يف حمافظــي اخلليــل 
وبيــت حلــم، متثــل يف توفــري 11 جهــازًا لتوليــد األكجســني وذلــك ملــا 
هلــا مــن أمهيــة يف عــالج املصابــني بفــريوس كورونــا. وجــرى توزيــع 
أجهزة األكجسني عى لك من مستشــى دورا احلكويم واملستشــى 
العســكري يف بيــت حلــم ومستشــى الظاهريــة ومستشــى أبــو 
احلســن القــامس يف يطــا ومركــز طوارئ خمــم الفــوار ومركزي عالج 
كورونــا يف إذنــا وصوريــف وجلنــة طــوارئ بلديــة الشــيوخ وبلديــة بيت 
حلــم وجلنــة زاكة اخلليــل ومجعيــة الســنابل اخلرييــة. وقــال مديــر عــام 
البنــك اإلســاليم الفلســطيين معــاد الســعدي إن هــذا الــدمع َحلَقُة من 
سلســلة دمع يقدمــه البنــك للقطــاع الــي، والــذي تضاعــف خــالل 
العامــني األخرييــن، نظــرًا للتحديــات الــي فرضهتــا جاحئــة كورونــا 

عى هذا القطاع.  وأوحض الســعدي أن سياســة املســؤولية املجمتعية 
للبنــك تعتــرب دمع القطــاع الــي أولويــة باعتبــاره قطاعــا حيويــا، 
مشــريًا إىل أن الــدمع املقــدم مــن البنــك ملواجهــة تداعيــات اجلاحئــة 
مل يقتــرص عــى هــذا القطــاع، وإمنــا ســامه يف مواجهــة اآلثــار 
االقتصاديــة الســيئة للجاحئــة عــى املواطنــني واملشــاريع الصغــرية، 
مــن خــالل دمع صنــدوق )وقفــة عــز(، واملشــاركة يف برنــاجم اســتدامة 
لمتويــل املشــاريع املتوســطة والصغــرية، إضافــة لتقــدمي الــدمع 
املبــارش لعــرشات اجلهــات املتــررة.  وخيصــص البنــك اإلســاليم 
الفلســطيين اجلــزء األكــرب مــن برناجمــه لملســؤولية املجمتعيــة لــدمع 
ــني ويشــكالن  ــني حيوي ــم باعتبارمهــا قطاع قطــايع الصحــة والتعل
جــزءًا هامــا مــن األهــداف العامليــة لتحقيــق التمنيــة املســتدامة، الــي 
تشــل اإلطــار العــام لسياســة املســؤولية املجمتعيــة اخلاصــة بالبنــك.

ويوقع اتفاقية تعاون مع PalPay لتقديم أفضل الخدمات اإللكترونية لعمالئه

ويدعم 11 مؤسسًة ومركزًا صحيًا في الخليل وبيت لحم
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بانورامـــــــا

رام هلل-البنــوك يف فلســطني-عقد البنــك اإلســاليم العــريب 
ــة رام  ــن يف مدين ــس والعرشي ــة اخلام ــة العام ــاع اهليئ اجمت
هلل وقطــاع غــزة عــرب الفيديــو كونفرنــس، مــع  مراعــاة معايــري 
الوقايــة والســالمة العامــة وفًقــا لتعلميــات اجلهــات املختصــة.
وصادقــت اهليئــة العامــة عــى توزيــع أربــاح نقديــة بقميــة 
االمسيــة  القميــة  مــن   % 2.9 وبنســبة  دوالر   2,565,000
للهســم وعــى توزيــع أهسم جمانيــة بقميــة 3,250,000 دوالر/
ــد  ــم.  وأك ــة للهس ــة االمسي ــن القمي ــبة 3.67 % م ــم بنس هس
املديرالعــام الســيد هــاين نــارص أن البنــك اإلســاليم العــريب 
قــد حقــق نتــاجئ ممــزة خــالل العــام 2020 حيــث وصلــت 
حصتــه الســوقية يف جانــب املوجــودات إىل 7.8 % بإمجــايل 

أطلــق البنــك االســاليم العــريب برنــاجم ســواعد كأول برنــاجم 
مــرصيف خمصــص للعــامل يف فلســطني. ويــأيت إطــالق 
الربنــاجم بالزامــن مــع يــوم العــامل العاملــي والــذي يصــادف 
ــار مــن لك عــام، ويعتــرب "ســواعد" أول برنــاجم  األول مــن اي
ــة العــامل تكرميــا  مــرصيف متاكمــل يف فلســطني خــاص بفئ
هلــم عــى عطاهئــم وتقديــرًا لــدورمه باملجمتــع باعتبــارمه بنــاة 
ــا مــن خــالل معــل  ــاجم إعالمي الوطــن، هــذا ومت إطــالق الربن
فــين يســلط الضــوء عــى فئــة العــامل وحياهتــم اليوميــة الــي 

1.557 مليــار دوالر، ووصلــت حصتــه الســوقية يف جانــب 
الودائــع إىل 8.6 % بإمجــايل ودائــع بلغــت 1.296 مليــار 
ــوقية  ــة الس ــت احلص ــد بلغ ــالت فق ــب المتوي دوالر، ويف جان
9.4 % بإمجــايل متويــالت بلــغ 945 مليــون دوالر، وقــد حقــق 
البنــك أرباحــا قبــل الريبــة قميهتــا 11 مليــون دوالر وأرباحا 
صافيــة بعــد الرائــب بقميــة 8 ماليــني دوالر وذلــك بعــد أخــذ 
املخصصــات الالزمــة والاكفيــة اســتنادًا إىل تعلميــات ســلطة 
النقــد واملعيــار احملاســيب رمق )9( وخمصصــات احتياطيــة 
أخــرى حتوطــا للجاحئــة. وأشــار نــارص إىل أن البنــك خــالل 
العــام 2020 افتتــح فرعــني جديديــن يف القــدس واخلليــل 
ليصــل بذلــك إمجــايل فــروع البنــك إىل )29( فرعــا ومكتبــا.

»االسالمي العربي« يعقد اجتماع هيئته العامة الخامس والعشرين وينتخب مجلس إدارة جديد

ويطلق أول برنامج مصرفي للعمال في فلسطين – سواعد
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يغلهبــا املشــقة واملعانــاة كــون ظــروف معلهــم صعبــة.
وهيــدف البنــك االســاليم العــريب مــن خــالل هــذا الربنــاجم إىل 
ــة العــامل الفلســطينيني والوقــوف إىل جانهبــم   ــز ودمع فئ تعزي
ــاجم  ــدم الربن ــث يق ــاء مســتقبلهم ومســتقبل أبناهئــم حي يف بن

جبــودة  التوعيــة  زيــادة  إىل  أطيــب"  "بلــدي  محلــة  وهتــدف 

املنتــج الفلســطيين وتوافــره يف الســوق الفلســطيين، ورضورة 

التأثــري عــى األمنــاط الرشائيــة لملســهتلك الفلســطيين لتقــدمي 

ــري الفلســطينية  ــات غ ــى املنتج ــج الفلســطيين ع ــار رشاء املنت خي

ــة  ــا ســيؤدي باحملصل ــرة بالســوق الفلســطيين، م األخــرى املتواف

ــز  ــى تعزي ــاعد ع ــذي سيس ــل، وال ــتدام يف الدخ ــاع مس إىل ارتف

الــرحب واإلنتاجيــة للفــات الزراعيــة الثالثــة املســهتدفة مضــن هــذه 

امحللــة: فئــة اخلضــار والفواكــه الطازجــة، فئــة األغذيــة املصنعــة، 

ــم  ــدمع املع ــريب ل ــاليم الع ــك اإلس ــاجم البن ــمترارًا لربن اس
لملعملــني  العــام  االحتــاد  مــع  بالتنســيق  الفلســطيين، 
ــرمي املعملــني  ــك دمعــه لتك ــدم البن الفلســطينيني/فرع يطــا، ق
املتقاعديــن يف مدينــة يطــا مبشــاركة ممثــي املكتــب احلــريك 
لملعملــني يف املدينــة تقديــرًا جلهــودمه يف خدمــة املســرية 

التعلمييــة.

برعايــة حرصيــة مــن البنــك اإلســاليم العــريب، ومضــن 
إجــراءات وقائيــة مشــددة، أقامــت نقابــة العاملــني باملستشــى 
ملوظــي  رمضانيــة  أمســية  اخلليــل  األهــي يف حمافظــة 
وفقــرات  إفطــار مجــايع  املستشــى وعائالهتــم  ختللهــا 
ترفهييــة وجوائــز، وذلــك حبضــور أعضــاء اهليئــة اإلداريــة 
مجلعيــة أصدقــاء املريــض ومديــر عــام املستشــى األهــي د. 
يوســف تكــروري، ورئيــس النقابــة د. أمحــد صغــري وأعضــاء 

ويقــدم رعايتــه الماســية إلطــالق منصــة »بلــدي« للتجــارة االلكترونيــة بتنفيــذ مــن مركــز التجــارة 
الفلســطيني بــال تريــد ضمــن مجموعــة بنــك فلســطين

ويكرم المعلمين المتقاعدين في الخليل )يطا(

ويقدم رعايته إلقامة أمسية رمضانية للعاملين في المستشفى األهلي بالخليل

وتــأيت هــذه الرعايــة يف إطــار العالقــة االســرتاتيجية بني البنك 
اإلســاليم العــريب واالحتــاد العــام لملعملــني الفلســطينيني 
القامئــة عــى تقــدمي الــدمع واملســاندة لملعملــني الفلســطينيني 
تقديــرًا هلــم عــى مــا يقدمونــه يف ســبيل بنــاء األجيــال وتمنيــة 
ــادة املجمتــع وامكــال مســرية  ــم لقي ــور الع ــرش ن املجمتــع ون

التطــور والنجــاح لبنــاء مســتقبل أفضــل.

ــرع  ــر ف ــف مدي ــك الســيد شــاهر الرشي ــل البن ــة. وممث النقاب
ــامق  ــرع احلــرس وط ــر ف ــة مدي ــادي عطي ــل، والســيد ف اخللي
مــن املوظفــني. وتعــرب هــذه الفعاليــة أول نشــاط رمضــاين 
ــار  ــأيت يف إط ــا، وت ــور جاحئــة كورون ــذ ظه لملستشــى من
العاملــني  ونقابــة  العــريب  اإلســاليم  البنــك  بــني  تعــاون 
وتقديــرًا جلهــودمه  الطبيــة  الطــوامق  لتكــرمي  باملستشــى 

ــة. ــور اجلاحئ ــذ ظه ــة من املبذول

ــامل  ــل خمصصــة للع ــراجم متوي ــة وب ــات مرصفي ــة خدم حزم
بــرشوط ميــرسة وهسلــة وعــى فــرتات ســداد طويلــة ومرحيــة 

تتناســب مــع حاجــة العمــالء ومقدرهتــم املاليــة.

ــا  ــا واجمتاعي ــرًا اقتصادي ــك أث ــان. وســيرتك ذل ــة منتجــات األلب وفئ
ــع. ــل املجمت داخ
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بانورامـــــــا

رام هلل -البنــوك يف فلســطني- انطالقــا مــن رســالة املــرصف 

املســتندة للرشيعــة اإلســالمية ومســؤوليتيه الدينيــة يف ترســيخ  

املعــاين والقــم اإلســالمية يف املجمتــع، وتجشيــع الطلبــة عــى 

اإلقبــال عــى كتــاب اهلل تــالوَة وحفظــا، أطلــق مــرصف الصفــا 

وبالتعــاون مــع وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة وبرعايــة 

إعالميــة مــن إذاعــة القــرآن الكــرمي مســابقة حلفــظ ســتة أجــزاء 

مــن القــرآن الكــرمي لطلبــة املــدارس مــن ســن )6( حــى 

ــة.  ــة اكف ــة الغربي ــا يف حمافظــات الضف )16( عام

 وبــدأ التجسيــل للراغبــني باالشــرتاك هبــذه املســابقة خــالل 

هشــر أيــار املــايض، وســيم البــدء بالتمسيع هلــم يف هشر 

ترشيــن الثــاين املقبــل،  ويه فرصــة جيــدة الســتغالل 

العطلــة الصيفيــة ملــا هــو مفيــد يف حفــظ القــرآن الكــرمي، 

وســيقدم املــرصف جوائــز قميــة للفائزيــن يف املســابقة 

ــة للعــرشة األوائــل  ــه قــد خصصــت ماكفــآت مالي حيــث إن

يف املســابقة ليحصــل الفائــز باملركــز األول عــى )2000( 

ــث )1600( دوالر،  ــاين )1800( دوالر، والثال دوالر، والث

ــذي  ــارش، وال ــدّرج حــى الع ــع )1400( دوالر، وتت والراب

حيصــل عــى )200( دوالر، باإلضافــة إىل )10( جوائــز 

ترضيــة مبجمــوع)1000( دوالر.

ورصح املديــر العــام لملــرصف الســيد نضــال الربغويث أن 

هــذه املســابقة تــأيت يف ســياق تجشيــع اجلهــود الراميــة 

إىل حتفيــظ القــرآن الكــرمي وتعظــم كتــاب اهلل تعــاىل يف 

نفــوس أهلــه خاصــة والنــاس عامــة، داعيــا أوليــاء األمــور 

ــه منفعهتــم وفائدهتــم  ــا في إىل إرشاك أبناهئــم وبناهتــم مل

ومــا فيــه رىض هلل ســبحانه وتعــاىل معــاًل بقــول رســوله 

الكــرمي )خــريمك مــن تعــم القــرآن وعملــه(. 

بــدوره، شــكر وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 

عطوفــة األســتاذ حســام ابــو الــرب مــرصف الصفــا عــى 

ــة  ــدور املــرصف كرافع ــه هلــذه املســابقة، مشــيدًا ب رعايت

أن  وأكــد  الفلســطيين،  االقتصــاد  روافــع  مــن  مهمــة 

املــرصف بــادر مبــارشة إىل إطــالق ورعاية هذه املســابقة.

مــن جانبــه، أكــد مديــر عــام إذاعــة القــرآن الكــرمي الســيد 

رضــا ملحــس عــى أمهيــة هــذه املســابقة الــي تــرتك أثــرًا 

طيبــا ونافعــا يف زيــادة حفظــة كتــاب اهلل تعــاىل بــني 

ــة الشــباب، مكــا  ــاء املجمتــع الفلســطيين وخاصــة فئ أبن

قــدم شــكره لملــرصف عــى إطــالق مثــل هــذه الفعاليــات 

ــدة. واملســابقات املفي

مصرف الصفا يطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم
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وقــع مــرصف الصفــا واملركــز األملــاين لطــب األســنان وعيــادة 
ــة  ــل وتغطي ــات لمتوي ــور الوطــن يف رام هلل، اتفاقي ــور ن الدكت
مجموعــة مــن اخلدمــات الصحيــة والطبيــة لملواطنــني واملتعلقــة 

بعــالج وجراحــة األســنان.
 ووقــع االتفاقيــة الســيد نضــال الربغــويث مديــر عــام مــرصف 
الصفــا اإلســاليم، والدكتــور دمحم أبــو رشخ عــن املركــز 

ــور الوطــن جــرار. ــورة ن االملــاين لطــب األســنان والدكت
بمتويــل  الصفــا"  "مــرصف  يقــوم  االتفاقيــة،  ومبوجــب 
ــالج  ــن ع ــنان م ــة باألس ــة  املتعلق ــة والطبي ــات العالجي اخلدم
ومعليــات جراحيــة وزراعــة األســنان وغريهــا، حبيــث يــم 
ــم  ــرض متويله ــادات  لملــرصف لغ ــن العي ــرىض م ــل امل حتوي
للحصــول عــى اخلدمــات الــي حيتاجوهنــا، عــى أن يقومــوا 
بســدادها عــى أقســاط هشريــة مقابــل حتويــل الراتــب أو 

بعــض الضامنــات األخــرى، وبفــرتات ســداد ميــرسة.

ــا" الســيد نضــال الربغــويث  ــال مديرعــام "مــرصف الصف وق
إن االتفاقيــة تــأيت مضــن برنــاجم "تــاج"، الــذي ممصــه 
املــرصف خصيصــا لمتويــل اخلدمــات الطبيــة، خصوصــا مــع 
ــان  ارتفــاع تاكليــف العــالج الــي تفــوق يف كثــري مــن األحي

ــني عــى توفريهــا. ــدرة املواطن ق
وأضــاف "تظهــر أمهيــة هــذا النــوع مــن المتويــل عندمــا 
يكــون هنالــك خشــص حباجــة إىل إجــراء معليــة جراحيــة 
لكفهتــا باهظــة، وال يســتطيع تأميهنــا يف وقهتــا، وال جيــد 
مــن يســاعده يف احلصــول عــى قــرض حســن أو مــن يتــربع 
ــادر إىل  ــن ب ــا" أول م ــا. مكــا أضــاف أن "الصف ــه بتاكليفه ل
تقــدمي هــذه اخلدمــة، ويعكــس إطالقهــا حــرص املــرصف عــى 
تقــدمي خدمــات مرصفيــة جديــدة ومتطــورة، مســمتدة مــن 
ــاس وتهســل حياهتــم،  ــيب حاجــات الن ــم اإلســالمية، وتل الق

ــل االجمتــايع.  ــدأ التاكف ــق مب وحتق

ويوقع اتفاقيات مع المركز األلماني لطب األسنان وعيادة الدكتور نور الوطن
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بانورامـــــــا

رام هلل -البنــوك يف فلســطني- تضمنــت األهشــر املاضيــة 
مــن العــام 2021 إجنــازات للبنــك األهــي األردين بالــرمغ 
ــد  ــة لزاي ــات نتيج ــة باســمترار اإلغالق ــات املرتبط ــن املعيق م
ــام  ــرف الع ــة للظ ــا، ونتيج ــريوس كورون ــني بف ــاالت املصاب ح
واألوضــاع غــري االعتياديــة يف خمتلــف حمافظــات الوطــن 

ــة. ــرتة املنرصم ــالل الف خ
وتعزيــزًا خلدمــة معمتديــه، حــرص البنــك عــى توســيع نطــاق 
املعمتديــن  مــع  للتواصــل  املخصصــة  اإللكرتونيــة  قنواتــه 
ــات  ــن اخلدم ــد م ــدمي العدي ــن استفســاراهتم وتق ــة ع واإلجاب
هلــم، مبــا يمشــل إطــالق صفحــة البنــك عــى موقــع التواصــل 
ــع هشــر نيســان املــايض،  االجمتــايع "انســتجرام" يف مطل
حبيــث متكــن هــذه الصفحــة متابعهيــا مــن االطــالع عــى أبــرز 

ــك.  ــن البن املســتجدات وامحلــالت واملنشــورات الصــادرة ع

ــع  ــه عــى موق ــاة خاصــة ب ــن إطــالق قن ــك م ــن البن مكــا متك
يــم  والــي  الفيديــو،  مقاطــع  لنــرش  املخصــص  يوتيــوب 
ــات  ــادات والتعلمي ــرش اإلرش ــي يف ن ــل رئي ــا بش توظيفه
حــول اســتخدام خدمــات البنــك خاصــة اخلدمــات اإللكرتونيــة- 

باإلضافــة إىل التعــرف عــى أبــرز مزايــا هــذه اخلدمــات 
دون احلاجــة لزيــارة الفــرع واالستفســار مــن موظــف البنــك 

ــات.  ــذه اخلدم ــول ه ح

 عــالوة عــى مــا ســبق، فقــد حــرص البنــك عــى تعزيــز 
الربيــد  والــي تمشــل  حاليــا،  املتوفــرة  التواصــل  قنــوات 
اإللكــرتوين املخصــص الستفســارات املعمتديــن، إىل جانــب 
ــرد  ــة ال ــدمي خدم ــه تق ــن خالل ــم م ــذي ي ــاب ال ــق واتس تطبي
ــي  ــات أه ــة إىل خدم ــة، باإلضاف ــارات العام ــى االستفس ع
أوناليــن وأهــي موبايــل وأجهــزة الــرصاف اآليل املنترشة يف 
حمافظــات الوطــن، الــي تقــدم جممتعــة مــزات عديــدة لمتكــن 
ــة بأهســل وأرسع  ــن إمتــام معامالهتــم املرصفي ــن م املعمتدي
الطــرق دون احلاجــة لزيــارة الفــرع، وخــالل أيــام العطــل 

الرمسيــة واإلجــازات.

يذكــر أنــه جيــري اســتحداث موقــع إلكــرتوين خــاص بفــروع 
فلســطني، أســوة باملوقــع اإللكــرتوين اخلــاص مبعمتــدي البنــك 
ــات  ــر املوقــع حســب أعــى املواصف ــم تطوي يف األردن، إذ ي
وباســتخدام أحــدث التطبيقــات يف هــذا املجــال، مبــا ســيهسم 

»األهلــي األردني«...إنجــازات متتاليــة فــي ظــروف اســتثنائية
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ــادر البنــك، خــالل هشــر نيســان مــن العــام 2021، بإنتــاج  ب
ــارك، مت نــرشه مــن خــالل  ــو خــاص بهشــر رمضــان املب فيدي
صفحــة البنــك عــى موقــع فيســبوك بعنــوان "هشــر رمضــان 
... هشــر اخلــري" جكــزء مــن املســؤولية االجمتاعيــة جتــاه 
وتعمميــا  والتاكفــل،  التاكتــف  ألوارص  وتوطيــدًا  املجمتــع، 

ــل.   ــري يف الهشــر الفضي للخ

ــة وخدمــات ذات جــودة  ــدمي منتجــات مبــزات نوعي ســعيا لتق
لملعمتديــن، وإميانــا بأمهيــة الــرشااكت االســرتاتيجية بــني 
القطاعــات املختلفــة حتقيقــا للفائــدة الــي تعــود عــى معمتــدي 
البنــك، ويف ضــوء العمــل مببــدأ االزدهــار املشــرتك أســوة مبــا 
هــو مطبــق لــدى الســادة /اإلدارة العامــة يف األردن، فقــد أمت 
البنــك أوىل خطواتــه عــى طريــق عقــد اتفاقيــات ورشااكت 

مكــا حــرص البنــك عــى هتنئــة اكفــة العاملــني والاكدحــني يف 
يومهــم العاملــي الــذي يصــادف األول مــن أيــار. وقــد مت نــرش 
ــع  ــى موق ــك ع ــة البن ــالل صفح ــن خ ــو م ــرب فيدي ــدة ع املعاي
فيســبوك إميانــا بأمهيــة العمــل واالجهتــاد، وتجشيعــا لاكفــة 
اجلهــود املبذولــة إلحــراز النجــاح والتقــدم بغــض النظــر عــن 

التخصــص أو جمــال العمــل أو املنصــب.

مــع مؤسســات ورشاكت مــن شــأهنا أن حتقــق حتســينات 
ــة يف  ــك املقدم ــات البن ــات وخدم ــد منتج ــى صعي ــة ع متتابع
ــات  ــار التوجه ــذه اإلجنــازات مضــن إط ــأيت ه فلســطني. وت
ــول  ــاريع التح ــتمثار مبش ــتدامة واالس ــو االس ــتقبلية حن املس
الرمقــي وتعزيــز األمعــال التجاريــة للبنــك يف فلســطني، مبــا 

ــر العمــل والفــروع.  ــف دوائ يمشــل خمتل

احتفــااًل برمضــان شــهر الخيــر 

عمــاًل بمبــدأ االزدهــار المشــترك .. التحضيــر التفاقيــات مــع أطــراف خارجيــة

يف تقــدمي اخلدمــات املرصفيــة لملعمتديــن وتوفــري املعلومــات 
ــي حيتاجوهنــا  ــة ال ــة واملمسوع ــروءة واملرئي ــل املق والتفاصي
مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين بأســلوب تفاعــي وممتــع. مكــا 
ــع  ــر املوق ــري تطوي ــاة معاي ــه مت مراع ــارة إىل أن ــدر اإلش جت

اإللكــرتوين مبــا يتناســب مــع املعمتديــن مــن ذوي االحتياجات 
اخلاصــة الزامــا بتعلميــات الســادة ســلطة النقــد بــذات 
اخلصــوص، وحرصــا مــن البنــك عــى خدمــة معمتديــه باكفــة 

فاهتــم وعــى اختــالف اهمتاماهتــم.
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بانورامـــــــا

رام هلل-البنــوك يف فلســطني- قــدم بنــك القــدس ومضــن برناجم 
التــآيخ  تعزيــز روح  مســؤوليته املجمتعيــة وحرصــا عــى 
املبــادرات  مــن  مجلــة  الفضيــل،  الهشــر  خــالل  والتاكفــل 
والفعاليــات املتعلقــة بالعمــل اخلــريي اإلنســاين، وذلــك مضــن 
ــع فــات  ــرتك بصمــة واحضــة ومملوســة عــى مجي ــه ب الزام
املجمتــع الــذي ينــي إليــه، والوصــول إىل مجيــع أفــراده 
يف خمتلــف مواقعهــم. حيــث قــام "بنــك القــدس" بتقــدمي 
دمعــه يف توزيــع طــرود اخلــري عــى األرسالعفيفــة يف قطــاع 
غــزة مــن خــالل  جلنــة زاكة غــزة ومجعيــة اهلــالل االمحــر 

الفلســطيين.

أعلــن بنــك القــدس  مؤخــرًا عــن إطالقــه برنــاجم "مايســرتو" 
والــذي يقــدم مجموعــة متاكملــة مــن املزايــا واخلدمــات النوعيــة 
لعمالئــه والــي تتنــامغ مــع أســلوب حياهتــم. ويقــدم الربنــاجم 
اجلديــد "مايســرتو" للعمــالء جتربــة مرصفيــة ممــزة مــن خالل 
مجلــة املزايــا واخلدمــات الــي مينحهــا ومهنــا أولويــة احلصول 
عــى اخلدمــة لــدى فــروع وماكتــب البنــك، وبــراجم تهسيــالت 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــالء بأســعار تفضيلي ــيب احتياجــات العم تل

العديــد مــن املزايــا النوعيــة.
ــراد  ــة لألف ــات املرصفي ــس ادارة اخلدم ــال رئي ــه، ق ــن جانب م
برنــاجم  تقــدمي  يســعدنا   " هلل:  عبــد  ســاحم  البنــك  يف 

 مــن ناحيــة أخــرى، ودمعــا لألطفــال ذوي احلاجــة إىل رعايــة 
ــة  ــة روان لتمني ــه الــي مجلعي ــك تربع ــدم البن اســتثنائية ق
ــا  ــال، مك ــدى األطف ــم ل ــات التع ــاجل صعوب ــي تع ــل ال الطف
نــرش البنــك رســالة حمبــة ومــودة مــن خــالل التــربع لصــاحل 
لبعــض"  مجعيــة محايــة املســهتلك مضــن محلهتــا "إحنــا 
الفقــرية  األرس  وإســناد  لــدمع  الفضيــل   الهشــر  خــالل 
يف مدينــي رام هلل والبــرية، واســتمكااًل لتعاونــه الــدامئ مــع  
تكيــة فلســطني اخلرييــة قــدم البنــك الــدمع هلــا ملســاعدهتا يف 
ــة  ــات الغذائي ــري الوجب ــا  بتوف أداء رســالهتا واســمترار معله

ــارك. ــراء خــالل هشــر رمضــان املب لملحتاجــني والفق
ــية  ــك األساس ــة البن ــزًا ملهنجي ــامهات تعزي ــذه املس ــأيت ه وت
يف إطــار املســؤولية املجمتعيــة والــي هتــدف إىل الــريق 
مبنــايح املجمتــع اكفــة وحتقيــق تمنيــة مســتدامة.  ويف هــذا 
الســياق، علــق صــالح هــديم الرئيــس التنفيــذي للبنــك قائــاًل: 
"إن بنــك القــدس حيــرص دامئــا عــى االلــزام بــدوره يف 
تقــدمي الــدمع واالســتجابة الحتياجــات املجمتــع، فهــي رســالة 
نؤكــد مــن خالهلــا أهنــا ليســت شــعارًا بقــدر مــا يه الــزام 
وواجــب علينــا مجيعــا جتــاه شــعبنا، الــذي يعــود لــه الفضــل 

ــة". ــا املتواصل يف مســرية جناحاتن

بنك القدس يسهم في إحياء روح التآخي والتكافل في رمضان

ويطلق برنامج » مايسترو« لعمالئه
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ــيب  ــذي يل ــة وال ــدة واملتنوع ــاه العدي ــد مبزاي مايســرتو اجلدي
أفــراد جممتعنــا، حيــث  احتياجــات رشحيــة واســعة مــن 
يــأيت إطــالق الربنــاجم يف إطــار خطتنــا لتقــدمي بــراجم 
ــم  ــا وتطلعاهت ــات معالئن ــي احتياج ــات متخصصــة تب وخدم
يف احلصــول عــى خدمــات مرصفيــة متطــورة وغــري تقليديــة.  
ــك  ــذي للبن ــس التنفي ــديم الرئي ــد صــالح ه ــه، أك ــن ناحيت م
عــى أن البنــك يعمــل وبشــل مســمتر عــى تطويــر خدماتــه 
ومنتجاتــه مبــا يــوامئ تطــورات الصناعــة املرصفيــة وفــق 
أعــى املعايــري، حيــث يــويل البنــك اهمتامــا كبــريًا يف تطويــر 
ــن احلصــول  ــالء م ــن العم ــي متك ــة وال ــات اإللكرتوني اخلدم
عــى اخلدمــات وإدارة حســاباهتم بشــل مبــارش وعــى مــدار 

قــدم بنــك القــدس مؤخــرًا دمعــا لــرشاء كــرايس  كهربائيــة يــم 
توزيعهــا مــن خــالل حمافظــة رام هلل والبــرية، وذلــك يف إطــار 
برناجمــه لملســؤولية املجمتعيــة، وتعتــرب هــذه املســامهة مــن 
ــس  ــي تعك ــة ال ــن مســامهاته املتواصل ــدة م ــدس واح ــك الق بن
أهدافــه املجمتعيــة ملســاعدة احملتاجــني مــن ذوي اإلعاقــة.  
ــدمي الكــرايس لملســتفيدين يف مبــى حمافظــة رام هلل  ومت تق
والبــرية وحبضــور حمافــظ  حمافظــة رام هلل والبــرية د. ليــى 
غنــام ووفــد مــن بنــك القــدس متثــل بـــ ســاحم عبــد هلل رئيــس 
إدارة خدمــات األفــراد وعــي مقبــل مديــر دائــرة تمنيــة الودائــع 
ــر  ــة مدي ــة الوســط وأمحــد خمالف ــر منطق ــن مســعود مدي وكوي
دائــرة التســويق.  وهبــذه املناســبة، شــددت حمافــظ رام هلل 
والبــرية د.ليــى غنــام عــى أن مســاندة املــرىض ورعايــة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة وتوفــري احتياجاهتــم وحيــاة كرميــة هلــم 
ليصبحــوا قادريــن عــى القيــام بنشــاطاهتم اليوميــة واالندمــاج 
يف املجمتــع عــى رأس أولويــات احملافظــة. وشــكرت احملافــظ 
غنــام بنــك القــدس عــى هــذه اللفتــة الكرميــة، مؤكــدة عــى 
العالقــة املمــزة مــع البنــك وشــبكة أصدقــاء احملافظــة مــن 
القطــاع الفلســطيين اخلــاص الــذي يقــف دامئــا إىل جانــب 
ابنــاء شــعبنا وخاصــة الفــات االقــل حظــا. وأكــد ســاحم عبــد 

ــة  ــذوي اإلعاق ــة ل ــي كهربائي ــدم كراس ــدس يق ــك الق ــي... بن ــى التوال ــة عل ــنة الثالث للس
بالشــراكة مــع محافظــة رام اهلل والبيــرة

الســاعة، باإلضافــة إىل أن البنــك قــدم خدمــة نوعيــة لعمالئــه 
ومعــالء البنــك األردين الكويــي يف األردن والــي تمتثــل يف 
ــة  ــرب خدم ــوري ع ــل ف ــم بش ــوال بيهن ــل األم ــة حتوي إماكني
"القــدس فــوري"، حيــث متتــاز اخلدمــة بأعــى معايــري الرسعة 
واألمــان، نظــرًا لمتــز الدفعــة مــن خــالل شــبكة سلســلة الكتــل 
ــل  ــة أخــرى جيــري العم ــن ناحي ــة، وم "BlockCahin" اآلمن
عــى أمتتــة العمليــات البنكيــة الداخليــة وذلــك لتوفــري الوقــت 
واجلهــد وتــويخ الدقــة يف تنفيــذ املعامــالت، واالســتمثار يف 
أمــن املعلومــات، ومواكبــة تطويــر أنمظــة امحلايــة عــى أعــى 

ــتويات. املس

هلل أن تقــدمي هــذه املبــادرة يعكــس دور بنــك القــدس التشــاريك 
والتفاعــي مــع املجمتــع باكفــة رشاحئــه، ويؤكــد عــى العالقــة 
الطيبــة والفاعلــة بــني البنــك وخمتلــف مؤسســات املجمتــع، 
ــا  ــدة نفذه ــاردات ع ــن مب ــزء م ــدمع ج ــذا ال ــريًا إىل أن ه مش
البنــك خــالل الهشــر الفضيــل. ومثــن ســاحم املبــادرة الــذي 
تبدهيــا حمافظــة رام هلل والبــرية بشــل دوري يف لك عــام  
لتقــدمي الكــرايس الكهربائيــة لملحتاجــني مــن ذوي اإلعاقــة مــن 

ــرى واملخميــات الفلســطينية. ــدن والق ــف امل خمتل
يــأيت هــذا الــدمع يف إطــار اجلهــود املســمترة الــي يبذهلــا بنــك 
القــدس لــدمع املجمتــع احملــي، وجتســيدًا اللزاماتــه املجمتعيــة 
مــن أجــل حتقيــق التمنيــة املســتدامة، ويســى بنــك القــدس عــى 
الــدوام لإليفــاء بوعــوده اهسامــا يف تمنيــة املجمتع الفلســطيين.
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رام هلل-البنــوك يف فلســطني- وّقــع بنــك األردن اتفاقيــة تعــاون 
ورشاكــة اســرتاتيجية مــع رشكــة PalPay خلدمــات الدفــع 
ــة املمتــزة  ــات اإللكرتوني ــن اخلدم ــتفادة م ــرتوين، لالس اإللك

الــي تقدمهــا الرشكــة للبنــوك واملجمتــع احملــي.
مــن  األردن  بنــك  معــالء  ســيمتكن  االتفاقيــة،  ومبوجــب 
الكهربــاء  مــن  الفواتــري  أنــواع  وتســديد اكفــة  االســتعالم 
اجلامعــات،  وأقســاط  واإلنرتنــت  واالتصــاالت  وامليــاه 
ــة  ــا، دون تلف ــة وغريه ــف النقال ــة إىل حشــن اهلوات باإلضاف
إضافيــة عــى املســتخدم. وأكــد املديــر اإلقلــي لفــروع بنــك 
األردن يف فلســطني حــامت فقهــاء، أمهيــة هــذه االتفاقيــة مــع 
رشكــة PalPay إحــدى الــرشاكت الرائــدة يف خدمــات الدفــع 
ــأيت مضــن اســرتاتيجية  ــي ت ــرتوين يف فلســطني، وال اإللك
بنــك األردن يف جمــال التحــول الرمقــي، واهلادفــة إىل توفــري 
مجموعــة مــن اخلدمــات املرصفيــة املبتكــرة لعمالئــه، وفًقــا 
ــة. ــا املالي ــى التكنولوجي ــة ع ــة املبني ــات الرمقي ــدث التقني ألح
معاويــة   PalPay رشكــة  عــام  مديــر  عــرب  جانبــه،  مــن 
ــوك  ــأن يكــون بنــك األردن أحــد البن القوامســي، عــن خفــره ب

الــي  املتســارعة  الرمقيــة  للتطــورات  مواكبتــه  مضــن 
النخســة  إطــالق  األردن  بنــك  أعلــن  العــامل،  يهشدهــا 
 BOJ الذكيــة  األجهــزة  عــى  تطبيقــه  مــن  اجلديــدة 
Palestine، الــذي يتيــح لعمــالء البنــك تنفيــذ معامالهتــم 
املرصفيــة مبــارشة يف أي وقــت ومــن أي مــاكن، بــل 

هسولــة وأمــان ورسعــة.

ــة  ــف الذكي ــزة اهلوات ــى أجه ــق ع ــل التطبي ــن محتي وميك
واألجهــزة اللوحيــة، والتحــم بــه دون احلاجــة للذهــاب إىل 
البنــك، حيــث يمتــز باألمــان وامحلايــة العاليــة، ممــا يحمس 
للعمــالء بتحويــل األمــوال داخــل فلســطني وخارجهــا، 

املنضمــة إىل نظــام PalPay للدفــع اإللكــرتوين، موحًضــا 
ــى االنضــامم  ــوك ع ــة البن ــع اكف ــة تســى لتجشي أن الرشك
ملــا يف ذلــك مــن أمهيــة للتهسيــل عــى حيــاة املواطنــني ونــرش 
ثقافــة الدفــع اإللكــرتوين وتعزيزهــا حملًيــا، وتعزيــز المشــول 

ــالد. ــايل يف الب امل

 PalPay بنك األردن يوّقع اتفاقية مع شركة

ويطلق النسخة الجديدة من تطبيق الموبايل البنكي 
باإلضافــة إىل إماكنيــة إجــراء حــواالت حلســاباهتم داخل 
البنــك، وتنفيــذ حــواالت ماليــة لعمــالء يف بنــوك حمليــة أو 
ــن  ــا م ــة، وغريه ــري املختلف ــديد الفوات ــة، وتس ــوك دولي بن

اخلدمــات املمــزة.

التطبيــق  محتيــل  عــى  العمــالء  تجشيــع  وهبــدف 
واســتخدامه يف معامالهتــم املرصفيــة املختلفــة، وتعزيــز 
التوجــه حنــو اخلدمــات اإللكرتونيــة املختلفــة، أطلــق بنــك 
ــة لــل مــن يســتخدم التطبيــق  ــة جوائــز عيني األردن محل
يف تســديد الفواتــري، لمينحهــم فرصــة الفــوز بأجهــزة 

.IPhone 12
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كعادتــه لك عــام خــالل هشــر رمضــان املبــارك، قــدم بنــك 
األردن دمعــه محللــة "رمضــان جيمعنــا باحلــب والعطــاء" 
والــي نمظهتــا مجعيــة عطــاء فلســطني اخلرييــة للعــام الـــ 

19 عــى التــوايل.
وخصــص بنــك األردن دمعــه هــذا العــام لتعزيــز مصــود 
ــزة،  ــاع غ ــام يف قط ــاندة األيت ــة ومس ــالت احملتاج العائ
ــة األساســية  ــواد الغذائي عــرب توفــري احتياجاهتــم مــن امل
خــالل الهشــر الفضيــل، يف ظــل األوضــاع املعيشــية 
الصعبــة ملــات األرس يف القطــاع والــي تفامقــت مــع 

ــا". ــة "كورون ــي جاحئ تف
ــك األردن يف غــزة،  ــة مــدراء فــروع بن وشــارك يف امحلل
جنًبــا إىل جنــب مــع طــوامق ومتطــويع مجعيــة عطــاء 
فلســطني اخلرييــة، والذيــن قامــوا بتوزيــع الطــرود الغذائية 

ــام. ــة واأليت عــى األرس العفيف
ــك األردن يف فلســطني  ــروع بن ــي لف ــر اإلقل ــال املدي وق
حــامت فقهــاء إن البنــك ومــن خــالل بــراجم مســؤوليته 
املجمتعيــة املختلفــة يــويل أمهيــة خاصــة لــدمع العائــالت 

تقديــًرا جلهودهــن وعطاهئــن وتفانهيــن بالعمــل، كــّرم بنــك 
األردن موظفاتــه مبناســبة هشــر آذار، هشــر املــرأة واألم، 
عــرب دعوهتــن إىل مســار ترفهيــي يف الطبيعــة، بقريــة 

ــت حلــم )مســار خمــرور(.  ــرب بي ــري غ بت

ــك األردن يف فلســطني  ــروع بن ــي لف ــر اإلقل ــال املدي وق
حــامت فقهــاء، إن بنــك األردن يؤمن أن متــزه يف اخلدمات 
الــي يقدمهــا ينبــع مــن تفــوق موظفاته وموظفيــه وانمتاهئم 
ومعلهــم الــدؤوب عــى حتقيــق رؤيــة البنــك واســرتاتيجياته 
املتطــورة يف خدمــة معالئــه، مشــيًدا باجلهــود الــي يبذهلا 

احملتاجــة ومســاندة األيتــام، ال ســميا يف هشــر رمضــان 
مــع  الوثيقــة  األردن  بنــك  املبــارك، الفًتــا إىل رشاكــة 
ــد مــن امحلــالت  ــذ العدي ــة عطــاء فلســطني يف تنفي مجعي
واملشــاريع اخلرييــة عــى مــدار الســنوات الســابقة، ممثًنــا 

ــذا املجــال. ــة يف ه ــي تبذهلــا امجلعي ــود ال اجله

ويختتم دعمه السنوي لحملة »رمضان يجمعنا بالحب والعطاء«

ويكّرم موظفاته بمناسبة شهر المرأة 

موظفــو البنــك لالرتقــاء بأدائــه وتعزيــز ماكنتــه التنافســية 
يف الســوق املــرصيف.

وهنــأ فقهــاء املــرأة الفلســطينية مبناســبة يــوم املــرأة 
العاملــي وعيــد األم، مشــيًدا بدورهــا احملــوري يف تنشــئة 
األجيــال وبنــاء املجمتــع ودمع االقتصــاد ومشــاركهتا 
الفاعلــة يف خمتلــف املجــاالت، مشــرًيا إىل أن بنك األردن 
يســى دوًمــا إىل رفــع نســبة مشــاركة النســاء يف اكدره 
ــرأة الفلســطينية  ــايل لمل ــز المشــول امل ــي، وتعزي الوظي

ــا. واملســامهة يف متكيهنــا اقتصادًي
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رام هلل-البنــوك يف فلســطني- عقــد بنــك فلســطني ورشــة معــل 
تعريفيــة حــول أهــداف التمنيــة املســتدامة SDGs، واألدوات 
ــز الوصــول  ــك لتعزي ــا البن ــي يتبعه ــرباجم والسياســات ال وال
إىل هــذه األهــداف بالرشاكــة مــع برنــاجم األمم املتحــدة 
اإلمنــايئ UNDP وذلــك عــرب برنــاجم االتصــال التباعــدي 

 .Zoom
وشــارك يف الورشــة الــي عقــدت مؤخــرًا الســيد محمــود 
تفيــدة  والدكتــورة  فلســطني،  لبنــك  العــام  املديــر  الشــوا 
اجلربــاوي رئيســة جلنــة االســتدامة يف جملــس إدارة بنــك 
فلســطني، والســيدة شــيتوزي نوجوتــي نائــب املمثــل اخلــاص 
لربنــاجم األمم املتحــدة اإلمنايئ يف فلســطني، والســيد ســفيان 
مشعشــع مســاعد املمثــل اخلــاص للــرباجم، ومبشــاركة مــدراء 
اإلدارات املختلفــة يف البنــك ودائــرة االســتدامة املرصفيــة. 
وهدفــت الورشــة إىل التعريــف بأمهيــة اتبــاع السياســات 
الــي تــؤدي إىل حتقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة يف البنــك 
الــي  والسياســات  اإلجــراءات  إىل  باإلضافــة  وفلســطني، 
يطبقهــا البنــك، والــرباجم الــي ينفذهــا مضــن مبــادئ التمنيــة 
املســتدامة للوصــول إىل حتقيــق هــذه األهــداف. مكــا ناقشــت 

أعلــن الســيد هــامش الشــوا رئيــس جملــس إدارة مجموعــة 
بنــك فلســطني املاليــة عــن إطــالق محلــة كبــرية حتــت عنــوان 
"فلســطني يف القلــب.. ســوا نتــربع، ســوا نبنهيــا"، وذلــك 
حلشــد الــدمع والتربعــات إلغاثــة أهلنــا املترريــن جــراء 
العــدوان األخــري عــى فلســطني.  وأشــار الشــوا  إىل أن 
املجموعــة ســتخسر اكمــل إماكنياهتــا وعالقاهتــا ونوافذهــا 
ــة  ــة واملرصفي ــة، ومنصاهتــا اإللكرتوني ــة واإلعالني اإلعالمي

الســتقبال تربعــات املواطنــني والعمــالء واملغرتبــني. 
وقــال الشــوا بــأن املجموعــة تبــذل جهــودًا كبــرية عــرب شــبكة 
عالقاهتــا الدوليــة والعربيــة حلشــد الــدمع واملــؤازرة لتوفــري مــا 

ميكــن إلغاثــة املترريــن جــراء األحــداث األخــرية، ال ســميا 
يف احلــرب عــى أهلنــا يف قطــاع غــزة، ومســاندة العمليــات 
ــة ألهلنــا يف فلســطني وخصوصــا يف قطــاع  ــة العاجل اإلغاثي
غــزة. وكشــف الشــوا عــن أن مجموعــة بنــك فلســطني بــارشت 

ــرصيف  ــاع امل ــتدامة يف القط ــة املس ــداف التمني ــة أه الورش
ودور البنــوك يف تعزيــز هــذه األهــداف واملبــادئ عــرب تنفيــذ 
سياســات تــدمع التمنيــة البيئيــة واالقتصاديــة واالجمتاعية يف 
فلســطني. يف حــني ختللــت الورشــة جلســات لثــالث غــرف 
ــداف يف  ــن األه ــذه م ــم تنفي ــا ي ــول م ــت نقاشــات ح تضمن
ــرج  ــتقبلية، لتخ ــة املس ــك فلســطني والرؤي ــة بن ــل مجموع داخ
هــذه اجللســات بتوصيــات حــول كيفيــة تعزيــز سياســات البنــك 

ــة املســتدامة. ــداف التمني وممارســاته للوصــول إىل أه

بنك فلسطين يعقد ورشة عمل حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة 

مجموعة بنك فلسطين تطلق حملة كبيرة بعنوان »فلسطين في القلب« 
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ــا  ــث شــلت فرق ــواء، حي ــز اإلي ــة ملراك ــات اإلغاث ــا بعملي فعلي
تطوعيــًة مــن موظفهيــا، قامــوا بتوزيــع مكيــات كبــرية مــن امليــاه 
العذبــة وميــاه الــرشب يف مراكــز اإليــواء املوزعة عــى املدارس 
لتمشــل )70( ألــف نــازح ممــن تركــوا بيوهتــم املدمــرة. وأكــد 
الشــوا عــى أن دمع مجموعــة بنــك فلســطني للجهــود الراميــة 
ــى  ــرص ع ــن تقت ــطني، ل ــانية يف فلس ــة اإلنس ــف األزم لتخفي
ــل ســيضاف إلهيــا العمــل  ــة، ب ــة مــن املجموع التربعــات املالي
عــى حشــد مــوارد ماليــة إضافيــة مــن رشاكء حمليــني ودوليــني 
وعــرب، مــن أجــل توجهيهــا إلغاثــة املترريــن، واملســامهة يف 
ختفيــف األرضار املاديــة واملعنويــة الــي حلقــت باكفــة منــايح 
ــن،  ــع أحنــاء الوط ــة يف مجي ــة واالجمتاعي ــاة االقتصادي احلي

افتتــح بنــك فلســطني ومؤسســة التعــاون، حديقــة ترفهييــة 
)املّطلــع( يف  فكتوريــا  األوغســتا  لألطفــال يف مستشــى 
القــدس، مضــن مــرشوع "البيــارة" ومبســامهة مــن مؤسســة 
 United مــى وبــامس حمشــة، ومؤسســة متحــدون باإلنســانية
لــألرايض  املتحــدة  اخلرييــة  وامجلعيــة   in Humanity
املقدســة، ومؤسســة بيلــني 2000 الذيــن ســامهوا بإجنــاز 
األمعــال اإلنشــائية وجتهــز البنيــة التحتيــة للحديقــة وتأهيلهــا، 
لألطفــال  املالمئــة  باأللعــاب  احلديقــة  تزويــد  مت  حــني  يف 
املــرىض بمتويــل مــن مكتــب املمثليــة الروجييــة لــدى فلســطني.
يــأيت افتتــاح هــذه احلديقــة مضــن مــرشوع "البيــارة" الــذي 
انطلــق يف العــام 2013 هبــدف توفــري مســاحات خارجيــة 
آمنــة لألطفــال للعــب والرتفيــه، وتلبيــة حاجــات أكــرب عــدد 
ممكــن مــن األطفــال، باإلضافــة إىل احتضاهنــا نشــاطات 
تربويــة وتعلمييــة تنظــم بشــل دوري مــن قبــل مؤسســات 

متخصصــة. 
ــا"  ــارة يف مستشــى األوغســتا فكتوري ــة "البي ــك حديق ومتتل
مــزة خاصــة، نظــًرا ملوقعهــا داخــل حــرم املستشــى، حيــث 

بنك فلسطين و«التعاون« يفتتحان حديقة »البيارة« لألطفال في مستشفى األوغستا
 فكتوريا/ المّطلع في القدس

ــة وقطــاع غــزة إلجنــاح  ــة الغربي ومبــا يمشــل القــدس والضف
اجلهــود اإلنســانية ومتكــن قطــاع غــزة مــن الهنــوض ثانيــة. 

وأوحض الشــوا بــأن امحللــة تــأيت انطالقــا مــن قــم املجموعــة 
اإلنســانية والوطنيــة، ودورهــا الريــادي واالجمتــايع جتــاه 
تواجــدمه  أماكــن  اكفــة  يف  الفلســطيين  شــعبنا  أبنــاء 
ــة  ــع منمظــات حملي ــة م ــل بالرشاك ــاجم متاكم ــن برن جكــزء م
مكؤسســة "التعــاون" ومؤسســات دوليــة عاملــة عــى األرض، 
 Global ــة ويه منمظــة "األونــروا"، ومنمظــة جممتعــات عاملي
Communities. حيــث ســيم تطويــر آليــات لتلبيــة احتياجات 
ــروف  ــذه الظ ــاندهتم يف ه ــق ملس ــعبنا يف لك املناط ــاء ش أبن

ــذه املنمظــات.  ــع ه ــة م ــوال بالرشاك ــه األم ــة، وتوجي الصعب

مت تزويدهــا بألعــاب تتــالءم مــع احتياجــات األطفــال املــرىض 
لملستشــى،  الزائريــن  أو  لملــرىض  املرافقــني  واألطفــال 
وبالتــايل توفــري مــاكن ترفهيــي لألطفــال يســاعد يف حتســني 
ظروفهــم الصحيــة والنفســية مــن خــالل تجشيعهــم عــى قضــاء 
ــادة  ــة ذوهيــم خــارج غــرف املستشــى وإىل زي أوقاهتــم برفق
املســاحات اخلــراء ومجتيــل البيئــة داخــل حــرم املستشــى، 
ــاء يف  ــني اأُلرس مــن خــالل اللق ــط املجمتــي ب ــز الرتاب وتعزي

ــة. احلديق
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بانورامـــــــا

رام هلل-البنــوك يف فلســطني-أعلن بنــك القاهــرة معــان عــن 
إطالقــه محلــة جديــدة عــى برنــاجم حســابات التوفــري يف 
فلســطني، محتــل امس "رحبــك قــدام عيونــك" جبوائــز أســبوعية 

ــة قميــة. وهشري
وتســى امحللــة اجلديــدة "رحبــك قــدام عيونــك" إىل تجشيــع 
وتغذيــة  توفــري  حســابات  فتــح  عــى  واملواطنــني  العمــالء 
حســاباهتم والدخــول يف الحســب عــى اجلوائــز الهشريــة 
بقميــة 100 ألــف دوالر واجلوائــز األســبوعية بقميــة 10 آالف 

دوالر. 
ــز مفهــوم المشــول  ــك بتعزي ــزام البن ــة تــربز ال مكــا أن امحلل
املــايل، وثقافــة االدخــار، جكــزء مــن سياســته الراخســة جتــاه 
ــا تمكــن يف  ــة، فإهن ــا امحلل ــول مزاي ــراده.  وح ــع وأف املجمت
اجــراء الحســب بشــل دوري، اجلوائــز االســبوعية مطلــع 
منــح  يعــين  مــا  هشــر،  أول  لك  والهشريــة  أســبوع،  لك 
ــوز،  ــالء للف ــن العم ــري م ــدد كب ــة لع ــددة ومتواصل ــرص متج ف
ــن  ــري م ــابات التوف ــة حس ــن حبمل ــن الفائزي ــالن ع ــم االع وي
اإللكــرتوين  واملوقــع  االجمتــايع  التواصــل  مواقــع  خــالل 

ــزة  ــن باجلائ ــك القاهــرة معــان، عــن أمســاء الفائزي كشــف بن
محلــة  والثالــث، مضــن  والثــاين  األول  لألســابيع  النقديــة 
حســابات التوفــري "رحبــك قــدام عيونــك" بقميــة 10 آالف دوالر 

ــزة. ــل جائ أمريــي ل
وقــال البنــك إن الفائــز جبائــزة األســبوع األول محللــة "رحبــك 
قــدام عيونــك" بقميــة 10 آالف دوالر أمريــي، اكنــت مــن 
نصيــب إميــان دمحم أمحــد معــد، املدخــرة لــدى فــرع البنــك 

ــس. ــة نابل يف حمافظ
وفميــا يتعلــق بحســب األســبوع الثــاين، فقــد ذهبــت اجلائــزة 
ــرع  ــدى ف ــر ل ــوح، املدخ ــود دمحم حلل ــن محم ــالء الدي إىل ع

ــرية. ــة رام هلل والب ــة مبحافظ ــة األهلي اللي

بنك القاهرة عمان يطلق أكبر حملة سحوبات على حسابات التوفير » ربحك قدام عيونك«

ويكشف عن أسماء الرابحين في حملة » ربحك قدام عيونك«

ــي مت  ــز وال ــدد اجلوائ ــة إىل تع ــرة معــان، إضاف ــك القاه لبن
رصدهــا خصيصــا لفــروع بنــك القاهــرة معــان يف فلســطني 
فقــط، عــدا أهنــا تتيــح للعمــالء إماكنيــة احلصــول عــى بطاقــة 
ماســرتاكرد، بضــامن حســاب التوفــري وجمانــا للســنة األوىل 

ــط(. ــدة فق ــات اجلدي )البطاق
للحســابات  الحســب،  يف  الدخــول  معايــري  وخبصــوص 
اجلديــدة، جيــب فتــح حســاب توفــري بقميــة 200 دينــار أو مــا 
يعادهلــا بالــدوالر أو الشــيقل أو اليــورو، وبالنســبة للحســابات 
احلاليــة، مفــا عــى العميــل ســوى إضافــة مبلــغ 50 دينــارا أو 
مــا يعادهلــا بالــدوالر أو الشــيقل أو اليــورو هشريــا حكــد أدىن، 
للدخــول يف الحســب، عملــا أن لك 50 دينــارا أو مــا يعادهلــا 
بالــدوالر أو الشــيقل أو اليــورو يــم إيداعهــا يف احلســاب، 
تعــي فرصــة اضافيــة للفــوز. وأوحض البنــك أنــه للدخــول 
يف الحســب، جيــب أال يقــل رصيــد احلســاب خــالل فــرتة 30 
ــيقل  ــدوالر أو الش ــا بال ــا يعادهل ــار، أو م ــن 200 دين ــا ع يوم
أو اليــورو حكــد أدىن، عملــا أن امحللــة ستســمتر 10 أهشــر 
ابتــداّء مــن تــارخي 1-5-2021 وتنهتــي يف تــارخي 2-28-

.2022
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 ويتبرع لمشفى فلسطين العسكري الستقبال مصابي كورونا

ووجــه عــالء الديــن حللــوح، جزيــل الشــكر لبنــك القاهــرة 
معــان عــى اجلائــزة، مشــيدًا بعمــل البنــك وطامقــه واخلدمــات 
والــرباجم وامحلــالت الــي يقدمهــا، خاصــة اخلدمــات الرمقيــة 

الــي متنــح معــالءه إجنــاز معامالهتــم ذاتيــا.
وقــال حللــوح، إنــه مدخــر مــع بنــك القاهــرة معــان منــذ أكــر 
مــن 20 عامــا، حيــث الىق طــوال هــذه الفــرتة تعامــاًل حســنا 
وممــزًا مــن طــوامق وموظــي البنــك، األمــر الــذي جعلــه يبــىق 

معيــاًل لــدى بنــك القاهــرة معــان.
ودعــا الفائــز عــالء الديــن حللــوح، معــالء البنــك اآلخريــن 
واملواطنــني، إىل االدخــار يف بنــك القاهــرة معــان ليكونــوا 
مــن الذيــن حيالفهــم احلــظ بالفــوز جبوائــز حســابات التوفــري.
واكنــت جائــزة األســبوع الثالــث مــن محلــة رحبــك قــدام عيونــك 

قــدم بنــك القاهــرة معــان مســامهة ماليــة لصــاحل مستشــى 
فلســطني العســكري يف حمافظــة بيــت حلــم، ملســاعدته عــى 

اســتقبال مصــايب فــريوس كورونــا.
وأفــاد البنــك، إنــه قــدم تربعــا ماليــا لصــاحل املستشــى 
ــز أحــد أقســامه الســتقبال مصــايب جاحئــة  ــن أجــل جته م
الطبيــة  وتقــدمي اخلدمــات  املجمتــع احملــي،  كورونــا يف 
الالزمــة. ويــأيت هــذا التــربع الــذي قدمــه بنــك القاهــرة معــان 
مضــن مبادراتــه احملليــة تطبيقــا ملفهــوم املســؤولية املجمتعيــة، 

واملســامهة يف مواجهــة الوبــاء يف فلســطني.
ويــويل بنــك القاهــرة معــان اهمتامــا خاصــا بــدمع املؤسســات 
الصحيــة انطالقــا مــن حــرص البنــك عــى دور املســؤولية 
مــع  عالقاتــه  توطيــد  عــى  حيــرص  حيــث  االجمتاعيــة، 
ــدمي خدماهتــا  مؤسســات املجمتــع احملــي ومتكيهنــا مــن تق
لملواطــن عــى أمكــل وجــه، ويعتــرب املســؤولية االجمتاعيــة 
ــى  ــع ع ــي تق ــرتاتيجية ال ــه االس ــن خطت ــزأ م ــزءًا ال يتج ج

عاتقــه جتــاه القطاعــات الــي يه حباجــة للــدمع.

مــن نصيــب الســيد أجمــد مفيــد إبراهــم الشــيخ، املدخــر لــدى 
فــرع البنــك يف حمافظــة قلقيلــة.

وذكــر الســيد أجمــد الشــيخ أن فرحتــه غامــرة وســعادته 
ــكر  ــل الش ــا جزي ــة، مقدم ــزة القمي ــذه اجلائ ــوزه هب ــرية بف كب
لبنــك القاهــرة معــان ومشــيدًا بعمــل البنــك واملعاملــة احلســنة 
الــي يقدمهــا طــامق البنــك. وقــال الشــيخ، إن التعامــل احلســن 
واخلدمــات الــي يقدمهــا البنــك عــى مــدار أكــر مــن 20 
عامــا، جشعتــه عــى فتــح حســاب يف البنــك واالدخــار لديــه، 
منوهــا بأنــه يرغــب باالســمترار يف تعاملــه مــع بنــك القاهــرة 
معــان. وأشــار إىل أن جائــزة الـــ 10 آالف دوالر، جــاءت يف 
وقهتــا، حيــث ستســاعده عــى تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع، عــى 

ــه. رأهســا إعــادة تشــطيب مزل
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بانورامـــــــا

البنك العربي يشارك في فعاليات حملة التوعية بخدمات الدفع اإللكتروني

البنــك العربــي وإنجــاز فلســطين يجــددان اتفاقيــة برنامــج »تحســين البيئــة المدرســية« فــي 
ســت مــدارس حكومية

للعــام الســابع عــى التــوايل، جــدد البنــك العــريب ومؤسســة 
إجنــاز فلســطني، اتفاقيــة مــرشوع "حتســني البيئــة املدرســية"، 
الضفــة  مــدارس حكوميــة يف حمافظــات  وذلــك يف ســت 

ــة. الغربي
ووقــع االتفاقيــة يف مقــر مؤسســة إجنــاز مبدينــة رام هلل، مدير 
منطقــة فلســطني يف البنــك العــريب، الســيد مجــال حــوراين، 
ورئيــس جملــس إدارة إجنــاز الســيد معــاد هنــدي، وحبضــور 

املديــرة العامــة إلجنــاز فلســطني الســيدة رانيــا قطينــة.
ــة املدرســية" أحــد املشــاريع  ــرب مــرشوع "حتســني البيئ ويعت
مضــن إطــار برناجمــه لملســؤولية املجمتعيــة )معــا(، بالرشاكة اهلادفــة يف جمــال التعلــم الــي يقــوم البنــك العــريب بتنفيذهــا 

رام هلل-البنــوك يف فلسطني-شــارك البنــك العــريب يف فعاليــات 
محلــة التوعيــة الــي أطلقهتــا ســلطة النقد الفلســطينية للتعريف 
خبدمــات الدفــع اإللكــرتوين مبشــاركة رشاكت الدفــع والبنــوك 
ــك العــريب أحــد  ــرب البن ــث يعت ــة. حي ــدم هــذه اخلدم ــي تق ال
 Arabi" ــة ــدة الــي أطلقــت احملفظــة اإللكرتوني ــوك الرائ البن
للتحــول الرمقــي  Wallet"  مضــن خططــه االســرتاتيجية 
أعــى مســتويات  وفــق  وتوفــري أحــدث احللــول املرصفيــة 

ــة واألمــان. الهسول
وأوحض مديــر البنــك العــريب ملنطقــة فلســطني مجــال حــوراين 
خــالل لكمتــه أن البنــك العــريب مــن أوائــل الــرشاكت يف 
الســوق الفلســطينية الــي أطلقــت حمفظــة إلكرتونيــة "عــريب 
واليــت"، مشــرًيا إىل أن إطــالق هــذه اخلدمــة يعــد خطــوة 
ــد  ــى صعي ــة ع ــول التكنولوجي ــدث احلل ــري أح ــدة يف توف رائ
اخلدمــات املرصفيــة الرمقيــة، وتوظيفهــا لتقــدمي جتربــة بنكيــة 
فريــدة وممــزة ملعمتــدي البنــك، مســتوحاة مــن أســلوب ومنــط 

ــويم. حياهتــم الي
مكــا اســتعرض حــوراين أمه مــزات هــذه اخلدمــة الــي 
متكــن املعمتديــن مــن دفــع مشــرتياهتم، وتنفيــذ حراكهتــم 
الرشائيــة واملاليــة دون احلاجــة إىل اســتخدام بطاقــة البنــك، 

مــا يوّفــر علهيــم الوقــت واجلهــد. إىل جانــب مجموعــة واســعة 
مــن اخلدمــات املرصفيــة مــن مضهنــا طلــب وحتويــل األمــوال 
بــني املعمتديــن، والدفــع للتاجــر، وتقســم الفاتــورة، وطلــب 
الحســب النقــدي مــن خــالل الــرصاف اآليل، واإليــداع النقــدي 
باحملفظــة عــرب الرصافــات، أو اإليــداع النقــدي والتحويــل 

ــل". ــك "عــريب موباي ــق اخلــاص بالبن عــرب التطبي
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اتفاقية بين البنك العربي و »التنمية االجتماعية« لتوزيع طرود غذائية لألسر المحتاجة 
وقــع البنــك العــريب ووزارة التمنيــة االجمتاعيــة اتفاقيــة تعــاون 
لتوزيــع طــرود غذائيــة لـــ)60( أرسة حمتاجــة، وذلــك يف إطــار 
املســؤولية املجمتعيــة للبنــك العــريب ومســامهاته املتواصلــة 
يف املبــادرات الوطنيــة الــي هتــدف إىل توفــري الــدمع لــألرس 
ــر،  ــط الفق ــت خ ــدرج حت ــي تن ــع وال ــا يف املجمت ــل حظ األق

الســميا يف ضــوء األزمــة احلاليــة جلاحئــة كورونــا.
ــة  ــة مكون ــة ســيم توفــري طــرود غذائي ومبوجــب هــذه االتفاقي
اليوميــة،  األساســية  االحتياجــات  مــن  صنفــا  مــن)19( 
باإلضافــة إىل املعقــامت ليــم توزيعهــا هشريــا وملــدة عــام 
اكمــل لــل أرسة، حيــث ســيم توزيــع هــذه الطــرود بالتعــاون 
والتنســيق مــع مديريــات وزارة التمنيــة االجمتاعيــة يف لك مــن 

ــا.  ــة ويط ــاس وقلقيلي طوب

ــك  ــاون مــع البن ــة هبــذا التع ــة االجمتاعي ــت وزارة التمني ورحب
العــريب، مشــيدة مبســامهات البنــك املجمتعيــة املتعــددة والــي 
مــن شــأهنا رفــد اجلهــود الراميــة إىل التخفيــف مــن األعبــاء 
ــرية ومســاعدهتا عــى جماهبــة  ــة عــى األرس الفق االقتصادي
ــراء  ــا ج ــوت يومه ــني ق ــا لتأم ــد حاجهت ــر يف ضــوء تزاي الفق
تداعيــات اجلاحئــة ومــا نتــج عهنــا مــن تبعــات اقتصاديــة 

ــاء عــى هــذه األرس. ــد مــن األعب ــت املزي أضاف
ــة  ــؤولية املجمتعي ــاجم املس ــن برن ــة مض ــذه االتفاقي ــأيت ه وت
للبنــك العــريب "معــا" والــذي يعــى بتنفيــذ مجموعــة مــن 
املبــادرات املجمتعيــة مضــن مخســة جمــاالت رئيســية يه 
التعلــم والصحــة ومحايــة البيئــة وماكحفــة الفقــر ودمع األيتام. 

مــع إجنــاز فلســطني، وبالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعلــم، 
ــاجم خــالل الســت ســنوات األخــرية  ــث اســتفاد مــن الربن حي

مــات الطلبــة يف)29( مدرســة حكوميــة.
وتمشــل االتفاقيــة توفــري الــدمع وتطويــر البــى التحتيــة لســتة 
مــدارس إضافيــة مت اختيارهــا يف مخــس حمافظــات خمتلفــة 
يه )اخلليــل، وقلقيليــة، ورام هلل والبــرية، ونابلس، وســلفيت(، 
حيــث ســيم تنفيــذ أمعــال الصيانــة وإصــالح املرافــق احليوية، 
إىل جانــب تقــدمي ورش تدريبيــة للطلبــة واهليــات التدريســية 
مــن خــالل إرشاك موظــي البنــك بتخصصاهتــم املختلفــة يف 
ــة  ــاطات ترفهيي ــذ نش ــب تنفي ــاز، إىل جان ــراجم إجن ــدمي ب تق

خاصــة ببيئــة املدرســة.
ويف تعليقــه عــى هــذه املبــادرة، قــال الســيد مجــال حــوراين: 
"إن اختيــار "برنــاجم حتســني البيئــة املدرســية" يــأيت مضــن 
الــرباجم اهلادفــة الــي يتبناهــا البنــك مضــن سياســته يف 
)معــا(  برنــاجم  مظلــة  حتــت  املســتدامة  التمنيــة  حتقيــق 
لملســؤولية االجمتاعيــة. وقــد مت جتديــده للعــام الســابع عــى 
ــدد  ــة ع ــري يف خدم ــر كب ــن أث ــاجم م ــذا الربن ــا هل ــوايل مل الت
كبــري مــن الطلبــة واهليئــة التدريســية إىل جانــب حتســني 

جــودة التعلــم وخلــق أجــواء حصيــة ســلمية داخــل املــدارس 
ــا". ــم جتديده ــي ي ال

مــن جانبــه، أثــى الســيد معــاد هنــدي عــى التعــاون والرشاكة 
االســرتاتيجية مــع وزارة الرتبيــة والتعلــم والبنــك العــريب يف 
ــام الســابع عــى  ــذا املــرشوع التمنــوي اهلــادف للع ــذ ه تنفي
ــادة  ــي، إلف ــن أجــل الهنــوض يف القطــاع التعل ــوايل، م الت
املجمتــع احملــي وتوفــري أجــواء تعلمييــة حصيــة للطلبــة مــن 

شــأهنا حتفــزمه وحتســني أداهئــم األاكدميــي والعــي.
وأشــار إىل أن مــرشوع حتســني البيئــة املدرســية ينجســم 
انجسامــا اكمــاًل مــع رســالة ورؤيــة ومعــل إجنــاز لتعزيــز 
ــم لدخــول ســوق العمــل،  فــرص الشــباب املســتقبلية، وتأهيله

ــة. ــة وقيادي ــارات ريادي ــى مه ــم ع ــرب حصوهل ع
ــرشوع  ــة امل ــة أمهي ــا قطين ــيدة راني ــدت الس ــا، أك ــن جههت م
املنجســم مــع رؤيــة املؤسســة يف بنــاء وتعزيــز قــدرات الشــباب 
الفلســطيين يف التمنيــة االقتصاديــة، وتوفــري بيئــة جاذبــة 
للطلبــة، وتعزيــز الــروح اإلجيابيــة لدهيــم، والــي تنعكــس عــى 
العمليــة التعلمييــة، مشــيدة بــدور البنــك العــريب يف دمع تنفيــذ 

أنشــطة ومشــاريع نوعيــة مشــرتكة.
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سلطة النقد تمدد العمل بالتعليمات رقم )27( لسنة 2020 حتى نهاية العام الجاري

اإلعالن عن توسيع وتطوير صندوق »استدامة« ليكون صندوقًا دائمًا 

بتــارخي  النقــد  ســلطة  فلســطني-أصدرت  يف  هلل-البنــوك  رام 

2021/5/9، تعلميــات لملصــارف العاملــة يف فلســطني، مــّددت 

بشــأن   ،2020 لســنة   )27( رمق  بالتعلميــات  العمــل  مبوجهبــا 

ــك  ــا، وذل ــريوس كورون ــة ف ــة وأزم ــة املالي ــار األزم ــن آث ــف م التخفي

ــة  ــات أزم ــن تداعي ــار الســلبية النامجــة ع يف ضــوء اســمترار اآلث

ــاعدة  ــدف مس ــة، وهب ــات االقتصادي ــى القطاع ــا ع ــريوس كورون ف

املقرتضــني املترريــن يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة 

ــة  ــى العامل ــاظ ع ــة واحلف ــاء بالزاماهتــم املالي ــن الوف ومتكيهنــم م

وتطويــر دورة اإلنتــاج. ومبوجــب التعلميــات اجلديــدة يــم المســاح 

حتــت رعايــة ومشــاركة دولــة رئيــس الــوزراء د. دمحم اشــتية، 

وحمافــظ ســلطة النقــد د. فــراس مــم، مت اإلعــالن عــن تطوير 

ــل  ــدوق اســتدامة لمتوي ــن صن ــدة املســتفيدين م وتوســيع قاع

القطاعــات االقتصاديــة، وذلــك خــالل مؤمتــر حصــي عقــد يف 

رام اهلل، خــالل جلســة جملــس الــوزراء بتــارخي 2021/4/19. 

وقامــت ســلطة النقــد مؤخــرًا مبأسســة صنــدوق اســتدامة 

ليصبــح صندوقــا دامئــا هيــدف إىل توفــري المتويــل املســمتر 

)القــروض( عــرب املصــارف التجاريــة واإلســالمية، للقطاعــات 

االقتصاديــة املختلفــة، ومتكــني املشــاريع االقتصادية املتررة 

مــن األزمــات الصحيــة واملاليــة مــن التعــايف وزيــادة دورة 

اإلنتــاج وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل هبــدف تجشيــع المنــو 

االقتصــادي ومبــا يتوافــق مــع توجهيــات احلكومــة االقتصادية.

مــن جانبــه، أكــد دولــة رئيــس الــوزراء د. دمحم اشــتيه عــى 

أمهيــة هــذا الصنــدوق ودوره يف متكني القطاعــات االقتصادية 

املختلفــة مــن البقــاء واالســمترار واملســامهة اإلجيابيــة يف 

معليــة التمنيــة وهبــدف تجشيــع المنــو االقتصــادي، باإلضافــة 

إىل التخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة ألزمــة فايــروس كورونــا 

ــة خاصــة  ــد 19( عــى األنشــطة واملشــاريع االقتصادي )كوفي

بتطبيــق التعلميــات رمق )27( لســنة 2020، عــى األقســاط املتوقــع 

اســتحقاقها حــى تــارخي 2021/12/31، وذلــك بإعــادة هيلــة 

أو جدولــة التهسيــالت/ المتويــالت، هبــدف دمع مواجهــة التحديــات 

التشــغيلية ومتويــل الســيولة قصــرية األجــل، وفقــا للــرشوط الــواردة 

يف التعلميــات. جديــر بالذكــر أن ســلطة النقــد أصــدرت التعلميــات 

إطــار  يف   ،2020/7/22 بتــارخي   ،2020 لســنة   )27( رمق 

مســاعهيا املســمترة للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة الناجتــة عــن 

ــات  ــف القطاع ــني وخمتل ــى املواطن ــة وتداعياهتــا ع ــة الصحي األزم

االقتصاديــة.

ــن  ــوزراء ع ــس ال ــرب رئي ــطة. وع ــرية واملتوس ــاريع الصغ املش

تقديــره لــدور ســلطة النقــد يف احلفــاظ عــى االســتقرار املــايل 

يف فلســطني، واجلهــاز املــرصيف عــى مســامهاته ومبادراتــه 

الــي تــم عــن روح املســؤولية، ال ســميا خــالل األزمــة الصحية 

الناجتــة عــن انتشــار فايــروس كورونــا،  الراهنــة  واملاليــة 

وأزمــة املقاصــة ومــا نتــج عهنــا مــن انقطــاع رواتــب موظــي 

القطــاع العــام، وتأخــري رصف املســتحقات للقطــاع اخلــاص 

واملورديــن واملشــاريع التطويريــة الــي تنفذهــا احلكومــة. مــن 

جهتــه، أكــد حمافــظ ســلطة النقــد د. فــراس مــم أن صنــدوق 

ــاجم "اســتدامة"، يف  ــادة هيلــة برن ــاج إلع ــو نت اســتدامة ه

ضــوء املشــاورات الــي متــت مــا بــني ســلطة النقــد مــع 

ــس التنســيي  ــى رأهســا املجل ــاع اخلــاص وع ــي القط ممث

للقطــاع اخلــاص والغــرف التجاريــة وممثلــو االحتــادات، لذلــك 

ســيصبح برنــاجم اســتدامة صندوقــا دامئــا يغــي بــراجم 

ــايف  ــامه يف تع ــة ستس ــة خمتلف ــات متخصص ــل لقطاع متوي

االقتصــاد الوطــين وحتفــز المنــو االقتصــادي، باإلضافــة إىل 

القطاعــات الــي تــررت بشــل مبــارش مــن جاحئــة كورونــا، 

وأن ســلطة النقــد تســى لتوفــري األمــوال مــن مصــادر حمليــة 

سلطة النقد الفلسطينية
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وخارجيــة هبــدف تجشيــع المنــو االقتصــادي. وشــكر حمافــظ 

ســلطة النقــد احلكومــة الفلســطينية ممثلــة بدولــة رئيــس الوزراء 

ــد بقميــة)4( ماليــني  ــة املقدمــة لســلطة النق عــى املنحــة املالي

دوالر والــي ســيم اســتخدامها لتخفيــض املخاطــر االئمتانيــة 

لربنــاجم متويــل املنشــآت متناهيــة الصغــر ومتكيهنــا مــن 

احلصــول عــى المتويــل هبــدف التعــايف والعــودة إىل اإلنتــاج. 

وأوحض حمافــظ ســلطة النقــد أن تطويــر هــذا الربنــاجم مت 

مضــن معايــري متكــن رشاحئ أوســع مــن املجمتــع لالســتفادة 

ــع  ــة ومبــا ينجســم م ــة االقتصادي ــه، لملســامهة يف التمني من

خطــة احلكومــة للتمنيــة، وذلــك مــن خــالل حــث املصــارف 

ــة  ــات االقتصادي ــل للقطاع ــري المتوي ــة لتوف ــح األولوي ــى من ع

األكــر تــررًا مــن األزمــة وتقــدمي المتويــل للقطــاع الــي 

ملســاعدته يف مواجهــة األزمــة الصحيــة الناجتــة مــن فــريوس 

كورونــا، وكذلــك للقطــاع التعلــي هبــدف مضــان توفــري 

التعلــم الرمقــي وااللكــرتوين للجميــع، مكــا يمشــل الصنــدوق 

ــا  ــور مهن ــاء اقتصــاد وطــين متط ــة لبن ــة مهم ــراجم مفصلي ب

برنــاجم متويــل التحــول الرمقــي هبــدف االنتقــال إىل االقتصاد 

ــل  ــاجم متوي ــي، وبرن ــاج يف االقتصــاد العامل الرمقــي واالندم

املشــاريع متناهيــة الصغــر هبــدف متكــني املشــاريع الصغــرية 

مــن التعــايف واالســمترار.

وتشارك في مؤتمر كوفيد 19 »حالة فلسطين التحديات والمواجهة«
ــد  ــر كوفي ــارخي 2021/4/8، يف » مؤمت ــد بت ــلطة النق ــاركت س ش
19 حالــة فلســطني التحديــات واملواجهــة"، الــذي نمظتــه رائســة 
الــوزراء، والــذي ســلط الضــوء عــى أبــرز التحديــات واجلهــود 
احملليــة واإلجــراءات املتبعــة للهنــوض جبميــع القطاعــات، ومواكبــة 
ــاء كوفيــد  آخــر املســتجدات الــي يتوصــل هلــا العــامل، ملواجهــة وب
ــايع  ــين واالجمت ــادي واألم ــي واالقتص ــد ال ــى الصعي 19 ع
والتعلــي. واســتعرض حمافــظ ســلطة النقــد د. فــراس مــم 
ــرز  ــة زووم، أب ــرب تقني ــايل، ع ــة احملــور االقتصــادي وامل يف جلس
اإلجــراءات الــي اختذهتــا ســلطة النقــد منــذ بدايــة اجلاحئــة، والــي 
هدفــت لملحافظــة عــى االســتقرار املــايل ودمع االقتصــاد احملــي 
ــة إىل  ــة للجاحئــة، إضاف ــار االقتصادي ــة اآلث ــة يف مواجه واحلكوم
األزمــة املاليــة الــي تركــزت يف النصــف األخــري مــن العــام املايض، 
مثنيــا عــى دور املصــارف يف مســامههتم االجمتاعيــة خــالل فــرتة 

ــة. ــة والصحي ــف القطاعــات االقتصادي اجلاحئــة ودمعهــم ملختل
وأكــد حمافــظ ســلطة النقــد عــى أن القطــاع املــرصيف الفلســطيين 
حافــظ عــى قوتــه ومتانتــه واســمترار أمعالــه بالــرمغ مــن األزمــات 
ــريًا إىل أن  ــايض، مش ــام امل ــالل الع ــاد خ ــا االقتص ــر هب ــي م ال
ســلطة النقــد معلــت عــى توفــري الســيولة النقديــة يف القطــاع 
ــز  ــرب حتف ــايل، ع ــز االســتقرار امل ــل أدوات تعزي املــرصيف، وتفعي
ــة  ــات اقتصادي ــالت لقطاع ــدمي تهسي ــازات لتق ــا امتي ــوك ومنحه البن
هامــة وحيويــة الســميا القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة والصحيــة، 

فاكنــت  78 % مــن التهسيــالت املرصفيــة مــن نصيــب القطــاع 
اخلــاص، وبلغــت التهسيــالت املقدمــة للحكومــة 22 % مــن إمجــايل 
التهسيــالت املرصفيــة، وذلــك هبــدف متكيهنــا مــن تســديد الزاماهتــا 
ــة يف ظــروف اســتثنائية. ــدورة االقتصادي ــة واحلفــاظ عــى ال املالي
وأوحض د. مــم بــأن ســلطة النقــد ومن خالل خطهتا االســرتاتيجية 
ــة تســى للوصــول إىل اقتصــاد  ــنوات امخلــس القادم ــالل الس خ
رمقــي قــادر عــى املنافســة، وذلــك مــن خــالل تطويــر وســائل 
ــول الرمقــي  ــرتوين، والتح ــع اإللك ــة وأدوات الدف ــا املالي التكنولوجي

ــة. ــارة اإللكرتوني ــتخدام التج ــطيين، واس ــاد الفلس يف االقتص
مــن جانبــه، أكــد نائــب حمافــظ ســلطة النقــد الســيد دمحم منــارصة 
يف  واملــايل  االقتصــادي  احملــور  جلســة  مشــاركته يف  خــالل 
ــد مــن األمــوال  املؤمتــر، عــى أن ســلطة النقــد تســى حلشــد مزي
لمتويــل  "اســتدامة"  برنــاجم  مــن  املســتفيدين  نطــاق  وتوســيع 
ــز عــى بعــض  ــرب الرتك ــك ع ــرية، وذل املشــاريع املتوســطة والصغ
ــة  ــل القطــاع الــي مــن خــالل دمع الرعاي القطاعــات اهلامــة مث
الصحيــة الشــاملة وتوفــري املعــدات الصحيــة الالزمــة لملشــايف 
احلكوميــة واخلاصــة ملواجهــة أزمــة جاحئــة كورونــا، ودمع مشــاريع 
تطويــر قطــاع التعلــم اإللكــرتوين الــي تعمــل عــى إعــداد املــواد 
التعلمييــة وتوفــري اخلدمــات التكنولوجيــة واألجهــزة الالزمــة، إضافــة 
إىل دمع مشــاريع احلرفيــني مــن خــالل توفــري قــروض ميــرسة لتلــك 

ــاظ عــى دميومهتــا. املشــاريع واحلف
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خدمة مصرفية تم تصميمها 
لتلبية احتياجات عمالءنا المميزين 
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للمزيد من التفاصيل، بإمكانكم التواصل معنا من خالل مركز اخلدمة اهلاتفية عىل 
الرقم 1700100222 أو عرب قنوات التواصل اإللكرتونية األخرى.

ألننا نحرص عىل توفري حلول مرصفية مبتكرة، نقدم لكم باقة 
من منتجات الودائع اجلديدة لتحفظ أموالكم بأمان وبعوائد مجدية.
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بيت البنوك

ــاق  ــاون واآلف ــوك يف فلســطني، ســبل التع ــة البن ــت مجعي حبث
املســتقبلية لتطويــر القطــاع املــرصيف مــع حمافــظ ســلطة 

ــيد دمحم منــارصة. ــه الس ــم  ونائب ــراس م ــد د. ف النق
 جــاء ذلــك خــالل زيــارة احملافــظ ملقــر مجعيــة البنــوك يف رام 
اهلل.  وحــر االجمتــاع رئيــس جملــس إدارة امجلعيــة الســيد 
ماهــر املــرصي وأعضــاء جملــس اإلدارة، ومديــر عــام امجلعيــة 

بشــار ياسني. 
ــظ عــى  ــدوره، رحــب املــرصي، باحلضــور، شــاكرًا احملاف ب
زيارتــه ملقــر امجلعيــة، ومؤكــدًا عــى معــق العالقــة الــي تربــط 

ســلطة النقــد والقطــاع املــرصيف.

وأضــاف "سنســى بــل مــا اوتينــا لنهنــض باالقتصــاد 
الفلســطيين ونرحــب بأشــاكل التعــاون اكفــة مــن أجــل حتقيــق 

ــود".  ــدف املنش اهل
ــة  ــة العالق ــد عــى أمهي ــه، أكــد حمافــظ ســلطة النق مــن جانب
ــد،  ــلطة النق ــرصيف وس ــاع امل ــع القط ــي مجت ــاركية ال التش
مشــريا إىل االســتعداد الــدامئ للتعــاون والتشــارك يف ســبيل 

ــه.  دمع االقتصــاد الفلســطيين وتقدم
وتــأيت هــذه الزيــارة لتؤكــد عــى العالقــة التشــاركية بــني 

ســلطة النقــد ومجعيــة البنــوك يف فلســطني. 

جمعية البنوك وسلطة النقد تبحثان اآلفاق المستقبلية لتطوير القطاع المصرفي 

»جمعية البنوك في فلسطين« تختتم ورشة التخطيط االستراتيجي العام
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نمظــت ســلطة النقــد ومجعيــة البنــوك يف فلســطني، لقــاًء 
حــول صنــدوق "اســتدامة" الــذي أطلقتــه ســلطة النقــد لــدمع 
القطاعــات االقتصاديــة، وذلــك مبشــاركة مــدراء العالقــات 

العامــة والتســويق مــن املصــارف.
بصنــدوق  امجلهــور  توعيــة  آليــات  لبحــث  اللقــاء  وهــدف 
ــن  ــع م ــتفادة رشاحئ املجمت ــة اس ــه وكيفي ــتدامة" وأمهيت "اس

براجمــه.
بــدوره، رحــب املديــر العــام مجلعية البنوك يف فلســطني، بشــار 
ياســني، باحلضــور، مؤكــدًا عــى أمهيــة صنــدوق "اســتدامة" 
يف دمع القطاعــات املتــررة بفعــل جاحئــة كورونــا وعــى دور 
البنــوك يف املســامهة بنــرش التوعيــة بصنــدوق “اســتدامة" 
لــدمع القطاعــات مــا يعــزز التمنيــة االقتصاديــة يف فلســطني، 

ــات  ــني مكون ــرتك ب ــاون املش ــز التع ــريًا إىل رضورة تعزي مش
القطــاع املــرصيف مبــا خيــدم ويطــور االقتصــاد الفلســطيين.
ــلطة  ــة يف س ــات العام ــرة العالق ــا، أوحضــت مدي ــن جانهب م
النقــد الســيدة أيريــن ســعادة أنــه وبعــد إعــادة تطويــر وهيلــة 
صنــدوق "اســتدامة " أصبحــت هنــاك رشاحئ أوســع مــن 
املجمتــع بإماكهنــا االســتفادة مــن الصنــدوق وبراجمــه، ال 
ســميا املشــاريع املتناهيــة الصغــر الــي يصــل ســقف متويلهــا 
إىل )10000( دوالر وبــدون تلفــة، وذلــك هبــدف إحــداث 
ــد  ــة االقتصــاد الفلســطيين بع ــر وتمني ــال يف تطوي ــري فّع تأث

األزمــات الــي مــّر هبــا مؤخــرًا.
وأشــارت الســيدة ايريــن ســعادة إىل توجهيــات حمافــظ ســلطة 
ــن  ــام املصــارف م ــرورة قي ــراس مــم ب ــور ف ــد الدكت النق

ســلطة النقــد وجمعيــة البنــوك تنظمــان لقــاًء لمــدراء التســويق فــي المصــارف حــول صنــدوق 
»استدامة«

اختمتــت مجعيــة البنــوك يف فلســطني ورشــة معــل حــول 
خــالل  امجلعيــة  لعمــل  العــام"  االســرتاتيجي  "التخطيــط 
الـــ 10 ســنوات القادمــة مــن العــام 2021 - 2031، والــي 

يومــني.  ملــدة  اســمترت 
وحــر الورشــة رئيــس جملــس إدارة مجعيــة البنــوك الســيد 
ماهــر املــرصي وأعضــاء اهليئــة العامــة للجمعيــة واملديــر العــام 

الســيد بشــار ياســني.
وهتــدف الورشــة إىل حتديــد االجتــاه االســرتاتيجي طويــل 

األجــل للجمعيــة، وحتديــد وختطيــط األنشــطة التفصيليــة ملــدة 
3 ســنوات قادمة 2021-2024 يف ضوء االجتاه االســرتاتيجي 
ــز  ــر وتعزي ــة ســعيا إىل تطوي ــق للجمعي لــرتمس خارطــة الطري

معلهــا يف خمتلــف املجــاالت.

مكــا وضعــت الورشــة مصفوفــة مــؤرشات أداء امجلعيــة وفقــا 
خلطــة العمــل، وحتديــد بــراجم التمنيــة املؤسســية الالزمــة 

ــؤرشات األداء. ــق م ــة وحتقي ــة اخلط لتلبي
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خــالل دوائــر التســويق لدهيــا بتثقيــف امجلهــور بصنــدوق 
"اســتدامة"، ودوره يف توفــري المتويــل للقطاعــات االقتصاديــة 
ــل  ــة احلصــول عــى المتوي ــات املســهتدفة بكيفي وإرشــاد الف
املناســب هلــم لملســامهة يف إنعــاش مشــاريعهم، أو البــدء 
يف إنشــاء وتطبيــق أفــاكر ملشــاريع جديــدة، مشــرية إىل أنــه 
مت مؤخــرًا إطــالق محلــة توعيــة بــرباجم الصنــدوق مــن خــالل 

وســائل التواصــل االجمتــايع.
مــن جانبــه، أوحض الســيد محمــود برهــوم مــن دائــرة الرقابــة 

أدخلهتــا  الــي  التطــورات  النقــد،  ســلطة  يف  والتفتيــش 
ســلطة النقــد عــى برنــاجم اســتدامة األول، وتطويــر صنــدوق 
ــات  ــول ف ــاص ومش ــاع اخل ــات القط ــيب متطلب ــتدامة ليل اس
ــع  ــدوق خاصــة بعــد رف ــل مــن خــالل الصن ــدة يف المتوي جدي

مليــون دوالر. ليصبــح )435(  الصنــدوق  جحــم 
ــي ســيم  ــل املشــرتكة ال ــات العم ــى آلي ــق احلضــور ع واتف
فــات  مجليــع  الربنــاجم  خدمــات  إليصــال  هبــا  الــرشوع 

الوطــن. املجمتــع يف خمتلــف حمافظــات 

يف  البنــوك  مجعيــة  فلســطني-أطلقت  يف  هلل-البنــوك  رام 
ــذي يواكــب  ــدة، وال ــة جدي ــا اإللكــرتوين حبل فلســطني، موقعه
أحــدث التطــورات اإللكرتونيــة وذلك متاشــيا مع اســرتاتيجيهتا 

ــتقبلية.  ــا املس ورؤيهت
وأضيــف لملوقــع عــدة زوايــا جديــدة إلثــراء املوقع مــن مضهنا: 
املــرصيف  للتثقيــف  هتــدف  الــي  أكــر"  "أعــرف  "زاويــة 

ــة لملواطــن.  وزيــادة الــويع لتقــدمي مفاهــم هسل
ــي الضــوء  ــة اإلســالمية"  لتل ــة "الصريف ــت زاوي مكــا أضيف
ــرصيف  ــاع امل ــام والقط ــة االســالمية بشــل ع ــى الصريف ع

بشــل خــاص. 

جمعية البنوك في فلسطين تطلق موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة

بــدوره، لفــت املديــر العــام مجلعيــة البنــوك يف فلســطني، بشــار 
ياســني إىل أن إطــالق املوقــع اإللكــرتوين اجلديــد يــأيت مضــن 
مســايع امجلعيــة لتوفــري موقــع إلكــرتوين مبواصفــات حديثــة 
ــة احلصــول  ــزوار ســواء مــن حيــث هسول يلــيب احتياجــات ال
عــى املعلومــة، أو مــن حيــث خلــق التفاعليــة بــني الزائــر 
ــة عــن القطــاع املــرصيف  ــدة املعرفي واملوقــع مبــا حيقــق الفائ

ــة املجمتــع. ودوره يف خدم
ــن  ــري م ــداث الكث ــة إلح ــو البداي ــع ه ــالق املوق ــرب أن إط واعت
التغيــريات والتطويــرات املســتقبلية عــى معــل امجلعيــة الــي 

ــع عــى القطــاع املــرصيف الفلســطيين.  ســتعود بالنف
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شــاركت مجعيــة البنــوك يف فلســطني يف اللقــاء األول ملجموعــة 
ــة  ــل املشــاريع الصغــرية واملتوســطة املنبثق العمــل حــول متوي
ــن  ــم م ــتمثار بتنظ ــطينية لالس ــة الفلس ــة األوروبي ــن املنص ع

ســلطة النقــد وبالتعــاون مــع االحتــاد األورويب. 
ــراس مــم،  ــد د.ف ــظ ســلطة النق ــك حبضــور حماف جــرى ذل
والســيد تشــارلز دو تشــاتيين ممثــاًل عــن االحتــاد األورويب، 
ــاد  ــة واالقتص ــن وزاريت املالي ــة م ــي احلكوم ــور ممث وحبض
الوطــين، ومشــاركة املؤسســات املاليــة مــن بنــوك ومؤسســات 

الفلســطيين،  االســتمثار  وصنــدوق  متخصــص،  إقــراض 
احلــايل  الوضــع  اللقــاء  وناقــش  الدوليــة.  واملؤسســات 
لمتويــل قطــاع املنشــآت الصغــرية واملتوســطة، واألولويــات 
ــدء  ــي جيــب الب ــة ال والسياســات املســتقبلية واألطــر القانوني
هبــا  لتعزيــز فــرص احلصــول عــى المتويــل وتوســيع نطــاق 
اســتفادة املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، وحتديــد التدخــالت 

ــا. ــط هل ــة واملخط املطلوب

جمعية البنوك في فلسطين تشارك في لقاء حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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مـــقــاالت
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ما املقصود بالتورق يف املفهوم الرشيع؟ 
التــورق: طلــب الــوِرق، ويه الفضــة والــدرامه املروبــة"، 
ــُب النقــود مــن الفضــة، مث حتــوَّل املفهــوم إىل  ــه طل وأصل
طلــب النَّقــد، ســواٌء أاكن فضــًة، أم ذهًبــا، أم معلــًة ورقيــة، 
ــا للتوســع  ــه تبًع ــظ، وتوســع مدلول ــِي أصــل اللف ــث ب حي
ــة الــي  ــك: الســيولة النقدي يف مفهــوم النقــد، ويقصــد بذل
حيصــل علهيــا األفــراد أو البنــوك مــن خــالل التــورق، ومل 
يذُكــر الفقهــاء تعريًفــا للتــورق، وإن اكن هــذا املصطلــُح قــد 

شــاع عنــد احلنابلــِة دوَن غــريمه مــن أهــل العــم، ومــراُدمه 
ــًدا  ــا نق ــيئًة، مث يبيَعه ــلعة نس ــرء الس ــرتَي امل ــه: "أن يش ب
لغــري البائــع بأقــلَّ ممــا اشــرتاها بــه؛ ليحصــل بذلــك عــى 
التــورق هــو رشاء ســلعة يف حــوزة  النقــد)1 (". وبيــع 
البائــع وملكــه بمثــن مؤجــل، مث يبيــع املشــرتي بنقــد لغــري 

البائــع للحصــول عــى النقــد الــورق ) 2(.
هل خيتلف التورق عن العينة؟ 

ــة )3  ــري الرشعي ــار رمق )30( مــن املعاي ــورق يف املعي والت
ــة لملؤسســات  ــة احملاســبة واملراجع ــن هيئ ( الصــادرة ع

ــة اإلســالمية )األيــويف( )4 (: هــو رشاء ســلعة بمثــن  املالي
آجــل مســاومة أو مراحبــة مث بيعهــا إىل غــري مــن اشــرتيت 
منــه للحصــول عــى النقــد بمثــن حــال. ويه ختتلــف عــن 

ــا  ــم فهي ــة ي ــث أن العين ــن حي ــار م ــا يف املعي ــة مك العين
رشاء ســلعة بمثــن آجــل ومــن مث بيعهــا إىل مــن اشــرتيت 
منــه بمثــن حــال أقــل. مكــا أنــه خمــرج لتجنــب الربــا وليــس 
حيلــة إليــه؛ ألنــه يصــري إليــه مــن ال جيــد مقرًضــا، وال يريــد 

الوقــوع يف االقــرتاض بفائــدة )5 (.

حــم  الختــاف  الــريع  املعيــار  اســتند  وقــد 
الربــا  عــى  حيلــة  العينــة  أن  العينــة  عــن  التــورق 
لوقوعهــا بــني طرفــني مهــا يف الواقــع مقــرتض ومقــرض 
مــن خــالل بيــع الســلعة باآلجــل مث اســرتدادها بمثــن حــال 
وحصــول املشــرتي عــى مــال أقــل ممــا يلــزم بــه للبائــع، 
ومجهــور الفقهــاء عــى منــع العينــة، وعــى إباحــة التــورق 
ــة وابــن القــم حيــث قــاال يف التــورق باملنــع  إال ابــن تميي

أو الكراهيــة  )6 (. 

المنضبــط  التــورق  تطبيقــات 
بالمعيار الشــرعي فــي المصارف 

اإلســالمية الفلســطينية
د. هسيل األمحد* 

مقاالت

 1 -  الهبويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع،  مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، سنة 1349ه، )3/ 175(

 2 -  انظر: القرار اخلامس، الدورة 15 اخلامسة عرشة املنعقدة بشأن التورق يف مكة املكرمة بتارخي 11 رجب 1419ه املوافق 1998/10/31م(، مجمع الفقه اإلساليم، رابطة العامل 

اإلساليم.
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3  -  تعد هذه املعايري يف احلقيقة والواقع، أمه الضوابط الرشعية لعمل املصارف اإلسالمية يف وقتنا احلارض، وُيعدُّ االلزام باملعايري الرشعية الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة 

لملؤسسات املالية واإلسالمية من عنارص الزام أي بنك إساليم بالضوابط الرشعية يف أمعاله، حيث إن هذه املعايري معمتدة يف 90 % من املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية عى مستوى 

العامل، ويقوم بإعداد هذه املعايري املجلس الرشيع يف اهليئة واملؤلف من 16 عاملا وباحثا، بعضهم ميثل املصارف وبعضهم لديه خربته وماكنته يف الصناعة املالية اإلسالمية، ومه من خرية 

https://al-maktaba. ،املشاخي املتخصصني يف أمور االقتصاد املايل اإلساليم. انظر: عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام عفانة، املعامالت، )200(، املكتبة الشاملة احلديثة

 . org/book

4  -  أيويف يه إحدى أبرز املنمظات الدولية غري الرحبية الدامعة لملؤسسات املالية اإلسالمية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، وهلا منجزات مهنية بالغة األثر عى 

رأهسا إصدار 100 معيارًا حى اآلن يف جماالت احملاسبة واملراجعة وأخالقيات العمل واحلومكة باإلضافة إىل املعايري الرشعية الي اعمتدهتا البنوك املركزية والسلطات املالية يف مجموعة 

من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، مكا حتظى اهليئة بدمع عدد من املؤسسات األعضاء، من بيهنا املصارف املركزية والسلطات الرقابية واملؤسسات املالية ورشاكت احملاسبة والتدقيق 

واملاكتب القانونية من أكر من 45 دولة، وتطبِّق معايري اهليئة حاليا املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة يف خمتلف أحناء العامل، والي وفرت درجة متقدمة من التجانس لملامرسات املالية 

 https://aaoifi.com/about-aaoifi ،اإلسالمية عى مستوى العامل، انظر: موقع األيويف

 5 -  املعايري الرشعية، ص774.

 6 -  املعايري الرشعية، ص775.

 www.alukah.net  ،7 -  اجلندي، التورق وتطبيقاته املرصفية املعارصة يف الفقه اإلساليم

8 -  ابن قم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، مطبعة السعادة، مرص، سنة 1374ه، 3/ 128.

9 -  املعيار رمق )30( من املعايري الرشعية، هيئة احملاسبة واملراجعة لملؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(

ــارق؛  ــاس مــع الف ــة قي ــورق عــى الِعين ــاس الت وقي
ــة حتــرمي العينــة ويه كوهنــا ذريعــًة إىل  ــك النتفــاء عل وذل
ــا يســرتجع  ــة عندم ــث يف العين ــه؛ حي ــوي في ــرض الرب الق
 ، البائــع ســلعته تكــون كأهنــا مل ختــرج مــن يــده قــطُّ
ويكــون وجودهــا يف البيــع كعدمهــا، ويكــون توســطها 
ــال آلخــر يف  ــن امل ــغ م ــع مبل ــر إىل دف ــؤول األم ــًا، وي عب
ــا  ــا النســيئة، أم ــه إىل أجــل، وهــو رب ــن نوع ــه م أكــر من
يف التــورق، فإنــه ال حيصــل للبائــع يشء؛ ألن الســلعة 
ال تعــود إليــه أصــاًل؛ بــل تنتقــل بعقــد مســتقلٍّ إىل مشــرٍت 
)7 (. وجــاء يف  بالبيــع األول  جديــد، ال عالقــة لرشائــه 
إعــالم املوقعــني عــن رب العاملــني بشــأن التفريــق بيهنــام: 
ــا  ــة، وإن باعه ــي العين ــا، فه ــاد الســلعة إىل بائعه "إن أع

لغــريه، فهــي التــورق" ) 8(.
وميكــن أن يكــون املتــورق هــو العميــل؛ وذلــك برشائــه 
الســلعة حمــل التــورق مــن املؤسســة مث بيعهــا لغريهــا 
لتحصيــل الســيولة، وميكــن أن يكــون املتورق هو املؤسســة؛ 
وذلــك برشاهئــا الســلعة حمــل التــورق وبيعهــا لطــرف ثالــث 
ــن مؤسســة أخــرى  ــل أو م ــن العمي ــل الســيولة، م لتحصي

ــورق )9 (. ــط اخلاصــة بالت ــق الضواب وف
احلــم الــريع للتورق: صدرت فتــوى )رمق 19297( 

عــن اللجنــة الدامئــة للبحــوث واإلفتــاء يف اململكــة العربيــة 
ــورق:  ــألة الت ــا: "مس ــورق وفهي ــعودية)10 (، جبــواز الت الس
يه أن تشــرتي ســلعة بمثــن مؤجــل، مث تبيعهــا بمثــن حــال 
عــى غــري مــن اشــرتيهتا منــه بالمثــن املؤجــل؛ مــن أجــل 
أن تنتفــع بمثهنــا، وهــذا العمــل ال بــأس بــه عنــد مجهــور 

الفقهــاء ".
وقــد أجــاز املجمــع الفقهــي اإلســايم التــورق )11 ( 
عندمــا قــرر: "أن بيــع التــورق هــذا جائــٌز رشًعــا، وبــه قــال 
ــه  ــوع اإلباحــة؛ لقول ــور العملــاء؛ ألن األصــل يف البي مجه
َبــا ﴾، ومل يظهــر  َم الرِّ ُ اْلَبْيــَع َوَحــرَّ تعــإىل: ﴿ َوَأَحــلَّ اهللَّ
ــا، ال قصــًدا وال صــورة؛ وألن احلاجــة  ــع رب ــذا البي يف ه
داعيــة إىل ذلــك؛ لقضــاء ديــن، أو الــزواج، أو غريمهــا، 
ومل يشــرتط املجمــع يف قــراره)12 ( ســوى مغايرتــه 
ــدورة الســابعة عــرشة املشــمتل  للعينــة، مث جــاء قــرار ال
عــى رشوط أخــرى روعيــت يف هــذا املعيــار وأمههــا عــدم 
الــزام البنــك " البائــع" بالتــولك عــن العميــل يف بيــع 
الســلعة الــذي جيعلهــا شــبهية بالعينــة حســب نــص القــرار، 
القبــض  القــرار  يشــرتط  ومل  بالقبــض  اإلخــالل  وعــدم 
ــرار دورتــه احلاديــة عــرشة  ــي يف ق ــي، بــل اكت احلقي
بالقبــض احلــي يف الــرصف وهــو أشــد مــن البيــع)13 (.
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مقاالت

يف   ) الرشعيــة)14  للرقابــة  العليــا  اهليئــة  أصــدرت 

ســلطة النقــد الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة بتعامــل 

املصــارف اإلســالمية مبنتــج لتــورق مبــا يتفــق وأحــاكم 

وضوابــط املعيــار الــرشيع رمق )30( الصــادرة عــن 

املاليــة  لملؤسســات  واملراجعــة  احملاســبة  هيئــة 

اإلســالمية )15 (، ومشلــت الضوابــط احلــاالت الــي 

جيــوز لملصــارف اإلســالمية التعامــل مبنتــج التــورق، 

إضافــة إىل اإلجــراءات املطلــوب االلــزام هبــا مــن 

ــأيت إصــدار  ــج، وي ــدمي املنت ــدء بتق ــل الب املصــارف قب

النقــد  ســلطة  اســرتاتيجية  الضوابــط مضــن  هــذه 

الفلســطينية بتنويــع اخلدمــات واملنتجــات لــدى القطــاع 

الــي  املصــارف  وخاصــة  الفلســطيين  املــرصيف 

ــل  ــري البدائ ــالمية وتوف ــة اإلس ــاكم الرشعي ــزم بأح تل

ــيب حاجــة  ــة مبــا يل عــن اخلدمــات واملنتجــات التقليدي

املتعاملــني مــع املصــارف اإلســالمية )16 (، ولقــد متثــل 

ذلــك بعــدة تطبيقــات أحصيــت بســبعة ال منــاص 

ــار الــريع  ــط باملعي ــورق املنضب فهيــا مــن الت

) 17(، ويه مكا يأيت:

1. ســداد ديــون العمــالء املقبلني عى البنوك اإلســالمية 

ــث جتــري هلــم  ــة حي ــون ربوي ــم ســابًقا لدي ــع محتله م

ــك الديــون  ــه تل ــة تــورق لتحصيــل نقــد يطفــؤون ب معلي

حتــت رقابــة البنــك.

2. بطاقــات االئمتــان املتجــدد )مبهلــة ســداد أكــر 

مــن الهشــر املعتــاد( حيــث حيــرر حلامــل البطاقــة 

تــورق وتــودع حصيلتــه يف حســابه للحســم منــه عنــد 

اســتخدام البطاقــة )املعيــار الــرشيع للبطاقــات(.

3. الزامــات املقاولــني ملرصوفــات العاملــة واخلدمــات 

الطارئــة ودفــع رواتــب املوظفــني.

ــل تذاكــر الســفر إذا تعــذر متويلهــا باإلجــارة  4. متوي

اخلدمــات( )إجــارة 

5. متويــل رشاء العمــالء للذهــب ـــــ مــع عــدم الســيولة  

الشــرتاط التقابــض، وال جتــوز املراحبــة يف ذلــك، 

ــة. ــوك مؤجل ــات البن ــا يف تطبيق ألهن

والــرشاكت  التجــار  عــى  ترتبــت  ديــون  6. ســداد 

ــق أدوات  يف حــال جعــز الســيولة وعــدم إمــاكن تطبي

الســيولة األخــرى، مثل الســم ورشاء أصــل مث تأجريه.

يــوم  التخــرج،  )الــزواج،  احلفــالت  مرصوفــات   .7

امليــالد( إذا مل ميكــن تطبيــق إجــارة اخلدمات وخباصة 

لدفــع املهــر نقــًدا.

* عضــو اهليئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة- ســلطة النقــد 

الفلســطينية

الهيئة العليا للرقابة الشرعية والحاالت التي يجوز للمصارف اإلسالمية الفلسطينية التعامل 
فيها بمنتج التورق: 
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10 -  انظر: )فتوى رمق 19297(، فتاوى اللجنة الدامئة للبحوث واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية.

11 - املجمع الفقهي اإلساليم، التابع لرابطة العامل اإلساليم يف ) قراره رمق 5 من الدورة 15 اخلامسة عرشة املنعقدة بشأن التورق يف مكة املكرمة بتارخي 11 رجب 1419ه املوافق 

1998/10/31م(. 

12 -  املجمع الفقهي اإلساليم، التابع لرابطة العامل اإلساليم يف ) قراره رمق 5 من الدورة 15 اخلامسة عرشة املنعقدة بشأن التورق يف مكة املكرمة بتارخي 11 رجب 1419ه املوافق 

1998/10/31م(.

 13 -  املعايري الرشعية، ص774.

 14 -  مت إنشاء اهليئة العليا للرقابة الرشعية استنادًا ألحاكم املادة )23( من قانون املصارف رمق )9( لسنة وقرارات جملس إدارة سلطة النقد هبدف إصدار األحاكم الرشعية وتوحيدها 

للخدمات واملنتجات الي تقدمها املصارف اإلسالمية وإصدار الفتاوى املتعلقة باملالية اإلسالمية ومبا ينجسم مع أفضل املامرسات الدولية واملعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة 

 https://shms.ps/post :ومبا خيدم تطوير منظومة الصريفة اإلسالمية يف فلسطني، انظر: مشس نيوز،  رام اهلل، برابط )AAOIFI( لملؤسسات املالية اإلسالمية

 15 -  تعد املعايري الرشعية هليئة احملاسبة واملراجعة لملؤسسات املالية واإلسالمية من أمه مرجعيات الرقابة الرشعية لملصارف اإلسالمية، وإن االلزام هبا يعرب عن مدى الزام املصارف 

اإلسالمية باألحاكم الرشعية، مكا أن االلزام هبا يضبط معامالت املصارف اإلسالمية، ويقلل إىل حدٍّ كبري االختالف يف الفتاوى بني هيات الرقابة الرشعية لملصارف اإلسالمية. مكا أن 

االلزام هبذه املعايري الرشعية يوفر محاية لملصارف اإلسالمية من تالعب املتالعبني الذين يتسرتون حتت ممسيات المتويل اإلساليم املختلفة، انظر: عفانة، حسام الدين، كتاب فتاوى د. حسام 

 . https://al-maktaba.org/book ،عفانة، املعامالت، )200(، املكتبة الشاملة احلديثة

 https://shms.ps/post :16 -  انظر: مشس نيوز، رام اهلل، بعنوان: اهليئة العليا بسلطة النقد تصدر ضوابط تعامل املصارف اإلسالمية مبنتج التورق، برابط 

17  -  انظر: سلطة النقد الفلسطينية، اهليئة العليا للرقابة الرشعية، الفتاوى، برابط: https://www.pma.ps/ar، يأيت إصدار هذه الضوابط مضن اسرتاتيجية سلطة النقد الفلسطينية 

بتنويع اخلدمات واملنتجات لدى القطاع املرصيف الفلسطيين وخاصة املصارف الي تلزم بأحاكم الرشعية اإلسالمية وتوفري البدائل عن اخلدمات واملنتجات التقليدية مبا يليب حاجة املتعاملني 

https://shms.ps/post :مع املصارف اإلسالمية، انظر: مشس نيوز،  رام اهلل، برابط



مجلة البنوك في فلسطين 76

مقاالت  

العجلة  لدفع  االئتمان  توجيه  إعادة 
االقتصادية 

يزن درويش 

لعبــت البنــوك العامــة يف فلســطني طــوال الســنوات املاضية 
دورًا مهــاًم يف احلفــاظ عــى دوران جعلــة االقتصــاد 
الوطــين مــن خــالل جحــم التهسيــالت املمنوحــة للقطاعــني 
احلكــويم واخلــاص، والــي تزيــد عــن )10( مليــارات 

دوالر.
لكــن مــا مــن شــك أن جاحئــة كورونــا فرضــت نفهســا عــى 
االقتصــاد العاملــي برمتــه، وعــاىن االقتصــاد الوطــين 
ــل  ــه مــن تعطي ــار اجلاحئــة ومــا تســببت ب ــدًا مــن آث حتدي

ــر. ــة والفق ــع لنســبي البطال ــة ورف لملنشــآت التجاري

ومــا زاد الطــني بلــة، أن احلكومــة الفلســطينية الــي تشــغل 
ــف أي تقريبــا حنــو 20 % مــن  حنــو )133( ألــف موظ
جحــم األيــدي العاملــة يف فلســطني عانــت مــن أزمــة 
مقاصــة خانقــة، مــا زاد الضغــط عــى القطــاع املــرصيف 
لإلبقــاء عــى الســيولة النقديــة يف األســواق، وهــو مــا جعــل 
البنــوك تتحمــل آثــار األزمتــني لتهســم جمــددًا يف احلفــاظ 

عــى دوران العجلــة االقتصاديــة ووقــف الزيــف.
ــدأ املجمتــع الفلســطيين بالتعــايف مــن  ــد أن ب واآلن، وبع
آثــار أزمــة كورونــا، وعــادت العجلــة االقتصاديــة للــدوران، 
بــات عــى امجليــع التعــاون ســواء يف القطــاع املــرصيف 
ــن جحــم  ــتفادة م ــاع اخلــاص، لالس ــة أو القط أو احلكوم
التهسيــالت املمنوحــة لتحفــز قطاعــات اقتصاديــة حيويــة 
ــة  ــايع الصناع ــل قط ــل مث ــر المتوي ــن فق ــاين م ــت تع ظل

ــة. والزراع
بــل تأكيــد أن ارتفــاع املخاطــر يف قطاعــات معينــة جعــل 
ــا  ــذرًا فمي ــر ح ــون أك ــة تك ــرتة املاضي ــوال الف ــوك ط البن
يتعلــق بسياســة اإلقــراض يف بلــد مــا زال يعــاين مــن 

حتديــات كبــرية أبرزهــا االحتــالل الــذي يســيطر عــى 
األرض ومينــع الفلســطينيني مــن االســتمثار يف أراضهيــم 
االئمتانيــة  التهسيــالت  أن  وجدنــا  وهلــذا  احملتلــة، 
تركــزت طــوال ســنوات  يف قطاعــات اســهتالكية عــى 
ــال بلغــت  ــة، فعــى ســبيل املث حســاب القطاعــات اإلنتاجي
ــع  ــة الرب ــع هناي ــيارات م ــرشاء الس ــة ل ــالت املقدم التهسي
الثالــث مــن العــام 2020 حنــو )442( مليــون دوالر بيمنــا 
وصــل جحــم االقــراض لقطــاع الصناعــة والتعديــن املهــم 
)490( مليــون دوالر، أي أن  الفــرتة نفهســا حنــو  يف 
التهسيــالت املمنوحــة لــرشاء الســيارات تــوازي تقريبــا 
ــة  ــل الصناع ــوي مث ــاع حي ــوح لقط ــراض املمن ــم االق جح

والتعديــن.
وال شــك أن مرحلــة التعــايف مــن آثــار جاحئــة كورونــا 
االئمتانيــة  التهسيــالت  توجيــه  إعــادة  تســتديع  اليــوم 
حنــو القطاعــات اإلنتاجيــة، وهــذا يســتوجب التعــاون بــني 
ــح أن القطــاع املــرصيف حباجــة  ــة، فصحي األطــراف اكف
إىل مزيــد مــن اجلــرأة لضــخ مزيــد مــن الســيولة النقديــة 
يف بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة، لكــن مطلــوب أيضــا مــن 
احلكومــة والقطــاع اخلــاص تقــدمي مزيــد مــن الضامنــات 
لتأمــني التهسيــالت املطلوبــة لتحريــك العجلــة االقتصاديــة، 
دائــرة  يف  تظــل  أن  بــداًل  اإلقــراض  قاعــدة  وتوســيع 
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ــروض  ــع إىل الق ــة لتتوس ــروض االســهتالكية والعقاري الق
االســتمثارية اإلنتاجيــة. 

وال ميكــن لــوم البنــوك العاملــة يف فلســطني عــى املرحلــة 
ــراض االســهتالكية،  ــى األغ ــروض ع ــز الق ــابقة برتك الس
ــا  ــًيا وأمني ــدًا سياس ــة ج ــة مضطرب ــل يف بيئ ــا تعم كوهن
هــذه  مــن  فــإن مهمــة اخلــروج  وبالتــايل  واقتصاديــأ، 
ــك،  ــرة تقــع عــى اكهــل احلكومــة وســلطة النقــد كذل الدائ
باإلضافــة إىل القطــاع املــرصيف، إذ ميكــن التعــاون مبــا 
يكفــل ختفيــض لكفــة املخاطــرة يف قطاعــات حمــددة بتوفري 
مزيــد مــن الضامنــات أواًل، والبحــث عــن قــروض مجمعــة 
ثانيــا هبــدف توزيــع املخاطــر، ومتكــني القطاعــني الــزرايع 
والصنــايع حتديــدًا مــن اســتصالح األرايض وإنشــاء 
مــدن صناعيــة، وكذلــك يتوجــب  تغيــري سياســة اإلقــراض 
برفــع نســبة الفائــدة عــى  القــروض االســهتالكية مقابــل 

ــة. ــدة عــى القــروض اإلنتاجي ختفيــض نســب الفائ
إن البنــوك العاملــة يف فلســطني مكــا اكنــت عــى الــدوام، 
ال ميكــن هلــا إال أن تقــوم مبســؤوليهتا األخالقيــة والوطنيــة 
املطلوبــة خبصــوص مضــان توزيــع أفضــل للتهسيــالت 

املمنوحــة، لكــن يــدًا واحــدة ال تصفــق، فاملطلــوب مــن 
العناقيــد  سياســة  بتطبيــق  رشعــت  الــي  احلكومــة 
االقتصاديــة الترسيــع مــن معليــات فــرز األرايض وإهنــاء 
التســويات وإصــدار الطابــو، لتمتكــن البنــوك مــن احلصــول 
عــى مضانــات مملوســة وتســييل الضامنــة مكصــدر أخــري 

للســداد. 
مكــا بــات مــن الــرورة إعــداد خطة إنقــاذ لاكفة املشــاريع 
الصغــرية واملتناهيــة الصغــر واملتوســطة والــي تشــل 
حنــو90 % مــن جحــم املنشــآت يف فلســطني لمتكيهنــا مــن 
القــدرة عــى ســداد طويــل األجــل، باإلضافــة إىل اجيــاد 
هبــدف  وذلــك  الراجعــة،  للشــياكت  قضائيــة  معاجلــات 
ــد.  ــن جدي مســاعدة أحصــاب املشــاريع عــى الهنــوض م
مــن هنــا فقــط ميكــن احلديــث جبديــة حــول إعــادة توجيــه 
ــة  ــات اإلنتاجي ــظ القطاع ــون ح ــة ليك ــالت االئمتاني التهسي

ــا. أكــرب ممــا هــو هيلع األمــر حالي
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مقاالت  

نحو قضاء تجاري فلسطيني

معر رمضان صربه*

   للنظــام القضــايئ العاملــي هنجــان؛ األول يمســى النظــام 
القضــايئ املوحــد )األجنلوسكســوين( ومفــاده أن يتــوىل 
مرفــق القضــاء مجيــع املنازعــات دون ختصيــص، وتزمعــه 
بريطانيــا وبــه أخــذت بعــض الــدول؛ وانهتجته فلســطني قبل 
صــدور القانــون األســايس الفلســطيين يف العــام 2003؛ 
والهنــج  الربيطــاين،  )االنتــداب(  لالحتــالل  خلضوعهــا 
ــزدوج )الالتيــين(،  ــاين يمســى بالنظــام القضــايئ امل الث
ــامل، وانهتجــه  ــة دول الع ــه أخــذت بقي وتزمعــه فرنســا وب
ــون األســايس يف  ــالل القان ــن خ ــرشع الفلســطيين م امل

العــام 2003.
ــات  ــزدوج عــى قضــاء مســتقل لملنازع ــام امل ــوم النظ ويق
اإلداريــة، وآخــر مســتقل للقضــاء النظــايم )العــادي( 
الــذي يتــوىل الفصــل يف املنازعــات املدنيــة والتجاريــة.
ــني  ــن القوان ــد م ــرشع الفلســطيين العدي ــد أصــدر امل ولق
املرتبطــة بالســلطة القضائية، ومهنا القانون األســايس يف 
البــاب الســادس؛ والــذي أفــرده للســلطة القضائيــة؛ حيــث 
ــة مســتقلة،  ــأن الســلطة القضائي ــه ب ــادة 97 من نصــت امل
وتشــل احملــامك بــل أنواعهــا ودرجاهتــا وفــق القانــون. 
ــة 2001/5، مت  ــون تشــكيل احملــامك النظامي ــا لقان ووفق
ــامك  ــواع احمل ــدد أن ــه ح ــة، وب ــامك النظامي ــكيل احمل تش
ودرجاهتــا، باإلضافــة لقانــون أصــول احملامكــات املدنيــة 
إجــراءات  قانــون  يعــد  الــذي  والتجاريــة رمق 2001/2 

وآليــات التقــايض أمــام احملــامك.
ماكنيــة  اختصاصــات  لملحــامك  املــرشع  حــدد  وقــد 
ــا،  ــة لدرجــات احملــامك وأنواعه ــة، باإلضاف ــة وقميي ونوعي
خاصــة؛ مكحمكــة  عــدة حمــامك  فلســطني  وتوجــد يف 
ــب،  جــرامئ الفســاد، وحمــامك التســوية، وحمــامك الرائ

اخل. العســكرية.  واحملــامك 

أمــا احملــامك املتخصصــة فهــي اهليئــة القضائيــة الــي 
بدرجــة حمــامك  قانــون  عــى  بنــاء  أو  بقانــون  تنشــأ 
االبتدائيــة )مضــن احملــامك االبتدائيــة( وتقتــرص واليهتــا 
ــات  ــا واملنازع ــن القضاي ــوع حمــدد م ــى ن ــة ع القضائي
ــن  ــة ع ــامك اخلاص ــف احمل ــة. وختتل ــة الفني ذات الطبيع
احملمكــة املتخصصــة بــأن اخلاصــة يه الــي تنشــأ مــن 
أجــل نــوع حمــدد مــن الزاعــات، أو أخشــاص حمدديــن، 

أو غــرض حمــدد. 
وإلجناح القضاء املتخصص ال بد من توافر ما يي:

1-القوانــني املامئــة: أي أن تكــون لدينــا قوانــني تحمس 
بتشــكيل احملــامك املتخصصــة، وأن حتــدد صالحياهتــا 

وواليهتــا واختصاصهــا.
2-إجــراءات التقــايض: إن القضــاء املتخصــص دامئــا 
حيتــاج إىل إجــراءات تقــايض خاصــة، مثــاًل: اكإلثبــات 
ــون التجــاري 12 لســنة  ــات مكــا بالقان باكفــة طــرق اإلثب
بقانــون خــاص،  ذكــر  مــا  إاّل   51 مــادة  وفــق   1966
وكذلــك إجــراءات التبليــغ، وأن يحمس بالتبليــغ اإللكرتوين 
ــون  ــل لقان ــو إىل إجــراء تعدي ــة؛ وأدع ــا التجاري بالقضاي
أصــول احملــامك املدنيــة والتجاريــة؛ بــأن يــحمس القانــون 
ــة  ــل الرسع ــن أج ــك م ــرتوين، وذل ــغ اإللك ــراء التبلي بإج
ــة  ــربة الفني ــة إىل اخل ــت، باإلضاف ــد والوق ــري اجله وتوف
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ــا  ــون التجــاري والقضاي ــة لملتخصــص يف القان والقانوني
ــة. التجاري

3-القضــاة: فيجــب أن يــم انتــداب قضــاة لدهيــم اخلربات 
القانونيــة باإلضافــة لتخصصهــم يف القضايــا االقتصاديــة 
والتجاريــة، وأن يكونــوا ذوي خــربة ماليــة واقتصاديــة 

ومرصفيــة، وخــربات فنيــة متخصصــة.
ــا  ــار القــايض املتخصــص يف القضاي ــد اختي  وجيــب عن
ــة أن يــم مــن خــالل قضــاة لدهيــم مــن اخلــربات  التجاري
املعرفيــة الطويلــة بالقضايــا التجاريــة، وأن يكــون لديــه 
ُعليــا، أو أن يكــون حاصــاًل  مؤهــالت قانونيــة وعمليــة 
ــب ذات  ــا متخصصــة يف جوان ــة ُعلي عــى هشــادات مهني
العالقــة حماســبية وماليــة وملكيــة فكريــة، أو مرصفيــة؛ 
ويه ختصصــات مرتبطــة بالقانــون التجــاري. واحملــامك 
التجاريــة املتخصصــة حتقــق العديــد من األمهيــة واملمزات 
كرسعــة اإلجــراءات؛ حيــث إن القضــاء الفلســطيين يعــاين 
مــن االختنــاق القضــايئ؛ وهــذا يؤثــر ســلبا عــى القضايــا 
التجاريــة، وضيــاع الفــرص االســتمثارية البديلــة، وتقليــص 
فالقضــاء  واملتقاضــني؛  القضــاء  عــى  املاليــة  التلفــة 
املتخصــص نتيجــة الرسعــة يــؤدي إىل ختفيــض تلفــة 
التقــايض ووقتــه. وكذلــك القضــاء املتخصــص يــؤدي إىل 
زيــادة االســتمثار لوجــود قضــاء متخصــص يف القضايــا 
التجاريــة واالقتصاديــة، وقضــاء ذي خصوصيــة بالقوانــني 
ــة ومتخصــص فهيــا، واخلــربة والعمــق والقــدرات  التجاري
الــي تــؤدي إىل إصــدار األحــاكم القضائيــة املجشعــة 
عــى االســتمثار، وباملناســبة ليســت احلوافــز الريبــة 
أو االســتقرار الســيايس وحدهــا تجشــع االســتمثار؛ بــل 

ــه. ــم يف تجشيع ــه دور مه القضــاء ل
التجاريــة  احملــامك  إلنشــاء  القانــوين  واألســاس 
املتخصصــة هــو أن يــم إصــدار قانــون؛ إلنشــاء احملمكــة 
وأنــواع  وواليهتــا،  اختصاصاهتــا  وحتــدد  املتخصصــة 
املنازعــات وحتــدد هلــا االختصــاص النــويع والقــي، 
وميكــن أن يكــون القضــاء املتخصــص مضــن القضــاء 

ــن  ــون مض ــرأيي أن يك ــتقل، وب ــاء مس ــايم، أو قض النظ
القضــاء النظــام. إن إنشــاء القضــاء التجــاري املتخصــص 
يجشــع عــى التخصــص واالســتعانة باخلــربات الفنيــة 
ــة  ــع الوســائل البديل ــة لتجشي ــة، باإلضاف ــاءات املهني والكف
ــون التحكــم واحملمكــني،  ــة، كقان حلــل الزاعــات التجاري
عملــا بأننــا يف فلســطني لدينــا بعــض أنــواع احملــامك 
اســتئناف  وحممكــة  امجلــارك؛  مكحــامك  املتخصصــة؛ 
حملــامك  باإلضافــة  املــايل،  اجلانــب  عــى  الرائــب 
متخصصــة أخــرى مكحمكــة جــرامئ الفســاد واألحــداث.

ــة متخصصــة  ــوة إلنشــاء حمــامك جتاري ــا: إن الدع ختام
ــل يه دعــوة لتبــين  ــة؛ ب ــس مــن أجــل حــل مشــلة آني لي
إســرتاتيجية قضائيــة شــاملة؛ بــل ألجــل إصــالح املنظومــة 
القضائيــة، ويه دعــوة لتشــكيل احملــامك التجاريــة الــي 
تعمتــد عــى الرسعة واخلــربات اخلاصة قانونــا واقتصادًا، 
ويه تجشــع االســتمثار وحتافــظ عــى االســتقرار املــايل 
ــة، وأدعــو  ــة ألطــراف الزاعــات التجاري لملعامــالت ومحاي
املدنيــة  احملامكــات  أصــول  قانــون  لتعديــل  املــرشع 
االختنــاق  وإهنــاء  التقــايض  والتجاريــة ألجــل ترسيــع 

القضــايئ.
ويه دعــوة مــن أجــل زيــادة عــدد القضــاة يف فلســطني؛ 
حيــث إننــا حباجــة لقضــاة جــدد يف فلســطني مــا يقــارب 
320 قاضيــا، ولــو نظرنــا لعــدد القضــاة مقابــل عــدد 
الســاكن بفلســطني املقــدر حبــوايل مخســة ماليــني نمســة 
فــإن لك 15000 نمســة تقريبــا مقابــل قــاٍض واحــد، 

وهــذا يتطلــب إرادة ودمع حكــويم للقضــاء.
ويقــول ونســتون ترششــل رئيــس وزراء بريطانيــا األســبق 
"حــني عملــُت بــأّن قضــاء الّدولــة الربيطانيــة خبــري، أدركــُت 

أّن بريطانيــا باتــت بألــف خري".

*باحث قانوين مقم يف رام هلل
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الزاوية المصرفية
سطين

سنوية للبنوك العاملة في فل
مقارنة أهم البيانات المالية ال

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

سهيالت المباشرة
صافي الت

س المال المدفوع
رأ

سارة(
صافي الربح )الخ

2019 
2020 

2019 
2020 

2019 
2020 

2019 
2020 

2019 
2020 

بنك فل�سطني
5,264,944,640

p
5,809,809,988

4,115,584,018
p

4,834,024,254
2,983,385,227

p
3,266,748,588

204,000,000
p

208,080,000
38,936,722

q
22,412,148

البنك العربي
3,921,261,652

p
4,451,753,450

3,254,546,419
p

3,569,942,152
1,781,180,501

p
1,841,379,598

140,000,000
p

150,000,000
65,369,700

q
42,505,794

البنك الوطني
2,418,474,946

p
2,844,745,304

1,972,082,039
p

2,329,557,538
1,426,741,078

p
1,750,545,046

78,000,000
p

91,764,707
18,122,438

q
713,437

البنك الإ�سالمي العربي
1,271,928,380

p
1,557,048,782

1,023,561,363
p

1,296,218,801
757,729,010

p
945,049,866

84,919,252
p

88,469,252
9,010,282

q
8,014,336

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
1,315,246,083

p
1,511,331,316

1,054,694,032
p

1,164,958,120
770,485,510

p
885,476,487

77,000,000
p

80,000,000
14,524,068

q
11,169,723

بنك القد�س
1,329,161,135

p
1,396,882,671

1,031,165,117
p

1,100,012,651
794,223,288

p
846,968,474

90,172,750
p

93,172,750
7,699,058

p
10,899,944

بنك القاهرة عمان
1,024,389,663

p
1,082,507,646

803,784,099
p

856,131,106
452,906,496

p
511,825,869

75,000,000
¬

75,000,000
3,769,168

p
4,380,467

بنك الأردن
661,656,543

p
747,591,162

530,269,739
p

587,249,324
315,584,749

p
370,912,347

75,000,000
¬

75,000,000
13,402,856

q
12,784,281

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
718,697,227

p
726,034,986

560,594,436
p

614,666,935
243,037,389

p
268,023,271

75,000,000
¬

75,000,000
5,968,739

q
3,598,605

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
501,634,753

p
641,183,298

364,911,591
p

502,659,943
226,029,632

p
294,907,755

78,000,000
p

78,000,000
4,872,784

q
3,675,302

ين
البنك الأهلي الأرد

445,706,865
p

467,408,642
317,596,443

p
355,829,216

200,025,865
p

231,845,721
75,007,052

¬
75,007,052

1,558,515
q

1,245,087

م�سرف ال�سفا
237,255,633

p
321,093,478

134,008,726
p

203,267,070
109,372,571

p
174,526,752

75,000,000
¬

75,000,000
3,956,115

q
4,623,095

البنك العقاري امل�سري العربي
203,566,145

p
215,801,009

135,424,017
p

156,785,420
122,813,186

p
130,841,426

53,200,000
¬

53,200,000
467,798

q
338,316

ين
البنك التجاري الأرد

262,564,659
145,782,158

93,970,141
75,000,000

36,661

مراعاة اختالف م�سميات البنود فـي البنوك الإ�سالمية.
ودائع العمالء ت�سمل التاأمينات النقدية بالإ�سافة اإىل حقوق اأ�سحاب ال�ستثمارات املطلقة فـي البنوك الإ�سالمية. 

بيانات بنك فل�سطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي العربي باعتباره اإحدى �سركاته التابعة.
بيانات البنك الوطني ت�سمل بيانات البنك الإ�سالمي الفل�سطيني باعتباره اإحدى �سركاته التابعة.
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سطين
سنوية للبنوك العاملة في فل

سوقية ال
ص ال

ص
مقارنة أهم الح

مجموع الموجودات
ودائع العمالء

سهيالت المباشرة
صافي الت

س المال المدفوع
رأ

سارة(
صافي الربح )الخ

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

بنك فل�سطني
%

30.99
p

%
31.06

%
30.79

p
%

31.99
%

34.10
q

%
33.72

%
18.66

p
%

19.83
%

24.92
p

%
25.10

البنك العربي
%

23.08
p

%
23.80

%
24.35

q
%

23.63
%

20.36
q

%
19.01

%
12.80

p
%

14.30
%

41.84
p

%
47.60

البنك الوطني
%

14.24
p

%
15.21

%
14.75

p
%

15.42
%

16.31
p

%
18.07

%
7.13

p
%

8.75
%

11.60
q

%
0.80

البنك الإ�سالمي العربي
%

7.49
p

%
8.32

%
7.66

p
%

8.58
%

8.66
p

%
9.75

%
7.77

p
%

8.43
%

5.77
p

%
8.97

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
%

7.74
p

%
8.08

%
7.89

q
%

7.71
%

8.81
p

%
9.14

%
7.04

p
%

7.62
%

9.30
p

%
12.51

بنك القد�س
%

7.82
q

%
7.47

%
7.71

q
%

7.28
%

9.08
q

%
8.74

%
8.25

p
%

8.88
%

4.93
p

%
12.21

بنك القاهرة عمان
%

6.03
q

%
5.79

%
6.01

q
%

5.67
%

5.18
p

%
5.28

%
6.86

p
%

7.15
%

2.41
p

%
4.90

بنك الأردن
%

3.89
p

%
4.00

%
3.97

q
%

3.89
%

3.61
p

%
3.83

%
6.86

p
%

7.15
%

8.58
p

%
14.32

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
%

4.23
q

%
3.88

%
4.19

q
%

4.07
%

2.78
q

%
2.77

%
6.86

p
%

7.15
%

3.82
q

%
4.03

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
%

2.95
p

%
3.43

%
2.73

p
%

3.33
%

2.58
p

%
3.04

%
7.13

p
%

7.43
%

3.12
p

%
4.12

ين
البنك الأهلي الأرد

%
2.62

q
%

2.50
%

2.38
q

%
2.35

%
2.29

p
%

2.39
%

6.86
p

%
7.15

%
1.00

p
%

1.39

م�سرف ال�سفا
%

1.40
p

%
1.72

%
1.00

p
%

1.35
%

1.25
p

%
1.80

%
6.86

p
%

7.15
%

2.53
q

%
5.18

البنك العقاري امل�سري العربي
%

1.20
q

%
1.15

%
1.01

p
%

1.04
%

1.40
q

%
1.35

%
4.87

p
%

5.07
%

0.30
p

%
0.38

ين
البنك التجاري الأرد

%
1.55

%
1.09

%
1.07

%
6.86

%
0.02
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل
مجموع الموجودات

ودائع العمالء
صافي التسهيالت المباشرة

2019
2020

2019
2020

2019
2020

بنك فل�سطني
1

¬
1

بنك فل�سطني
1

¬
1

بنك فل�سطني
1

¬
1

البنك العربي 
2

¬
2

البنك العربي 
2

¬
2

البنك العربي 
2

¬
2

البنك الوطني
3

¬
3

البنك الوطني
3

¬
3

البنك الوطني
3

¬
3

البنك الإ�سالمي العربي
6

p
4

البنك الإ�سالمي العربي
6

p
4

البنك الإ�سالمي العربي
6

p
4

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
5

¬
5

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4

q
5

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
5

¬
5

بنك القد�س
4

q
6

بنك القد�س
5

q
6

بنك القد�س
4

q
6

بنك القاهرة عمان
7

¬
7

بنك القاهرة عمان
7

¬
7

بنك القاهرة عمان
7

¬
7

بنك الأردن
9

p
8

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

¬
8

بنك الأردن
8

¬
8

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

q
9

بنك الأردن
9

¬
9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

p
9

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

¬
10

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
10

¬
10

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
9

q
10

البنك الأهلي الأردين
11

¬
11

البنك الأهلي الأردين
11

¬
11

البنك الأهلي الأردين
11

¬
11

م�سرف ال�سفا
13

p
12

م�سرف ال�سفا
14

p
12

م�سرف ال�سفا
13

p
12

البنك العقاري امل�سري العربي
14

p
13

البنك العقاري امل�سري العربي
13

¬
13

البنك العقاري امل�سري العربي
12

q
13

البنك التجاري الأردين
12

البنك التجاري الأردين
12

البنك التجاري الأردين
14

الزاوية المصرفية
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سب أهم بياناتها ومؤشراتها المالية
سطين ح

مقارنة ترتيب البنوك العاملة في فل
صافي الربح )الخسارة(

العائد على الموجودات
العائد على حقوق الملكية

2019
2020

2019
2020

2019
2020

البنك العربي 
1

¬
1

بنك الأردن
1

¬
1

البنك العربي 
1

¬
1

بنك فل�سطني
2

¬
2

البنك العربي 
2

¬
2

بنك الأردن
3

p
2

بنك الأردن
5

p
3

بنك القد�س
9

p
3

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
2

q
3

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
4

¬
4

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
3

q
4

بنك القد�س
7

p
4

بنك القد�س
7

p
5

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
4

q
5

البنك الإ�سالمي العربي
6

p
5

البنك الإ�سالمي العربي
6

¬
6

البنك الإ�سالمي العربي
8

p
6

بنك فل�سطني
5

q
6

بنك القاهرة عمان
10

p
7

بنك القاهرة عمان
10

p
7

بنك القاهرة عمان
10

p
7

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
9

p
8

بنك فل�سطني
7

q
8

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
9

p
8

البنك الأهلي الأردين
11

p
9

البنك الأهلي الأردين
11

p
9

البنك الأهلي الأردين
11

p
9

البنك العقاري امل�سري العربي
12

p
10

البنك العقاري امل�سري العربي
12

p
10

البنك العقاري امل�سري العربي
12

p
10

البنك الوطني
3

q
11

البنك الوطني
6

q
11

البنك الوطني
4

q
11

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

q
12

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
5

q
12

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
8

q
12

م�سرف ال�سفا
14

p
13

م�سرف ال�سفا
14

p
13

م�سرف ال�سفا
14

p
13

البنك التجاري الأردين
13

البنك التجاري الأردين
13

البنك التجاري الأردين
13
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مجموع الموجودات / فرع
ودائع العمالء / فرع

صافي التسهيالت المباشرة / فرع

البنك العربي 
 134,901,620 

البنك العربي 
 108,180,065 

البنك العربي 
 55,799,382 

البنك الإ�سالمي العربي
 57,668,473 

البنك الإ�سالمي العربي
 48,008,104 

البنك الإ�سالمي العربي
 35,001,847 

بنك فل�سطني
 57,522,871 

بنك فل�سطني
 47,861,626 

بنك فل�سطني
 32,344,045 

بنك القاهرة عمان
 49,204,893 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 40,977,796 

البنك الوطني
 25,007,786 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 48,402,332 

بنك القاهرة عمان
 38,915,050 

بنك القاهرة عمان
 23,264,812 

البنك الأهلي الأردين
 46,740,864 

البنك الأهلي الأردين
 35,582,922 

البنك الأهلي الأردين
 23,184,572 

البنك الوطني
 40,639,219 

البنك الوطني
 33,279,393 

بنك القد�س
 21,717,140 

بنك القد�س
 35,817,504 

بنك القد�س
 28,205,453 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 20,592,476 

م�سرف ال�سفا
 35,677,053 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 27,092,049 

م�سرف ال�سفا
 19,391,861 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 35,147,240 

بنك الأردن
 26,693,151 

البنك العقاري امل�سري العربي
 18,691,632 

بنك الأردن
 33,981,416 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 23,936,188 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 17,868,218 

البنك العقاري امل�سري العربي
 30,828,716 

م�سرف ال�سفا
 22,585,230 

بنك الأردن
 16,859,652 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 30,532,538 

البنك العقاري امل�سري العربي
 22,397,917 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 14,043,226 

املعدل العام
 53,595,449 

املعدل العام
 43,295,489 

املعدل العام
 27,760,816 

سب مؤشرات الحجم للعام 2020
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل

الزاوية المصرفية
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مجموع الموجودات / موظف
صافي الربح )الخسارة( / موظف

س المال المدفوع
مجموع الموجودات / رأ

البنك العربي 
 4,849,405 

البنك العربي 
46,303

البنك الوطني
 31.0 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 2,583,754 

بنك الأردن
37,056

البنك العربي 
 29.7 

بنك فل�سطني
 2,431,900 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
16,822

بنك فل�سطني
 27.9 

البنك الإ�سالمي العربي
 2,417,778 

بنك القد�س
14,870

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 18.9 

م�سرف ال�سفا
 2,378,470 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
13,316

البنك الإ�سالمي العربي
 17.6 

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 2,323,128 

البنك الإ�سالمي العربي
12,445

بنك القد�س
 15.0 

البنك الإ�سالمي الفل�سطيني
 2,276,101 

بنك فل�سطني
9,381

بنك القاهرة عمان
 14.4 

بنك الأردن
 2,166,931 

بنك القاهرة عمان
8,640

بنك الأردن
 10.0 

البنك الأهلي الأردين
 2,163,929 

البنك الأهلي الأردين
5,764

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
 9.7 

بنك القاهرة عمان
 2,135,124 

البنك العقاري امل�سري العربي
2,226

بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
 8.2 

البنك الوطني
 2,053,968 

البنك الوطني
515

البنك الأهلي الأردين
 6.2 

بنك القد�س
 1,905,706 

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
12,806

م�سرف ال�سفا
 4.3 

البنك العقاري امل�سري العربي
 1,419,743 

م�سرف ال�سفا
34,245

البنك العقاري امل�سري العربي
 4.1 

املعدل العام
 2,549,381 

املعدل العام
 12,172 

املعدل العام
 17.8 

سب مؤشرات الكفاءة للعام 2020
سطين ح

ترتيب البنوك العاملة في فل



مجلة البنوك في فلسطين 88

ودائع العمالء االئتمان المباشرودائع العمالء

13,709.19,186.913,754.5الضفة الغربیة 

5,239.25,673.65,299.4رام هللا والبیرة

589.893.4588.2الرام

540.8216.0559.8العیزریة

1,112.3508.51,099.1بیت لحم

94.645.2104.0بیت جاال

37.111.339.9بیت ساحور

1,541.4563.61,489.7الخلیل 

198.5183.3205.8أریحا

715.9208.6722.8طولكرم

1,980.81,090.81,985.9نابلس

195.466.7198.2سلفیت 

119.851.1119.6طوباس 

286.5106.6288.7قلقیلیة 

1,057.1368.11,053.5جنین 

ــزة ــطـاع غ 1,429.2891.81,427.9ق

969.8602.1957.5غزة

162.372.9164.0خانیونس

78.756.780.3رفح 

التوزیع الجغرافي لحجم  ودائع العمالء وإجمالي التسھیالت جغرافیا  ( بالملیون دوالر)

2021

Q 1
2020

المـنـطـقة الـجغرافـیـة

44.447.944.9دیر البلح 

96.953.9101.9النصیرات 

77.058.379.3جبالیا 

15,138.310,078.715,182.4المجموع الكلي 

 االئتمان المباشر

9,299.4

5,836.2

91.8

210.5

494.5

43.9

12.9

551.4

185.5

200.7

1,090.3

64.8

46.6

105.0

365.4

851.1

568.4

69.9

56.3

التوزیع الجغرافي لحجم  ودائع العمالء وإجمالي التسھیالت جغرافیا  ( بالملیون دوالر)

2021

Q 1

45.9

54.0

56.7

10,150.6

الزاوية المصرفية
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صافي الموجودات $عدد الفروع والمكاتبتاریخ التأسیسالبنوك العاملة في فلسطین

1960744,331,299,912فلسطین

2006271,631,494,861الوطني

1995391,396,882,671القدس

199521641,183,298االستثمار الفلسطیني

1996271,557,048,782االسالمي العربي

1997431,511,331,316االسالمي الفلسطیني

20169321,093,478الصفا

البنوك الوافدة

1994334,451,753,450العربي

1986221,082,507,646القاھرة عمان

199515726,034,986االسكان للتجارة والتمویل

199422747,591,162االردن

199510467,408,642األھلي األردني

19947215,801,009العقاري المصري العربي

بیانات بنك فلسطین والبنك الوطني ھي بیانات غیر موحدة
 تم استثناء مكاتب دائرة السیر

البنوك العاملة في فلسطین في نھایة العام 2020

البنوك المحلیة
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reporting, for speed and to save time and effort. 

In addition to the specialist’s technical and legal 

expertise in commercial law and cases.   

3-Judges: competent judges, with legal expertise 

and specializing in commercial and economic cases; 

In addition to financial, economic and banking 

expertise which specialized technical experiences, 

must be allocated.

 The selection of the specialized judge in commercial 

cases must go through judges who display expert 

knowledge in commercial cases, also to have 

high legal and academic qualifications, or to have 

achieved high practical certificates specialized in 

fields related to accounting, finance, intellectual 

property or banking; in which they are all related 

to commercial law. Specialized commercial courts 

achieve a number of important benefits in terms 

of procedural immediacy; where the Palestinian 

Judiciary suffers from judicial overload, which is 

affecting commercial cases negatively, wasting 

alternative investment opportunities and reducing 

financial costs on the Judiciary and the Litigants; 

the specialized judiciary, as a result of immediacy, 

leads to reducing the judiciary cost and time. 

Moreover, the specialized judiciary leads to an 

increase in investment because of the existence of 

specialized judiciary in commercial and economic 

cases. Also, a judiciary focused on commercial 

laws and, in-depth expertise and qualifications 

that results in issuing encouraging judicial laws to 

invest. Incidentally, in addition to tax motivations or 

political stability, the Judiciary has an important role 

in encouraging investment. 

Furthermore, the legal basis to form specialized 

commercial courts is to issue a law that favors 

establishing specialized courts and determining 

its specialization and jurisdiction, also determining 

disputes’ types and its qualitative and value 

competence. The specialized judiciary can be 

included in regular judiciary or independent judiciary 

and in my opinion; it should be included in the 

regular judiciary. Creating specialized commercial 

judiciary encourages specialization and utilization 

of technical expertise and practical qualifications, in 

addition to encouraging alternative means to solve 

commercial conflicts such as; Arbitration Law and 

arbitrators. Note the fact that in Palestine, we have 

some types of specialized courts e.g. Customs 

Court and Tax Appeals Court in relation to the 

financial field. In addition to other specialized courts 

such as Corruption and Juvenile Offences Tribunal.

In conclusion, the call for forming specialized 

commercial courts is not for solving a current 

problem, in fact it is a call for adopting an inclusive 

judicial strategy; aiming to restore the judicial 

system. Moreover, it is a call to establish commercial 

courts based on immediacy and legal and economic 

special expertise, which encourages investing, 

preserving financial stability of procedures and 

protecting parties of commercial disputes. Thus, 

it is an invite to increase the number of judges in 

Palestine; for we need new judges. In Palestine, 

they are roughly about 320 judges. If we compare 

the number of judges to the number population in 

Palestine, which is about 5 million, we, therefore, 

need for each 15000 of the population one judge. 

This requires a strong will and governmental support 

to the judiciary.     

At last, as Winston Churchill, Former Prime Minister 

of the United Kingdom once stated, “when I know 

that the British Judicial System is well, I realized 

that Britain is now a thousand times better”.

Legal Researcher residing in Ramallah*.

Journal of Banks in Palestine 13



91العدد 86 حزيران 2021

Article

 To a Palestinian Commercial
Justice

Omar Ramadan Sabra*

The International Judicial System has two 

approaches; the first one is called the Unified 

Judicial System (Angelo-Saxon) which allows the 

Judiciary to handle all conflicts, led by Britain and 

adopted by many countries. Palestine adopted 

this approach prior to establishing Palestinian 

Basic Law in 2003, for undergoing the British 

Mandate. The second approach is called the 

Dual Judicial System (Latin), led by France 

and adopted by the rest of world countries. The 

Palestinian Legislator adopted it through the 

Basic Law in 2003.    

The Dual Judicial System is based on an 

independent Judiciary for administrative disputes, 

and an independent one for Formal Judiciary 

(regular) which handles separating the civilian and 

commercial disputes. 

The Palestinian Legislator issued many of laws 

in relation to Judicial Authority, such as the Basic 

Law in Section VI, which is specialized for Judicial 

Authority, it asserts under Article 97 that the Judicial 

Authority is Independent and forms all types and 

levels of courts according to the Law. The Regular 

Courts were composed under the Law of Regular 

Courts’ composition 20015/, by its courts’ type and 

levels they were defined. In addition to the Law 

of civilian and commercial courts’ assets number 

20012/, which is defined as the law of procedures 

and mechanisms of access to the courts.

The Legislator set locational, competent and 

valuable terms of reference for courts, in addition 

to courts’ levels and types. In Palestine, many 

special courts exist such as, Corruption Offences 

Court, Settlement Courts, Tax Courts and Military 

Courts…etc. 

In regards to specialized courts, it is defined as the 

judicial body that has been established by a law 

based on courts of first instance’s degree, with a 

limited jurisdiction on a specific type of cases and 

disputes of technical nature. Private Courts differ 

from Specialized Courts in which the former is 

established to handle a specific type of disputes, 

individuals or purposes.

For the success of the specialized judiciary, the 

following must be in place: 

1-Appropiate Laws: laws that allow forming 

specialized courts must be established, its powers, 

jurisdiction and specialization identified. 

2-Legal Procedures: specialized judiciary always 

requires special legal procedures such as: 

Prosecution in all its means as in the commercial 

law 12 of year 1966 under Article 51, except 

what is listed under special law. Also, Reporting 

Procedures, that reporting commercial cases online 

is permitted, in which the civilian and commercial 

assets’ law should be amended to permit online 

Issue 86, June 202112
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The banking sector on a global level 

moved towards focusing on financial 

technology, how can the working 

banks in Palestine catch up to the 

global wave in this field? Where are we 

in relation to the world’s progress in 

this field?

The banking sector is highly aware of the 

latest global developments in this field. 

Many technological tools used globally are 

also applied in Palestine. We lag behind in 

certain areas because of certain constraints 

imposed by Israel, such as the inability of 

the Palestinians to acquire the G4 or G5 or 

to expand our networks, yet we have been 

working steadily on improving the working 

conditions in Palestine.

Banks don’t refrain from 
funding any feasible project 
in any economic sector. 

Journal of Banks in Palestine 9



The Banking sector isn’t an 
obstacle to support productive 
sectors.

The Palestinian Banking sector was 

able to stand on its feet even in darkest 

times that Palestine went through. 

However, this sector continued 

working in a high-risk investing 

environment caused by political 

and economic impediments, which 

resulted in limiting certain sectors’ 

funding. Many criticisms were directed 

to banks that finance consumer goods 

at the expense of productive goods, 

how do you respond to that? 

In reality, banks don’t withhold funds from any 

project with a successful potential whether in 

industry, agriculture or services…etc. There 

is no reason to withhold loans to a project 

that is feasible and potentially successful. 

Banks originally are supposed to provide 

financing and services to people and that’s 

how shareholders and depositors can make 

profits on their savings. 

The distortion in the Palestinian economy to 

some extent imposes itself on the reality of 

financing certain sectors more than others, 

either because these sectors are dominant 

in the economy or because their risk is lower 

than others or for many other related factors.   

“Distortions” in the Palestinian 

economy reflect itself on the 

nature of credit facilities and its 

distribution. 

Yet we must acknowledge that high 

concentration of lending consumable products 

is not advised because it certainly impacts 

other productive sectors. 

Here we have to point out that the Palestine 

Monetary Authority (PMA) had started 

a program of supporting private sector 

institutions which have been affected by the 

pandemic through the “Estidama” fund. It 

allocated about (435) million dollars to support 

enterprises that could not meet the regular 

requirements of the banks by providing them 

with lower interest rates and risk guarantees. 

All these serious attempts will gradually pay 

off.

The crisis of 2020 was a complicated one 

and getting out of it will need time. We live in 

a country that gained the ability to adapt to 

conflicts and crisis and businesses managed 

themselves reasonably well. The banking 

sector has surely done that. 

Financial Technology and 
Israeli conflicts
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Financial Inclusion… Pitfalls and 
Accomplishments.

The banking sector developed a five-year 

strategy regarding the Financial Inclusion, 

where do we stand with it and what is the 

current horizon of applying it?

The drive towards financial inclusion started 

some five years back; this project was led by two 

institutions: the Palestinian Monetary Authority and 

the Palestinian Capital Market Authority, their goal 

to extend financial services to the largest possible 

segment of the population and include more diverse 

community sectors. Today, a reasonable progress 

in that direction has been achieved but indeed the 

Covid- 19 endemic has had a detrimental factor 

in expanding this project. Covid- 19 pandemic has 

limited financial transactions and most economies 

have faced a major downward drive which drove a 

sizeable percent of people and institutions out of 

the business cycle. Currently, there is a partial and 

marginal recovery in the economy and we believe 

by the end of this the period the pandemic will be 

controlled, which will lead to expanding once again 

the financial inclusion.  

Throughout last year, continuous dialogue was 

undergoing between several governmental bodies 

and the private sector trying to reach an agreement 

on the definition of small enterprises. Hopefully 

by end this year all stakeholders are expected 

to agree on that concept, opening the door for 

new funding channels and consequently more 

investments. Moreover, a legislative amendment 

was introduced allowing women to open bank 

accounts for their children, which was not possible 

in the past. Such legislation serves the financial 

inclusion strategy, which aims at providing financial 

services to new community groups.

Electronic banking services are also being provided 

on a larger scale including e-wallets and online 

clearing; five companies have been licensed to 

operate e-wallets so far.
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Of course, the banks will be able to do that when 

a political agreement is made to lift the siege on 

Gaza; I believe one way or another, working banks 

in Gaza will be able to expand funding and credit 

facilities. However, we state again, lifting the siege 

is the main condition to revive Gaza’s economic 

life.

A noticeable growth of Islamic 
Banking in Palestine.

There is an increasing interest in Islamic 

Banking on both levels; Arabic and Islamic. 

In Palestine, there are three banks that 

serve in this area; based on the achieved 

numbers, how do you perceive the future 

of Islamic Banking in Palestine so far?

I believe that islamic banks in Palestine 

are progressively taking a larger role in the 

market. Their share in the market in the last 

six years grew from 10% of the market to 

approximately 17% now.  Six years back there 

were two Islamic banks and now there are 

three; therefore, I believe that in the next few 

years the share of Islamic banks will expand, 

especially since more of the Islamic banking’s 

products and services are introduced into the 

market. Moreover, establishing the Supreme 

Share’a Legal Monitoring Authority at PMA 

level creates positive factors that contribute to 

developing and expanding islamic banking in 

Palestine.
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Moving the Economic Wheel in 
Gaza Strip. 

The talk about restoring Gaza Strip after 

the last attack is growing, which is clear 

that requirements are large…, how do you 

perceive the role of the working banks 

in Palestine in this matter? Is there a 

calculated united work strategy from the 

banking sector regarding this matter?

 In the last 15 years, Gaza went through many 

wars, which caused heavy losses not only on 

properties but also on the lives and economy. In 

each of the previous wars, banks had an important 

role to uphold in keeping the economy kicking and 

alive by extending credit facilities to its customers, 

those who were hard hit in their businesses and 

those who were not; as such banks didn’t abandon 

their clients but rather supported them in their 

efforts to re-start their businesses. 

However, on the question of what is the role 

banks can play in the restoration of the damages 

inflicted in the last war, we can say that until now 

our brothers in Egypt are the ones who started the 

efforts for restoration by supplying equipment and 

manpower to remove the debris for a start and then 

going into the stage of restoration. Meanwhile, 

banks will assume their usual role of assisting their 

clients in their efforts to resume their businesses; 

the Palestinian Authourity will undertake its 

political, financial, health, educational and social 

At the beginning of the 
year, Islamic Banking’s 
shares of the Palestinian 
Banking market reached 
17% compared to 10% 

six years back. 

“We live in a country where 

crisis management is the 

norm not the exception. 

responsibility role in assisting our people in Gaza.

Notwithstanding that, it is clear that as long as 

Gaza is under siege it won’t be able to swing back 

to normal life. Thus, opening the crossing points for 

people and goods as well as expanding the fishing 

zone are pre-requisites for reviving economic life. 

If unemployment and poverty ratios remain at the 

present level, and they will if above requirements 

are not met, then restoring normal life in Gaza will 

be an illusion.

However, the released numbers by the 

Monetary Authority indicates that credit 

facilities along with deposits in Gaza 

reached 100%. Will the working banks in 

Palestine be able to provide more facilities 

according to these numbers even if the 

siege was lifted?    
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Several accomplishments in the field of financial inclusion… 
“Financial technology” is the main focus of the Banking system.

Ramallah- Banks in Palestine- with his vivid memory and his life time experience in the private sector 

institutions as well as the public sector, this man presents a summary of his experience by answering 

transparently and clearly our questions related to the current state of the palestinian banking sector 

which carries a heavy load in maintaining and sustaining the palestinian economy. He is Maher Masri, 

the Chairman of the Board of Directors of the Association of Banks in Palestine, who asserts in his 

interview with “Banks in Palestine” magazine, that the banking sector won’t abandon Gaza Strip in 

facing these massive challenges. Unfortunately, he stated, void of emotions, economic revival in Gaza 

will not happen unless the siege on Gaza is lifted and its people’s grievances are addressed. 

Masri asserts that banks in Palestine are an internal part of the national drive towards an expanded 

financial inclusion plan coupled with a policy intended to finance feasible projects with appropriate 

safeguards. Also indicating that credit facilities’ distribution and nature are defined by the demand of 

the private sector and its needs. 

The Chairman of the Board of Directors of the Association of Banks in a 

Transparent and Inclusive Talk. 

Interview Article

Maher Al-Masri:
lifting the siege on Gaza 

Strip is a precondition for 

moving the economic wheel 

in Gaza.

 In this interview, Masri presents the accomplishments that the banking system achieved in the field of 

financial inclusion and its aspiration in following the global wave in financial technology; commenting 

on the upcoming horizon welcoming Islamic Banking in Palestine, which achieved impressive growth 

levels through the previous years. In the following is the interview’s script:
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various establishments; to provide safeguard 

guarantees to ensure the process of delibrated 

economic recovery. This will be achieved 

via a body of legislations that defines what 

small businesses are and their strategies 

in overcoming this predicament; perhaps 

Estidama Fund is a true beacon of hope that 

will push the Economic Wheel forward.  

Whereas the Gaza Strip suffers the worst 

circumstances since a long period, the ratio 

of deposits facilities reached its maximum 

power (100%). This predicament requires an 

immediate international intervention to break the 

siege on Gaza, also a Palestinian-Palestinian 

agreement must be made on one hand, on the 

other hand a Palestinian-International one as a 

move towards reconstruction. From that point, 

the Banking Sector can interfere in order to 

make a calculated economic recovery; without 

it the humanitarian catastrophe will remain, and 

we will keep going in the same circle. The main 

cause of this dilemma will remain the Israeli 

siege and attacks on Gaza, if they don’t stop; 

the economic wheel will cease to exist.   

In this issue of “Banks in Palestine”, we are 

trying to shed light on many topics concerning 

the Banking Sector among them; the banks’ 

experiences regarding Covid-19 pandemic and 

the Clearing crisis, in addition to an honest and 

transparent interview with the Chairman of the 

Board of Directors of the Association of Working 

Banks in Palestine, Mr. Maher Al-Masri, who 

holds a rich economic experience enough to 

issue many decisions. Thus, asserting once 

more the vital role of the Banking Sector in 

building the National Economy in various levels.

Bashar Yasin - General Director of the Banks 

Association in Palestine.



In 2020, the National Economy went through a 

complex phase, which forced it in a dark tunnel. 

The Covid-19 Pandemic hit the entire world and 

created destructive economic consequences, 

which reached the fragile Palestinian economy, 

causing it to record its worst recession since 

2002 decreasing by 12%. 

Along with Covid-19 terrible repercussions 

on the Palestinian economy, the lack of flow 

of clearing revenue into the Public Treasury 

for months made the situation worse and 

exacerbated the economic deterioration. Hence 

the vital role of the Banking Sector in preserving 

the life of the economic cycle, despite its 

reduction in providing the necessary cash flow 

whether for the Government, Private Sector 

or even Public Officials. That situation caused 

the burden placed on the operating  banks in 

Palestine to increase, making them the front 

line of defense in order to reduce the losses. 

As soon as the National economy had a chance 

to catch its breath since the beginning of this 

current year with Covid-19 being controlled and 

the Clearing crisis ended, other new political 

constraints appeared for the economy to face; 

this consists of the escalated Israeli attacks 

on our people in Gaza Strip and all over the 

governorates. So, the Israeli war machine 

returned to plant destruction in economic 

  Towards a deliberate
Economic Recovery

facilities alongside its humanitarian crimes, 

which increased the burdens. According to 

International Estimates, the losses reached 

billions of dollars in addition to other losses 

recorded through other three wars that have 

been waged against Gaza Strip, causing the 

poverty and unemployment rates to reach 

dangerous levels.   

In the mid of these situations, the focus 

returns on the Banking Sector in providing the 

necessary cash flow to revive the economy. 

Thus, Estidama Fund, created by the Monetary 

Authority and many working banks in Palestine 

as partners, provides a wallet worth (435) 

million dollar; aiming to support small and 

micro businesses especially the ones damaged 

the most during the previous period. This is 

considered a chance to revive many projects in 

different sectors.

The Banking Sector, as previously, will not 

stand idly against the damage inflicted on the 

National Economy. Therefore, the responsibility 

falls equally on the Banking Sector, the 

Government and the Private Sector in all its 

Editorial
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 الجائحۀ ُتسرع خطوات البنوك نحو
التکنولوجیا المالیۀ

نحو قضاء تجاري فلسطینی

 المصري: عجلۀ اقتصاد غزة لن تتحرك إال برفع الحصار

العدد 86، حزيران 2021

 نمو فی بنود قائمۀ المرکز المالی فی
 البنوك وانخفاضها فی قائمۀ الدخل

64 % صافی التسهیالت االئتمانیۀ إلى 
ودائع العمالء للعام 2020 
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