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االفتتاحية

مــا زال االقتصــاد العاملــي يعــاين من 

ــي  ــم اإلجــراءات الت ــاع مســتويات األســعار رغ ارتف

اتبعتهــا ومازالــت البنــوك املركزيــة ملحاولــة كبح جــاح التضخم، 

حيــث اســتمرت برفــع نســب الفائــدة عــى االقــراض وآخرهــا متثــل برفــع 

البنــك الفيــدرايل األمريــي للمــرة الثالثــة عــى التــوايل الفائــدة مبقــدار 75 نقطــة 

أســاس وتبعتــه معظــم البنــوك املركزيــة العامليــة يف ذلــك، رغــم أن قــرار رفــع الفائــدة 

قــد يكــون صعبــاً عــى القطاعــات األخــرى مــن خــال زيــادة تكلفــة القــروض عــى مختلــف 

أنواعهــا إال أنــه يُعــّد يف نظــر صانعــي السياســات النقديــة اإلدارة األرسع يف معالجــة التضخــم. 

ــعار  ــى أس ــتمرة ع ــات املس ــرات، فاالرتفاع ــذه التأث ــن ه ــداً ع ــس بعي ــطيني لي ــاد الفلس االقتص

ــار كــا  ــل العمــات األخــرى مثــل الــدوالر والدين الفائــدة أثــرت عــى أســعار رصف الشــيقل مقاب

أثــر عــى البيانــات نصــف الســنوية للبنــوك حــن تــم تقويــم العمــات بعملــة الــدوالر بنهايــة شــهر 

متــوز، فشــهدت املــؤرشات الرئيســية تراجعــاً طفيفــاً، حيــث ارتفــع ســعر رصف الــدوالر للربــع الثــاين 

مــن عــام 2022 بحــوايل %6. 

شــهد النصــف األول مــن عــام 2022 تراجعــاً طفيفــاً مبوجــودات البنــوك العاملــة يف فلســطن 

ــار دوالر عــام 2021 إىل  بنســبة 2% حيــث انخفضــت قيمــة املوجــودات مــن 20.7 ملي

20.3  يف نهايــة شــهر متــوز 2022، كذلــك الودائــع انخفضــت بحــوايل 290 مليــون 

ــل إىل  16.2  ــة لتص ــتة املنرصم ــهر الس ــال األش ــادل 2% خ ــا يع دوالر أي م

مليــار دوالر مقارنــة مــع16.5 مليــار دوالر نهايــة عــام 2021.

التضخم عاملياً 

واالقتصاد الفلسطيني
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بشار ياسني
مدير عام جمعية البنوك العاملة 

يف فلسطني  

وقلد تراجعلت التسلهيات االئتامنيلة املبلارشة خلال 

األشلهر املاضية بحوايل 110 مايني  دوالر أي ما نسلبته 

1% مقارنلة ملع 10.3 مليلار دوالر نهايلة علام 2021 

لتصلل إىل 10.2مليلار دوالر بنهايلة شلهر متلوز 2022. 

االقتصادية  القطاعات  حسب  التسهيات  توزيع  وجاء 

العقارات  قطاع  سجل  فقد  اآليت:  النحو  عىل  املختلفة 

واإلنشاءات النسبة األعىل من التسهيات حيث بلغت 

مجموع  من  دوالر  مليار   2 تجاوزت  بقيمة   %24

 %21 بنسبة  الداخلية  التجارة  قطاع  يليها  التسهيات، 

وبقيمة 1.7 مليار دوالر من مجموع التسهيات.

يسلللط هللذا العللدد مللن مجلللة »البنللوك يف فلسللطني« 

الضللوء عللىل بعللض املواضيللع التللي تخللص االقتصللاد 

الفلسللطيني بشللكل عللام والقطللاع املللريف بشللكل 

خللاص. إذ يتنللاول »ملللف العللدد« موضللوع »العمللات 

الرقميللة واملشللفرة« ومللا يرتتللب عليلله مللن خطللورة 

عاليللة يف حالللة التعامللل بهللا، وكذلللك تتنللاول زاويللة 

»كل النللاس« موضللوع مللدى رىض املواطنللني عللن 

خدمللات الرافللات اآلليللة يف منطقتكللم، باإلضافللة 

إىل إلقللاء الضللوء عللىل عللدد مللن تجللارب الشللخصيات 

املرفيللة، وكذلللك مواضيللع أخللرى شلليقة.  



ملف العدد
مجلة البنوك يف فلسطني



هل تؤيد البنوك فكرة »ترشيع« تداول 
العمالت االفرتاضية يف فلسطني؟

معامل انتهاء عرص العمالت الورقية بدأت تربز ... وتوجه عاملي 
نحو عمالت رقمية تديرها البنوك املركزية 

سلطة النقد: لهذه األسباب حظرنا التعامل مع العمالت املشفرة 

رام الله-البنــوك يف فلســطن- يف كل يللوم نسللمع عللن عملة 

افرتاضيللة تطللرح يف األسللواق العامليللة، ليصللل عددهللا اليللوم 

إىل أكللر مللن 6700 عملللة رقميللة، وسللط اقبللال متزايللد 

عليهللا، يف ظللل اعتقللاد البعللض بأنهللا قللد تشللكل تحللرراً من 

البنللوك املركزيللة يف العللامل، وقللد تللؤدي إىل كبللح جللامح 

التضخللم. لكللن معللاريض تللداوالت هللذه العمللات مييلللون 

إىل أن عمليللات التللداول تجللري يف ظللل غيللاب تللام للرقابللة 

وارتفللاع نسللبة املخاطللر كونهللا غللر مضمونللة مللن أيللة 

جهللة. ويف فلسللطني كان التوجلله لللدى سلللطة النقللد مبنللع 

تداولهللا، فللام هللو موقللف البنللوك العاملللة يف فلسللطني مللن 

هللذا املوضللوع؟
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يقللول املديللر العللام لبنللك فلسللطني السلليد محمللود الشللوا 

لل«البنللوك يف فلسللطني« أنلله يف الوضللع والوقللت الحاليللني، ال 

يدعللم البنللك التوجه لتللداول العمللات االفرتاضية أو االسللتثامر 

فيهللا، وذلللك لعللدم توفللر ضوابللط كافيللة وترشيعللات مقبولللة 

عامليللاً تنظللم التعامللل والتللداول بالعمللات االفرتاضيللة أو 

املشللفرة وإرتفللاع مخاطللر التعامللل بهللا كونهللا غللر مضمونللة 

مللن قبللل أيللة جهللة، باإلضافللة إىل أن كافللة الجهللات واألطللراف 

أو  العمللات غللر خاضعللة  بهللذه  تقللدم وتتعامللل  التللي 

مرخصللة مللن قبللل أي جهللة رقابيللة، وكذلللك التذبللذب الكبللر 

يف مسللتويات أسللعارها، األمللر الللذي قللد يلحللق خسللائر 

فادحللة باملتداولللني بهللا«.

ويللرى الشللوا أنلله لكللن يجللب إنللكار أن هنالللك اليللوم أكللر 

مللن 6700 عملللة رقميللة يتللّم تداولهللا والتعامللل معهللا عامليللاً، 

بللل وال يللزال سللوق العمللات الرقميللة يشللهد منللواً متزايللًدا 

كل يللوم، مشللراً إىل أنلله يف الوقللت الللذي تعتللر فيلله عملللة 

»البيتكويللن« العملللة الرقميللة األشللهر واألعللىل قيمللة، فللإن 

هنالللك العديللد مللن الللرشكات التللي بللدأت بإصللدار عملتهللا 

الرقميللة الخاصللة، والتللي ميكللن اسللتخدامها لللرشاء الخدمللات 

واملنتجللات مللن هللذه الرشكللة تحديللًدا )األمللر أشللبه بتلللك 

النقللاط التللي تكسللبها عنللد رشائللك بضائللع مللن موقللع معللني، 

والتللي ميكنللك اسللتبدالها فيللام بعللد مببلللغ مللايل حقيقللي 

تسللتخدمه لللرشاء منتجللات مللن املوقللع نفسلله وليللس أي 

موقللع آخللر(، بالتللايل فنحللن اآلن نتحللدث عللن أمللر واقللع 

وموجللود.

وأكللد أن االسللتثامر يف العمللات الرقميللة يختلف عن االسللتثامر 

يف مللرشوع حقيقللي مللدروس تللزداد قيمتلله مبللرور الوقللت 

يف ضللوء املخاطللر، وبسللبب التذبللذب الللذي حللدث مؤخللراً 

فإنلله اليعتللر اسللتثامراً آمنللاً، علللامً أن العديللد مللن الصناديللق 

االسللتثامرية كانللت تخصللص نسللبة معينللة لاسللتثامر بهللذه 

العمللات بهللدف توزيللع وتنويللع املخاطللر حيللث يكللون مديللر 

الصنللدوق مسللتثمراً يف أسللهم، وسللندات، ذهللب ومعللادن، 

ونسللبة يف العمللات االفرتاضيللة، إال أن املسللتثمرين وعنللد 

انخفللاض قيمللة هللذه العمللات عزفللوا عللن االسللتثامر فيهللا. 

ويؤكللد بنللك فلسللطني أنلله ال يفكللر يف االسللتثامر أو التللداول 

بالعمللات االفرتاضيللة حفاظللاً عللىل أمللوال املودعللني وتجنبللاً 

لتعريضهللا أليللة مخاطللر مرتفعللة.

هل من األفضل إصدار تعليامت جديدة؟
يضيللف يف ظللل الطلللب واالزديللاد الكبللر مللن الجمهللور 

الفلسللطيني عللىل االسللتثامر بهللذه العمللات، يللرى بنللك 

فلسللطني أنلله وبللدالً مللن حجللب ومنللع التعامللل مللع هللذه 

العمللات، فللإن مللن األوجللب أن يتللم إصللدار تعليللامت مللن 

سلللطة النقللد تنظللم هللذه العمليللة وفللق ضوابللط محللددة 

وتكللون عللىل مسللؤولية املسللتثمر نفسلله وأن يتللم السللامح 

املمكللن  )ومللن  ذاتهللا  بحللد  معينللة  بعمللات  بالتللداول 

بنك فلسطني:
ال ندعم التوجه لتداول العمالت االفرتاضية
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»البيتكويللن« فقللط بشللكل مبللديئ( وبعللد ذلللك يتللم زيللادة 

العمللات تدريجيللاً وفقللاً آلليللة عمللل كل عملللة، ومللن املمكللن 

أن يكللون ذلللك التللداول مللن خللال رشكات الوسللاطة القامئللة 

بتللداول  مختصللة  رشكات  ترخيللص  خللال  مللن  أو  حاليللاً 

العمللات والعمللات االفرتاضيللة ولكللن بتعليللامت وضوابللط 

محللددة تضبللط آليللة عمللل هللذه الللرشكات.

وأشللار الشللوا إىل أن املسللتثمرين يف هللذه العمللات لديهللم 

بطاقللات  حاليللاً  ويسللتخدمون  باالسللتثامر  ورغبللة  قناعللة 

فيللزا إرسائيليللة أو أجنبيللة أو يتللم فتللح حسللابات بللرشكات 

»التللداول« املنتللرشة حللول العللامل أو مللن خللال البنللوك 

العامليللة األخللرى التللي تسللمح بالتللداول بهللذه العمللات لذلللك 

مللن األفضللل التعامللل بهللا محليللاً.

وأكللد أن تعليللامت سلللطة النقللد الحاليللة )التللي متنللع التعامللل 

بالعمللات االفرتاضيللة وحجللب إمكانيللة تداولهللا مللن خللال 

القطللاع املللريف يف فلسللطني(، سلليكون للله أثللر سلللبي عللىل 

توثيللق العمليللات املاليللة، حيللث إن عمليللة رشاء العمللات 

االفرتاضيللة وتداولهللا مللن خللال القطللاع املللريف يضمللن 

بالعمللات  للتعامللل  الهادفللة  املاليللة  التعامللات  توثيللق 

االفرتاضيللة، وأن حجبهللا يعنللي توجلله الراغبللني يف االسللتثامر 

وكذلللك املتداولللني واي أشللخاص يقدمللون خدمللات االسللتثامر 

يف العمللات االفرتاضيللة، إىل تبللادل األمللوال وتنفيللذ عمليللات 

رشاء وبيللع وتللداول العمللات االفرتاضيللة مللن خللال قنللوات 

املرفيللة  املاليللة  والشللبكة  اإلطللار  خللارج  أخللرى  دفللع 

الفلسللطينية، ومبللا يشللكل مخاطللر متعلقللة بغسللل األمللوال 

ومتويللل »االرهللاب«.

كملخللص بالنهايللة، فللإن بنللك فلسللطني يؤيللد عللدم التعامللل 

والتللداول بهللذه العمللات يف الوقللت الحللايل لحسللاب البنللك 

للمسللتثمرين  املجللال  هللذا  فتللح  رضورة  مؤكللداً  نفسلله، 

أنفسللهم بتحمللل مخاطللرة االسللتثامر والتللي هللم يعلمونهللا 

جيللداً، وأن يتللم االسللتثامر بهللذه العمللات عللن طريللق رشكات 

متخصصللة يتللم ترخيصهللا وفللق األصللول أو مللن خللال رشكات 

الوسللاطة القامئللة أو البنللوك الفلسللطينية ضمللن ضوابللط 

ومحللددات معينللة لللي يسللتفيد القطللاع املللريف الفلسللطيني 

مللن هللذا السللوق يف ضللوء االقبللال الفلسللطيني )خاصللة مللن 

األفللراد( عللىل االسللتثامر بهللذا املجللال.
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يقللول سللامة خليللل الرئيللس التنفيللذي للبنللك 

الوطنللي إنلله يجللب التفريللق مللا بللني العمللات 

املشللفرة غللر الرسللمية والتللي ال تتبللع لحكومللات 

أو جهللات رسللمية، وال تسللتند قيمتهللا إىل أسللاس 

اقتصللادي مثللل الللل  Bitcoin  وشللبيهاتها، ومللا بللني 

عملللة رقميللة رسللمية تصللدر عللن جسللم رسللمي 

ولديهللا قيمللة مسللتندة إىل معيللار اقتصللادي واضللح 

ال تتغللر بللني ليلللة وضحاهللا مبكاسللب أو مخللارس 

وتكللون صالحللة للتللداول الرسللمي.

وأشللار إىل أن وجللود عملللة رقميللة رسللمية للللدول 

هللو توجلله عاملللي وموجللود يف أوروبللا والصللني 

واليابللان وغرهللا حاليللاً، منوهللاً يف الوقت نفسلله إىل 

أن الوضللع يف فلسللطني مختلللف، فبنللود بروتوكللول 

باريللس االقتصللادي ال متكللن فلسللطني مللن إصللدار 

عملللة منفصلللة، لذلللك التوجلله الفلسللطيني بهللذا 

الشللأن يجللب أن يركللز عللىل تقليللل اسللتخدام 

النقللد وزيللادة اسللتخدام وسللائل الدفللع اإللكللرتوين 

لعمليللات البيللع والللرشاء.

وأضللاف خليللل »تللداول العمللات الرقميللة غللر 

الرسللمية للله مخاطللر مرتفعللة جللداً مثلللام ذكللرت 

سللابقاً، وال يوجللد عليهللا أي نللوع مللن الرقابللة، 

لذلللك نركللز عللىل إصللدار نللرشات توعيللة مبخاطرهللا 

لعمائنللا واملواطنللني الفلسللطينيني بشللكل دوري 

للعللزوف عللن التعامللل بهللا«.

بشللأن  النقللد  سلللطة  تعليللامت  وبخصللوص 

منللع تللداول هللذه العمللات يف فلسللطني، قللال 

خليل«طاملللا أن هللذه العمللات تفتقللر للغطللاء 

الرسللمي وتتذبللذب قيمتهللا بشللكل كبللر يف مللدة 

زمنيللة قصللرة لعللدم اسللتنادها إىل أسللاس اقتصادي، 

فخطللر التعامللل بهللا مرتفللع جللداً«.

وتابللع »هنالللك أصللوات تطالللب برشعنللة هللذه 

العمللات ووضللع محللددات وقوانللني لهللا بسللبب 

اإلقبللال الكبللر عليهللا مللن قبللل الفلسللطينيني، إال أن 

مخاطرهللا سللواء عللىل األفللراد أو االقتصللاد الوطنللي 

أعللىل بكثللر مللن ميللزات االسللتثامر بهللا، وتنظيللم 

التعامللل بهللا وتداولهللا بشللكل رسللمي خطر جللداً«.

البنك الوطني:
البّد من التفريق بني العمالت الرقمية واملشفرة
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مللن جهتلله، يقللول د. عللامد السللعدي مديللر عللام البنللك 

اإلسللامي الفلسللطيني »ينطلللق موقفنللا يف هللذا الجانللب 

مللن موقللف الرشيعللة اإلسللامية الغللراء مللن هللذه العمللات، 

حيللث يوجللد إجللامع فقهللي عللىل عللدم جللواز التعامللل 

بالعمللات املشللفرة كونهللا افرتاضيللة وال تدخللل يف العمليللة 

اإلنتاجيللة التنمويللة كللام ال تجتمللع فيهللا الصفللات الثللاث 

للنقللود، حيللث إنهللا غللر مغطللاة بأصللول ملموسللة )ذهللب 

أو فضللة(، وال تتمتللع بالقبللول العللام بللني النللاس، وال تصللدر 

بشللكل رسللمي مللن البنللوك املركزيللة حللول العللامل فتمتلللك 

القللوة القانونيللة بذلللك«.

هللذه  تحريللم  يف  اإلسللامية  الرشيعللة  تسللتند  ويضيللف« 

العمللات إىل كونهللا تحمللل مخاطللر عاليللة وتحللد مللن قللدرة 

األفللراد والللدول عللىل حفللظ املللال الللذي يعللد املقصللد الثللاين 

مللن مقاصللد الرشيعللة اإلسللامية، باإلضافللة إىل احتامليللة 

وقللوع املتعاملللني بهللا يف الغللرر واملقامللرة األمللر الللذي تحرملله 

الرشيعللة اإلسللامية، وللتوضيللح هنللا فللإن هللذا التحريللم 

ليللس للعمللات املشللفرة بحللد ذاتهللا ألنهللا عمليللة إلكرتونيللة 

مرشوعللة، وإمنللا ملللا يرتتللب عليهللا مللن مضاربللات وضيللاع 

لألمللوال وفقللدان األصللل أو الضامللن للله«.

وأشللار إىل أن موقللف الرشيعللة اإلسللامية مللن هللذا العمللات 

ينسللجم أيضللاً مللع الدراسللات االقتصاديللة حولهللا حيللث 

إنهللا تزيللد مللن فللرص التعللرض للمخاطللر واالحتيللال كللام أن 

مقدميهللا غللر مرخصللني وغللر خاضعللني للرقابللة مللن قبللل أي 

جهللة تنظيميللة، واحتامليللة فقللدان العملللة أمللر وارد وال ميكللن 

تافيلله أو التعويللض عنلله أو وجللود جهللة رقابيللة أو قانونيللة 

لحاميللة املتعاملللني بهللا.

وتابللع السللعدي«موقفنا ال يقللف عنللد عللدم التعامللل مللع 

هللذه العمللات وإمنللا ميتللد إىل توعيللة العمللاء مبخاطرهللا 

كونهللا غللر رشعيللة وعاليللة التذبللذب وتلحللق خسللائر فادحللة 

بهللم وقللد تسللتخدم يف متويللل أنشللطة غللر مرشوعللة، وهللي 

عرضللة أيضللاً لجرائللم االحتيللال والقرصنللة اإللكرتونيللة«.

وبخصللوص تعليللامت سلللطة النقللد، يقللول السللعدي«نرفض 

التعامللل بهللذه العمللات انطاقللاً مللن عللدم توافقهللا مللع 

أحللكام ومبللادئ الرشيعللة اإلسللامية، وهللذا يتوافللق أيضللاً مللع 

مللا صللدر مللن تعليللامت مللن سلللطة النقللد الفلسللطينية مبنللع 

التعامللل بهللذه العمللات نظللراً ملخاطرهللا العاليللة، فبالرغللم 

مللن اإلقبللال عللىل تلللك العمللات ومللا قللد ينتللج عنهللا مللن 

أربللاح فوريللة أو رسيعللة إال أن املخاطللر املرتتبللة عللىل التعامللل 

بهللا هللي أكللر بكثللر، ومللا جللرى نللرشه مللن تعليللامت بهللذا 

الخصللوص يهللدف للحفللاظ عللىل اسللتقرار القطللاع املللريف 

ومتانتلله، حيللث إن العمللات املشللفرة عاليللة املخاطللر وقللد 

تسللتخدم يف أنشللطة غللر مرشوعللة كللام أنهللا تفتقللد للللرشوط 

األساسللية الللازم توافرهللا يف أي عملللة«.

البنك اإلسالمي الفلسطيني
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أكللد املديللر العللام للبنللك اإلسللامي العللريب هللاين 

نللارص تأييللده لعللدم االسللامح بتللداول العمللات 

املشللفرة أو االسللتثامر فيهللا كونهللا ذات مخاطللر 

مرتفعللة وذلللك لعللدة أسللباب مللن أهمهللا:

العملللة االفرتاضيللة يتللم التعامللل بهللا فقللط 	 

عللر شللبكة اإلنرتنللت دون وجللود فيزيللايئ لهللا، 

وتسللتخدم التشللفر وقاعللدة بيانللات تسللمح 

بتحويللل األمللوال برسعللة ورسيللة خللارج نظللام 

الدفللع املركللزي التقليللدي. 

عللدم وجللود الترشيعللات والقوانللني واألسللواق 	 

فيهللا  املسللتثمريني  تحمللي  التللي  الرسللمية 

وتنظللم عمليللة تداولهللا ومراقبتهللا وبالتللايل 

فهللي عرضللة أكللر لعمليللات االحتيللال.

أي 	  مللن  مدعومللة  غللر  الرقميللة  العملللة 

أو  عمللات  سلللة  يقابلهللا  وال  مركللزي  بنللك 

ذهللب وبالتللايل فللإن قيمتهللا تحللدد بنللاء عللىل 

الطلللب والعللرض يف السللوق ودون وجللود أيللة 

قيللود تحللدد سللقوف معينللة لحجللم االرتفللاع 

تعللرض  وبالتللايل  أسللعارها  يف  واالنخفللاض 

املسللتثمر إىل خسللارة اسللتثامره بشللكل أكللر.

تعللرض املسللتثمر فيهللا ملخاطللر األمللن السلليراين 	 

مبعنللى تعرضلله الخللرتاق وهجللامت وقرصنة

التعاملل 	  تحريلم  تلم  الرشعيلة  الناحيلة  ملن 

بالعملات االفرتاضية، حيث أصلدرت دار اإلفتاء 

مللا  بهلا  التعاملل  بتحريلم  فتلوى  الفلسلطينية 

باملقاملرة. وإرتباطهلا  رضر  ملن  تحتويله 

وأكللد نللارص أن التعليللامت املشللددة الصللادرة عللن 

سلللطة النقللد الفلسللطينية مللا هللي إالّ لحاميللة 

نظللام املدفوعللات املحللي الفلسللطيني مللن التعرض 

أليللة مخاطللر قللد تنشللأ نتيجللة تللداول الجهللاز 

املللريف للعمللات الرقميللة وكذلللك للحفللاظ عللىل 

أمللوال املودعيمللن واملسللتثمرين، وعللدم تعرضهللم 

لاحتيللال حيللث إن العملللة االفرتاضيللة يصدرهللا 

أشللخاص مجهللويل الهويللة، عللدا عللن الحللد مللن 

مخاطللر اسللتخدام هللذه األمللوال يف األعللامل غللر 

املرشوعللة. 

البنك اإلسالمي العريب
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االسللرتاتيجيي  التخطيللط  إدارة  رئيللس  يقللول 

والتحللول الرقمللي يف بنللك القللدس زيللد جللراب إن 

األنظللار توجهللت بشللكل كبللر للعمللات الرقميللة 

فهللي بللكل تأكيللد مللن أقللوى أسللواق التللداول يف 

الفللرتة الحاليللة. وأضللاف« نحللن نؤمللن أن هللذه 

العمللات هللي واقللع يجللب التعامللل معلله وهللي 

املسللتقبل ويجللب العمللل عللىل تبنيهللا لكللن ضمللن 

ضوابللط محللددة، فالقلللق الكبللر هللو يف اسللتثامر 

وتعامللل املواطنللني بهللذه العمللات املشللفرة يف 

مجللال املضاربللات سللعياً منهللم لتحقيللق الربللح 

الرسيللع، لذلللك يجللب التفكللر بللأن تكللون هللذه 

العمللات كوسلليلة للدفللع وتناقللل األمللوال«. 

ويتابللع »نحللن مهتمللون يف االسللتثامر يف تكنولوجيللا 

الللل blockchain وتبنللي العمللات الرقميللة يف نطاق 

املدفوعللات وتحويللل األمللوال وليللس لاسللتثامر 

بغللرض املضاربللة وإمنللا بهللدف مواكبللة التطللور يف 

النظللام النقللدي«.

جللراب  قللال  النقللد،  سلللطة  تعليللامت  وحللول 

»التشللدد الكبللر هللو غللر منطقللي وغللر صحللي 

ألنلله يسللمح لبعللض األشللخاص التعامللل بهللذه 

العمللات مللن خللال طللرق ملتفللة عديللدة، ومللن 

األفضللل دراسللة املوضللوع بكافللة تفاصيللله واالطللاع 

عللىل آليللة تعامللل البنللوك املركزيللة يف دول العللامل 

للسللامح  طللرق  وإيجللاد  العمللات،  هللذه  مللع 

لألشللخاص واملؤسسللات للتعامللل بهللذه العمللات 

ضمللن ضوابللط محللددة تحمللي املجتمللع مللن 

مخاطرهللا كونهللا غللر مضمونللة مللن قبللل أيللة جهللة 

وال توجللد قوانللني منظمللة للتعامللل فيهللا«.

وأضاف«لكللن يف نفللس الوقللت متكنللا مللن مواكبللة 

التطللور الللذي يحصللل يف العللامل يف هللذا املجللال، 

هللذه العمللات سللتصبح أمللراً واقعللاً يف املسللتقبل، 

ولذلللك ال بللد أن نحللاول أن نفهمهللا مبكللراً وتبنيهللا 

بشللكل مبللديئ يف مجاالتهللا العللدة وضمللن ضوابللط 

متنللع املضاربللة«.

بنك القدس
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سلطة النقد:
لهذه األسباب حظرنا التعامل مع العمالت االفرتاضية

مللن جهتلله، أوضللح محافللظ سلللطة النقللد الفلسللطينية د. 

فللراس ملحللم أن العمللات االفرتاضيللة متثللل شللكاً مللن أشللكال 

العمللات الرقميللة، وتتوفللر بصللورة رقميللة فقط وغر ملموسللة 

االفرتاضيللة،  بالعملللة  سللميت  وقللد  التقليديللة،  كالعملللة 

كونهللا مجهولللة املنشللأ تحللايك الواقللع االفللرتايض، وال متتلللك 

رقللامً متسلسللاً، وال أيللة وسلليلة أخللرى تتيللح تتبعهللا. وقالللت 

سلللطة النقد«لذلللك يللرى الكثللر مللن املحلليللني واالقتصاديللني 

والخللراء أن مثللل هللذه العمللات هللي أقللرب إىل األصللل منهللا 

للعملللة، كونهللا تفتقللر إىل الللرشوط األساسللية الللازم توفرهللا 

يف أي عملللة ممثلللة بكونهللا وسلليلة مقبولللة للدفللع، ومخللزن 

للقيمللة ومسللتودع لهللا، ووسلليلة إبللراء الذمللة«.

ولفت املحافظ إىل أن سللطة النقلد اتجهت، كغرها من البنوك 

املركزيلة العامليلة واإلقليميلة، إىل حظلر قيام املصارف بتسلهيل 

رشاء العملات االفرتاضيلة لصالح العماء. ولهلذه الغاية، قامت 

بإصلدار إعلان للمواطنني تحذرهلم من التعامل مع ما يسلمى 

بالعملات االفرتاضيلة، مللا تحملله ملن مخاطلر مرتفعلة كونهلا 

غلر مضمونلة من قبل أيلة جهة، باإلضافلة إىل أن كافة الجهات 

واألطلراف التلي تقلدم وتتعامل بهلذه العمات غلر خاضعة أو 

مرخصلة ملن قبلل أي جهة رقابيلة. ناهيك علن التذبذب الكبر 

يف مسلتويات أسلعارها، األملر اللذي قلد يلحلق خسلائر فادحة 

باملتعامللني بها.

بهذه  التعامل  عن  يتمخض  قد  مام  الرغم  عىل  أنه  إىل  وأشار 

أن  إال  الرسيعة،  أو  الفورية  املكاسب  بعض  من  العمات 

الدراسات  العديد من  مخاطرها أكر من فوائدها، خاصة وأن 

التي حاولت تقييم األثر املحتمل للتعامل بالعمات االفرتاضية 

التي  املواتية،  غر  والتأثرات  املخاوف  من  جملة  أبرزت  قد 

تتعدى التقلبات السعرية الحادة ومخاطرها عىل املواطنني.

ورغلم هلذا الحظلر علىل التعاملل بهلذه العملات، فقلد يلجلأ 

البعلض إىل طلرق وأسلاليب غلر رسلمية للتعاملل بهلا بغيلة 

تحقيلق بعلض املكاسلب الرسيعلة والفوريلة. لذلك فقلد يكون 

التشلدد القانوين يف نرش ثقافة االسلتثامر يف العمات االفرتاضية 

علىل درجلة كبلرة ملن األهميلة، يف ظلل إقبلال بعلض األفلراد 

علىل تللك األرباح الرسيعة. مع تأكيد سللطة النقلد أن التعامل 

بالعملات االفرتاضيلة ينطلوي علىل العديلد ملن املخاطلر التي 

تفلوق الفوائلد التلي ميكلن تحقيقهلا ملن وراء هلذا التعامل.

أدى  قد  االفرتاضية،  بالعمات  املتزايد  االهتامم  هذا  أن  وأكد 

املركزية حول  البنوك  العديد من  تنامي اهتامم  املقابل إىل  يف 

يف  وتضمينها  الرقمية  بالعمات  النقد  سلطة  فيها  مبا  العامل، 

إصدار عمات  إمكانيات  ودراسة  والتجارية،  املالية  التعامات 

رقمية خاصة بالبنوك املركزية، ومحاولة االستفادة من الفوائد 

التي ميكن أن توفرها هذه العمات يف مجال رفع كفاءة نظم 

املدفوعات وزيادة الشمول املايل، وغرها.

ولفلت إىل أن جائحلة )كوفيد-19( قد سلارعت يف ظهور مامح 

اقتصلاد عامللي جديلد يعتمد علىل التعامل بالدفلع الرقمي عر 

بطاقلات االئتلامن واسلتخدام تطبيقلات الدفلع علر اإلنرتنلت، 

وتلؤرش لبدايلة انتهلاء علر العملات الورقيلة والتوجله نحلو 

االسلتثامر يف العملات الرقميلة الصلادرة علن البنلوك املركزية.

هل هي أداة تحوط مايل؟
يقول محافظ سلطة النقد إنه من املعروف عادة أنه يف حاالت 

التضخم يلجأ املستثمرون، أفراداً أم مؤسسات، إىل التحول نحو 

املاذات اآلمنة، ومن بينها الذهب. فهل من املمكن أن تكون 

العمات االفرتاضية من ضمن هذه املاذات؟

إن منللارصي العمللات االفرتاضيللة غالبللاً مللا يدعللون أن هللذه 

العمللات متثللل أفضللل تحللوط ضللد ارتفللاع أسللعار املسللتهلك. 

بحيللث  العمللات مصممللة  أن هللذه  ذلللك،  وحجتهللم يف 
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تكللون كميللة املعللروض منهللا محللدودة، وذلللك عللىل عكللس 

الللدوالر األمريللي أو أيللة عملللة أخللرى. وهللذا مللا دفللع الكثللر 

مللن املتداولللني واملسللتثمرين إىل ضللخ اسللتثامرات كبللرة يف 

هللذه العمللات. وخصوصللاً عندمللا كانللت معللدالت الفائللدة 

الحقيقيللة أقللل مللن مسللتوى التضخللم كللام يف العللام .2020

ويتسللاءل: طاملللا كانللت هللذه العمللات أداة تحللوط ضللد 

التضخللم، فهللل ميكللن أن تنخفللض أسللعارها أيضللاً، وبالتللايل 

يخللرس املتداولللون واملسللتثمرون رؤوس أموالهللم؟، مشللرة إىل 

أن ذلللك حصللل فعللاً خللال الفللرتة القليلللة املاضيللة، التللي 

شللهدت فيهللا أسللواق العمللات االفرتاضيللة حالللة مللن الرتاجللع 

الكبللر، يف إشللارة إىل تراجللع الثقللة بهللدة العمللات.

وأضللاف »لعللل هللذا الرتاجللع يرتبللط بالعديللد مللن األسللباب، 

التللي قللد يكللون أحللد أهمهللا سياسللات االحتياطللي الفيللدرايل، 

الللذي لجللأ منللذ شللهر آذار املللايض إىل رفللع أسللعار الفائللدة 

األمريكيللة أكللر مللن مللرة تباعللاً ملواجهللة التضخللم. فمللن 

جهللة يعللد إجللراء الفيللدرايل تحللوالً عكسللياً يف السياسللات 

التللي عللززت االرتفللاع يف أسللعار العمللات االفرتاضيللة يف العللام 

2020، ومللن جهللة أخللرى جعللل الحجللة التللي تصللف العمات 

االفرتاضيللة يف أمللان مللن التضخللم تتصللًدع«.

 ولفللت إىل مسللألة أخللرى تتعلللق بعللدم وجللود تاريللخ 

طويللل لهللذه العمللات مبللا يكفللي إلثبللات صحللة كونهللا 

تشللكل تحوطللاً فعللاالً. فحتللى الذهللب الللذي يعتللر مللن أكللر 

املللاذات أمانللاً كان يف أكللر مللن مللرة عرضللة الرتفللاع األسللعار 

وانهيارهللا. كللام أن هللذه العمللات شللهدت تأرجحللاً كبللراً يف 

أسللعارها خللال عمرهللا القصللر، وألسللباب ليللس لهللا عاقللة 

بالتضخللم، نظللراً لكللون أسللعارها ال ترتبللط بدرجللة أساسللية 

بقاعللدة العللرض الطلللب فحسللب، بللل هنللاك قللوى املضاربللة، 

والرغبللة يف االحتفللاظ بهللذه العمللات، األمللر الللذي يجعللل 

أسللعارها تتقلللب بشللكل كبللر.

ونللوه إىل أنلله مللن املمكللن أن يكللون أليللة موجللة تضخللم 

تأثللر معاكللس عللىل هللذه العمللات، وخصوصللاً إذا تسللبب 

التضخللم يف حللدوث ركللود اقتصللادي، مللا يدفللع املسللتثمرين 

إىل االبتعللاد عللن األصللول التللي تنطللوي عللىل خطللورة أكللر 

كالعمللات االفرتاضيللة. وهللذا مللا حصللل خللال األسللابيع 

القليلللة املاضيللة، عندمللا تسللبب املسللتثمرون القلقللون مللن 

التضخللم يف رفللع العائللد عللىل سللندات الخزينللة، ويف نفللس 

الوقللت تراجللع أسللعار العمللات االفرتاضيللة.

وأشللار إىل أن التعامللل والتللداول بالعمللات االفرتاضيللة يتللم يف 

العللادة مللع إخفللاء هويللة املتعاملللني وخللارج سلليطرة البنللوك 

املركزيللة والجهللات اإلرشافيللة األخللرى، مللا يجعلهللا تشللكل 

تحديللاً حقيقيللاً للنظللام املللايل كونهللا تسللمح ملعامللات النقللد 

بللدون وسلليط مللايل أو بنللك مركللزي، وبالتللايل فهللي متقلّبللة، 

ومحفوفللة باملخاطللر، وغللر شللفافة. مثللل هللذا الوضللع عللزز 

مللن املخللاوف املتعلقللة بإمكانيللة اسللتخدام هللذه العمللات 

ودفللع  »اإلرهللاب«،  ومتويللل  األمللوال  غسللل  عمليللات  يف 

بالعديللد مللن الللدول إىل التحذيللر الواضللح والريللح مللن 

مخاطللر اسللتخدام هللذه العمللات يف عمليللات غسللل األمللوال 

ومتويللل »اإلرهللاب«، بللل ومعاقبللة مللن يقللوم بالتعامللل بهللذه 

العمللات مبوجللب قانللون غسللل األمللوال.
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الرئيس التنفيذي لبنك القدس

صالح هدمي... خربة 26 عاماً يف القطاع املرصيف، 
نجح يف التعامل مع الضغوطات

الوصــول إىل أعــى ســلم النجــاح مل يكــن أمــراً يف املتنــاول، لــوال شــخصية قياديــة ال تؤمــن باألحــام بــل بوضــع األهــداف واالجتهــاد 

لتحقيقهــا منــذ البدايــة، شــغفه وحبــه للنجــاح منــذ الصغــر جعــل منــه مــرصيف ذو بصمــة كبــرة، اكتســب مهاراتــه يف وقــت مبكــر 

مــن عمــره، صــاح هدمــي منــوذج بالقطــاع املــرصيف نــود أن نعــرف عنــه أكــر يف تحــت الضــوء.

البداية 1996
كانت بداية املسرة املهنية لصاح هدمي يف البنك العريب-  فلسطني 

عام 1996 واستمرت حتى العام 2016 حيث عمل كموظف مقاصة 

البداية، إذ استطاع أن يضع أهدافه ويحققها بعد  ومن هنا كانت 

ذلك استلم أمني صندوق لفرتة مؤقتة، ليواظب صاح عىل االستمرار 

يف شغفه وحبه للنجاح ليتم ترقيته إىل رئيس قسم الحواالت الواردة 

والصادرة وتبديل العمات وبعدها ضابط تسهيات تجارية ومن ثم 

املواقع  أثبت جدارته وكفاءته يف هذه  متداول سوق نقدي، وحني 

جرى ترقيته إىل مدير دائرة الخزينة، وبعد هذا التسلسل والتطور 

حاز هدمي عىل ثقة إدارة البنك العريب وُعني مدير قطاع الرشكات 

أهدافه  سقف  لرفع  فلسطني  العريب  البنك  يف  املالية  واملؤسسات 

ويبذل الجهد لتحقيقها، فخراته املرتاكمة عىل مدار 20 عاماً أسهمت 

يف صقل مهارته اإلدارية واملهنية، وهو ما مكنه من الحصول عىل ثقة 

مجلس إدارة بنك القدس يف العام 2016 وتم اختياره ملوقع الرئيس 

أهم  أحد  كونه  كبرة  بأهمية  يحظى  الذي  القدس  لبنك  التنفيذي 

البنوك العاملة يف القطاع املريف الفلسطيني.

خارج نطاق العمل
ويلتقي  االجتامعية  زياراته  يف  عمله  نطاق  خارج  هدمي  ينشط   

باألصدقاء، مُيارس هوايات كثرة منها السفر ركوب الدراجة الهوائية 

والسباحة والغناء أحيانا.
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نصائحه للجيل الشاب 
من أجل تحقيق النجاح

يرى صاح بأن االستشارة من أهم النصائح 

التي  للحكمة  تطبيقاً  الشاب وذلك  للجيل 

أن  ويضيف  استشار،  من  خاب  ما  تقول 

من  واضحاً  إليه  تصبو  وما  هدفك  يكون 

البداية، إضافة إىل ثقتك بنفسك والتكيف 

مع كل ما هو جديد وتوسيع املعرفة خارج 

حدود الوظيفة التي تشغلها يساعدك عىل 

يرى صاح  كام  باملستقبل،  شاغر  أي  ملئ 

هدمي أن عدم التنازل عن القيم واملبادئ 

واألخاق واالغراءات مهام بلغت واالنتامء 

للمؤسسة هي من النصائح الثابتة وبالتايل 

النجاح هنا يحتاج إىل وقت فقط.

روح الفريق والعمل 
الجامعي

وأسلوبه  العمل  بطاقم  عاقته  وحول 

إىل  يُشر صاح  مناسباً  يراه  الذي  القيادي 

أن العمل مببدأ روح الفريق الواحد يساهم 

عىل  حرصه  جانب  إىل  النجاح،  تحقيق  يف 

يعطي  فهو  الشخصية  املساحة  احرتام 

اختصاصه  مجال  يف  كا  لآلخر  مساحة 

ومستمع جيد للزماء.

أجمل اللحظات 
ومواقف أثرت يف 

حياته
الجميلللة  اللحظللات  أن  صللاح  يؤكللد 

كثللرة التللي عاشللها خللال فللرتة عمللله 

وهللي التقللدم والتطللور الوظيفللي وتبللوء 

مناصللب عليللا وهللذا املشللهد تكللرر كثللراً، 

مؤكللداً عللىل أنهللا نتللاج املهللارات املميللزة 

والنصائللح التللي تللم ذكرهللا سللابقاً.

التي أثرت يف حياته خال  وحول املواقف 

مسرته املهنية قال »أنها ال تخلو من وجود 

كان  حيث  الذاكرة«  يف  ُحفرت  أحداث 

مجال عمله ومنصبه يف دائرة الخزينة

 - وهام:  منهم  موفقان  صاح  يستذكر 

»عندما كنت يف دائرة الخزينة آنذاك تأثرت 

 Stennen Armin عند وفاة مديري املبارش

كام تأثرت بوفاة مديري السابق أيضا خالد 

أبو حجلة« )رحمهم هللا جميعاً(.

 النظرة املستقبلية
وبالتطلرق إىل خططله للمسلتقبل املهنلي 

أشلار هدملي علىل أن التفلاؤل هلو سليد 

املوقلف للذا فهلو مسلتمر بالعملل الجلاد 

دون توقلف ويبلذل الجهلد األكلر للحفاظ 

علىل املوقلع الحلايل. 

الشخصية التي تأثر بها
 ملازن أبلو حمدان املدير االقليمي األسلبق 

 -Stennen  Armin و  العلريب   للبنلك 

أكلر  ملن   Head  Global  Treasury

إيجابيلا  بهلام  تأثلرت  التلي  الشلخصيات 

يتمتعلان  النهلام  وذللك  صلاح  يقلول 

أنهلام  إضافلة  الخللق  ودماثلة  بالتواضلع 

املوظفلني. يّقلدران 

الجانب غري املريئ 
للعامة

 يقول صاح: »أن األرسة التي أنتمي إليها 

وأهدي  حيايت  يف  املرشق  الجانب  هي 

سبل  كل  وفرت  التي  فهي  لها  نجاحايت 

النجاح، حيث أقتنص كل فرصة إلسعادهم 

بكل ما أُتيت من طاقة إيجابية بعيداً عن 

التزامات وضغط العمل«. 

صالح هدمي  –  يف 
سطور

• االسم: صاح هدمي	

• البكالوريلوس 	 درجلة  علىل  حاصلل 

بتخصلص عللوم ماليلة ومرفيلة ملن 

.1995 علام  يف  األهليلة  علامن  جامعلة 

• بخرة 	 ومريف  فلسطيني  أعامل  رجل 

أكر من 26 عاماً يف القطاع املريف

• عاقة 	 لها  شهادات  عدة  عىل  حصل 

مبجال املصارف:

- Transition to General Manage-
ment( TGM - )INSEAD Business 
School

- Leading Digital Transformation 
and Innovation( LDTI - )INSEAD 
Business School

- ACI Dealing Certificate 
- Project Management Professional 

(PMP) 
- ICDL Certificate 

• التنفيذي 	 الرئيس  منصب  حالياً  يشغل 

رئيس  كونه  إىل  إضافة  القدس،  لبنك 

أنه  كام  صدارة،  رشكة  إدارة  مجلس 

من  عديد  يف  إدارة  مجلس  عضو 

مثل  واالقليمية  املحلية  املؤسسات 

لنقل  أمان  البنوك يف فلسطني،  جمعية 

األموال واملقتنيات، كذلك شغل منصب 

 Meps رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 

فلسطني وعضو هيئة ادارية يف جمعية 

نادي  ورئيس  برزيت  جامعة  اصدقاء 

روتاري لعامي 2017 و2018.

• القدس 	 يف  هدمي  صاح  السيد  يقطن 

رولني  السيدة  من  متزّوج  الرشقية، 

قضامين، وهو أب لل 3 أطفال )ولدين، 

وبنت(.
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قال  فلسطن-  يف  الله-البنوك  رام 

رسول هللا صىل هللا علية وسلم »من 

تواضع هلل رفعه هللا، ومن تكر خفضه 

نادراً  صفتان  والقوة  هللا«.التواضع 

ومن  واحد،  شخص  يف  تجتمعان  ما 

منحتاه  الصفتان  هاتان  به  اجتمعت 

التي  اإلدارة  وقوة  اآلخرين،  قبول 

يخضع لها املتعاملون معه، وهي من 

أعظم الصفات للقائد التي تجعل من 

بإيجابية  والنصح  النقد  يتقبل  فريقه 

وهمة عالية لتحقيق املطلوب. ناهيك 

محلياً  الطويلة  العملية  الخرة  عن 

قوة،  قوًة عىل  أضافت  التي  واقليمياً 

كان  التي  الصائبة  القرارات  اتخاذ  يف 

لها اثراً كبراً فيام حققه املرف من 

نتائج إيجابية.

العللام  املديللر  الرغللويث  نضللال  ميتلللك 

ملللرف الصفللا خللرًة مرفيللًة وإداريللًة 

واسللعًة ومتعللددة عللىل الصعيديللن املحي 

واإلقليمللي، شللغل خالهللا عللدة مناصللب 

يف مؤسسللات ماليللة كللرى.

ملرف  عاماً  مديراً  ليكون  وصوله  وقبل 

 2016 عام  تأسيسه  لحظة  منذ  الصفا 

من  عدداً  شغل  اللحظة،  هذه  حتى 

لعل  املالية  املؤسسات  يف  الهامة  املناصب 

للبنك اإلسامي  أبرزها أنه كان مديراً عاماً 

إىل  عامي 2014-2011.  بني  الفلسطيني 

املؤسسات  لعدد من  إدارته  جانب 

األردن  من  كل  يف  اإلقليمية  املالية 

العربية  واململكة  والبحرين 

العربية  واإلمارات  السعودية 

املتحدة، ومن أبرز هذه املؤسسات 

يف  التجاري  األهي  البنك  هي 

ورشكة  السعودية  العربية  اململكة 

املرفية  للخدمات   )Hilal  I(

االستثامر  لبنك  التابعة  اإلسامية 

يف  عضويته  اىل  باإلضافة  األورويب، 

مجلس إدارة املجلس العام للبنوك 

يف  اإلسامية  املالية  واملؤسسات 

.CIBAFI العامل

نشاطات وهوايات
يقلول الرغلويث »من شلاور الناس شلاركهم 

امتلاك  القلوة  مصلادر  وملن  عقولهلم، 

نشلاطاته  ملن  أن  إىل  مشلراً  املعلوملة«، 

واهتامماتله املطالعلة يف جميلع املجلاالت 

والسياسلية  الدينيلة  األملور  يف  سليام  ال 

والتثقيلف املسلتمر لللذات. أملا هوايتله ال 

تختللف عن نشلاطاته ويضيلف إليها حب 

واالستكشلاف.  السلفر 

نصيحة للجيل الشاب 
يقللدم الرغللويث نصيحللة للجيللل الشللاب 

قائللاً »ضللع حللداً لطموحاتللك، وحللّول 

معيقاتللك إىل تحديللات تجتازهللا لتصللل إىل 

مللا تصبللو إليلله نفسللك، فلللذة االنتصللار ال 

تكتمللل دون تحللدي ذاتللك أوال واختبللار 

مللدى تحملللك وتفكللرك خللارج الصنللدوق 

لللك  تحقللق  تنافسللية  ميللزات  لخلللق 

الجللدارة«.

اآلخريللن  ِعللَر  مللن  »اجعللل  ويضيللف 

كللام  دروسللاً  ال  منهللا،  تتعلللم  قواعللد 

يقللال لتحللاول دراسللتها مجللدداً، اختللزل 

لتحقيللق  اآلخريللن  تجللارب  واختللر 

كل  أهدافك،واغتنللم  إىل  أرسع  انتقللاٍل 

فرصللة أتيحللت لللك للتعلللم، وال تقللف 

عنللد حللد معللني، مستشللهداً بذلللك بقوللله 

وُح  ۖ ُقــِل ٱلرُّ وحِ تعللاىل ﴿َویَسـَٔــلُونََك َعــِن ٱلرُّ

ــَن ٱلِعلــِم إِالَّ  ِمــن أَمــِر َربِّــی َوَمــاۤ أُوتِیُتــم مِّ

َقلِیــا﴾.

املدير العام ملرصف الصفا
نضال الربغويث...خربة مرصفية ممتدة عىل 

الصعيدين املحيل واإلقليمي
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قائد ومعلم 
املُعللم األملني، اللذي ال يبخلل وال يحجب وال مينلع معلومة، صاحب 

عللٍم واسلع، هو بحر ال ينضلب عطاؤه.

هللو يؤمللن بللك، مينحللك الُفللرص، ويدعمللك.  تُخطللئ فيصوبللك، 

تيللأس فيشللجعك، يُحبطللك اآلخللرون فيشللد مللن أزرك، تنهللي مللا 

بللدأت بلله لينقلللك لخطللوة أخللرى. هكللذا ميكللن وصللف العاقللة 

بللني قائللد معلللم وبللني زمائلله يف العمللل.

يجسلد الرغلويث دور األب اللذي تخطلو معله أوىل خطواتلك بثبات 

وأملان، لتسلر وتكملل مشلوارك بثبلات أملان، نِعلم املُعللم هو. ويف 

لحظلة ملا تُلدرك أنك تللك الشلخصية التي صنعتلك، تتكلم بلسلانه 

وتنقلل تجربتلك الناجحلة معله، لتصنع قصصلاً كبرًة ملن النجاحات 

املتتاليلة التلي تراهلا يف موظفيلك وملن موقلعٍ كنت يوملاً أنت فيه.

هللو قصللة يبللدأ بروايتهللا وتكملهللا أنللت، ويكملهللا مللن بعللدك، هللو 

منجللٌم لقصللص نجاح.

أمللا يف الشللأن األرسي، فالرغللويث صديللق ألبنائلله وزوجتلله ولللكل 

مللن تعامللل معلله، وعاقتلله مبوظفيلله مللا هللي إال انعللكاس لتعامللله 

مللع أبنائلله. نِعللم األب ونعللم الللزوج والصديللق هللو.

أجمل اللحظات
أجملل اللحظلات يف حيلاة الرغلويث يراهلا زملاؤه املوظفلون، وال 

ميكلن أن تشلهدها عيونله، يرونهلا وهلو يوقلع تكرميلاً أو ترقيلة أو 

مكافلأٍة ملوظفلني كان هلو أحلق منهلم بهلا، فهلم نتلاج سلنوات من 

التدريلب واإلرشاف وتصويبهلم وتشلجيعهم، للوصلول إىل اللحظلة 

التلي يحلب أن يراهلا بهلم. وهلذا يشٌء طبيعلي فلإن األب يحب أن 

يلرى أبنلاءه أفضلل منله، نِعلَم األب هلو. 

نظرة إىل املستقبل
االميلان املُطللق بلاهلل سلبحانه وتعلاىل بعلد األخلذ باألسلباب، هكلذا 

ينظلر الرغلويث إىل مسلتقبله وخططه املسلتقبلية، فملن أصدق من 

َ يَْجَعلْل لَلُه َمْخرًَجا * َويَْرزُقُْه ِمْن  هللا قيلا. قلال تعاىل« َوَملْن يَتَِّق هللاَّ

َ بَالُِغ أَْمرِِه  ِ فَُهَو َحْسلبُُه إِنَّ هللاَّ َحيْلُث اَل يَْحتَِسلُب َوَملْن يَتَوَكَّْل َعىَل هللاَّ

ٍء قَْدًرا «.  ُ لِلُكلِّ يَشْ قَلْد َجَعلَل هللاَّ

نضال الربغويث يف سطور
• االسم: نضال ناظم مصطفى الرغويث. 	

• املنصب: املدير العام ملرف الصفا.	

التدرج الوظيفي:
	.2016 مدير عام مرف الصفا منذ تأسيسه عام

	.2016-2015 مستشار للجنة التأسيسية ملرف الصفا

	 مناطللق يف  ناشللطة  مرفيللة  استشللارات  مؤسسللة  إدارة 

.2016-2014 العللريب  الوطللن  مللن  مختلفللة 

	-2011 ًمديللراً عامللاً للبنللك اإلسللامي الفلسللطيني سللابقا

.2014

	 للخدمللات املرفية اإلسللامية i Hilal رئيللس تنفيللذي لرشكللة

التابعللة لبنك اإلسللتثامر األورويب/ ديب. 2008-2006.

	 البنللك األهللي العمليللات االسللرتاتيجية يف  مديللر وحللدة 

.2006-2001 السللعودية  العربيللة  اململكللة  يف  التجللاري 

	 Lynch Merrill of President Vice( ( نائبللاً للرئيللس لللدى

Bank International يف البحريللن 2002-1999.

	 مديللر دائللرة الخزينللة واالسللتثامر والدائللرة املرفيللة الخاصللة

لللدى البنللك العللريب يف األردن 1999-1991.

	 عضللو مجلللس إدارة املجلللس العللام للبنللوك واملؤسسللات

العللامل  )CIBAFI(2017 حتللى اآلن. املاليللة اإلسللامية يف 

	 عضللو اللجنللة التوجيهيللة العليللا لتطويللر الصرفللة اإلسللامية

.IFC يف فلسللطني بالتعللاون مللع

الخربات العملية:
 ميتلللك السلليد نضللال الرغللويث خللرًة مرفيللًة وإداريللًة واسللعًة 

ومتعللددة عللىل الصعيديللن املحللي واإلقليمللي، شللغل خالهللا عللدة 

مناصللب يف مؤسسللات ماليللة كللرى.

الشهادات األكادميية: 
• ماجستر يف االقتصاد واإلحصاء.	

• شهادات مهنية متخصصة ومتنوعة يف العمل املريف.	

الحالة االجتامعية: متزوج.
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املدير اإلقليمي للبنك األهيل األردين - فروع فلسطني 

عيىس باشا.. شخصية قيادية طموحة تؤمن بقوة 
الكلمة والفعل الصادق  

رام الله-البنــوك يف فلســطن- إنلله شللخصية قياديللة 

وطموحللة، متفللاٍن ومخلللص يف عمللله، تقللوده رؤيتلله 

لتحقيللق أهدافلله وأهللداف املجتمللع املحيللط بلله، يؤمللن 

بقللوة الكلمللة والفعللل الصللادق الللذي يتجسللد عنهللا.

إنلله عيللى سللليم صالللح باشللا املديللر اإلقليمللي للبنللك 

األهللي األردين - فللروع فلسللطني والللذي تللدرج  

يف املناصللب اإلداريللة، حيللث شللغل عللدة وظائللف يف 

رشكات ومصللارف مرموقللة، منهللا: مسللاعد مدقللق لللدى 

رشكللة سللاب وأبللو الخللر ورشكاه، ومديللر مللايل يف رشكللة 

مراكللز األعللامل التجاريللة العامليللة، وتللوزع يف عللدة 

مناصللب لللدى البنللك العللريب، وعمللل مديللراً لدائللرة 

االئتللامن لللدى بنللك اإلسللكان، وثللم عمللل مبنصللب 

املديللر العللام يف البنللك التجللاري الفلسللطيني، وصللوالً 

لتوليلله منصللب املديللر اإلقليمللي للبنللك األهللي األردين 

يف فلسللطني.

اميان بقدسية العائلة 
السلليد عيللى باشللا شللخصية اسللتثنائية مللن حيللث حبلله 

للعائلللة وقدسلليتها بالنسللبة للله، وقللد سللعى عللىل مللدار 

سللنوات عمللله يف مختلللف الللرشكات واملؤسسللات للموازنللة 

بللني العمللل والحيللاة الشللخصية، مللع تكريللس الجهللود لللكل 

منهللام بإخللاص وعطللاء يشللهد للله. 

يخلللص السلليد عيللى لعائلتلله ويقللي مللع أفرادهللا أجمللل 

اللحظللات يف حياتلله، ليللؤدي دور األب والللزوج واألخ والصديق 
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والداعللم. يقللول« لللدَي طاقللة كبللرة يف العطللاء لعائلتللي حتللى 

لللو كنللت منهللكاً خللال عمللي«.

ميللي السلليد باشللا أوقللات فراغلله يف قللراءة الكتللب وتصفللح 

املواقللع اإللكرتونيللة واإلخباريللة، والتواصللل مللع أفللراد العائلللة 

واألصدقللاء داخللل فلسللطني وخارجهللا، باإلضافللة ملامرسللة 

رياضللة املللي بصحبللة أبنائلله وتشللارك الحديللث معهللم.

يوجله السليد عيلى رسلالة مفادهلا أنله يبلذل قصلارى جهده 

يف عملله الحلايل تلاركاً التوفيق هلل ليقود مسلرة حياتله. ويقول 

»يسلوع املسليح يف محبتله وغفرانه وتعلمت منله كيف أعيش 

بقداسلة وسلام ومصالحلة ملع نفيس وملع اآلخرين«.

قدرة عىل تقييم املواقف
ينظللر السلليد عيللى باشللا للجيللل الشللاب عللىل أنلله بللذرة 

األمللل ملسللتقبل واعللد، وحيللاة قادمللة تسللودها العدالللة 

والكرامللة واالسللتقامة، مللع إميانلله بقللدرة الشللباب عللىل 

التغيللر اإليجللايب والتطويللر لرسللم سللنوات ميلؤهللا االسللتقرار 

واألمللان ورغللد العيللش.

يتصلف السليد عيلى بالفطنلة وقدرتله علىل تقييلم املواقلف 

وتحليلل الظلروف بحكملة وعقانيلة. ويتميلز أسللوب اإلدارة 

لفريلق  وتحفيلزه  االسلرتاتيجية  ونظرتله  برؤيتله  بله  الخلاص 

العملل، وتوكيلله لهم باملهلام واملسلؤوليات، ومتكينهم ورفدهم 

بامللوارد التلي يحتاجونهلا، علىل أن يلقى منهم اإلخلاص والجد 

يف العملل، وتحقيلق النتائلج بلكل أمانلة ومهنيلة.

أجمل اللحظات
أملا فيام يتعلق باللحظات الشلخصية األجملل يف حياته، فيقول 

السليد عيلى »زواج ابنلي األكلر كان ملن أجملل اللحظلات، 

وأسلأل هللا أن نبقلى معلاً وسلوياً أنلا وأفلراد عائلتي«.

 أملا يف إطلار العملل، فلكل يلوم يف مسلرته املهنية هلي لحظة 

جميللة، ويف املقابلل خلاض يف حياته لحظات حزينلة، واللحظة 

األكلر حزنلاً هي وفاة شلقيقته وشلقيقه، قائاً »خسلارة األخوة 

كبلرة جلداً، وأسلأل هللا أن مينلح الجميع الصحلة والعافية«.

عيىس باشا يف سطور
-متزوج وأب ألربعة أبناء .

-حاصللل عللىل ماجسللتر إدارة أعللامل مللع مرتبللة الللرشف - 

جامعللة برزيللت لعللام 2014 .

-حاصللل عللىل بكالوريللوس محاسللبة مللع مرتبللة الللرشف -  

جامعللة برزيللت لعللام 1988.

ميزات شخصية ومهارات قيادية
• املسللاهمة الفعالللة يف وضللع الخطللط االسللرتاتيجية للبنللك 	

ملواكبللة تطللور الصناعللة املرفيللة.

• القدرة عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك.	

• مهارات قيادية وإدارية وإرشافية عالية.	

• يحقللق 	 مبللا  العمللل  فريللق  وتدريللب  وتوجيلله  إدارة 

البنكيللة. األنشللطة  لكافللة  األهللداف 

• القللدرة عللىل اتخللاذ القللرارات ووضللع الحلللول املناسللبة 	

وإدارة التغيللر.

• املعرفللة باألنظمللة واإلجللراءات والسياسللات املعتمللدة 	

للعمللل املللريف.

• النقللد 	 بتعليللامت وقوانللني وأنظمللة سلللطة  املعرفللة 

. لفلسللطينية ا

• املعرفللة التامللة بكافللة العمليللات املرفيللة وجوانبهللا 	

القانونيللة والفنيللة واملخاطللر املرتبطللة بهللا.

• القدرة العالية عىل تحمل ضغط العمل.	

• القدرة عىل التحليل وحل املشاكل.	

• التخطيط والتنظيم.	

• مهارات التواصل الشفوي والكتايب.	

• مهللارات التفللاوض واالسللتقطاب والقللدرة عللىل بنللاء 	

عاقللات عمللل فعالللة مللع العمللاء.
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رام الله-البنوك يف فلسطن-أنشللأت املؤسسللة الفلسللطينية 

لضللامن الودائللع مبوجللب أحللكام القللرار بقانللون رقللم )7( 

لسللنة 2013، وتتمتللع املؤسسللة بالشللخصية االعتباريللة 

واألهليللة القانونيللة واالسللتقال املللايل واالداري.

وتهللدف املؤسسللة إىل حاميللة حقللوق املودعللني وتعزيللز 

ثقتهللم بالجهللاز املللريف الفلسللطيني، ورفللع مسللتوى 

الوعللي والثقافللة املرفيللة وبشللكل خللاص حللول نظللام 

إدارة  ثقافللة  تعزيللز  عللىل  والعمللل  الودائللع،  ضللامن 

املخاطللر لللدى القطللاع املللريف، وإدارة عمليللة التعويللض 

والتصفيللة بكفللاءة وفعاليللة وبنللاء شللبكة عاقللات دوليللة 

مللع مؤسسللات ضللامن الودائللع حللول العللامل مللن أجللل 

تعزيللز العاقللات وتبللادل الخللرات معهللم.  

الفلسلطينية  املؤسسلة  وتعتلر  كلام 

أساسلياً  ركنلاً  الودائلع  لضلامن 

امللايل  األملان  شلبكة  أركان  ملن 

الفلسلطيني، ومسلاهامً يف االسلتقرار 

امللايل وامللريف يف فلسلطني ومعلززاً 

للثقلة يف النظام املريف الفلسلطيني.

وتضللم عضويللة املؤسسللة جميللع 

فلسللطني،  يف  املرخصللة  املصللارف 

منهللا. واإلسللامية  التجاريللة 

إن وجللود هللذه املؤسسللة يف ظللل 

تزايللد عللدد حسللابات الودائللع يف 

فلسللطني،  يف  املرخصللة  املصللارف 

لهللؤالء  األمللان  لتحقيللق  مهللامً 

املودعللني وتعزيللز ثقتهللم يف الجهللاز املللريف الفلسللطيني، 

النقللد  سلللطة  قبللل  مللن  قللرار  اتخللاذ  حللال  ففللي 

املؤسسللة  سللتتوىل  مللرف،  أي  بتصفيللة  الفلسللطينية 

الفلسللطينية لضللامن الودائللع تعويللض املودعللني بقيمللة 

سللقف التعويللض الفللوري والللذي يبلللغ 20 ألللف دوالر 

أو مللا يعادلهللا بالعمللات األخللرى لللكل عميللل يف البنللك 

الواحللد يف حللال تصفيللة أي بنللك، كللام ويتللم احتسللاب 

سللقف التعويللض لللكل مللوِدع عللىل أسللاس توحيللد جميللع 

ودائعلله املؤّمنللة لللدى العضللو، مبللا يف ذلللك الفوائللد أو 

العوائللد املسللتحقة للله حتللى تاريللخ نللرش قللرار تصفيللة 

تسللتمر  بينللام  الرسللمية،  الجريللدة  يف  العضللو  هللذا 

إجللراءات متابعللة التعويضللات املاليللة املتبقيللة حسللب 

القانللون وإجللراءات التصفيللة.   

ما الذي تعرفه
عن املؤسسة الفلسطينية لضامن الودائع؟

    العدد 91 أيلول 2022   |  21



ملزمللة  األعضللاء  البنللوك  بللأن  بالذكللر  الجديللر  ومللن 

باالفصللاح عللن عضويتهللا باملؤسسللة، وذلللك حسللب املللادة 

رقللم)13( بنللد )2( مللن قانللون املؤسسللة الفلسللطينية 

لضللامن الودائللع والتللي تنللص عللىل أن: »يلتللزم كل عضللو 

بإعللام  الودائللع  الفلسللطينية لضللامن  لللدى املؤسسللة 

عمائلله بعضويتلله بهللا«.  وحسللب املبللدأ رقللم )10( مللن 

املبللادئ األساسللية وتقييللم االمتثللال: »الوعللي العللام: مللن 

أجللل حاميللة املودعللني واملسللاهمة يف االسللتقرار املللايل، 

فمللن الللروري أن يكللون الجمهللور عللىل علللم بصللورة 

مسللتمرة حللول محللددات وفوائللد نظللام ضللامن الودائللع«.

هللذا باإلضافللة إىل أن املؤسسللة تقللوم دوريللاً بوضللع 

مللؤرشات لقيللاس مللدى إنجللاز أهدافهللا، وتتللم عمليللات 

املراجعللة والتقييللم ملسللتوى اإلنجللاز مللن خللال تشللكيل 

لجللان عللىل مسللتوى اإلدارة التنفيذيللة ومجلللس إدارة 

املؤسسللة، بهللدف معالجللة أيللة انحرافللات قللد تحللدث 

وإجللراء  والتقييللم  املتابعللة  منهجيللة  ضمللن  وذلللك 

التعديللات الازمللة.

مللن جهللة أخللرى، فقللد تطللورت املللؤرشات ذات الصلللة 

العمللاء  ودائللُع  بلغللت  حيللث  واملودعللني،  بالودائللع 

الخاضعللة ألحللكام قانللون املؤسسللة حللوايل 15,667.3 

مليللون دوالر يف نهايللة عللام 2021 مقارنللة بللل 14,482.7 

مليللون دوالر يف نهايللة عللام 2020 وبنسللبة منللو بلغللت 

8.18%، علللامً بللأن هللذه الودائللع تعللود لحللوايل 2,171 

ألللف مللوِدع، ومبتوسللط وديعللة بلللغ 7,218 دوالر لعللام 

2021 مقارنللة بللل 1,797 ألللف مللوِدع ومتوسللط وديعللة بلغ 

8,060 دوالراً يف نهايللة عللام 2020، يف حللني تبلللغ نسللبة 

عللدد املودعللني املضمونللة ودائعُهللم بالكامللل وبسللقف 

تعويللض عرشيللن ألللف دوالر أو مللا يعادلهللا بالعمللات 

األُخللرى 93.67% مللن إجللاميل عللدد املوِدعللني الخاضعللة 

ودائعُهللم ألحللكام القانللون يف نهايللة عللام 2021.
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كل الناس

ما تقييمكم لجودة وانتشار خدمة 
الرصافات اآللية يف أماكن سكناكم؟

محافظات-البنوك يف فلسطن- 
تنترش الرصافات اآللية التابعة للبنوك 

العاملة يف فلسطن يف مختلف املحافظات 

الشالية والجنوبية، إذ وصل عددها مع نهاية العام 

2021 إىل )617( رصافاً يف الضفة، و)93( رصافاً يف قطاع 

غزة، أي مبجموع )710( رصافات آلية يف مختلف األرايض 

الفلسطينية. وتحاول البنوك دوماً أن تطور خدماتها يف 

هذا املجال لتقديم خدمات متطورة. فكيف يقيم 

الناس جودة وانتشار خدمة الرصافات اآللية يف 

مكان سكناكم؟ 



26  |  مجلة البنوك يف فلسطني

كل الناس

عبد الرحمن طافش - غزة
محاسب

بشللكل عللام أعتقللد أن الرافللات اآلليللة يف غللزة مريحللة وجيللدة 

وتوفللر الوقللت والجهللد، لكللن أعتقللد رضورة ادخللال فئللة )20( شلليقاً 

إىل تلللك الرافللات نظللراً لحاجللة السللكان لللرف مبالللغ صغللرة 

أحيانللاً. ويف الوقللت نفسلله أرى وجللود رضورة لربللط عمولللة البنللك 

عللىل السللحب وفقللاً للمبلللغ، فللا يعقللل مثللاً أن شللخصاً يريللد أن 

يسللحب مبلللغ )40( شلليقاً يخصللم عليلله عمولللة قدرهللا )3( شللواقل 

كللام أي مبلللغ كبللر. ولخصللم مبلللغ )40( شلليقاً سلليحتاج إىل ايللداع 

مبلللغ )10( شللواقل يك يسللحب مللن الللراف كونلله ال يسللحب أقللل 

مللن هللذ امللبللغ، وهللذا غللر منطقللي مللن وجهللة نظللري.

إياد أبوغوش - رام الله
رجل أعامل

البنللوك عللر  تقدمهللا  التللي  الخدمللات  بشللكل عللام 

الرافللات اآلليللة جيللدة، وانتشللارها يف مللكان سللكني 

مبدينللة رام هللا أيضللاَ جيللد، فمعظللم أحيللاء املدينللة يوجللد 

فيهللا رصافللات آليللة، لكللن ماحظتللي الوحيللدة تتعلللق 

بازدحللام هللذه الرافللات وقللت رصف الرواتب. شللخصياً، 

باسللتثناء فللرتة الرواتللب أتعامللل بللكل أريحيللة مللع هللذه 

الرافللات سللواء مللن حيللث السللحب أو اإليللداع. 
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غدير صالح - نابلس
بكالوريوس إدارة أعامل وماجستري تخطيط وتنمية 

سياسية

العميللل دومللاً يسللعى للبحللث عللن الللرىض والبنللك يبحللث عللن الربللح، 

وال بللّد مللن التللوازن بللني األمريللن، فعنللد الحديللث عللن مسللتوى 

وجللودة وخدمللات الرافللات اآلليللة يف مللكان تواجللدي، فهللي بحاجللة 

إىل تطويللر ورفللع كفاءتهللا ضمللن مواصفللات عامليللة والتوسللع يف 

اسللرتاتيجيات التحللول الرقمللي لتمكللني الزبللون مللن التمتللع بخدمللات 

الرافللات اآلليللة بللكل سللهولة ورسعللة واختصللار يف الوقللت وأمللان 

ورىض. لذلللك ال بللّد مللن ربللط خدمللة الرافللات اآلليللة بالعمليللات 

اإللكرتونيللة ألجهللزة املوبايللل، وتوفللر املزيللد مللن التطبيقللات الحديثة، 

ومواكبللة التطللورات العامليللة يف هللذا املجللال.

إلياس كوكايل - بيت لحم
أستاذ جامعي

بالنسللبة للرافللات اآلليللة يف منطقتللي، فهللي متوفللرة، وموزعللة يف 

مناطللق اسللرتاتيجية موصولللة بالشللارع الرئيلليس للمدينللة. كللام أننللي 

أسللتطيع اسللتخدام بطاقتللي للسللحب مللن معظللم الرافللات اآلليللة 

دون تطبيللق أي تكلفللة إضافيللة. ناهيللك عللن بعللض الرافللات 

التابعللة لبنللوك معينللة التللي تقللدم خدمللة االيللداع، وهللي خدمللة 

تسللهل وتختللر الوقللت عللىل البنللك والعميللل. وأخللراً، معظللم 

الرافللات اآلليللة يف منطقتللي نظيفللة، والتزمللت بإجللراءات السللامة 

العامللة خللال جائحللة الكورونللا مللن خللال توفللر عامللات للوقللوف 

وإرشللادات للتعقيللم.
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اسالم أبو الهوى - غزة
صحفية تعمل يف موقع »االقتصادي«

بالعللادة وجللدت خدمللة الللراف اآليل لتسللهيل الكثللر مللن املهللام 

عللىل النللاس، غللر أننللي ال أفضللل اللجللوء إىل هللذه الخدمللة نتيجللة 

عللدة مواقللف حصلللت معللي، فغالبيللة الوقللت غللر متوفللرة يف 

الخدمللة، خاصللة وقللت الصبللاح الباكللر، أمللا يف فللرتة مواسللم األعيللاد 

فاألمللوال املتوفللرة يف الللراف بعضهللا متهالللك وقديللم جللداً.

يف إحللدى املللرات سللحبت سلليدة أمامللي بعللض النقللود واسللتلمت 

اشللعاراً بأنلله تللم سللحب النقللود مللن حسللابها لكللن مل تسللتلمها مللن 

الللراف، وبرسعللة توجهللت للبنللك يك تتقللدم بشللكوى، صحيللح أن 

األمللر ميكللن عاجلله فيللام بعللد، لكللن اإلنسللان يقللع يف »سللمة بللدن« 

ويتأخللر أحيانللاً إنجللاز معاماتلله املاليللة نتيجللة تلللك األخطللاء، األمللر 

بالنسللبة يل يحتللاج إىل مراجعللة شللاملة سللواء مللن حيللث كفللاءة 

تلللك الرافللات أو مللن حيللث انتشللارها. شللخصياً أفضللل االنتظللار 

سللاعات طويلللة عللىل أن اسللتخدم الللراف اآليل.

محسن برغويث - رام الله
موظف حكومي

بالنسللبة يل جربللت عللدة رصافللات لعللدد مللن البنللوك، وبراحللة هنللاك 

تفللاوت يف جللودة الخدمللات املقدمللة، فقللد تعاملللت مللع رصاف ألحللد 

البنللوك وكانللت قدميللة وال تتتمتللع الخدمللة باملواصفللات الحديثللة، أمللا 

بنللك آخللر فقللد كانللت الخدمللة ممتللازة، ورغللم أن بعللض البنللوك ترسللل 

رسللائل باسللتمرار حللول إمكانيللة إيللداع الشلليكات عللن طريللق الللراف 

اآليل غللر أن هللذه الخدمللة غللر متوفللرة بشللكل دائللم، لللذا أرى أهميللة 

أن تقللوم البنللوك مبراجعللة جللودة وطبيعللة الخدمللات املقدمللة عللر 

الرافللات اآلليللة. امللا بخصللوص انتشللارها، فأعتقللد أن مدينللة رام هللا 

ال تعللاين مللن هللذا األمللر، فالرافللات اآلليللة ملعظللم البنللوك منتللرشة يف 

كافللة مناطللق املدينللة وكذلللك املحافظللة.
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مالك أبورعية - الخليل 
بكالوريوس تكنولوجيا إعالم 

فيللام يخللص الرافللات اآلليللة املرتبطللة بالبنللوك هدفهللا هللو تسللهيل 

وتسللير عمليلله السللحب وااليللداع بسللهوله للمواطللن، لذلللك مللن املفللروض 

توفللر رصافللات آليللة بوفللرة يف جميللع املناطللق سللواء املللدن منهللا أو 

القللرى، وبنللاء عللىل ذلللك فيللام يخللص منطقللة الخليللل أسللتطيع القللول 

إنلله ال يتوفللر رصافللات آليللة بشللكٍل كاٍف يتناسللب مللع حجللم ومسللاحة 

املحافظللة الكبللرة، فليللس مللن املفللرتض أن تتوفللر الرافللات اآلليللة فقللط 

بجانللب فللروع البنللوك وبعللض األماكللن، بللل يجللب توافرهللا يف أغلللب 

املناطللق يف مدينللة الخليللل وقراهللا املكتظللة بالسللكان، وفيللام يخللص بلللديت 

ترقوميللا احللدى بلللدات املحافظللة ال يوجللد بهللا سللوى ثاثللة رصافللات آليللة 

لجميللع سللكان البلللدة البالللغ عددهللم نحللو خمسللة آالف نسللمة.

محمود فارس-مخيم النصريات - غزة
موظف حكومي

 البنللك قريللب جللداً مللن منطقلله سللكناي، إذ ال يبعللد سللوى خمللس 

دقائللق سللراً عللىل األقللدام، هللذا الللراف يكللون شللغاالً أغلللب أيللام 

الشللهر، ولكللن لألسللف وقللت رصف الرواتب تللراه يتعطللل، ال أعرف 

هللل ذلللك بسللبب ضغللط العمللل أم ضعللف يف الشللبكة أم هنللاك 

افتعللال متعمللد لهللذا األمللر. كللام هنللاك أمللر مهللم يتمثللل يف أن 

بعللض الرافللات تقللوم بللرف فقللط الرقللم الزوجللي مللن العملللة 

مثللل )200( شلليقل، فعنللد سللحب الراتللب لللو ظللّل يف الرصيللد أقللل 

مللن )200( شلليقل ال أسللتطيع سللحبها إال مللن خللال التوجلله للبنللك 

يف اليللوم التللايل، مللا يرتتللب عللىل ذلللك عمولللة إضافيللة.
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كل الناس

سريين قسيس - رام الله
موظفة 

يف حللي الطللرة مبدينللة رام هللا حيللث أسللكن، تنتللرش الرافللات اآلليللة 

يف كل مللكان، وهللي متوفللرة يف أماكللن سللهلة الوصللول ودامئللاً تكللون 

جاهللزة لتنفيللذ عمليللة السللحب أو اإليللداع. أتعامللل مللع الرافللات 

اآلليللة منللذ أكللر مللن )15( عامللاً، وهنللاك تطللور كبللر عللىل خدماتهللا 

عللر السللنني، كللام أننللي أقللوم بكافللة الخدمللات املرفيللة عللن طريللق 

الللراف اآليل بيللرس وساسللة، وال يوجللد أيللة مشللكلة يف هللذا األمللر.

دميا عساف - جنني
محارضة جامعية

حقيقللة مسللتوى جللودة خدمللة الرافللات اآلليللة يف مللكان سللكني 

مبحافظللة جنللني ضعيفللة، وذلللك يعللود لقلللة عللدد الرافللات التابعللة 

لللكل بنللك يف مركللز املدينللة، وهللذا يسللبب اكتظاظللاً دامئللاً مللن قبللل 

املواطنللني عللىل املصللارف ويأخللذ هللذا جللزءاً كبللراً مللن وقللت املواطللن 

وهللو ينتظللر دوره.

مللن جهللة ثانيللة، أرى وجللود خلللل إلكللرتوين يف معظللم األحيللان 

بالرافللات يربللك املواطللن الللذي يكللون بحاجلله لسللحب أو إيللداع 

مبلللغ للللرورة، وخاصللة إذا كان هللذا الخلللل يف أيللام عطلللة البنللوك.

أمللر ثالللث، هنللاك بللطء عنللد اسللتخدام الرافللات وأحيانللاً يتللم سللحب 

بطاقللة املسللتخدم ثللم يقللوم بإخللراج البطاقللة بعللد مللدة مللن الزمللن 

أي بعللد مراجعللة البنللك يف اليللوم التللايل، وهللذا يسللبب فقللدان بعللض 

املواطنللني بطاقاتهللم وإعللادة طلللب بطاقللة جديللدة.
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تعليق
مدير عام جمعية البنوك

السيد بشار ياسني
عىل اآلراء الواردة

يف زاوية »كل الناس«

تطلورت خدمة الراف اآليل يف اآلونة األخرة بشلكل 

والشليكات،  النقلد  إيلداع  إدخلال  تلم  فقلد  كبلر، 

الناطلق  واللراف  التفاعلي  اللراف  إىل  باإلضافلة 

يجلب  كلام  الخاصلة.  االحتياجلات  ذوي  ملسلاعدة 

ملواكبلة  مسلتمرة  التطويلر  عمليلة  أن  إىل  اإلشلارة 

اللراف اآليل،  ليلس فقلط يف  التكنولوجلي  التقلدم 

ولكلن أيضلاً يف تطويلر الخدملات املرفيلة املقدملة 

للجمهلور بشلكل علام، فنجلد اآلن خدملات التطبيق 

امللريف ملن خلال الهاتلف املحملول واللذي يوفلر 

خدملات مرفيلة متنوعلة منهلا تحويلل األملوال أو 

طللب تسلهيات ائتامنيلة، عاوة عىل توفلر خدمات 

البنلوك  مواقلع  بعلض  خلال  ملن  الحسلاب  فتلح 

والتطبيقلات دون الحاجلة إىل الوصلول ملوقلع البنك. 

يجللب  )20( شلليقاً،  فئللة  إليللداع  بالنسللبة  أمللا 

التنويلله إىل أنلله يف بعللض األحيللان ويف املناطللق 

يوجللد صعوبللة يف تغذيللة الللراف اآليل، فتلجللأ 

قيمللة،  األكللر  النقللد  فئللات  السللتخدام  البنللوك 

لضللامن توفللر النقللود بالللراف لفللرتة زمنيللة أطللول 

ومواجهللة فللرتات اإلقبللال الكبللرة عللىل السللحب مللن 

الللراف خاصللة عنللد رصف رواتللب العاملللني. 

وبخصللوص توفللر الخدمللة عللىل مللدار السللاعة، فإننللا 

نؤكللد أن الحالللة السللائدة هللو توفرهللا املتواصللل 

ويف جميللع املناطللق، لكللن ال يخفللى عللىل أحللد أن 

الللراف اآليل بحاجللة إىل خطللوط إنرتنللت وكهربللاء 

لتبقللى الخدمللة متوفللرة بشللكل مسللتمر، ويف حللال 

انقطللاع أي منهللا سللتتوقف خدمللات الللراف اآليل 

عللن العمللل ولللو لفللرتة قصللرة. 

وفيلام يتعللق بانتشلار الرافلات اآلليلة، فا بلّد من 

اإلشلارة إىل أن عنلر األملان أسلايس يف تحديد موقع 

اللراف اآليل وذللك لرورة ربطه ملع جهاز الرشطة 

باللراف،  تلحلق  أيلة محلاوالت تخريبيلة  ملواجهلة 

وهلذا يحلّد من انتشلار الرافات يف املناطلق التي ال 

تتواجلد الرشطلة الفلسلطينية فيها. 

وبشللكل عللام تسللعى البنللوك دامئللاً إىل توصيللل 

الخدمللات املرفيللة لتللك املناطللق الفلسللطينية، 

لكافللة  الخدمللات  أفضللل  توفللر  عللىل  وتعمللل 

التكنولوجيللة  التطللورات  ومواكبللة  املواطنللني 

واسللتخدامها يف القطللاع املللريف قللدر املسللتطاع 

سللعياً لتسللهيل التعامللل مللع البنللوك بشللكل عللام. 



البطاقـات االئتمانية اإلسالمية
األولى من نوعها في فلسطين

World Mastercard®
Platinum Mastercard®
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بانوراما
مجلة البنوك يف فلسطني
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بانوراما

البنللك  سياسللة  مللن  فلســطن-انطاقاً  يف  الله-البنــوك  رام 

الهادفللة لتطويللر أدوات الدفللع اإللكرتونيللة واسللتمراراً لتوجلله 

الواسللعة  االمتيللازات  مللن  مجموعللة  توفللر  نحللو  البنللك 

واملتنوعللة لعمائلله التللي تلبللي رغباتهللم وتطلعاتهللم، أطلللق 

بنللك اإلسللكان حملللة ترويجيللة لخدمللة الدفللع اإللكللرتوين 

مللن خللال تطبيللق إسللكان موبايللل تحللت عنللوان »كيللف مللا 

تدورهللا إنللت الكسللبان«.

وتهلدف الحمللة لتشلجيع عملاء البنك علىل االطلاع والتحكم 

بكافلة الخدملات واملميزات البنكية ملن أي مكان ويف أي وقت 

ملن خلال التطبيلق؛ واللذي ميكلن ملن خالله دفلع الفواتلر، 

الحاجلة  دون  األرصلدة  وشلحن  اإللكرتونيلة،  القسلائم  رشاء 

للذهلاب لنقلاط الدفع والشلحن، بحيلث إن القيلام بأحد هذه 

العمليلات سليتيح للعميلل الدخلول بالسلحب الشلهري علىل 

موبايلل Max Pro 13 IPhone لفائلز واحلد، باإلضافلة إىل 5 

جوائلز نقديلة بقيملة 500 شليقل للكل فائلز.

وتشللمل هللذه الحملللة جميللع العمللاء القدامللى والجللدد 

يف كافللة الفللروع، إذ يشللرتط للدخللول يف السللحب أن يقللوم 

العميللل بدفللع فاتللورة واحللدة )عللىل األقللل( مللن خللال 

تطبيللق »إسللكان موبايللل« بحيللث تعتللر كل عمليللة دفللع 

عللن طريللق التطبيللق فرصللة إضافيللة للعميللل لزيللادة فللرص 

الربللح، علللام أن الحملللة تبللدأ بتاريللخ 2022/07/01 ولغايللة 

.2022/10/31

مللن جانبلله، أكللد املديللر اإلقليمللي السلليد أسللامة حللرز هللا ، 

حللرص البنللك الدائللم عللىل تقديللم منظومللة مللن الخدمللات 

املرفيللة املبتكللرة، واالسللتثامر يف تبنللي أحللدث مللا تقدملله 

تقنيللات التكنولوجيللا الرقميللة يف عللامل الصناعللة املرفيللة، 

وتوفللر أفضللل الخدمللات املرفيللة املميللزة لعمللاء البنللك 

يف عللامل التحللول الرقمللي، وأشللار إىل أنلله مللن خللال الخدمللة 

سلليتمكن عمللاء البنللك مللن االسللتعام وتسللديد كافللة أنللواع 

الفواتللر مللن الكهربللاء وامليللاه واالتصللاالت واإلنرتنت، وأقسللاط 

الجامعللات باإلضافللة إىل شللحن الهواتللف النقالللة وغرهللا، دون 

تكلفللة إضافيللة عللىل املسللتخدم ودون وقللت أو جهللد أو زيللارة 

فللروع البنللك او الللرشكات املللزودة لتلللك الخدمللات، وإضافللة 

اىل ذلللك سلليقوم البنللك بإعطللاء كافللة العمللاء مسللتخدمي 

التطبيللق ميللزة الدخللول بالسللحب عللىل الجوائللز الشللهرية 

تحفيللزا وتقديللرا لهللم. 

»كيف ما تدورها إنت الكسبان«

بنك اإلسكان يطلق حملة ترويجية لخدمة الدفع 
اإللكرتوين من خالل تطبيق »إسكان موبايل«
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استمراراً لحملة جوائز التوفري للعام 2022
بنك اإلسكان يعلن عن الفائز بالجائزة النصف سنوية وقيمتها 250,000 شيقل

أعلن بنك اإلسكان يف فلسطني عن نتائج السحب عىل »الجائزة النصف سنوية« لجوائز حسابات التوفر 2022 وقيمتها 250,000 شيقل 

لرابح واحد، حيث فاز بها السيد عي راشد احمد أبو صاح من فرع جنني، كام أعلن البنك عن استمرار حملة الجوائز حتى نهاية العام 

الجائزة  قيمة  تبلغ  والتي 

 1,000,000 فيها  الكرى 

الجوائز  اىل  باإلضافة  شيقل، 

 100,000 بقيمة  الشهرية 

الجوائز  عن  عدا  شيقل 

الرتضية،  وجوائز  األسبوعية 

ببنك  لإلدخار  العماء  داعيا 

بالسحب  للدخول  اإلسكان 

الفوز  فرصة  عىل  والحصول 

بجوائزه القيمة.

بنك اإلسكان يعقد ورشة توعية وارشاد يف مجاالت االمتثال 
واملخاطر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ملوظفي قطاع غزة

استمراراً لسياسة بنك اإلسكان بشأن تعزيز املعرفة والوعي 

املخاطر  عى  دائم  بشكل  اطاع  لديهم  ليكون  ملوظفيه 

البنك،  يقدمها  التي  واملنتجات  والخدمات  باملهام  املتعلقة 

تم عقد ورشة توعية متخصصة ملوظفي فروع املحافظات 

املتعلقة  الجوانب  حول  وخانيونس(  غزة  )فروع  الجنوبية 

ومتويل  األموال  غسل  ومكافحة  واملخاطر  باالمتثال 

من  واحدة  التدريبية  الورشة  هذه  تعد  بحيث  اإلرهاب، 

بأفضل  التعريف  إطار  يف  البنك  يعقدها  تدريبات  سلسلة 

باالمتثال  املتعلقة  املخاطر  لتجنب  واالرشادات  املارسات 

وامن املعلومات ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التي  الرئيسية  املواضيع  من  الورشة مجموعة  تناولت  وقد 

بثقافة  املوظفن  تعريف  تم  فقد  االمتثال،  بجانب  تتعلق 

باألنظمة  االلتزام  االمتثال واهمية  ومخاطر  ومبادئ 

والتعريف  املرصيف،  للعمل  الناظمة  والقوانن  والترشيعات 

مبتطلبات االلتزام مبيثاق السلوك املهني واخاقيات العمل 

ومعالجة شكاوى العماء إضافة اىل قانون االمتثال الرضيبي 

.)FATCA( األمريي
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بانوراما

بنك اإلسكان يكرم طلبة الثانوية العامة األوائل ملديرية الرتبية 
والتعليم يف يطا، شامل الخليل وبريزيت

   قلام بنلك اإلسلكان بتكريلم طلبة 

ملديريلة  األوائلل  العاملة  الثانويلة 

الرتبيلة والتعليلم يف كل ملن يطلا، 

شلامل الخليلل وبرزيلت من خال 

وهدايلا  توفلر  حسلابات  تقديلم 

عينيلة للعلرش األوائلل ملن الفلرع 

العلملي والعرش األوائلل من الفرع 

األديب، وذللك يف احتفلاالت نظملت 

وزارة  بحضلور  املناطلق  تللك  يف 

الرتبيلة  ملدراء  والتعليلم،  الرتبيلة 

البلديلات  ورؤسلاء  والتعليلم، 

واملجاللس القروية، ملدراء املدارس 

ومعلميها، والعديد من املؤسسلات 

الرشيكلة والداعملة وذوي الطلبلة.

لحللث  التكريللم  هللدف  وقللد   

االفضللل  تقديللم  عللىل  الطللاب 

والتميللز بنجاحللات علميللة تسللمو 

لتطلعاتهللم، وتأكيللداً عللىل حاجللة 

الوطللن لكفللاءات تبنللي وتعمللر، 

للمسللاهمة  البنللك  مللن  وسللعياً 

يف  التعليميللة  املسللرة  بخدمللة 

املحافظللات. كافللة 

هللا  حللرز  أسللامة  السلليد  وأكللد 

املديللر اإلقليمللي لبنللك اإلسللكان 

بللأن هللذا التكريللم يللأيت إميانللاً مللن 

البنللك بأهميللة التعليللم ورؤيتلله 

العمليللة  بدعللم  االسللرتاتيجية 

التعليميللة وتوفللر كافللة السللبل 

لنجاحهللا، وذلللك مللن خللال تحفيز 

الطللاب الناجحللني عللىل التقللدم 

بالتعليللم ليصللب يف رفعللة وخدمللة 

املجتمللع، مهنئللاً الطلبللة وأهاليهللم 

عللىل النجللاح ومتمنيللاً لهللم دوام 

التوفيللق.

يذكللر بللأن بنللك اإلسللكان يقللوم 

برعايللة سلسلللة مللن النشللاطات 

سللنوياً مبختلللف املجللاالت، مللن 

صحللة، تنميللة وتعليللم، وضمللن 

سياسللة البنللك التللي ترمللي لتنميللة 

خللاص  بشللكل  التعليللم  قطللاع 

ودعملله وتطويللره.
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شهريًا وجوائز نـقدية بقيمة اإلنفاق الشهري. لتفاصيل أكثر عن الحملة يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني 

للبنك tnb.ps، أو التواصل مع مركز خدمة العمالء الرقمية للبنك الوطني
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تنتهي الحملة بتاريخ 2022/12/31
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بانوراما

نسبة منو بلغت %73 
7 ماليني دوالر أرباح البنك الوطني للنصف األول من 

العام 2022

البنك  فلسطن-أعلن  يف  الله-البنوك  رام 

الستة  لفرتة  املالية  نتائجه  عن  الوطني 

أشهر املنتهية يف 30 حزيران 2022، حيث 

حقق البنك صايف أرباح عائدة للمساهمني 

 4 مقابل  أمريي،  دوالر  مايني   7 بحوايل 

االول من  النصف  أمريي يف  مايني دوالر 

العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته %73.

وأشلارت البيانلات املاليلة كذللك إىل بللوغ 

 1.5 حلوايل  البنلك  موجلودات  مجملوع 

مليلار دوالر، وودائلع عمائله 1.15 مليلار 

دوالر ، ووصلول حجلم تسلهياته ومتوياته 

أشلهر  السلتة  خلال  املبلارشة  االئتامنيلة 

املنرملة ملن العلام 2022 إىل 872 مليون 

دوالر، ومنلو صلايف حقلوق امللكيلة بنسلبة 

5.8% لتبللغ 154.2 مليلون دوالر مقارنلة 

نهايلة  يف  كلام  دوالر  مليلون   145.7 ملع 

العلام 2021. وبللغ إجلاميل الدخلل اللذي 

حققله امللرف حلوايل 33 مليلون دوالر ، 

ومنلت كذللك صايف إيرادات الفوائد بنسلبة 

دوالر  مليلون   19.2 حلوايل  لتبللغ   %11

مقارنلة ملع ما حققتله يف نفلس الفرتة من 

بلغلت حلوايل 17.3  امللايض حيلث  العلام 

مليلون دوالر أمريلي.

النصفية  املالية  النتائج  عىل  تعليقه  ويف 

البنك  ادارة  مجلس  رئيس  قال  للبنك، 

البنك  نتائج  إن   « زريق:  سمر  الوطني 

نتائج  هي   2022 للعام  سنوية  النصف 

بأداء  قورنت  ما  إذا  مسبوقة  غر  تاريخية 

البنك لنفس الفرتات من السنوات السابقة، 

مؤكداً أن البنك مستمر يف جهوده من أجل 

تنمية  ومواصلة  مساهميه  طموح  تحقيق 

العوائد عىل حقوقهم”.

وأوضلح زريق قائلاً:« إن األداء املايل املميز 

الناجحلة  التطويريلة  الخطلط  اىل  يعلود 

وتطبيقهلا ملن قبلل اإلدارة التنفيذيلة بكل 

ادارة  كفلاءة  أن  موضحلاً  ودقلة،  حكملة 

املاليلة، وقاعلدة  البنلك ومحافظله  ملوارد 

معايلر  وانتهلاج  الصلبلة،  امللال  رأس 

وتطبيلق  وتبنلي  املهنلي،  امللريف  العملل 

أعلىل معايلر الضبلط والرقابلة والحوكملة 

التلي  األساسلية  الركائلز  هلي  الرشليدة، 

الوطنلي«. البنلك  اليهلا  يسلتند 

للبنك  التنفيذي  الرئيس  أكد  جانبه،  من 

املالية  النتائج  أن  خليل  سامة  الوطني 

أدائه  قوة  تعكس  للبنك  سنوية  النصف 

املايل ومتانة محافظه املالية، مشراً إىل أن 

نسبة كفاية رأس املال يف النصف األول من 

أعىل  وهي   %15.54 بلغت  الحايل  العام 

يؤكد  ما  والدولية،  املحلية  املتطلبات  من 

البنك اىل أسس صلبة كفيلة بدعم  استناد 

ونوه  والتقدم.  النمو  من  التالية  املرحلة 

خليل إىل أن البنك عمل عىل زيادة جودة 

تسهياته  محفظة  وفاعلية  عمائه  ودائع 

إدارة  فاعلية  وتعزيز  وتنوعها،  االئتامنية 

األول  النصف  خال  االئتامنية  املخاطر 
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دعامً للصناعات الصغرية املحلية والحرف اليدوية
البنك الوطني يقدم رعايته لفعاليات سوق الحرجة

 تحت رعاية البنك الوطني وبتنظيم من بلدية رام 

مدينة  يف  حدادين  راشد  ميدان  من  انطلقت  هللا، 

شعبي  سوق  وهو  الحرجة،  سوق  فعاليات  رام هللا 

الصناعات  منتجات  لعرض  مساحة  يقدم  سنوي 

الفلسطينية الصغرة. وشارك هذا العام أكر من 175 

مرشوعاً تنوعت منتجاتها لتشمل الصناعات اليدوية 

واملنتجات الغذائية واألشغال الرتاثية. وتخلل السوق 

الثقافية  واألنشطة  العروض  من  مجموعة  كذلك 

والفنية والتي شملت فيلم لألطفال، وورشة صناعة 

دمى، وعرض مرسحي، وعروض موسيقية. 

وتعليقللاً عللىل تقديللم البنللك رعايتلله لسللوق الحرجللة، قللال الرئيللس التنفيللذي للبنللك الوطنللي سللامة خليللل إن دعللم هللذا الحللدث 

يللأيت انطاقللاً مللن مسللؤولية البنللك الوطنيللة واالجتامعيللة لدعللم الصناعللات الوطنيللة الصغللرة باعتبارهللا اللبنللة األساسللية واملحللرك 

لنمللو االقتصللاد املحللي، كللون قطللاع املشللاريع الصغللرة واملتوسللطة يشللكل أكللر مللن 90% مللن املشللاريع املوجللودة يف فلسللطني، 

مؤكللداً أن دعللم قطللاع املشللاريع الصغللرة واملتوسللطة هللو عللىل سلللم أولويللات البنللك الوطنللي وخططلله االسللرتاتيجية.  

عىل  انعكس  الذي  األمر   ،2022 العام  من 

العوائد التشغيلية يف القوائم املالية.

هلذا  سليواصل  البنلك  أن  خليلل  وأضلاف 

أهدافله  تحقيلق  وثقلة  بعلزم  العلام 

حصلد  أجلل  ملن  ورؤيتله  الطموحلة 

امللريف  السلوق  يف  جديلدة  إنجلازات 

الفلسلطيني، مشلراً إىل أن مجللس اإلدارة 

بصلدد اعتلامد خطلة اسلرتاتيجية جديلدة 

للثاثلة أعلوام القادمة ترتكز علىل مواصلة 

العائلد  وتعزيلز  وكفلاءة،  بفاعليلة  النملو 

إىل املسلاهمني، وتحقيلق اللرىض للعملاء، 

وزيلادة الحصة السلوقية للبنك يف مختلف 

االسلتثامر  علىل  الرتكيلز  ملع  القطاعلات 

بالتكنولوجيلا الرقميلة ملواكبلة احتياجلات 

مبتكلر. بشلكل  املتناميلة  العملاء 

عىل هامش مؤمتر قمة فلسطني للتكنولوجيا املالية 
البنك الوطني يحصد جائزة أفضل الحلول املرصفية الرقمية

»أفضلل  جائلزة  الوطنلي  البنلك  حصلد 

علن  وذللك  الرقميلة«  املرفيلة  الحللول 

الخدملة الرائلدة التلي أطلقهلا يف السلوق 

املرفيلة  الحسلابات  »فتلح  الفلسلطيني 

هاملش  علىل  ذللك  وجلاء  بُعلد«.  علن 

مؤمتلر قملة فلسلطني للتكنولوجيلا املاليلة 

اللذي انطلقلت فعالياتله يف مدينة رام هللا  

تحلت  املبلارش-  البلث  نظلام  -علر  وغلزة 

رعاية سللطة النقلد الفلسلطينية، وبرشاكة 

اللدويل. البنلك  ملع  اسلرتاتيجية 

الجائلزة، أعلرب  ويف كلمتله خلال تسللم 

الرئيلس التنفيلذي للبنلك الوطنلي سلامة 

التلي  باإلنجلازات  سلعادته  علن  خليلل 

صعيلد  علىل  الوطنلي  البنلك  يحققهلا 

أن  إىل  مشلراً  املرفيلة،  التكنولوجيلا 

الهلدف األسلايس ملن تطوير هلذه الخدمة 

هلو اسلتغال التكنولوجيلا لتسلهيل إيصال 

الخدملات املرفيلة اىل الفلسلطينيني أينام 

وجلدوا تعزيزاً للشلمول املايل يف فلسلطني، 

األملر اللذي ينصلب يف الهلدف األكلر وهو 

دعلم ومتكني االقتصاد الرقمي الفلسلطيني.



40  |  مجلة البنوك يف فلسطني

بانوراما

عىل  خليل  شدد  التوقيع،  أثناء  كلمته  ويف 

تطوير قدرات  التأهيلية يف  الرامج  أهمية 

إمكانياتهم  وتنمية  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

دمجهم  لتسهيل  والذهنية  الجسدية 

التعاون  هذا  أن  إىل  مشراً  املجتمع،  يف 

سيساهم بالتأكيد يف تحقيق ذلك.

به  تقوم  الذي  املهم  بالدور  خليل  وأشاد 

هذا  يف  بالقدس  بسمة  األمرة  مؤسسة 

التأهيل  من  املتكاملة  والرامج  املجال، 

املؤسسة  تنفذها  التي  الجامع  والتعليم 

األطفال  لخدمة  املاضية  العقود  مدار  عىل 

من  فقط  ليس  اإلعاقة  ذوي  الفلسطينيني 

محافظات  كافة  من  بل  القدس  محافظة 

خليل  وشدد  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة 

املؤسسات  هذه  صمود  دعم  أهمية  عىل 

املهم  التنموي  للدور  املقدسة،  املدينة  يف 

التحديات  كافة  من  بالرغم  به  تقوم  التي 

والظروف املوجودة التي تؤثر عىل عملها. 

بالقدس  بسمة  األمرة  مؤسسة  أن  يذكر 

ذوي  لألطفال  االول  التحويي  املركز  هي 

االعاقة يف فلسطني، وتقدم خدماتها ساعية 

والتعليم  الشامل  التأهيل  فرص  تأمني  إىل 

إىل  إضافة  الفلسطينيني  لألطفال  الجامع 

والحصول  والتأثر  املشاركة  من  متكينهم 

لتحقيق  وصوالً  املتكافئة  الفرص  عىل 

آمالهم.

فلسللطني  يف  موجللودة  الفللرص  أن  خليللل،  وأضللاف 

وباإلمللكان اسللتغالها لتطويللر املزيللد مللن الخدمللات 

والحلللول املرفيللة الرقميللة لتقديللم تجربللة مرفيللة 

فريللدة للعميللل تتميللز بالسللهولة والرسعللة واألمللان 

التكنولوجيللا  فريللق  خليللل  وشللكر  أقللل.  وبتكلفللة 

الرقميللة يف البنللك عللىل جهودهللم يف إطللاق وتطويللر 

هللذه الخدمللة مشللرا أن هللذا اإلنجللاز يسللجل لهللم.

رعايتلله  قللدم  الوطنللي  البنللك  أن  اإلشللارة،  وتجللدر 

الباتينيللة ملؤمتللر قمللة فلسللطني للتكنولوجيللا املاليللة، 

الللذي ميتللد عللىل مللدار يومللني والللذي سيشللمل جلسللات وحللوارات مكثفللة وعروضللاً حللول الفللرص والتحديللات ومسللتقبل التكنولوجيللا املاليللة 

يف فلسللطني وتسللليط الضللوء عللىل االبتللكارات العامليللة يف هللذا املجللال والتللي تشللمل تقنيللات الدفللع والبلللوك شللني والللذكاء الصناعللي.   

بالتعاون مع مؤسسة األمرية بسمة الخريية بالقدس
البنك الوطني يدعم تأهيل 30 طفالً من ذوي اإلعاقة 

وقّللع البنللك الوطنللي ومؤسسللة األمللرة بسللمة الخريللة 

بالقللدس، اتفاقيللة تعللاون لدعللم تأهيللل ورعايللة 30 

طفللاً وطفلللة فلسللطينيني مللن ذوي اإلعاقللة الذيللن 

يف  دمجهللم  بهللدف  املؤسسللة  يف  العللاج  يتلقللون 

املجتمللع.

وقلع االتفاقيلة الرئيس التنفيلذي للبنك الوطني  السليد 

سلامة خليلل، واملديلرة العاملة ملؤسسلة األملرة بسلمة 

الخريلة بالقلدس السليدة فيوليت مبلارك يف مقر اإلدارة 

العاملة للبنلك يف مدينلة رام هللا.
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رام الله-البنــوك يف فلســطن-نظم البنللك اإلسللامي 

للتوعيللة  نللدوات حواريللة  الفلسللطيني سلسلللة 

بصيللغ التمويللل اإلسللامية والخدمللات املرفيللة؛ 

وذلللك يف إطللار جهللوده لزيللادة الوعللي بالخدمللات 

املرفيللة  والخدمللات  عللام  بشللكٍل  املرفيللة 

اإلسللامية بشللكٍل خللاص.

البنك  بني  ما  بالتعاون  الندوات  هذه  تنظيم  وجاء 

الخليل ونابلس  وملتقيا رجال األعامل يف محافظتي 

والغرف التجارية يف محافظتي بيت لحم وغزة. 

حواريــة  نــدوات  ينظــم سلســلة  الفلســطيني«  »اإلســالمي 

املرصفيــة والخدمــات  اإلســالمية  التمويــل  بصيــغ  للتوعيــة 

»اإلسالمي الفلسطيني« يرعى عدة مهرجانات ومعارض يف 

إطار دعمه للصناعات الوطنية 

وقللال مديللر عللام البنللك اإلسللامي الفلسللطيني د. عللامد السللعدي إن هللذه النللدوات الحواريللة تللأيت يف إطللار جهللود البنللك 

لرفللع مسللتوى الوعللي بالصرفللة اإلسللامية بللني فئللات املجتمللع املختلفللة ويف مقدمتهللا التجللار و رجللال األعللامل الذيللن 

يعمللل البنللك بشللكل دائللم عللىل تقديللم خدمللاٍت مرفيللة تسللاعدهم عللىل تطويللر أعاملهللم وتنميللة اسللتثامراتهم ومبللا 

ينعكللس عللىل دفللع عجلللة التنميللة والبنللاء وتحريللك الللدورة االقتصاديللة.

كللام جللرى خللال النللدوات تقديللم رشٍح للحضللور حللول الخدمللات اإللكرتونيللة للبنللك والبطاقللات االئتامنيللة الجديللدة 

وأبللرز االمتيللازات التللي توفرهللا للعمللاء.

قدم البنك اإلسامي الفلسطيني رعايته 

للتسوق  ومعارض  مهرجانات  لعدة 

وغزة  لحم  وبيت  جنني  محافظات  يف 

وذلك يف إطار دعمه للصناعات الوطنية 

املنتجات  نحو  الجمهور  توجه  وتعزيز 

املحلية.

رعايته  البنك  قدم  جنني،  محافظة  ويف 

لفعاليات مهرجان جنني للتسوق 2022 

وصناعة  تجارة  غرفة  نظمته  والذي 

الرشكات  من  العرشات  مبشاركة  جنني 

املجاالت،  الوطنية يف مختلف  واملصانع 

كام قدم البنك رعايته لفعاليات  معرض 

لحم  بيت  2022  يف  الغذايئ  فلسطني  

والذي نظم من قبل نقابة تجارة املواد 

مبشاركة  الخليل  محافظة  يف  الغذائية 

للمواد  املصنعة  الرشكات  عرشات 

ورشكات  املحي  املستوى  عىل  الغذائية 

محلية وإقليمية أخرى تعمل يف مجال 

استراد وتصدير املواد الغذائية.

لفعاليات  رعايته  البنك  قدم  غزة  ويف 

للتسوق  تشامبيونز  »صيف  مهرجان 
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»اإلسالمي الفلسطيني« يبحث تعزيز التعاون املشرتك مع جامعة 

فلسطني التقنية »خضوري«

من  العرشات  مبشاركة  نظم  الذي   »2022

الرشكات املحلية وأصحاب املهن واملشغوالت 

اليدوية.

اإلسللامي  البنللك  عللام  مديللر  وقللال 

الفلسللطيني د. عللامد السللعدي إن البنللك 

املحليللة  املنتجللات  دعللم  عللىل  يحللرص 

وذلللك نظللراً ألهميتهللا يف تدعيللم االقتصللاد 

االقتصاديللة  التنميللة  وتحقيللق  الوطنللي 

منافسللة  منتجللات  أنهللا  عللىل  وتأكيللداً 

مللن  الدامئللة  والرعايللة  الدعللم  وتحتللاج 

القطللاع الخللاص، مشللراً إىل أن رعايللة هللذه 

املهرجانللات تضللاف إىل إسللهامات أخللرى 

عديللدة يقدمهللا البنللك يف مجللال املسللؤولية 

املجتمعيللة املسللتدامة لدعللم القطاعللات 

املختلفللة.

الثاثة قدم من خاله عرضاً  البنك بجناح خاص به يف كل من املعارض  وشارك 

للجمهور حول أحدث وأبرز املنتجات والخدمات املرفية اإلسامية املتطورة التي 

تلبي احتياجات العماء وتواكب متطلبات العر.

بحللث رئيللس جامعللة فلسللطني التقنيللة 

»خضللوري« أ.د. نللور الديللن أبللو الللرب 

ومديللر عللام البنللك اإلسللامي الفلسللطيني 

د. عللامد السللعدي سللبل تعزيللز التعللاون 

بللني املؤسسللتني .

بالبنلك  اعتلزازه  علن  اللرب  أبلو  وأعلرب 

اإلسلامي الفلسلطيني كمؤسسلة فلسطينية 

املرفيلة لرشيحلة  تقلدم خدماتهلا  رائلدة 

الفلسلطيني، مشلراً  املجتملع  ملن  واسلعة 

إىل أن جامعلة فلسلطني التقنيلة »خضوري« 
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بانوراما

ملن  العديلد  إقاملة  علىل  تحلرص 

اللرشاكات التلي تصلب يف صاللح طلبلة 

مجلاالت  ويف  جهلة،  ملن  خضلوري 

أخلرى. جهلة  ملن  العلملي  البحلث 

السللعدي حللرص  أكللد  مللن جانبلله، 

مللع  التعللاون  تعزيللز  عللىل  البنللك 

قطللاع التعليللم العللايل كونلله قطاعللاً 

أساسللاً  تطللوره  ويشللكل  حيويللاً 

لتحقيللق التنميللة املسللتدامة، مشلليداً 

بجامعللة فلسللطني التقنيللة »خضللوري« 

. حققتهللا  التللي  واالنجللازات 

»اإلسالمي الفلسطيني« ينظم سلسلة أنشطٍة تطوعية يف 

مختلف محافظات الوطن

الفلسللطيني  اإلسللامي  البنللك  نظللم 

سلسلللة أنشللطٍة تطوعيللة يف مختلللف 

إطللار  وذلللك يف  الوطللن  محافظللات 

املجتمعيللة  للمسللؤولية  برنامجلله 

املسللتدامة.

وشللملت األنشللطة التطوعيللة أعللامل 

العامللة  زراعللة لألشللجار يف األماكللن 

باإلضافللة لتنظيللم زيللارات وأنشللطٍة 

ترفيهيللة يف مراكللز للمسللنني واأليتللام 

مللرىض  األطفللال  عللاج  ومراكللز 

الرسطللان.

البنللك اإلسللامي  وقللال مديللر عللام 

إن  السللعدي  عللامد  د.  الفلسللطيني 

ثقافللة  تعزيللز  عللىل  يحللرص  البنللك 

موظفيلله  لللدى  التطوعللي  العمللل 

نظللراً ألهميتهللا يف تعزيللز انتامئهللم 

أن   إىل  لوطنهللم ومجتمعهللم، مشللراً 

العمللل التطوعللي جللزء أصيللل مللن 

برنامللج البنللك للمسللؤولية املجتمعيللة 

املسللتدامة ويجللري تعزيللزه بنللاًء عللىل 

خطللة مسللبقة يتللم تحديثهللا بشللكل 

سللنوي.
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تحت شعار »عرشة وخمسمية والفرصة كثري قوية«
»اإلسالمي العريب« يطلق حملة حسابات التوفري لعمالئه 

رام الله-البنــوك يف فلســطن- أطلللق البنللك اإلسللامي العللريب 

التوفللر تحللت شللعار »عللرشة  حملللة جوائللز لحسللابات 

وخمسللمية والفرصللة كثللر قويللة« وذلللك ضمللن سللعي 

البنللك ملكافللأة عمائلله وتشللجيعهم عللىل اإلدخللار مللن خللال 

تقدمهللا  التللي  القيمللة  بالجوائللز  بالفللوز  الفرصللة  إتاحللة 

الحملللة للعمللاء، وكذلللك االسللتفادة مللن الخدمللات املرفيللة 

اإلسللامية املميللزة التللي يقدمهللا. 

تتيللح الحملللة ألصحللاب حسللابات التوفللر فرصللة بالفللوز 

بجائللزة يوميللة بقيمللة 10 آالف شلليقل وجوائللز كللرى بقيمللة 

500 ألللف شلليقل لفائزيللن اثنللني بحيللث يتللم السللحب عللىل 

الجائللزة الكللرى األوىل بقيمللة 250 ألللف شلليقل يف شللهر أيلول 

والثانيللة يف نهايللة كانللون األول، وللحصللول عللىل فرصللة الفللوز 

بهللذه الجوائللز يتطلللب فقللط فتللح حسللاب توفللر بقيمللة 100 

دوالر أو مللا يعادلهللا بالعمللات األخللرى، وكل إيللداع إضللايف 

اضللايف بالحسللاب بقيمللة 100 دوالر يزيللد مللن فللرص الربللح 

بالجوائللز، مللع العلللم ان الحملللة للعمللاء الحاليللني والجللدد.

والبنك يفصح عن النتائج املالية للنصف األول من العام 2022

العللريب  اإلسللامي  البنللك  حقللق 

أرباحللاً صافيللة بعللد الريبللة بلغللت 

للنصللف  دوالرا  قيمتهللا 7,359,024  

األول مللن العللام 2022، مقارنللة بأربللاح 

بلغللت 6,110,435 دوالرا لنفللس الفللرتة 

مللن العللام املللايض، محققللاً بذلللك منللواً 

بنسللبة 20.4%، ويعللود ذلللك بشللكل 

رئيلليس للنمللو امللحللوظ يف إيللرادات 

البنللك التشللغيلية.

أمللا عللىل صعيللد املللؤرشات املاليللة 

موجللودات  وصلللت  فقللد  األخللرى 

البنللك إىل 1,683,842,371 دوالراً، فيللام 

بلللغ رصيللد صللايف التمويللات اإلئتامنيللة 

يف  إىل996,700,970  دوالراً،  املبللارشة 

العمللاء  ودائللع  إجللاميل  بلللغ  حللني 

1,399,071,516 دوالراً، ليحافللظ البنللك 

عللىل حصصلله السللوقية املميللزة ومتانللة 

أدائلله املللايل ليكللون البنللك الثالللث يف 

القطللاع املللريف مللن حيللث الحصللص 

السللوقية، فعللىل صعيللد املوجللودات 
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بانوراما

ويرعى حفل تكريم الفائزين
يف مسابقة االقىص املحلية الحادية والعرشين لحفظ القرآن وتالوته

 ،%8 حللوايل  السللوقية  حصتلله  بلغللت 

وعللىل صعيللد التمويللات املبللارشة بلغللت 

حللوايل 9.4% وأمللا عللىل جانللب ودائللع 

العمللاء فقللد كانللت حللوايل 8.6%. أمللا 

عللىل جانللب حقللوق امللكيللة فقللد بلغللت 

134.3 مليللون دوالر بعللد أن كان 130.9 

 2021 العللام  نهايللة  يف  دوالر  مليللون 

بارتفللاع بلغللت نسللبته 2.52%، علللامً بللأن 

رأس املللال املدفللوع قللد ارتفللع مللن 91.7 

 96.2 إىل   2021 العللام  يف  دوالر  مليللون 

مليللون دوالر مللن هللذا العللام بارتفللاع 

نتيجللة  وذلللك   ،%4.91 نسللبته  بلغللت 

قيللام البنللك بتوزيللع أسللهم مجانيللة عللىل 

مسللاهميه خللال إجتللامع الهيئللة العامللة، 

باالضافللة للتوزيعللات النقديللة.

قللدم البنللك االسللامي العللريب 

رعايتلله لحفللل تكريللم الفائزيللن 

املحليللة  االقللى  مسللابقة  يف 

لحفللظ  والعرشيللن  الحاديللة 

مللرسح  يف  وتاوتلله  القللرآن 

الفلسللطيني  االحمللر  الهللال 

وبتنظيللم  البللرة  مدينللة  يف 

مللن وزارة االوقللاف والشللؤون 

اقيللم تحللت  الدينيللة والللذي 

رعايللة وحضور رئيللس الللوزراء 
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دولللة الدكتللور محمللد اشللتيه وبحضللور معللايل وزيللر 

حاتللم  الشلليخ  سللامحة  الدينيللة  والشللؤون  االوقللاف 

البكللري، ومفتللي عللام القللدس والديللار الفلسللطينية 

سللامحة الشلليخ محمللد حسللني، وقايض قضللاة فلسللطني، 

مستشللار الرئيللس للشللؤون الدينيللة والعاقللات اإلسللامية 

محمود الهبللاش، وعللن البنللك السلليد احمللد رسطللاوي 

مديللر العاقللات العامللة، باإلضافللة إىل جمللع مللن العلللامء 

والرسللمية. الوطنيللة  والشللخصيات 

أشللاد املديللر العللام السلليد هللاين نللارص بجهللود وزارة 

االوقللاف والشللؤون الدينيللة املتعلقللة يف دعللم األنشللطة 

واملسللابقات الهادفللة إىل تشللجيع الشللباب الناشللئة إىل 

اإلقبللال عللىل تللاوة القللرآن الكريللم وحفظلله. وأكللد نللارص 

أن البنللك اإلسللامي العللريب يللويل اهتاممللاً كبللراً يف تعزيللز 

الهويللة االسللامية وخدمللة القللرآن الكريللم وحفظتلله 

ورسللالته املباركللة وذلللك انطاقللاً مللن واجبنللا الدينللي 

ومللن دور البنللك الرئيلليس يف تعزيللز ودعللم مؤسسللات 

املجتمللع املحللي املختلفللة ضمللن االسللتدامة واملسللؤولية 

املجتمعيللة التللي ينتهجهللا البنللك يف كافللة نشللاطاته.

ويحصد البنك اإلسالمي العريب جائزة أفضل بنك إسالمي يف فلسطني

حصللد البنللك اإلسللامي العللريب جائللزة أفضللل بنللك إسللامي يف فلسللطني للعللام 2022، وذلللك خللال فعاليللات مؤمتللر قمللة 

فلسللطني للتكنلوجيللا املاليللة التللي انطلقللت يف الثالللث والعرشيللن مللن شللهر آب والللذي عمللل عللىل إبللراز التحللول الرقمللي يف 

صناعللة تكنلوجيللا املعلومللات واالتصللاالت يف فلسللطني واالستكشللاف والتعللرف عللىل الللرشكات املبتكللرة وتسللليط الضللوء عللىل 

أحللدث االتجاهللات العامليللة يف صناعللة التكنولوجيللا الرقميللة واملاليللة.

العللريب  للبنللك اإلسللامي  العللام  املديللر  وأكللد 

السلليد هللاين نللارص عللىل اسللتمرارية البنللك يف 

تطويللر خدماتلله واالرتقللاء مبسللتوى الخدمللات 

املرفيللة واسللتحداث خدمللات مرفيللة متامئللة 

مللع التطللور يف االقتصللاد العاملللي ومتوافقللة مللع 

أحللكام الرشيعللة اإلسللامية الغللراء و طللرح أفضللل 

الحلللول املرفيللة السللهلة والرسيعللة لتواكللب 

وأوضللح  للمجتمللع،  املتطللور  الحيللاة  أسلللوب 

أن حصيلللة هللذه الجوائللز دليللل حقيقللي عللىل 

االهتللامم العاملللي بالخدمللات املاليللة الرقميللة.





»القاهرة عامن« يوزع هدايا العيد عىل أطفال مراكز 
اإليواء واملستشفيات بالضفة الغربية

بانوراما

قللدم  فلســطن-  الله-البنــوك يف  رام 

بنللك القاهللرة عللامن مؤخللراً رعايتلله 

رشكللة  نظمتهللا  واسللعة  لحملللة 

رايللة لإلعللام والنللرش )شللبكة رايللة 

اإلعاميللة(، متثلللت بتوزيللع الهدايللا 

عللىل األطفللال يف “ sos واملستشللفيات 

الوطللن  محافظللات  مختلللف  يف 

مبناسللبة حلللول عيللد األضحللى املبللارك.

عيللد  فللرتة  خللال  البنللك  ووزع 

األضحللى، أكللر مللن 300 هديللة ولعبللة 

عللىل أطفللال مراكللز اإليللواء وأقسللام 

املستشللفيات الحكوميللة يف محافظللات 

بيللت لحللم ورام هللا ونابلللس.

ويف بيللت لحللم شللملت زيللارة البنللك توزيللع الهدايللا عللىل أطفللال قريللة األطفللال SOS ومركللز الكريللش، بينللام يف نابلللس ورام 

هللا وزعللت الهدايللا عللىل األطفللال املللرىض يف قسللم األطفللال مبستشللفى رفيديللا ومجمللع فلسللطني الطبللي.

وتللأيت عمليللة توزيللع الهدايللا باألعيللاد يف إطللار الدعللم الللذي يقدملله بنللك القاهللرة عللامن للمؤسسللات الرسللمية والهيئللات 

األهليللة ضمللن برنامللج املسللؤولية االجتامعيللة، لتمكينهللا مللن تقديللم خدماتهللا للمواطللن عللىل أكمللل وجلله، حيللث يعتللر البنللك 

املسللؤولية االجتامعيللة جللزء ال يتجللزأ مللن خطتلله االسللرتاتيجية التللي تقللع عللىل عاتقلله اتجللاه القطاعللات املختلفللة.

ويرعى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة يف قلقيلية وطولكرم
قللدم بنللك القاهللرة عللامن، رعايتلله 

يف  األوائللل  الطلبللة  تكريللم  لحفللل 

امتحللان الثانويللة العامللة للعللام 2021-

والللذي  قلقيليللة،  محافظللة  يف   2022

مبشللاركة  الرتبيللة،  مديريللة  نظمتلله 

واألهليللة،  الرسللمية  املؤسسللات 

واملؤسسللة األمنيللة والهيئللات املحليللة، 

مديريللة  وأرسة  املعلمللني  واتحللاد 

الرتبيللة والتعليللم، والطلبللة املكرمللني 

وذويهللم.

كللام قللدم البنكرعايتلله لحفللل تكريللم 

الطلبللة األوائللل يف امتحللان الثانويللة 

العامللة للعللام 2021-2022 يف طولكللرم، 

الرتبيللة  مديريللة  نظمتلله  والللذي 

والتعليللم ومحافظللة طولكللرم.
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ويعلن عن الفائزة بالجائزة الكربى األوىل بحملة »مثل ما وفرت تالقي«

اهتللامم  إطللار  يف  ذلللك  يللأيت 

بالطلبللة  القاهللرة عللامن  بنللك 

وإميانللاً  وتكرميهللم،  املتفوقللني 

ايل  الفعاليللات  دعللم  بللرورة 

لتشللجيعهم  باملتفوقللني،  تهتللم 

عللىل التعلللم واملعرفللة، باإلضافللة 

االجتامعيللة،  البنللك  ملسللؤولية 

العمليللة  وتفعيللل دوره بدعللم 

التعليميللة وتوفللر سللبل نجاحهللا، 

لتحفيللز الطللاب عللىل التقللدم 

بالتعليللم.

أعلللن بنللك القاهللرة عللامن عللن الفائللزة بالجائللزة الكللرى 

األوىل بحملللة »مثللل مللا وفللرت تاقللي«، والتللي تبلللغ 

قيمتهللا 250.000 دوالر، وكانللت الجائللزة مللن نصيللب 

السلليدة ناديللة عبللدو محمللد رميللاوي، املدخللرة لللدى فللرع 

الكليللة األهليللة يف رام هللا. 

وعللرت الفائللزة الرميللاوي )55 عامللاً(، عللن سللعادتها 

إنلله شللعور ال يوصللف، وال  قائلللة  بالجائللزة،  البالغللة 

تصللدق فوزهللا بهللذا املبلللغ حتللى اللحظللة، موجهللة 

الشللكر لبنللك القاهللرة عللامن والعاملللني فيلله، حيللث إنهللا 

مدخللرة لللدى بنللك القاهللرة عللامن منللذ عللام 1992، قائلللة 

إنهللا سللعيدة جللدا كونهللا جللزءاً مللن أرسة بنللك القاهللرة 

 Go عللامن، وشللجعت العمللاء الشللباب عللىل فتللح حسللاب

للشللباب.
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أعلللن بنللك القاهللرة عللامن عللن إعللادة 

إطللاق الخدمللة املرفيللة عللر املوبايللل، 

التللي يوفرهللا تطبيللق املوبايللل البنللي 

 ،”CAB Mobile Banking PS“ الجديللد

بشللكل متطللور يواكللب أحللدث التقنيللات 

الحديثللة املتوفللرة عللىل األجهللزة الذكيللة.

ملن  العديلد  الجديلد  النظلام  ويوفلر 

الخدملات املرفيلة اإللكرتونيلة مبجموعلة 

واملتطلورة  الجديلدة  املزايلا  ملن  متميلزة 

مرفيلة  تجربلة  عملاءه  متنلح  التلي 

الكرتونيلة متطلورة وفريلدة، حيلث يتميلز 

التطبيلق البنلي الجديلد بالدخلول الرسيع 

اللذي ميكلن العميلل ملن الدخلول مبارشة 

أو  الحلواالت  أو  البطاقلات  خدملات  إىل 

طللب دفرت شليكات، باإلضافلة اىل إمكانية 

بسلهولة  التطبيلق  قوائلم  بلني  التنقلل 

كبلرة، وإمكانيلة تفعيل أو إيقلاف خاصية 

بصملة  خلال  ملن  التطبيلق  إىل  الدخلول 

العلني. بصملة  أو  األصبلع 

ويقللدم التطبيللق عللدة خدمللات أهمهللا، 

معرفللة  الحسللابات،  أرصللدة  معرفللة 

بالحسللاب  الخللاص   IBAN ال  رقللم 

مللع  مشللاركته  أو  نسللخة  وإمكانيللة 

اآلخريللن، مشللاهدة آخللر حللركات متللت 

عللىل الحسللاب، إمكانيللة تحميللل كشللف 

حسللاب لفللرتة سللابقة، إمكانيللة طلللب 

دفللرت شلليكات، فتللح حسللاب إضللايف فللوري 

)جللاري او توفللر( بالدينللار أو الشلليكل 

أو الللدوالر أو اليللورو، إجللراء عمليللات 

التحويللل بللني حسللابات العميللل نفسلله أو 

حسللاب عميللل آخللر داخللل أو خللارج بنللك 

القاهللرة عللامن، باإلضافللة إىل العديللد مللن 

الخدمللات األخللرى.

مللن  عللامن  القاهللرة  بنللك  ويهللدف 

توفللر  إىل  الرقميللة،  خدماتلله  تحديللث 

الجهللد والوقللت عللىل عمائلله، مللن خللال 

تقديللم رزمللة مللن الخدمللات ليتمكللن 

دون  حسللاباتهم  إدارة  مللن  العمللاء 

الفللرع. زيللارة  إىل  الحاجللة 

وتسللعى حملللة »مثللل مللا وفللرت تاقللي« إىل تشللجيع 

العمللاء واملواطنللني عللىل فتللح حسللابات توفللر وتغذيللة 

حسللاباتهم والدخللول يف السللحب عللىل الجوائللز الثمينللة 

التللي يقدمهللا البنللك، حيللث سلليكون هنللاك سللحب 

عللىل الجائللزة الكللرى الثانيللة يف شللهر 2023/1، علللامً 

بللأن هنللاك جوائللز نقديللة شللهرية بقيمللة 50,000 دوالر، 

وجوائللز نقديللة أسللبوعية بقيمللة 15,000 دوالر.

تللأيت هللذه الحملللة ضمللن اسللرتاتجية البنللك الهادفللة 

إىل التميللز يف تقديللم الرامللج والخدمللات املرفيللة يف 

فلسللطني، كللام وتللرز التللزام البنللك بتعزيللز مفهللوم 

الشللمول املللايل، وثقافللة االدخللار، كجللزء مللن سياسللته 

الراسللخة تجللاه املجتمللع وأفللراده.

CAB Mobile بنك القاهرة عامن يعيد إطالق تطبيق
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بنسبة منو 20.4% واملوجودات تسجل 6.30 مليار دوالر

 مجموعة بنك فلسطني تحقق أرباحاً بقيمة 35 مليون دوالر
 للنصف األول من العام الجاري 2022

فلسطن-حققت مجموعة  الله-البنوك يف  رام 

للنصف  أرباحها  صايف  يف  منواً  فلسطني،  بنك 

حيث   ،%20.4 بنسبة   2022 العام  من  األول 

الرائب  احتساب  بعد  األرباح  بلغت 

واملروفات 34.9 مليون دوالر أمريي، مقارنة 

مع صايف أرباح بلغت 28.9 مليون دوالر لنفس 

الفرتة من العام املايض. كام سجلت املوجودات 

ما  لتسجل  األول  النصف  يف  طفيفاً  انخفاضاً 

قيمته 6.30 مليار دوالر أمريي.

ملجموعة  املجمعة  املالية  النتائج  وأظهرت 

للبورصة  عنها  اإلفصاح  تم  التي  فلسطني  بنك 

ارتفاعاً يف إجاميل الدخل بنسبة 15.3% لتبلغ 

قيمتها 133.5 مليون دوالر أمريي للربع الثاين 

دوالر  مليون   115.8 مقابل  الحايل  العام  من 

أمريي حققتها املجموعة يف الفرتة املقابلة لها 

من العام املايض. ويف ضوء البيانات املالية التي 

أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطني، فقد زاد 

مجموع حقوق امللكية لتصل إىل 512.6 مليون 

دوالر ، محققة منواً بلغ قدره 3.3% مقارنة مع 

496.1 مليون دوالر يف نهاية العام 2021. فيام 

مليون   577223,958, املدفوع  املال  رأس  بلغ 

دوالر أمريي.

وبالنظر اىل التسهيات االئتامنية، فقد سجلت 

األول  النصف  لفرتة  بأرقامها  طفيفاً  انخفاضاً 

مليار   3.43 مستوى  عند  الجاري  العام  من 

دوالر مقارنة مع 3.45 مليار سجلت يف كام يف 

نهاية العام 2021. كام انخفضت ودائع العماء 

اليها  بشكل طفيف خال الفرتة املالية املشار 

دوالر،  مليار   5.19 اىل  لتصل   %2.1 بنسبة 

مقابل 5.31 مليار دوالر ُسجلت يف نهاية العام 

قيمة  انخفاض  بسبب  ذلك  ويعود   .2021

الدوالر مقابل الشيكل والعمات األخرى. 

وعر السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة 

باألداء  سعادته  عن  فلسطني  بنك  مجموعة 

العام  من  األول  للنصف  للمجموعة  املايل 

املالية  بالنتائج  فخورون  »نحن  قائاً:   .2022

والتي  تحقيقها،  من  املجموعة  متكنت  التي 

التحديات  ظل  يف  خصوصاً  جلية.  ظهرت 

فلسطني،  تعيشها  التي  واالقتصادية  السياسية 

التنمية  تعزيز  نحو  لتوجهاتنا  انعكاساً  لتمثل 

التي  املالية  والرقمنة  واالستدامة،  االقتصادية، 

تبنيناها يف املجموعة. 
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تعاون ورشاكة  اتفاقية  فلسطني  وبنك  الفلسطينية  الزراعة  وزارة  وقعت 

شامل  طلوزة  قرية  يف  فلسطني«  بنك  »غابة  مسمى  تحت  غابة  إلقامة 

محافظة نابلس، بهدف استدامة املساحات الخراء والحفاظ عىل البيئة 

والتنوع الحيوي يف تلك املنطقة. ومبوجب االتفاقية، سيقوم البنك بتمويل 

إنشاء الغابة عىل مساحة 50 دومناً من أرايض القرية، تحت إرشاف وزارة 

الزراعة التي ستعمل عىل توفر 3500 شتلة من األشجار الحرجية لزراعتها 

يف تلك املنطقة.

وجرى توقيع االتفاقية يف مقر وزارة الزراعة مبدينة رام هللا، حيث وقعها 

فلسطني  بنك  عام  ومدير  العطاري  رياض  السيد  الزراعة  وزير  من  كل 

السيد محمود الشوا، وذلك بحضور عدد من املسؤولني من كا الجانبني. 

زيادة  أهمية  الزراعة عىل  وزير  العطاري،  رياض  السيد  أكد  ناحيته  من 

عىل  املستدامة  التنمية  وتعزيز  الجبلية،  املناطق  يف  الخراء  املساحات 

التي توقعها وزارة  الوقت ذاته بالرشاكة  الفلسطينية. مشيداً يف  األرايض 

االقتصادية  واملؤسسات  البنوك  أهم  كأحد  فلسطني،  بنك  مع  الزراعة 

الفلسطينية التي تأخذ عىل عاتقها مسؤوليات اجتامعية تجاه أبناء شعبنا.  

املشاريع  من  عدد  بتنفيذ  مستمرة  وزارته  بأن  العطاري،  املهندس  وقال 

الزراعية، ودعم املزارعني، وتعزيز منو الروات الطبيعة والحرجية، واألشجار 

الخراء. مضيفاً بأن الغابة التي يجري تنفيذها قرب قرية طلوزة يف نابلس 

ستكون واحدة من عدد آخر من الغابات التي ستعمل وزارة الزراعة عىل 

تنفيذها بالرشاكة مع املؤسسات والبلديات.  

البنك إىل أن مرشوع إنشاء  بدوره أشار السيد محمود الشوا، مدير عام 

البنك  الزراعة يأيت يف سياق رؤية  غابة بنك فلسطني بالرشاكة مع وزارة 

واسرتاتيجيته يف تبني نهج االستدامة لدعم مختلف القطاعات االقتصادية، 

والحيوية  الطبيعية  املوارد  عىل  الحفاظ  فيها  مبا  والبيئية،  والتنموية، 

واستدامتها والتقليل من البصمة الكربونية يف وطننا الحبيب فلسطني.

وأكد الشوا أن بنك فلسطني يويل أهمية خاصة للمشاريع البيئية يف سبيل 

الحفاظ عىل الروة الحرجية والحياة الرية، هذا إىل جانب تطوير الغابات 

واملحميات الطبيعية، من خال زيادة املساحات الخراء وتوفر بيئة أمنة 

ألبناء مجتمعنا. 

بنك فلسطني ووزارة الزراعة يوقعان اتفاقية رشاكة إلقامة »غابة بنك 
فلسطني« يف قرية طلوزة مبحافظة نابلس

بنك فلسطني ينضم إىل عضوية املجلس الفلسطيني لألبنية الخرضاء

عضويلة  شلهادة  فلسلطني،  بنلك  تسللم 

لألبنيلة  الفلسلطيني  للمجللس  انضاممله 

الخلراء، والتي تهلدف إىل تعزيلز الرشاكة 

االسلتدامة  اسلرتاتيجية  ضملن  والتعلاون 

التلي تبناها البنلك، مبا فيها تبلادل الخرات 

مجلال  يف  االستشلارات  ملن  واالسلتفادة 

الخلراء. األبنيلة 

وتسللم مديلر علام بنلك فلسلطني السليد 

ملن  العضويلة  شلهادة  الشلوا  محملود 

الخلراء،  لألبنيلة  الفلسلطيني  املجللس 

اإلدارة  مقلر  أقيلم يف  خلال حفلل خلاص 

العاملة للبنك برام هللا، حيث قام بتسلليمها 

رئيلس مجللس إدارة املجللس الفلسلطيني 

لألبنيلة الخلراء د. عفيف عقلل، وبحضور 

كا  ملن  واملسلؤولني  امللدراء  ملن  علدد 

الطرفلني.

وأعلرب مديلر علام بنلك فلسلطني محملود 

الشلوا عن سلعادته بانضامم البنك لعضوية 

الخلراء،  لألبنيلة  الفلسلطيني  املجللس 

السليام انهلا تلأيت يف سلياق توجهلات البنك 

السلتدامة مختللف املشلاريع التلي ينفذها 

البنلك ملع كافلة اللرشكاء، مبلا فيهلا متويلل 

املشلاريع الخلراء، والتلي ملن شلأنها أن 

تسلاهم يف تعزيز ركائز التنمية املسلتدامة، 

مخاطلر  ملن  الطبيعيلة  امللوارد  وحاميلة 

ومسلببات التللوث.

وأكلد الشلوا أن بنلك فلسلطني قطع شلوطاً 
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يف   MBA-Mini األعامل  إلدارة  فلسطينية  برنامج  فلسطني  بنك  أطلق 

ومنتدى   IFC الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون  السادس،  فوجه 

سيدات األعامل ورشكة إيرنست اند يونغ، بحضور مدير عام بنك فلسطني 

الرنامج ومشاركة 40 سيدة من صاحبات  الشوا، ورشكاء  السيد محمود 

وذلك  سابقة،  أفواج  وخريجات  الوطن  محافظات  مختلف  من  األعامل 

من خال تقنية االتصال املريئ – فيديو كونفرنس التي جمعت الحضور 

يف رام هللا وغزة.

لرشكات  القياديات  األعامل  سيدات  خطط  تطوير  إىل  الرنامج  ويهدف 

صغرة ومتوسطة من مختلف القطاعات االقتصادية يف فلسطني. من خال 

يف  القرارات  واتخاذ  أعاملهن  إدارة  عىل  قدراتهن  ورفع  مهاراتهن  تعزيز 

وإدارة  والتسويق،  واملايل،  االسرتاتيجي  التخطيط  منها؛  مجاالت مختلفة، 

املوارد البرشية، إضافة إىل تشبيكهن مع خبرات وخراء محليني ودوليني، 

تم  لانضامم، حيث  األعامل  من صاحبات  كبراً  إقباالً  الفوج  وشهد هذا 

تلقي أكر من 500 طلب انضامم ملشاريع السيدات، يف حني تم اختيار 40 

مرشوعاً منها لتقديم التدريب املتخصص لصاحباتهن.

بنك  عام  مدير  عر  السادس،  للفوج  الرنامج  إطاق  خال  كلمته  ويف 

فلسطني السيد محمود الشوا عن سعادته بإطاق الرنامج بحضور املديرة 

التنفيذية ملنتدى سيدات األعامل السيدة دعاء وادي، والسيد فايز عباهرة 

من رشكة إيرنست اند يونغ وذلك ملساهمتهم الكبرة يف تقديم خراتهم 

مهارات  لصقل  تسعى  والتي  متخصصة،  لقاءات  يف  للتدريب  ودعمهم 

املالية والتسويقية  النواحي  السيدات املشاركات يف قيادة مشاريعهن يف 

واإلدارية.

بنك فلسطني يطلق الفوج السادس من برنامج فلسطينية إلدارة األعامل 
Mini-MBA للرياديات وصاحبات األعامل

طويلاً يف دعلم املشلاريع املسلتدامة يف مختللف محافظلات الوطلن، مبلا فيهلا 

املشلاريع الخلراء والبيئيلة، وذللك ضملن برامجله وأنشلطته املرفيلة، التلي 

يوفرهلا للعملاء ملن خلال التسلهيات البنكيلة املمنوحلة لهلم، للحصلول عىل 

القلروض الخلراء، إضافلة إىل تقديلم االستشلارات الفنيلة والحوافز للمشلاريع 

الصغلرة واملتوسلطة لدعلم مشلاريع كفلاءة الطاقلة والطاقلة املتجلددة.

وأشلار عقلل إىل أن انضامم بنك فلسلطني لعضويلة املجلس الفلسلطيني لألبنية 

الخلراء – قطلاع املؤسسلات التمويليلة، خطلوة هاملة، ملا يعلزز ملن مكانلة 

املجللس كمؤسسلة محليلة تسلعى لنرش دعائم التنمية املسلتدامة يف فلسلطني.

بنك فلسطني يطلق حملة جديدة للعامل ضمن برنامج عاملنا  
ضمن  جديدة،  حملة  فلسطني  بنك  أطلق 

مختلف  يف  للعامل  املخصص  عاملنا  برنامج 

تلبية  تهدف  والتي  الوطن،  محافظات 

احتياجاتهم املرفية من خال توفر جملة 

من التسهيات البنكية لهذه الرشيحة، وفق 

مميزات ورشوط ميرسة وفوائد منافسة. 

وستتيح الحملة لعاملنا الذين قاموا بتحويل 

الدخول  إمكانية  فلسطني  بنك  إىل  رواتبهم 

عىل السحوبات للفوز بل 3 سيارات هونداي 
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السحب  سيجري   2022 هايرد  كونا 

و2023/2/28   2022/12/29 يف  عليها 

و2023/4/30، إضافة إىل توفر تسهيات 

مبا  القروض،  أنواع  كافة  تشمل  ائتامنية 

فيها القروض الشخصية التي تصل إىل 50 

ألف دوالر، وقروض السيارات التي تصل 

إىل 70 ألف دوالر وبنسبة متويل %100 

من سعر السيارة، والقروض السكنية التي 

تصل إىل 100 ألف دوالر.

محمود  فلسطني  بنك  عام  مدير  وقال 

سياق  يف  تأيت  الحملة  هذه  إن  الشوا 

يف  عاملنا  كافة  لدعم  البنك  اسرتاتيجية 

والوقوف  الوطن  محافظات  مختلف 

فلسطني  بنك  أن  مؤكداً  جانبهم،  إىل 

ويحرص  بالعامل،  خاصاً  اهتامماً  يويل 

خدماته  كافة  إىل  للوصول  متكينهم  عىل 

تحقيق  يف  يسهم  ما  البنكية،  ومنتجاته 

أهداف الشمول املايل.

األفراد  أعامل  إدارة  مدير  أوضح  بدوره 

البنك  أن  حاميل  ثائر  فلسطني  بنك  يف 

املالية  املاءة  لتعزيز  الرنامج  هذا  صمم 

اقتصادياً،  ومتكينهم  الفلسطينيني  للعامل 

التسهيات  أنواع  مبا يتضمن تقديم كافة 

املرفية،  احتياجاتهم  وتلبية  االئتامنية، 

مبا يتناسب مع طبيعة أعاملهم. 

رشكة  مع  بالرشاكة  فلسطني  لبنك  الريادي  الذراع  انرتسيكت  أطلقت 

فن بلووم أول عيادة مالية عىل مستوى الوطن، والتي تهدف إىل توفر 

خراء  خال  من  وللرشكات،  الشباب  للرياديني  واستشارات  خدمات 

متغرات  مواكبة  عىل  ملساعدتهم  وذلك  وقانونيني،  ماليني  ومستشارين 

التحكم  عىل  والقدرة  الفرصة  إعطائها  إىل  إضافة  االقتصادية،  الحياة 

بشؤونها املالية عر اتخاذ القرارات املالية السليمة بتكاليف بسيطة.

وأعلرب مديلر علام حاضنلة انرتسليكت اللذراع الريلادي لبنلك فلسلطني 

راتلب اللرايب علن ثقته بتحقيلق التأثر امللراد واألهداف ملن خال إطاق 

العيلادة املاليلة بالرشاكلة ملع فلن بللووم لتطويلر وخللق حللول عريلة 

خاقلة للعديلد ملن القضايلا املالية، ال سليام يف مجلال ريلادة التكنولوجيا 

املاليلة اللل Fintech وعلامل التقنيلة الرقميلة، مبلا يخلدم جهلود النهلوض 

ببيئلة الريلادة واالقتصلاد الوطنلي واملجتملع الفلسلطيني علىل السلواء.

وأكلد اللرايب أن الهلدف الرئيليس ملن إطلاق العيلادة املاليلة هلو توفلر 

أو  الصغلرة  واللرشكات  االعلامل  للرواد  واإلداريلة  املاليلة  االستشلارات 

األزملات وتعرهلا، إضافلة إىل مسلاعدتها يف  لتفلادي حلدوث  الناشلئة، 

الوصلول إىل االسلتقرار امللايل، وقيادتهلا إىل بلر األملان. مضيفلاً أن أحلد 

األهلداف التلي قاملت عليهلا انرتسليكت هلي تطويلر األعلامل الرياديلة، 

املبدعلني، واألفلكار اإلبداعيلة، والتلي تشلكل أساسلاً هاملا ملن  ودعلم 

فلسلطني. بنلك  اسلرتاتيجية مجموعلة 

بلدوره، قلال وسليم العلارف مؤسلس رشكلة فلن بللووم إن هلذه الرشاكة 

إلطلاق العيلادة املاليلة ملن شلأنها أن تسلاهم يف تأسليس وبنلاء نظلام 

بيئلي لللرشكات الناشلئة، للحصلول علىل الخدملات املالية املختلفلة، هذا 

باإلضافلة إىل الخلرات التلي سليوفرها بنلك فلسلطني، لبنلاء قصلص نجاح 

جديلدة، وهلذا بلدوره سليمكن اللرشكات األخلرى مثلل صنلدوق ابتلكار 

وغرهلا ملن اللرشكات، والعملاء االسلتفادة ملن هلذه الخدملات، إضافة 

إىل تعميلم هلذه التجربلة والرتويلج لهلا ملن خلال بنلك فلسلطني علر 

فروعله املنتلرشة يف كافلة محافظلات الوطلن.

انرتسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطني وفن بلووم تطلقان العيادة املالية 

لتوفري خدمات واستشارات للرياديني الشباب
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 مــرصف الصفــا يعقد اجتــامع هيئته العامة لســنة 2021
رام هللا –البنوك يف فلسطني- عقدت الهيئة العامة ملرف الصفا 

اإلسامي يوم الخميس املوافق  2022/6/23 اجتامعها العادي 

رئيس  برئاسة  هللا،  رام  يف  العامة  إدارته  مقر  يف   ،2021 للعام 

السيد  للمرف  العام  املدير  من  كل  وحضور  اإلدارة،  مجلس 

يف  الرشعية  الرقابة  لهيئة  التنفيذي  والعضو  الرغويث،  نضال 

املرف د. أمين البدارين، وممثاً عن سلطة النقد الفلسطينية 

السيد مشهور أبو جيش، وممثل هيئة سوق رأس املال السيد 

كتانة،  السيد بال  بني عودة، وممثل مسجل الرشكات  سعود 

وممثل رشكة ديلويت أند توش السيد ُمنذر البندك، عاوة عىل 

الجلسة  وافتتح  واملساهمني.  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عدد 

القانوين لاجتامع  النصاب  اكتامل  ممثل مراقب الرشكات بعد 

بنسبة 69% من رأس املال.

وجلرى خلال االجتلامع علرض التقريرين املايل واإلداري للسلنة 

الرشعيلة،  الرقابلة  هيئلة  تقريلر  علىل  علاوة   ،2021 املنتهيلة 

أملا  اإلدارة،  مجللس  ذملة  إبلراء  تلم  كلام  عليله.  واملصادقلة 

بخصلوص املدقلق الخارجلي فقلد تلم انتخلاب ارنسلت ويونلغ 

علن السلنة الحاليلة.

ملن جهتله، قلال رئيس مجللس إدارة املرف: رغم أن  العلللام 

2021 حمل بدايلللات حلللذرة فلللي ظلللل التخوفلللات ملللن 

اسلللتمرار تأثيلللر جائحلللة كورونلللا علللى االقتصاد العاملللي، 

فقلد متكلن امللرف ملن تحقيلق منلو يف محفظلة التمويلل، 

حيلث ارتفعلت لتصلل إىل حلوايل 249 مليلون دوالر يف نهايلة 

العلام 2021.

وتابلع، كلام بللغ رصيد ودائلع العماء حلوايل 275 مليون دوالر 

يف نهايلة العلام 2021 مقارنة بحلوايل 203 مليون دوالر يف العام 

السلابق، وبلغت إيرادات املرف من التمويات واالسلتثامرات 

حلوايل 10 مليلون دوالر يف نهايلة العلام 2021 مقارنلة بحلوايل 

5 مليلون دوالر علام 2020، مؤكلداً سلعي املصلللرف ملواصللللة 

عمليللة التطللور مللن خللال خطللة التوسللع واالنتشار فلللي 

املحافظللللات، وتطويلللر خدماته اإللكرتونية.

بلدوره، أشلاد السليد نضلال الرغلويث املديلر العلام للملرف 

يف  نجلح  الصفلا  ملرف  أن  إىل  مشلراً  امللرف،  بإنجلازات 

االسلتحواذ علىل ثقلة عمائله وترسليخ مكانتله كجلزء ال يتجلزأ 

وخدملات  منتجلات  تقلدم  التلي  املؤسسلية  املنظوملة  ملن 

مرفيلة متوافقلة ملع أحلكام الرشيعلة اإلسلامية يف السلوق 

الفلسلطيني. امللريف 
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 إدراج وبدء تداول

أسهم مرصف الصفا

السيد  الصفا  ملرف  العام  املدير  وقع 

إدارة  مجلس  وعضو  الرغويث،  نضال 

الجاد،  رأفت  الدكتور  فلسطني  بورصة 

اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم مرف 

للمرف  العامة  اإلدارة  مقر  يف  الصفا 

عام  مدير  بحضور  هللا،  رام  مدينة  يف 

السيد  املالية  لألوراق  العامة  اإلدارة 

االتفاقية  هذه  ومبوجب  الجدبة،  مراد 

الصفا  مرف  أسهم  عىل  التداول  بدأ 

تحت الرمز  )SAFABANK( يف بورصة 

فلسطني.

لألوراق  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وقال 

إدراج  أن  الجدبة  مراد  السيد  املالية 

سهم مرف الصفا كثالث بنك إسامي 

السوقية  القيمة  سيعزز  فلسطني  يف 

يف  املالية  والخدمات  البنوك  لقطاع 

 1.3 حوايل  قيمتها  تبلغ  والتي  البورصة 

مليار دوالر، مركزاً عىل أن مؤرش القدس 

جديدة  مالية  بورقة  سرفد  اإلسامي 

ليصبح عدد الرشكات املدرجة يف املؤرش 

هو 15 رشكة وبقيمة سوقية تناهز 850 

مليون دوالر.

الجاد  رأفت  الدكتور  هنأ  جانبه  من 

إدراج  عىل  الصفا  مرف  مجلس 

األمر  فلسطني،  بورصة  يف  املرف 

اإلسامية يف  املالية  تنامي  الذي يعكس 

فلسطني وتنامي ثقة الرشكات املساهمة 

يف بورصة فلسطني، والتزام إدارة املرف 

بتوفر بيئة آمنة وشفافة ونظامية ليتم 

فيها تداول أسهم املرف، ما من شأنه 

الخريطة  عىل  الصفا  مرف  وضع 

االستثامرية.

السيد  الصفا  العام ملرف  املدير  وقال 

نضال الرغويث إن مرف الصفا يسعى 

وضمن الخطة االسرتاتيجية التي وضعها 

تطوير  إىل  تهدف  والتي  اإلدارة  مجلس 

لتحقيق  املرف  أداء  وفعالية  كفاءة 

تسعرٍ عادل مبني عىل تفاعل املتعاملني 

ومن  والطلب،  العرض  قوى  خال  من 

يحققه  الذي  اإليجايب  األداء  خال 

التي  والسمعة  نشأته  منذ  املرف 

رشحها يف السوق الفلسطيني.

الصفا اإلسالمي« يعقد دورة تدريبية لطلبة جامعة القدس/أبو ديس«

طالباً   35 من  ألكر  تدريبيًة  دورًة  اإلسامي  الصفا  مرف  عقد 

القدس/  جامعة  يف  اإلسامي  والتمويل  االقتصاد  دائرة  من  وطالبة 

أبو ديس استمرت عىل مدار يومني متواصلني، وذلك يف مبنى اإلدارة 

العامة للمرف يف مدينة رام هللا، قدمها ثلة من موظفي املرف 

وبرتكيز  املتنوعة  اإلسامي  املريف  العمل  مواضيع  يف  املتخصصني 

اإلسامي  املرف  العمل  ومخاطر  الرشعي  التكييف  موضوع  عىل 

املالية  املؤسسات  تقدمها  التي  املرفية  والخدمات  للمنتجات 

االسامية، إىل جانب التحليل االئتامين والعمليات املرفية يف عمل 

الفروع وتهيئة الفرد للدخول يف سوق العمل.

بدوره، قام املدير العام ملرف الصفا اإلسامي السيد نضال الرغويث 

تدريب  عىل  بالسعي  املرف  رسالة  عىل  مؤكداً  الدورة  باختتام 

وتأهيل كفاءات شابة وريادية وإعداد طلبة مبهارات علمية وعملية 

يف مستويات متقدمة من خال دورات تدريبية متخصصة، لتوسيع 

اإلسامي  املريف  بالعمل  املتعلقة  القضايا  حول  معرفتهم  دائرة 

وتطويره يف فلسطني.

ديس،  أبو  القدس/  جامعة  مع  بالتعاون  فخره  عن  الرغويث  وعر 

لطابها،  املقدم  األكادميي  التعليم  بجودة  اهتاممها  مدى  مثمناً 
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أعلللن مللرف الصفللا عللن الفائللزة بالجائللزة الكللرى األوىل ضمللن 

حملللة حسللابات التوفللر 2022 التللي انطلقللت تحللت شللعار 

»ربحللك وفللر مللع حسللابات التوفللر«، وتبلللغ قيمللة الجائللزة 250 

ألللف شلليقل، وكانللت مللن نصيللب السلليدة »مشللخص نجيللب 

حمللدان« واملدخللرة يف فللرع املللرف يف محافظللة جنللني. 

وعللّرت الفائللزة حمللدان عللن فرحتهللا بالجائللزة واعترتهللا مفاجئللة 

سللارة وغللر متوقعللة، مشلليدة بالخدمللات املرفيللة املميللزة 

التللي يقدمهللا مللرف الصفللا لكافللة عمائلله والحمللات الدامئللة 

واملسللتمرة التللي تتيللح الفللرص امللام الجميللع للفللوز بجوائللز 

متنوعللة.

 وتشللمل حملللة »حسللابات التوفللر 2022« ملللرف الصفللا العديللد 

مللن الجوائللز النقديللة التللي يصللل مجمللوع قيمتهللا لنحللو مليللون 

و250 ألللف شلليقل، إىل جانللب 5 سلليارات هيونللداي ايونيللك 

التوفريللة )Hybrid(. ويضمللن املدخللر املشللاركة بالحملللة مللع 

فتحلله حسللاب توفللر بقيمللة 100دوالر.

ويسللعى مللرف الصفللا مللن خللال حملللة حسللابات التوفللر إىل 

تعزيللز ثقافللة االدخللار لللدى املواطنللني وتشللجيعهم عللىل االسللتثامر 

وفللق أحللكام الرشيعللة اإلسللامية، إىل جانللب تعزيللز ثقللة املواطنللني 

بالخدمللات التللي يقدمهللا املللرف مللن خللال تطويللر الخدمللات 

واملنتجللات املرفيللة اإلسللامية يف فلسللطني. 

بقيمة 250 ألف شيقل
مرصف الصفا يعلن عن الفائزة بالجائزة 

الكربى األوىل بحملة »حسابات  
التوفري 2022«

بداية لخطوات أخرى تصب يف توطيد  الدورة  أن تكون هذه  آماً 

العاقات وتوثيق أوارص الصلة بني املرف وجامعة القدس لتحقق 

املنفعة للمجتمع املحي وخدمة هذا الرح التعليمي الفلسطيني.

يشار إىل أن مرف الصفا اإلسامي ويف إطار مسؤوليته املجتمعية 

حرص منذ نشأته عىل تقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع املريف 

املجلس  إدارة  مجلس  يف  العام  مديره  عضوية  خال  من  اإلسامي 

العام للبنوك اإلسامية )CIBAFI( والعمل عىل التوعية بالخدمات 

املرفية االسامية كام سعى إىل تقديم العديد من الندوات العلمية 

والدورات بالتعاون مع مؤسسات املجتمع الفلسطيني.
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البنك العقاري 
املرصي العريب

يوقع اتفاقية تعاون مشرتك
رام الله-البنوك يف فلسطن- وقع البنك العقاري املري العريب اتفاقية 

تعاون مشرتك مع رشكة اتو زون ورشكة ريتز موتورز ورشكة جروب بلس 

للسيارات، وتهدف االتفاقية إىل إنشاء عاقة بني الطرفني للتيسر عىل 

عماء البنك بالحصول عىل تسهيات منافسة لرشاء سيارات من نوع 

)بيجو، سرتوين، روفر، جاكور(.

وقد قام بالتوقيع عن البنك املدير االقليمي السيد/اسامة 
العبادي، وعن جانب الرشكات الثاث مدير عام 

السيد/ زيك طارق أبو يوسف.
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مع رفيقة دربك.. خيل أسلوب حياتك ذيك
بنك القدس يطلق حملة ترويجية جديدة عىل 

بطاقاته االئتامنية

أعلللن بنللك القللدس، عللن إطللاق حملللة ترويجيللة 

جديللدة بعنللوان »مللع رفيقللة دربللك.. خللي 

أسلللوب حياتللك ذيك« وذلللك بالرشاكللة مللع رشكللة 

ماسللرتكارد لصالللح عمللاء البنللك حامللي بطاقللات 

ماسللرتكارد االئتامنيللة.

وتشللمل الحملللة السللحب عللىل 11 جائللزة وهللي 

الذكيللة  عبللارة عللن مجموعللة مللن األجهللزة 

املميللزة، بحيللث سلليتم السللحب عللىل 5 فائزيللن 

مللن حامللي بطاقللات وورلللد، وورلللد ايليللت 

ليحصللل الفائللز عللىل مجموعللة أجهللزة تشللمل 

 Smart  ,Tablet  Smart,  Phone  Smart(

Earbuds Watch( ، والسللحب عللىل 6 فائزيللن 

والتيتانيللوم  الفضيللة  البطاقللات  حامللي  مللن 

ليحصللل الفائللز عللىل مجموعللة أجهللزة تشللمل 

.))Earbuds  Watch  Smart  ,Tablet  Smart

وللدخللول يف السللحب عللىل الجوائللز، سلليتعني 

عللىل العمللاء مللن حملللة البطاقللات الفضيللة 

الللرشاء  بعمليللات  بالقيللام  والتيتانيللوم 

مبجموع مللا قيمتلله 1500 $ أو مللا يعادلهللا مللن 

العمللات األخللرى كحللد أدىن بشللكل تراكمللي 

خللال األربعللة أشللهر التللي تشللملها الحملللة، كام 

ويحصللل العميللل عللىل فرصللة اضافيللة للربللح 

عنللد عمليللات الللرشاء املحليللة بقيمللة 150$، أو 

مللا يعادلهللا بالعمللات األخللرى، ويحصللل عللىل 

فرصللة مضاعفللة عنللد عمليللات الللرشاء الدوليللة 

وبنفللس القيمللة.
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بنك القدس يقدم دعمه لجمعية عتيل الخريية

قلدم بنلك القلدس دعمله لجمعيلة عتيلل الخريلة، وذللك ترجملة 

للدوره الرائلد واملسلتمر يف مجلال املسلؤولية املجتمعيلة إذ يهلدف 

التابعلة  الروضلة  ومرافلق  غلرف  تأهيلل  إعلادة  إىل  التلرع  هلذا 

للجمعيلة وذللك تزامنلا ملع بلدء العلام اللدرايس.

بحلتله  للمبنلى  افتتلاح  حفلل  مؤخلرا  الجمعيلة  أقاملت  حيلث 

الجديلدة بحضلور مستشلار رئيس مجللس إدارة بنلك القدس ظافر 

النوبلاين وعلدد ملن امللدراء واملسلؤولني يف البنلك ورئيلس الجمعية 

املهنلدس سلائد طويلر ورئيلس بلديلة عتيلل عصلام ملايض وأعضلاء 

مجللس إدارة جمعيلة عتيلل الخريلة، وملدريس ومدرسلات روضلة الجمعيلة وعلدد ملن أهلايل بللدة عتيلل.

بارتفاع نسبته 50% بنك القدس يحقق أرباحاً قياسية

جراب: فخورون بالنتائج املالية القوية التي حققها البنك

هدمي: اليوم نحقق أرقاماً تشكل حافزاً إضافيا لفريق 
البنك الباحث عن التميز

 رام اللــه- أعلــن بنــك القــدس عــن تحقيــق أعــى صــايف أربــاح نصــف 

ســنوية للعــام الحــايل 2022 وبنســبة منــو بلغــت 50% مقارنــة باألرباح 

املعلنــة عنهــا للفــرة نفســها مــن العــام املــايض.

وبحســب النتائــج املاليــة األوليــة، فقــد بلــغ صــايف أربــاح البنــك 9.63 

مليــون دوالر أمريــي، مقارنــة مــع صــايف أربــاح بعــد الرضيبــة مبقــدار 

6.41 مليــون دوالر أمريــي للفــرة نفســها مــن العــام 2021 بارتفــاع 

بلغــت نســبته %50.16

ــار دوالر أمريــي فيــا  وبلغــت مجمــوع موجــودات البنــك 1.48 ملي

ــون دوالر مــع  ــة 907 ملي بلغــت صــايف محفظــة التســهيات االئتاني

نهايــة حزيــران مــن العــام الحــايل، كــا ســجلت ودائــع العمــاء 1.156 

مليــار دوالر يف نهايــة النصــف األول مــن العــام الحــايل.

وتشــر البيانــات إىل منــو حقــوق امللكيــة بنســبة 6.11% وصــل إىل 146 مليــون دوالر مقارنــة مــع 137 مليــون 

دوالر مــع الفــرة نفســها مــن العــام 2021.

62  |  مجلة البنوك يف فلسطني

بانوراما



بنك القدس يقدم حقائب مدرسية وقرطاسية مع بدء العام الدرايس

قللّدم بنللك القللدس دعملله لللرشاء حقائللب مدرسللية وقرطاسللية لألطفللال املحتاجللني مللن طلبللة املللدارس يف مختلللف املحافظللات 

مبناسللبة بللدء العللام الللدرايس الجديللد وذلللك يف إطللار التزاملله املتواصللل مبسللؤوليته املجتمعيللة.

غاليللني  »أطفالنللا  بحملللة  باملسللاهمة  القللدس  بنللك  قللام  حيللث 

علينا« التللي تنظمهللا اتحللاد الجمعيللات الخريللة يف القللدس والتللي تللم 

مللن خالها توزيللع الحقائللب واملسللتلزمات املدرسللية عللىل الطلبللة األقللل 

حظللا يف مدينللة القللدس وضواحيهللا األمللر الللذي يسللاهم يف التخفيللف 

مللن الضغوطللات االقتصاديللة عللن أهللايل الطلبللة.

يف ذات السللياق قدم البنللك ترعلله لصالللح جمعيللة حيللاة للعمللل 

التنمللوي والتطوعللي ضمللن »حملللة بالعلللم نبنللي وطللن 7« بهللدف 

توفللر حقائللب مدرسللية وقرطاسللية للطلبللة مللن أبنللاء األرسة األقللل حظللاً 

يف أغلللب املحافظللات واملسللجلني يف الجمعيللة بهللدف حصللول هللؤالء 

الطلبللة عللىل حقهللم بااللتحللاق يف املدرسللة.

بنك القدس يدعم 

أطفال متالزمة داون

غللزة- قللدم بنللك القللدس دعللام لجمعيللة 

الحللق يف الحيللاة يف غللزة وجمعيللة رحيم 

أصدقللاء متازمللة دوان يف رام هللا وذلللك 

ملسللاندة أنشللطة الجمعيللات يف خدمللة 

األطفللال املصابللني مبتازمللة داون.

حيللث تللرع البنللك مؤخللرا لرعايللة طفلللني مللن جمعيللة رحيللم أصدقللاء متازمة 

دوان يف رام هللا وذلللك مللن أجللل مسللاعدتهم يف تقديللم عللاج وظيفللي ونطقللي 

ملللدة عللام كامل.

كللام قللدم البنللك دعللام لصالللح جمعيللة الحللق يف الحيللاة للمللرة الثالثللة عللىل 

التللوايل وذلللك بهللدف ضللامن اسللتمرار تقديللم كافللة الخدمللات لصالللح املصابني 

مبتازمللة دوان يف محافظللات غللزة.
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تقدم اآلن بطلب للحصول عىل قرض شخيص 
من األهيل بتمويل حىت 100,000 دوالر مقابل 

تحويل الراتب بدون كفيل.

للمزيد من التفاصيل، بإمكانكم التواصل معنا عىل الرقم 1700100222 
أو عرب قنوات التواصل اإللكرتونية األخرى التابعة للبنك.



تللم تجديللد اتفاقيللة برنامللج »تحسللني البيئللة املدرسللية« بللني 

كل مللن البنللك العللريب ومؤسسللة إنجللاز فلسللطني وبالتعللاون 

مللع وزارة الرتبيللة والتعليللم للسللنة الثامنللة عللىل التللوايل 

لتحسللني البيئللة املدرسللية يف سللت مللدارس حكوميللة.

وشلملت االتفاقيلة توفلر الدعلم وتطويلر البنى التحتية لسلت 

هلي  رئيسلية  محافظلات  خملس  يف  اختيارهلا  تلم  ملدارس 

الخليلل، وسللفيت، وطولكرم، وجنني ومحافظلة رام هللا والبرة، 

حيلث سليتم تنفيلذ أعامل الدهلان وتجديد الشلبابيك القدمية، 

وتصليلح املرشبيلات والسلاحات الخارجيلة وماعلب الرياضلة، 

باإلضافلة إىل إنشلاء حديقلة مدرسلية يف إحلدى امللدارس.

تجديد اتفاقية برنامج »تحسني البيئة املدرسية«

للسنة الثامنة عىل التوايل

رام الله-البنــوك يف فلســطن-للعام الرابللع عللىل التللوايل، واصللل 

البنللك العللريب دعملله ملللرشوع »الحقيبللة املدرسللية« بالتعللاون 

مللع وزارة التنميللة االجتامعيللة وذلللك يف إطللار مبللادرات البنللك 

املجتمعيللة وحرصلله عللىل املسللاهمة يف دعللم الطللاب األقللل 

حظللاً يف املجتمللع.

وتللم توزيللع 2,000 حقيبللة مدرسللية شللاملة القرطاسللية يف 

خمللس محافظللات مختلفللة بالتعللاون والتنسلليق مللع طاقللم 

القللدس، رام هللا والبللرة،  الللوزارة ومديرياتهللا يف كل مللن 

وأريحللا، وجنللني، والخليللل. كللام شللمل التوزيللع أيضللاً الطلبللة 

األقللل حظللاً يف مدرسللة األمللرة بسللمة يف القللدس.

وتنللدرج هللذه املبللادرة ضمللن نشللاطات ومبللادرات برنامللج 

املسللؤولية االجتامعيللة للبنللك العللريب )معللاً( الللذي يُعنللى 

بخمسللة جوانللب مجتمعيللة رئيسللية هللي التعليللم والصحللة 

والبيئللة ومكافحللة الفقللر ودعللم األيتللام، حيللث يللويل البنللك 

اهتاممللاً كبللراً بدعللم قضايللا التعليللم السلليام أطفللال األرس 

احتياجاتهللم  توفللر  يف  املسللاهمة  خللال  مللن  املحتاجللة 

املدرسللية األساسللية.

للعام الرابع عىل التوايل ...
البنك العريب يدعم برنامج الحقيبة املدرسية 
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ويف تعليقلله عللىل هللذه املبللادرة، قللال السلليد جللامل حللوراين 

مديللر منطقللة فلسللطني للبنللك العللريب »إن برنامللج »تحسللني 

البيئللة املدرسللية« مبحللاوره البيئيللة والتعليميللة والتنمويللة 

والتطوعيللة هللو أحللد الرامللج االسللرتاتيجية التللي يتبناهللا 

البنللك ضمللن نطللاق برنامجلله للمسللؤولية االجتامعيللة »معللا« 

ويقدملله عللىل مللدار مثانيللة أعللوام، ليشللمل توفللر بيئللة 

تعليميللة صحيللة سللليمة آمنللة وجاذبللة لطلبللة املللدارس، 

وتقديللم دورات تدريبيللة تطويريللة للطلبللة والهيئة التدريسللية 

يف بنللاء القللدرات وتطويللر املهللارات والخللرات، إىل جانللب 

العمللل التطوعللي مبشللاركة موظفللي البنللك لتنفيللذ نشللاطات 

تطوعيللة داخللل املللدارس.« 

مللن جانبلله، رحللب السلليد عللامد هنللدي رئيللس مجلللس إدارة 

إنجللاز فلسللطني بتجديللد هللذه االتفاقيللة التللي تنسللجم مللع 

أهللداف ومبللادئ مؤسسللة إنجللاز مللن خللال تعزيللز التعللاون 

مللع رشكات القطللاع الخللاص لتوفللر البيئللة املناسللبة للطلبللة 

لتطويللر مهاراتهللم الحياتيللة واألكادمييللة وتزويدهللم بالخللرات 

العمليللة. 

رعاية حفل عشاء مع امللكية األردنية

ضمــن اهتامــات البنــك العــريب بتعزيــز عاقــات التعــاون مــع الــرشكاء مبــا يخــدم مصلحــة معتمديــه ويوفــر لهــم 

العــروض املميــزة، قــدم البنــك العــريب رعايتــه لحفــل عشــاء نظمتــه امللكيــة األردنيــة لعــدد مــن وكاء الســياحة 

والســفر ومنظمــي الرحــات وممثــي وســائل االعــام. وقــد تــم خــال الحفــل تقديــم عــروض تشــجيعية للمســافرين 

وخصومــات عــى أســعار تذاكرهــم بنســبة 15% عــى الدرجــة الســياحية و10% عــى درجــة رجــال األعــال )كــراون( 

وذلــك عنــد رشاء تذاكرهــم إلكرونيــاً ودفعهــا بواســطة إحــدى بطاقــات البنــك العــريب االئتانيــة.

»علريب  تطبيلق  اسلتخدام  علىل  ملعتمديله  تشلجيعية  كخطلوة 

موبايلل« واالسلتفادة من مزاياه، أطلق البنلك العريب حملة خاصة 

بفتلح حسلاب جديلد ملن خلال  يقوملون  الذيلن  باملعتمديلن 

التطبيلق. حيلث سليتم تأهيلل كافة املشلرتكني الجلدد للدخول يف 

سلحب علىل 10 جوائلز عبلارة علن نقلاط مجانيلة تضلاف لرصيد 

مكافلآت املعتمديلن الفائزيلن بالسلحب. 

كلام تلم اطلاق حمللة خاصلة ملعتملدي شلباب بتقديلم 1500 

نقطلة ضملن برناملج »نقلاط العلريب عنلد فتلح حسلاب جديلد 

ملن خلالDigital Onboarding  علر تطبيلق »علريب موبايل«، 

باإلضافلة إىل اسلرتداد نقلدي بنسلبة 20%ملن املدفوعلات عنلد 

اسلتخدام بطاقلات شلباب االئتامنيلة و فيلزا  الدفلع.

حملة خاصة بفتح الحساب الجديدة عرب تطبيق “عريب موبايل”
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بهللدف التواصللل مللع املعتمديللن والللرد 

عللىل استفسللاراتهم عللىل مدار السللاعة، 

أطلللق البنللك العللريب خدمللة رقميللة 

جديللدة هللي خدمة املسللاعد الشللخيص 

»العللريب« عللر تطبيللق »الواتللس آب« 

بإضافللة الرقللم 970593665665+ إىل 

قامئللة األرقللام الخاصللة بللكل معتمللد. 

كافللة  عللن  اإلجابللة  سلليتم  حيللث 

بخصللوص  املعتمديللن  استفسللارات 

تفاصيللل خدمللات ومنتجللات البنللك 

بطريقللة سللهلة جللداً. كللام توفللر هللذه 

الخدمللة إمكانيللة التحللدث كتابيللاً مللع 

املعتمديللن.  خدمللة  مركللز  موظللف 

حيللث تعللد هللذه الخدمللة الرقميللة 

إضافللة جديللدة إىل مجموعللة الخدمات 

الرقميللة التللي يقدمهللا البنللك العللريب يف 

أي وقللت ومللن أي مللكان.

إطالق خدمة املســاعد الشــخيص » العريب« عرب تطبيق »الواتس آب«

توعية مرصفية خاصة مبوظفي وزارة االقتصاد الوطني

شللارك فريللق مللن البنللك العللريب برنامللج التوعيللة املرفيللة الللذي نظمتلله سلللطة النقللد الفلسللطينية والللذي يهللدف 

لتعريللف إدارة وموظفللي املؤسسللات والللرشكات بالخدمللات املرفيللة الرقميللة املقدمللة مللن البنللوك ورشكات املحافظ. 

حيللث شللمل تقديللم عللرض توضيحللي لجميللع موظفللي وزارة االقتصللاد الوطنللي حللول الخدمللات املرفيللة الرقميللة 

األكللر تطللوراً واملقدمللة مللن البنللك العللريب. 
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تشجيع املعتمدين عىل تحديث بياناتهم 

التزامللاً باسللرتاتيجيته الراميللة لتعزيللز التطويللر عللىل الخدمللات اإللكرتونيللة، اسللتقبل البنللك معتمديلله 

يف كافللة فروعلله خللال أيللام السللبت طيلللة شللهر متللوز لحللث املعتمديللن عللىل تحديللث بياناتهللم، 

وذلللك حرصللاً عللىل التواصللل معهللم وفللق بيانللات محدثللة ودقيقللة، وحفاظللاً عللىل أمنهللم املللريف يف 

حللال اسللتخدامهم للخدمللات اإللكرتونيللة التللي يقدمهللا البنللك لهللم، مبللا فيهللا خدمللات أهللي أونايللن، 

وتطبيللق أهللي موبايللل، ومركللز الخدمللة الهاتفيللة، التللي يقللدم البنللك مللن خالهللا خدمللات نوعيللة وفللق 

أعللىل املواصفللات واملعايللر األمنيللة. 

ويجللدر بالذكللر أن البنللك األهللي األردين أطلللق خدماتلله 

أونايللن وأهللي موبايللل مبيللزات  اإللكرتونيللة أهللي 

وخدمللات جديللدة، ووفللق الهويللة البريللة الجديللدة 

للبنللك لكافللة الشاشللات لللكل مللن الخدمتللني باللغتللني 

العربيللة واإلنجليزيللة، وذلللك ضمللن سلسلللة التطويللر 

املتواصللل التللي ينتهجهللا البنللك، ومبللا يسللهم يف تقديللم 

باقللة متنوعللة مللن أحللدث الخدمللات والحلللول املرفيللة 

لجمهللور املعتمديللن.

تطوير متواصل وخدمات متميزة

البنك األهيل األردين يشارك ضمن مسابقة تطبيق »مرصيف«

فلسطن-شللارك  يف  الله-البنــوك  رام 

مللن  متللوز  األردين يف  األهللي  البنللك 

العللام 2022 ضمللن فعاليللات السللحب 

عللىل جوائللز تطبيللق مللريف، حيللث تم 

اإلعللان عللن أسللامء الطللاب الفائزيللن 

مللن خللال وزارة الرتبيللة والتعليللم، 

وسلللطة النقللد الفلسللطينية، وجمعيللة 

ضمللن  وذلللك  فلسللطني،  يف  البنللوك 

عللىل  السللحب  مللن  األوىل  املرحلللة 

جوائللز مسللابقة تطبيللق »مللريف«، 

بحضللور مللدراء التسللويق والعاقللات 

حصللل  حيللث  البنللوك،  يف  العامللة 

عددهم 26 طالبللاً،  البالللغ  الفائللزون 

عللىل جائللزة حسللاب توفللر مللودع 

فيلله مبلللغ الجائللزة بقيمللة 100 دوالر 

أمريللي مقدمللة مللن كافللة البنللوك 

فللازت  فلسللطني، حيللث  العاملللة يف 

طالبتللان مللن محافظتللي رام هللا والبرة، 

وبيللت لحللم بجائزتللني مقدمتللني مللن 

البنللك األهللي األردين، تشللجيعاً وتحفيزاً 

لهللم السللتخدام تطبيللق مللريف الللذي 

تللم تصميملله مللن حيللث املحتللوى 

وأسلللوب عللرض املعلومللات املرفيللة 

ليتناسللب مللع فئللة طللاب املللدارس.
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ويشارك يف قمة فلسطني 

للتكنولوجيا املالية

من ناحية أخرى، شارك البنك األهي األردين يف قمة فلسطن للتكنولوجيا املالية، الذي نظمته 

مؤسسة دار الخربة بالتعاون مع »Moments Innovation«، حيث عقد الحدث عى مدار يومن 

يف مدينة رام الله، وقد تخلله عدة ندوات وجلسات نقاش حول التحول الرقمي والرقمنة والخدمات 

املالية مبا يشمل خدمات الدفع اإللكروين والتحويات، باإلضافة إىل عرض أحدث الدراسات 

التسويقية حول أداء كربى البنوك والرشكات العاملة يف هذا املجال عى مستوى العامل.
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انتشار البنك لتعزيز الشمول املايل

انطاقللاً مللن حرصلله لتعزيز اسللتخدام كافللة فئللات املجتمللع للخدمللات واملنتجللات املاليللة عللر القنللوات املعتمللدة للبنللك، وحيللث 

يسللعى البنللك لنللرش التوعيللة املرفيللة وطللرح املنتجللات التللي تتناسللب مللع احتياجللات مختلللف الرشائللح والفئللات يف املجتمللع، 

فقللد قللام البنللك برتكيللب جهللاز رصاف آيل جديللد يف بلللدة بيللت فجللار جنللويب بيللت لحللم، حيللث يتواجللد الللراف يف مبنللى البلدية، 

ليكللون رصاف البنللك األهللي األردين هو أول جهاز 

رصاف آيل يتللم تركيبلله يف البلللدة، سللعياً لخدمللة 

أهلهللا وتوفللر الخدمللات املرفيللة لهللم مبللا يوفللر 

عليهللم الوقللت والجهللد، مللع اإلشللارة إىل سللعي 

البنللك لانتشللار والتفللرع وتركيللب أجهللزة رصاف 

آيل جديللدة خللال السللنوات القادمللة يف مللدن 

وقللرى وبلللدات تسللهم يف تعزيللز اسللرتاتيجيته 

الهادفللة لتعزيللز الشللمول املللايل

األهـي  البنـك  حصـل  القمـة،  فعاليـات  وضمـن 

الرقمـي  للتحـول  بنـك  أفضـل  جائـزة  عـى  األردين 

  ”Best Digital Transformation Solution“

ahli.com. مقدمـة عـن تطويـر موقعـه اإللكـروين

 ”AI“ االصطناعـي  الـذكاء  خاصيـة  باسـتخدام   ps

املرصفيـة  الخدمـات  مـن  العديـد  لتوفـر  باإلضافـة 

الرقميـة واإللكرونيـة، منهـا خدمـة التقـدم بطلـب 

فتـح حسـاب بنـي جديـد إلكرونيـاً، إىل جانـب باقة 

األخـرى. والخدمـات  املزايـا  مـن 

ويف هـذا السـياق، وضمـن تطلعاتـه لتطويـر موقعـه 

املرحلـة  األردين  األهـي  البنـك  بـدأ  اإللكـروين، 

الثانيـة مـن اسـتحداث تطبيقـات ومزايـا وخدمـات 

إلكرونيـة عـرب ahli.com.ps مـا يتيـح إمكانية إمتام 

العديـد مـن الخدمـات من خـال املوقـع اإللكروين، 

ويعـزز مـن خدمـة البنـك ملعتمديـه، ويتناسـب مـع 

احتياجاتهـم. ويلبـي  اهتاماتهـم، 
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ــوك يف فلســطن-أطلق بنللك االسللتثامر الفلسللطيني PIB يف منتصللف شللهر حزيللران حملللة  رام الله-البن

جوائللز حسللابات التوفللر »فرصتللي »2022«،  وذلللك ضمللن فعاليللة حفللل إطللاق حملللة حسللابات التوفللر 

التللي نظمهللا البنللك يف مبنللى اإلدارة العامللة – شللارع اإلرسللال مبدينللة رام هللا، حيللث تللم دعللوة العمللاء 

والشللخصيات وبحضللور موظفللي البنللك واإلدارة التنفيذيللة، وتللم خالهللا الحديللث عللن الحملللة وعللرض 

األفللام االعانيللة للحملللة وتوزيللع »الروشللورات«، وتسللتهدف هللذه الحملللة أصحللاب الحسللابات الحاليللة 

والجديللدة، وذلللك انسللجاماً مللع سياسللة البنللك بتشللجيع األفللراد عللىل االدخللار ومكافأتهللم بربللح الجوائللز 

ضمللن حسللاب التوفللر »فرصتللي«.

وقللال مديللر عللام البنللك سللميح صبيللح إن هللذه الحملللة ضخمللة وهللي تسللتهدف أفللراد املجتمللع مللن 

الرشائللح كافللة، مشللراً إىل أن السللحب عللىل السلليارات يكللون كل)22( يومللاً. ونللوه صبيللح إىل أن الدخللول 

بالسللحب عللىل الجوائللز يتطلللب فتللح حسللاب توفللر للعمللاء الجللدد وإيللداع مبلللغ بحللد أدىن 100 دوالر 

أو مللا يعادلهللا بالعمللات األخللرى، أو تغذيللة حسللابات التوفللر للعمللاء الحاليللني بقيمللة 100 دوالر أو 

مللا يعادلهللا بالعمللات األخللرى، وكل إيللداع إضللايف بالحسللاب بقيمللة 100 دوالر يزيللد مللن فللرص الربللح 

بالجوائللز.

بنك االستثامر الفلسطيني يطلق حملة حسابات
التوفري »فرصتي 2022«
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ويطلق خدمة دفع الفواتري
pibC mobile من خالل تطبيق املوبايل البنيك

اسللتمراراً بتطويللر تطبيللق » املوبايللل 

البنللي » مللن ضمللن الخدمللات البنكللة 

اإلكرتونيللة، أعلللن بنللك االسللتثامر عللن 

مللن  الفواتللر  دفللع  إطللاق خدمللة 

املتعاملللني  لكافللة  التطبيللق  خللال 

مللع البنللك يف إطللار الجهللود املبذولللة 

املرفيللة  الخدمللات  لشللمولية 

كافللة  يتمكللن  حيللث  اإللكرتونيللة، 

العمللاء املسللتخدمني لتطبيللق املوبايللل 

البنللي االسللتفادة مللن خدمللة دفللع 

الفواتللر بللكل سللهولة وأمللان ومللن أي 

مللكان مللن خللال التطبيللق، حيللث إن 

البنللك يقللدم حزمللة مللن الخدمللات 

اإللكرتونيللة عاليللة الجللودة مللن خللال 

التطبيللق البنللي عللر أجهللزة »املوبايل« 

وأجهللزة »التابلللت« و«االيبللاد«. ويتيللح 

للعمللاء  البنللي  املوبايللل  تطبيللق 

جميللع  عللن  االسللتعام  إمكانيللة 

حسللاباتهم البنكيللة املوجللودة لللدى 

البنللك والتعللرف عللىل التفاصيللل وآخللر 

املعامللات املرفيللة التللي متللت عللىل 

حسللاباتهم، واالسللتعام عللن الودائللع 

وأسللعار العمللات األجنبيللة وإجللراء 

والخارجيللة،  الداخليللة  التحويللات 

وطلللب دفاتللر الشلليكات واالسللتعام 

اآليل  الللراف  أجهللزة  مواقللع  عللن 

وأقللرب فللرع للبنللك، ومعرفللة أحللدث 

يقدمهللا  التللي  الرتويجيللة  الحمللات 

البنللك، وميكللن تحميللل هللذا التطبيللق 

مللن متجللر »أبللل« أو »اندرويللد« بللكل 

سللهولة وأمللان.

ويقدم مساهامت
يف مجال املسؤولية االجتامعية 

ــي  ــا تعليم ــات، منه ــدة جه ــاهات لع ــايل واملس ــم امل ــات والدع ــم التربع ــك بتقدي ــتمر البن اس

كتســديد رســوم جامعيــة لطلبــة محتاجــن ورعايــة احتفــاالت تكريــم طلبــة التوجيهــي املتفوقــن 

ــز قمصــان  ــة إىل تجهي ــرة، باإلضاف ــه والب ــاين وعــارورة مبحافظــة رام الل ــة مــزارع النوب يف منطق

للمخيــات الصيفيــة وتوزيعهــا عــى املخيــات الصيفيــة لألطفــال والشــباب يف كل مــن رام اللــه 

وطولكــرم وأريحــا.

  كــا تــم تقديــم الدعــم لبلديــة الجيــب ملــرشوع تأهيــل مدخــل البلديــة الــذي يهــدف لتحســن 

مظهــر البلديــة وتســهيل حركــة املراجعــن، وغرهــا مــن املســاهات الصحيــة والرياديــة، ويــأيت 

ــة،  ــادئ املســؤولية االجتاعي ذلــك يف إطــار سياســة البنــك التــي تؤكــد عــى رضورة ترســيخ مب

وانطاقــاً مــن السياســة املتبعــة يف دعــم األنشــطة الصحيــة والرياضيــة والتعليميــة.
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بنك األردن...
الراعي املايس الحتفال رواد األعامل الشباب للعام 2022

رعايته  األردن  بنك  قدم  فلسطن-  يف  الله-البنوك  رام 

املاسية الحتفال رواد األعامل الشباب للعام 2022، والذي 

نظمته مؤسسة إنجاز فلسطني، يف قر رام هللا الثقايف، 

بالتعاون مع وزاريت »الرتبية والتعليم« و«التعليم العايل 

فلسطني  دولة  رئيس  رعاية  وتحت  العلمي«،  والبحث 

محمود عباس.

وشهد الحفل اإلعان عن نتائج مسابقة الرشكة الطابية 

السنوية، لفرق من طلبة املدارس والجامعات، حيث بلغ 

عدد الطلبة املشاركني لهذا العام نحو 500 طالبة وطالب 

وغزة،  القدس  محافظتا  فيها  مبا  محافظات،  تسع  من 

حيث استعرضت الفرق الطابية الرشكات الخاصة التي 

شكلوها وخططها اإلدارية والتسويقية.

وتأيت رعاية البنك الحتفال رواد األعامل الشباب ومسابقة 

الرشكة الطابية يف إطار رشاكته االسرتاتيجية مع مؤسسة 

لدعم  الدائم  سعيه  من  وانطاقاً  فلسطني«،  »إنجاز 

وتشجيع املشاريع واملبادرات الهادفة إىل متكني الشباب 

وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

بدورها، شكرت املديرة العامة ملؤسسة »إنجاز فلسطني« 

رانية قطينة، بنك األردن عىل رعايته لاحتفال، إىل جانب 

مشاركته يف تدريب الفرق الطابية املشاركة يف املسابقة 

سنوياً. 

وشهد االحتفال تتويج رشكة »بصرة« من مدرسة فضل 

كأفضل  الخليل  محافظة  من  للبنات  الثانوية  عابدين 

رشكة طابية لفئة املدارس، ورشكة »خلطة« من جامعة 

برزيت كأفضل رشكة طابية لفئة الجامعات. 

وستمثل الرشكتان الفائزتان فلسطني يف املسابقة اإلقليمية 

شهر  نهاية  ستعقد  والتي  العريب،  الوطن  مستوى  عىل 

ترشين األول/أكتوبر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

مبشاركة 13 دولة عربية.

وتخلل االحتفال عروض دبكة شعبية مميزة قدمتها فرقة 

محافظة  من  العليا  األساسية  الديك  كفر  بنات  مدرسة 

إىل  الرنامج،  يف  واملتطوعني  للمعلمني  وتكريم  سلفيت، 

جانب تكريم الراعي املايس بنك األردن وكافة الرعاة.
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ويطلق حملة لتقسيط رسوم املدارس والجامعات

ضمن برنامج »أقساطي«
أعلللن بنللك األردن عللن إطللاق حملللة تقسلليط رسللوم املللدارس والجامعللات باسللتخدام بطاقللات البنللك، والتللي تسللتمر حتللى نهايللة 

العللام الحللايل، ضمللن رؤيتلله الهادفللة إىل توفللر أفضللل الخدمللات لعمائلله ومسللاعدتهم عللىل الوفللاء بالتزاماتهللم براحللة ويللرس.

ومتنللح الحملللة عمللاء بنللك األردن الحاليللني والجللدد إمكانيللة تقسلليط رسللوم املللدارس والجامعللات بفائللدة 0% وملللدة 12 شللهراً 

ضمللن برنامللج »أقسللاطي«، علللامً أن الحللد األدىن ملللدة التقسلليط 3 أشللهر.

ويللأيت إطللاق البنللك لحملللة تقسلليط رسللوم املللدارس والجامعللات، ضمللن برنامللج »أقسللاطي« وباسللتخدام بطاقللات بنللك األردن، 

بهللدف التخفيللف عللىل العمللاء وتلبيللة احتياجاتهللم املاليللة خللال هللذه الفللرتة مللن العللام التللي تشللهد عللودة الطللاب إىل املللدارس 

والجامعللات، باإلضافللة إىل تشللجيع العمللاء عللىل اسللتخدام البطاقللات االئتامنيللة.
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وقللدم بنللك األردن رعايتلله الحريللة 

التعللارف  ولقللاء  العلميللة  لألمسللية 

الللذي  طولكللرم،  محافظللة  ألطبللاء 

نظمتلله اللجنللة الفرعيللة لنقابللة األطبللاء 

املحافظللة. يف 

وحللر الحفللل، وكيللل وزارة الصحللة 

الفلسللطينية د. وائللل الشلليخ، ونقيللب 

األطبللاء د. شللوقي صبحللة، ومديللر عللام 

اإلدارة العامللة للرعايللة األوليللة يف وزارة 

الشللخرة، ورئيللس  الصحللة د. كللامل 

يف  األطبللاء  لنقابللة  الفرعيللة  اللجنللة 

محافظللة طولكللرم د. رضللوان بليبلللة، 

بنللك  واملبيعللات يف  الفللروع  ومديللر 

األردن محمللود طلللوزي، وممثلللون عللن 

البنللك، وجمهللور األطبللاء مللن محافظللة 

طولكللرم وغرهللا مللن املحافظللات.

مللن  مجموعللة  األمسللية  وتخلللل 

وتشللبيك  والفعاليللات  األنشللطة 

مختلللف  بللني  والتعللارف  العاقللات 

األطبللاء الحارضيللن، يف ظللل انتسللاب 

عللدد كبللر مللن األطبللاء الجللدد للنقابة.

واسللتعرض السلليد طلللوزي يف كلمتلله 

خللال األمسللية، مجموعللة مللن الرامللج 

والحمللات والخدمللات التللي يقدمهللا 

البنللك للعمللاء، متطرقللا إىل التسللهيات 

التللي يقدمهللا بنللك األردن خصيصللا 

لألطبللاء، ومللن ضمنهللا تصميللم برنامللج 

سللهلة  بإجللراءات  باألطبللاء  خللاص 

وبأفضللل املزايللا املرفيللة.

يسللتهدف  الرنامللج  أن  إىل  ولفللت 

حيللث  العيللادات،  أصحللاب  األطبللاء 

يقللدم لهللم قروضللاً شللخصية بسللقف 

يصللل إىل 25 ألللف دينللار أردين، وفللرتة 

سللداد تصللل إىل 60 شللهراً، وإمكانيللة 

رشاء االلتزامللات لللدى البنللوك األخللرى 

مللع إعفللاء مللن عمولللة املنللح %1، 

وبطاقللة ائتامنيللة موافللق عليهللا مسللبقا 

عللىل  وتأمللني  الرسللوم  مللن  معفللاة 

الحيللاة.

كللام أكللد أن رعايللة البنللك لألمسللية 

العلميللة، يللأيت يف إطللار سللعيه للتواصللل 

يف  والرشائللح  الفئللات  كافللة  مللع 

املجتمللع الفلسللطيني، مثمنللاً الجهللود 

فلسللطني  يف  األطبللاء  يبذلهللا  التللي 

لتقديللم أفضللل رعايللة ألبنللاء الشللعب 

الجليلللة  وتضحياتهللم  الفلسللطيني، 

خللال جائحللة »كورونللا«.

اللجنللة  رئيللس  شللكر  جهتلله،  مللن 

الفرعيللة لنقابللة األطبللاء يف محافظللة 

طولكللرم د. رضللوان بليبلللة بنللك األردن 

عللىل رعايتلله لألمسللية واللقللاء، والللذي 

تعزيللز  يف  البنللك  اهتللامم  يعكللس 

الواقللع الصحللي يف مختلللف محافظللات 

الوطللن.

وجللرى يف ختللام األمسللية، تكريللم بنللك 

األردن عللىل رعايتلله الحرية لألمسللية.

ويقدم رعايته الحرصية ألمسية علمية
ولقاء تعارف لألطباء يف طولكرم





سلطة النقد نجحت يف بناء شبكة األمان املايل وفق أفضل املعايري الدولية

محافظ سلطة النقد:
الجهاز املرصيف الفلسطيني قوي ومتني 

فلسللطني-أكد  يف  هللا-البنللوك  رام 

محافللظ سلللطة النقللد د. فللراس ملحللم 

الفلسللطيني  املللريف  القطللاع  أن 

مسللتقر ومتللني، وأن مؤرشاتلله املاليللة 

واملرفيللة مللن األفضللل يف املنطقللة، 

واإلجللراءات  الجهللود  بفضللل  وذلللك 

املتخللذة عللىل مللدار السللنوات املاضيللة 

والتللي مكنللت الجهللاز املللريف مللن 

تجللاوز العديللد مللن األزمللات والتللي 

كان آخرهللا أزمللة فايللروس كورونللا ومللا 

نتللج عنهللا مللن ركللود اقتصللادي هللدد 

العديللد مللن القطاعللات االقتصاديللة، 

مشللراً إىل أن التدخللل الللذي قامللت 

حزمللة  ضمللن  النقللد  سلللطة  بلله 

شللملت  املدروسللة  اإلجللراءات  مللن 

ضللخ مليللارات الشللواكل يف السللوق 

وتقديللم التسللهيات للقطاعللني الخللاص 

والعللام مللام أدى للتخفيللف مللن اآلثللار 

السلللبية لألزمللة.

نجحللت  »لقللد  املحافللظ  وأضللاف 

سلللطة النقللد يف تطبيللق أفضللل املعايللر 

عللىل  واإلرشاف  الرقابللة  يف  الدوليللة 

القطللاع املللريف وبنللاء شللبكة األمللان 

املللايل بهللدف الحفللاظ عللىل أمللوال 

املودعللني وتحقيللق االسللتقرار املللايل«، 

مشللدداً عللىل أن الجهللاز املللريف هللو 

والدعامللة  الوطنللي  االقتصللاد  ِعللامد 

التللي يسللتند عليهللا يف دفللع عجلللة 

النمللو، واملللاذ اآلمللن لحفللظ أمللوال 

وتنميتهللا.  املودعللني 

وبللنّي محافللظ سلللطة النقللد أن الجهللاز 

املللريف ومللن خللال دوره يف جمللع 

املدخللرات وإعللادة ضخهللا يف االقتصللاد، 

القللروض  قللدم مئللات املايللني مللن 

لتمويللل املشللاريع اإلنتاجيللة والتجللارة 

والقللروض  العقللاري  الرهللن  وقطللاع 

السللكنية وسللاهم ويسللاهم يف زيللادة 

حجللم االسللتثامرات يف شللتى املجللاالت، 

مؤكللداً عللىل أن سلللطة النقللد تنللرش 

املاليللة  املللؤرشات  مسللتمر  بشللكل 

إلطللاع  املللريف  للجهللاز  الرصينللة 

عليهللا،  الللدويل  واملجتمللع  الجمهللور 

وذلللك بالرغللم مللن الظللروف الفريللدة 

الوطنللي  االقتصللاد  يعانيهللا  التللي 

وظللروف االحتللال وإجراءاتلله، وعللدم 

القللدرة عللىل شللحن عملللة الشلليكل 

البينيللة،  التجللارة  عمليللات  لتغطيللة 

األمللر الللذي يكبللد االقتصللاد الوطنللي 

خسللائر كبللرة.

وأوضللح املحافللظ أن معللدالت كفايللة 

رأس املللال يف القطللاع املللريف تفللوق 

النسللب املحللددة مللن لجنللة بللازل 

للرقابللة املرفيللة، مشللراً إىل أن سلللطة 

النقللد تبنللت منهجيللة متحفظللة تجللاه 

املخاطللر، وطالبللت املصللارف بتطبيللق 

سلليناريوهات متعللددة لقيللاس قدرتهللا 

املخاطللر،  وامتصللاص  تحمللل  عللىل 

وزيللادة التكويللن الرأسللاميل والتحللوط 

واالقتصاديللة  املاليللة  للمخاطللر 

ملتزمللة  املصللارف  وأن  والسياسللية، 

بإعللداد تقاريرهللا املاليللة وفللق املعايللر 

الدوليللة إلعللداد التقاريللر املاليللة.

متتللع  املرفيللة  البيانللات  وتظهللر 

مللن  متكنهللا  بسلليولة  املصللارف 

االسللتمرار بتمويللل كافللة القطاعللات 

االقتصاديللة، وأن نسللبة االئتللامن بلغللت 

حللوايل 65.5%، ونسللب التعللر أقللل من 

4.2% والتللي تعتللر األفضللل مقارنللة 

بالللدول املجللاورة، وأن نسللبة السلليولة 

النقديللة حللوايل 19.8%، فيللام بلغللت 

نسللبة كفايللة رأس املللال حللوايل %16.7 

وهللي أعللىل مللن الحللد األدىن لنسللبة 

كفايللة رأس املللال املحللددة مبوجللب 

تعليللامت سلللطة النقللد بنسللبة %13، 

وأن هللذه مللؤرشات تدلللل عللىل أن 

أعللىل  يف  املللريف  الجهللاز  يف  الثقللة 

درجاتهللا.

التنسلليق  يذكللر أن املصللارف وبعللد 

املسللبق مللع سلللطة النقللد قللد قامللت 

بإقللراض الحكومللة أثنللاء أزمللة فايللروس 

كورونللا، وتوقللف املسللاعدات الخارجية 
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الحكومللة  مسللاعدة  بهللدف  وذلللك 

االقتصاديللة  األزمللة  تجللاوز  عللىل 

تحويللل  وقللف  مللع  تزامنللت  التللي 

قيمللة  وتبلللغ  املقاصللة،  إيللرادات 

القللروض املمنوحللة للحكومللة حللوايل 

مللن   %21 بنسللبة  دوالر  مليللار   2.3

إجللاميل االئتللامن و14% مللن ودائللع 

العمللاء، وأن جللزءاً كبللراً مللن القللروض 

األنشللطة  متويللل  يف  اسللتخدمت 

الحكوميللة يف مجللال الصحللة والتعليللم 

واملحروقللات. والكهربللاء 

وأكللد محافللظ سلللطة النقللد أن شللبكة 

سلللطة  تضللم  التللي  املللايل،  األمللان 

النقللد كسلللطة رقابللة وإرشاف ومقللرض 

املللايل  العللرس  للمصللارف يف حللاالت 

)املقللرض األخللر( إضافللة إىل املؤسسللة 

الفلسللطينية لضللامن الودائللع، تضمللن 

عللدم تعللرض أمللوال املودعللني للخطللر 

والجاهزيللة التامللة لتعويللض املودعللني 

مللن  أي  تعللرض  الفللوري يف حللاالت 

املصارف ألي خطر، مشللراً إىل اسللتجابة 

سلللطة النقللد أوالً بللأول ألفضللل املعايللر 

الدوليللة يف مجللال الرقابللة واإلرشاف، 

وذلللك يف إطللار التحللوط أليللة مخاطللر 

أو أزمللات ماليللة محليللاً أو عامليللاً.

النقللد  بعثللة صنللدوق  أن  إىل  يشللار 

الللدويل أشللادت بللأداء الجهللاز املللريف 

الفلسللطيني وبإجللراءات سلللطة النقللد، 

حاليللاً  يقللوم  النقللد  صنللدوق  وأن 

بتقديللم مسللاعدة فنيللة لسلللطة النقللد 

التحمللل  اختبللارات  تنفيللذ  بهللدف 

متعللدد العنللارص وذلللك بهللدف اتخللاذ 

االحرتازيللة  اإلجللراءات  مللن  مزيللد 

املللايل  االسللتقرار  لجهللود  الداعمللة 

واملللريف يف دولللة فلسللطني.

سلطة النقد تحصل عىل جائزة دولية عن أفضل 
مبادرات لتعزيز الوعي املايل لدى الشباب

حصلللت سلللطة النقللد عللىل جائللزة دوليللة عللن أفضللل 

مبللادرات وبرامللج لتعزيللز الوعللي املللايل لللدى الشللباب 

 Award  Financial  Youth  Global  The( بعنللوان 

2022( الصللادرة عللن التحالللف العاملللي للشللمول 

املللايل AFI، وكانللت فلسللطني مللن ضمللن قامئللة 

أفضللل 5 دول ترشللحت للجائللزة مللن بللني 30 دولللة 

تنافسللت، والتللي ضمللت أيضللاً مللر واألكللوادور 

والتشلليك وبنجللادش. ويللأيت حصللول سلللطة النقللد 

عللىل الجائللزة، تقديللراً للمسللتوى الللذي حققتلله مللن 

خللال تنظيمهللا وتنفيذهللا لعللدة مبللادرات يف هللذا 

املجللال، والتللي كان مللن أهمهللا الفعاليللات التوعويللة 

اسللتخدام  وتعزيللز  اإللكللرتوين  الدفللع  بخدمللات 

التكنولوجيللا املاليللة. وتسلللم محافللظ سلللطة النقللد 

د. فللراس ملحللم الجائللزة، ضمللن فعاليللات املؤمتللر 

السللنوي العللام للتحالللف العاملللي للشللمول املللايل 

 – امليللت  البحللر  يف  مؤخللراً  ُعِقللد  والللذي   )AFI(

األردن بحضللور ممثلللني عللن كافللة الللدول األعضللاء يف 

التحالللف العاملللي للشللمول املللايل.

وعللىل مسللتوى الجوائللز الفرديللة حصللل رئيللس قسللم 

التكنولوجيللا املاليللة يف سلللطة النقللد السلليد سللامر 

 Technical( الفنيللة  القيللادة  جائللزة  عللىل  عفانللة 

.)Award  Leadership
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وأكللد محافللظ سلللطة النقللد د. فللراس ملحللم عقللب 

يدلللل  النجللاح  هللذا  أن  عللىل  الجائللزة  اسللتامه 

عللىل املسللتوى املهنللي املتقللدم لسلللطة النقللد التللي 

باتللت تحتللل مكانللة مرموقللة بللني نظراتهللا العربيللة 

والدوليللة، بفضللل خللرات وكفللاءات كادرهللا ومواكبتلله 

ألحللدث التطللورات العامليللة، وجهودهللم امللموسللة 

عللىل صعيللد تحقيللق متطلبللات االسللرتاتيجية الوطنيللة 

للشللمول املللايل يف فلسللطني.

تعزيللز  االسللتمرار يف  أهميللة  إىل  املحافللظ  وأشللار 

الشللمول املللايل لللدى كافللة فئللات املجتمللع مللع 

الرتكيللز عللىل فئتللي الشللباب والنسللاء باعتبارهللم مللن 

أكللر الفئللات املسللتبعدة ماليللاً، ولدورهللم الهللام يف 

املشللاركة بالتنميللة االقتصاديللة.

وتقللدم املحافللظ بالشللكر لفخامللة الرئيللس محمللود 

عبللاس وحكومتلله، عللىل رعايتهللم ودعمهللم املسللتمر 

الفلسللطيني،  املللريف  والجهللاز  النقللد  لسلللطة 

وللمؤسسللات الرشيكللة لسلللطة النقللد لدورهللا يف 

تنفيللذ مبللادرات التوعيللة املاليللة، وهللي جمعيللة 

البنللوك يف فلسللطني ورشكات خدمللات الدفللع، ووزارة 

الرتبيللة والتعليللم، وبرنامللج التعليللم يف وكالللة الغللوث 

)األونللروا( ومؤسسللة التعللاون األملللاين GIZ ولجميللع 

العاملللني يف القطللاع املللريف.
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وجمعية  النقد  سلطة  فلسطن-عقدت  يف  الله-البنوك  رام 

البنوك يف فلسطني يف غزة، ورشة عمل توعوية، ألكر من ثاثني 

مشاركاً من مرشيف قطاع التعليم، حول تقديم التوعية املرفية 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  املدارس،  لطاب  األساسية 

الاجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  يف  التعليم  وبرنامج  والتعليم 

األونروا، بحضور ممثي املصارف العاملة يف قطاع غزة.

اإلقليملي  امللرشف  األعلرج  رأفلت  الدكتلور  الورشلة  وافتتلح 

لدائلرة الرقابلة يف قطلاع غزة بسللطة النقلد، مرحباً باملشلاركني 

والحضلور، مشلراً إىل أهميلة التوعيلة املرفيلة وخاصة لطاب 

امللدارس. وقلّدم ملحلة تعريفيلة علن سللطة النقلد، مبلا يشلمل 

مهامهلا، والقطاعلات التلي تلرشف عليهلا، ودورهلا الرقلايب.

مللن جانبلله، أشللاد السلليد أحمللد الشللامي مديللر الدائللرة 

الثقافيللة يف اإلدارة العامللة لألنشللطة الطابيللة بللوزارة الرتبيللة 

والتعليللم، بهللذا اللقللاء التعريفللي والتوعللوي، الللذي يسلللّط 

الضللوء عللىل تطبيللق مللريف، كونلله أحللد مخرجللات فعاليللات 

األسللبوع املللريف لعللام 2022.

وجمعية  النقد  سلطة  مع  الرشاكة  أهمية  عىل  الشامي  وأكد 

التي  املرفية  الخدمات  عىل  الطلبة  تعريف  بهدف  البنوك 

تقّدمها البنوك، فالبنوك هي إحدى الدعامات األساسية لاقتصاد 

املعامات  تسهيل  يف  هاماً  دوراً  وتلعب  الفلسطيني،  القومي 

املالية.

وتقّدم بالشكر لسلطة النقد وجمعية البنوك العاملة يف فلسطني 

التجربة  إىل  مشراً  بها،  االعتزاز  عن  معراً  الرشاكة،  هذه  عىل 

الذي  والشباب،  لألطفال  املريف  األسبوع  املتمثلة يف  الناجحة 

تطلقه سلطة النقد وجمعية البنوك، يف السادس عرش من شهر 

آذار من كل عام، بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وبرنامج 

التعليم يف »األونروا«.

وقّدم السيد بشار ياسني مدير عام جمعية البنوك يف فلسطني 

باإلضافة  وأنشطتها،  عملها  الجمعية وطبيعة  شاماً عن  عرضاً 

أهم  إىل  مشراً  الفلسطيني،  املريف  القطاع  عن  ملحة  إىل 

فقد   ،2022 الثاين  الربع  نهاية  حتى  املجمعة  املالية  البيانات 

بلغت املوجودات 21 مليار دوالر، وودائع العماء 16.2 مليار 

ورشة عمل ملرشيف قطاع التعليم حول تقديم 
التوعية املرصفية لطالب املدارس
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املبارشة  االئتامنية  والتسهيات  دوالر، 

امللكية 2.2  10.2 مليار دوالر، وحقوق 

مليار دوالر.

املسللؤولية  إىل  ياسللني  وتطللرّق 

يف  العاملللة  للبنللوك  املجتمعيللة 

فلسللطني، إذ بلغللت نهايللة عللام 2021 

ملختلللف  قُّدمللت  مايللني،   5 حللوايل 

الصحللة،  قطللاع  منهللا  القطاعللات 

والتعليللم، والبيئللة، واالطفللال، ومتكللني 

عقللد  أهميللة  عللىل  وأكللد  املللرأة. 

مسللتمر  بشللكل  توعويللة  ورشللات 

لتوعيللة الجيللل الناشللئ وتثقيفلله ماليللاً.

سلللعوس  مهنللد  السلليد  وتحللّدث 

رئيللس قسللم الشللمول املللايل يف سلللطة 

النقللد، عللن أهميللة التوعيللة املرفيللة 

واملاليللة لجيللل األطفللال والشللباب، ألن 

املعلومللات ترسللخ بشللكل كبللر لللدى 

هللذه الفئللة، مشللراً إىل أهميللة التوعيللة 

املرفيللة يف اسللرتاتيجية الشللمول املللايل 

وانعللكاس ذلللك إيجابيللاً عللىل االسللتقرار 

املللايل والنمللو االقتصللادي يف فلسللطني.

وتطللرّق إىل رضورة متابعللة مخرجللات 

األسللبوع املللريف لألطفللال والشللباب 

العللام  هللذا  متّخللض  والللذي   ،2022

عللن إطللاق تطبيللق وموقللع إلكللرتوين 

بعنللوان »مللريف« لتعريللف األطفللال 

والشللباب بالخدمللات التللي يقدمهللا 

القطللاع املللريف، وذلللك تحللت شللعار 

»تعلّللم، ادخللر، اكسللب«.

مستخدم  لدليل  رشح  تقديم  تم  كام 

لعملية  وصفاً  يشمل  مريف،  تطبيق 

التطبيق، واملسابقة،  التسجيل، ومراحل 

نقاش  الورشة  وتخلل  والجوائز. 

وكذلك  املشاركني  من  واستفسارات 

تقديم مقرتحات وأفكار من أجل تطوير 

التطبيق وتوسيع انتشاره واستخدامه.
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أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية البنوك 

يف  املريف  القطاع  مساهمة  أن  فلسطني  يف 

بلغت نحو مليون دوالر  التعليم  دعم قطاع 

حتى مطلع شهر أيلول من العام الجاري.

وبينت األرقام أن البنوك العاملة يف فلسطني 

التعليمي  للقطاع  دعم  بتقديم  ساهمت 

الفلسطيني وصلت نسبته إىل نحو 20% من 

مجمل مساهامت البنوك يف مجال املسؤولية 

مقارنة   %7 نسبتها  بزيادة  أي  املجتمعية 

خال  التعليمي  للقطاع  املقدم  الدعم  مع 

السنوات السابقة.

جمعية  عام  مدير  ياسني  بشار  السيد  وقال 

يؤمن  القطاع املريف  إن  البنوك يف فلسطني 

القطاعات  لدعم  بدوره  القيام  برورة 

الحيوية التي تجسد أساس تعزيز الفلسطيني 

استحوذ  التعليم  قطاع  أن  مبيناً  أرضه،  فوق 

عملياً عىل ُخمس الدعم الذي قدمته البنوك 

العاملة يف فلسطني منذ مطلع العام الجاري 

ملختلف القطاعات.

قطاع  دعم  أهمية  تدرك  البنوك  أن  وأضاف 

اإلنسان  بناء  يف  أهمية  من  له  ملا  التعليم 

تسهم  مؤهلة  برشية  بكوادر  املجتمع  ورفد 

يف التنمية االقتصادية وتنقل الدول إىل مزيد 

الشعب  أن  إىل  الفتاً  واالزدهار،  التطور  من 

والتعليم هي  املعرفة  بأن  يؤمن  الفلسطيني 

مفتاح لتحرير أرضه وتحقيق التنمية البرشية 

تحت  له  مكانة  صناعة  من  متكنه  التي 

إىل  يقف  املريف  القطاع  أن  مبيناً  الشمس، 

جانب شعبنا يف هذا املضامر، لذلك ال يدخر 

جهداً يف تقديم الدعم للقطاع التعليمي ويف 

مجاالت مختلفة.

وشمل الدعم املقدم من قبل البنوك للقطاع 

التعليمي هذا العام مساهامت يف بناء غرف 

مدرسية  مبان  وترميم  صحية  ومرافق  صفية 

ورشاء أكر من ألفي حقيبة مدرسية. 

يشار إىل أن قطاع التعليم استحوذ عىل نحو 

6 مايني دوالر من أصل نحو 30 مليون دوالر 

هي مجمل الدعم الذي قدمته البنوك لكافة 

القطاعات يف مجال املسؤولية املجتمعية خال 

السنوات الخمس املاضية)2021-2017(.

بلغت  املجتمعية  البنوك  مساهامت  وكانت 

العام املايض نحو 5 مايني دوالر منها  خال 

نحو 726 ألف دوالر خصصت لدعم نحو140 

مؤسسة تعليمية.  

وبني ياسني أن القطاع البني يختار القطاعات 

الدعم  لتوجيه  وأهمية  احتياجاً  األكر 

ذهب  كورونا  جائحة  خال  فمثاً  نحوه، 

املسؤولية  مجال  يف  املخصص  الدعم  مجمل 

املجتمعية للقطاع الصحي.

عىل  استحوذ  الصحي  قطاع  أن  إىل  يشار 

مساهمة  إجاميل  من  دوالر  مليون   5.8 نحو 

خال  املجتمعية  املسؤولية  مجال  يف  البنوك 

العام 2020، أي نحو 70% من إجاميل الدعم 

املقدم يف ذلك العام الذي تضافرت فيه جهود 

القطاع املريف مع الحكومة ملواجهة جائحة 

كورونا.

يذكر أن جمعية البنوك يف فلسطني تأسست 

عام 1998، مبوجب قانون الجمعيات الخرية 

إىل  واستناًدا   2000 لعام   )1( رقم  واألهلية 

نص املادة )71( من قانون املصارف رقم )9( 

لعام 2010، لذا فهي مؤسسة غر ربحية متثل 

القطاع املريف الفلسطيني وتعمل عىل رعاية 

مصالحه.

قطاع التعليم يستحوذ عىل 20% من مجمل الدعم املقدم من 
البنوك يف مجال املسؤولية املجتمعية
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جمعية البنوك تحصد
جائزة »الشمول املايل« يف فلسطني

يف  البنــوك  جمعيــة  حصــدت 

فلســطن جائــزة »الشــمول املــايل« 

ــرة يف  ــا املثم ــن جهوده ــك ع وذل

الســعي نحــو تحقيــق الشــمول 

املــايل يف فلســطن.

ــر  ــش مؤمت ــى هام ــك ع ــاء ذل ج

للتكنولوجيــا  فلســطن  قمــة 

املاليــة الــذي انطلقــت أعالــه 

ــدة  ــاء 2022/8/23 ومل ــوم الثاث ي

يومــن يف فنــدق امليلينيــوم رام 

غــزة  رووتــس  وفنــدق  اللــه، 

ــت  ــث املبارش-تح ــام الب ــرب نظ ع

رعايــة ســلطة النقــد الفلســطينية، 

ــك  ــع البن ــة اســراتيجية م وبرشاك

الــدويل.

مجموعــة  القمــة  وتضمنــت 

واســعة مــن الجلســات وحلقــات 

التوضيحيــة  والعــروض  النقــاش 

ماليــة  ملواضيــع  املخصصــة 

متنوعــة، وذلــك مبشــاركة أكــر 

يف  تعمــل  شــخصية   300 مــن 

عــامل االتصــاالت الرقميــة والبنــوك 

الناشــئة. والــرشكات 

جمعيــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 

البنــوك قدمــت رعايتهــا الذهبيــة 

للتكنولوجيــا  فلســطن  لقمــة 

عــدة  تناولــت  التــي  املاليــة، 

ــتقبل  ــا، مس ــن ضمنه ــع م مواضي

واملرصفيــة  املاليــة  الخدمــات 

عــى  ســتؤثر  وكيــف  الرقميــة، 

قطــاع األعــال، وأهميــة التعــاون 

والرشاكــة بــن رشكات التكنولوجيا 

املاليــة الناشــئة والبنــوك، والــذكاء 

االصطناعــي – مســتقبل الصناعــة 

املاليــة واملرصفيــة، ومنــو االبتــكار 

يف املدفوعــات الرقميــة للــرشكات 

الصغــرة واملتوســطة.
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أعلنللت جمعيللة البنللوك يف فلسللطني أن عدد الحسللابات 

املرفيللة يف البنللوك العاملللة يف فلسللطني بلغللت حللوايل 

4 مايللني حسللاب مبختلللف أنواعهللا حتللى نهايللة العللام 

2021، بنسللبة منللو بلغللت 11% عللن العللام 2020.

وقلال املديلر العام لجمعية البنوك السليد بشلار ياسلني، 

إن هلذه النسلبة تدل علىل زيادة ثقلة املواطنني بالقطاع 

امللريف باإلضافلة إىل السلعي الدائلم لتسلهيل إجراءات 

فتلح الحسلابات املرفيلة ملن قبلل املصلارف، والتطلور 

املسلتمر يف تقديلم الخدملات املرفيلة والحلرص علىل 

إدخلال التكنولوجيلا املاليلة يف تقديم الخدملة املرفية.

وأضافللت الجمعيللة يف بيللان لهللا أن الحسللابات املرفية 

لللدى املصللارف العاملللة يف فلسللطني، بلغللت حللوايل 4 

مايللني حسللاب، مقسللمًة إىل 2 مليللون حسللاب توفللر 

بنسللبة منللو 12%، ومليللون حسللاب جللاري بنسللبة منللو 

11%، يف حللني بلغللت الحسللابات اآلجلللة 73 ألللف 

حسللاب بنسللبة منللو 3% مقارنللة مللع العللام 2020، كللام 

بلغللت نسللبة الحسللابات اململوكللة مللن اإلنللاث حللوايل 

24% مللن مجمللوع الحسللابات املرفيللة.  

نحو 4 ماليني حساب مرصيف
يف البنوك العاملة يف فلسطني
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مجلس إدارة جمعية البنوك
يناقش عدداً من القضايا واملواضيع املرصفية

ــوم  ــوك ي ــة البن ــس إدارة جمعي ــد مجل عق

اجتاعــاً   2022/8/17 بتاريــخ  الثاثــاء 

ــا املدرجــة عــى  ملناقشــة عــدد مــن القضاي

جــدول األعــال ذات البعد املرصفـــي وذلك 

ــيون. ــن يف املاس ــة الكائ ــر الجمعي يف مق

وتــرأس االجتــاع رئيــس مجلــس اإلدارة 

الســيد ماهــر املــرصي، بحضــور أعضــاء 

املجلــس ومديــر عــام الجمعيــة.

الجمعيــة  أعــال  االجتــاع  وناقــش 

التوعيــة  لخلــق  الهادفــة  ونشــاطاتها 

املرصفيــة مــن خــال برامــج تثقيــف للجيــل 

البنــوك  صــوت  عــن  والتعبــر  الناشــئ، 

القطــاع  مصالــح  يضمــن  مبــا  الجاعــي 

فلســطن. يف  املــرصيف 

اإلعالن عن أسامء الفائزين بجائزة مسابقة تطبيق »مرصيف«
أعلنت وزارة الرتبية والتعليم، وسلطة النقد، وجمعية البنوك يف 

فلسطني، عن أسامء الطلبة الفائزين يف املرحلة األوىل من السحب 

عىل جائزة مسابقة تطبيق »مريف«، بحضور ممثلني عن املصارف، 

توفر  حساب  جائزة  عىل  وعددهم 26 طالباً،  الفائزون،  وحصل 

مودع فيه 100 دوالر مقدمة من كافة البنوك العاملة يف فلسطني.

وتطبيق »مريف« هو تطبيق إلكرتوين، ميكن تحميله عىل الهواتف 

الذكية، ويحتوي عىل فرع مرف افرتايض، يقدم كافة املعلومات 

وتشويقية  تفاعلية  بطريقة  املرفية  الخدمات  حول  األساسية 

خاصة  الناشئ  للجيل  والتوعوية  املرفية  الثقافة  تعزيز  بهدف 

عىل  تحتوي  مسابقة  التطبيق  يتضمن  كام  الثامن،  الصف  طلبة 

ألعاب وأسئلة حول الخدمات املرفية، متكن الطالب املشارك من 

الدخول للسحب عىل جوائز.
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يف  الطابية  النشاطات  عام  مدير  وأكد 

وزارة الرتبية والتعليم السيد عبد الحكيم 

املشرتك  العمل  أهمية  عىل  جاموس  أبو 

مع سلطة النقد وجمعية البنوك والقطاع 

املريف لنرش وتعزيز الثقافة املرفية بني 

الطلبة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

املدير  بأعامل  القائم  أوضح  جانبه،  من 

يف  املايل  االستقرار  ملجموعة  التنفيذي 

سلطة النقد السيد إياد زيتاوي أن تطوير 

هذا التطبيق يأيت يف سياق اهتامم سلطة 

الرقمي  بالتحول  املريف  والجهاز  النقد 

الشمول  وتعزيز  املالية،  والتكنولوجيا 

املايل.

البنوك  جمعية  عام  مدير  أثنى  بدوره، 

الحثيثة  الجهود  عىل  ياسني  بشار  السيد 

العاقة  ذات  الجهات  كافة  بذلتها  التي 

أن  إىل  مشراً  »مريف«،  تطبيق  إلنجاح 

التطبيق جاء ضمن فعاليات  إطاق هذا 

والشباب  لألطفال  املريف  األسبوع 

2022، بهدف زيادة الوعي املريف لجيل 

املستقبل، وأنه تم اختيار الجانب الرقمي 

يف نشاطات هذا العام ملواكبة التطورات 

السوق  إىل  وإدخالها  التكنولوجية، 

الفلسطينية.

يشار إىل أن تطبيق مريف صمم بشكل 

يضمن االستمرارية يف تحديث محتوياته 

املسابقات،  وكذلك  املرفية  ومعلوماته 

املخصصة  الجوائز  قيمة  إجاميل  ويبلغ 

للمسابقة 15 ألف دوالر، وسيتم السحب 

عىل الجوائز عىل عدة مراحل وذلك من 

للفوز  التنافس  الطلبة عىل  تشجيع  أجل 

يف املسابقة.
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مقاالت
مجلة البنوك يف فلسطني



إن الصيلغ التمويليلة التلي تدعلم وجودهلا الترشيعلات اإلسلامية بقواعدها وتفصياتهلا تعمل عىل تحقيق رسلالتها السلامية وإبراز 

دورهلا اإليجلايب يف خدملة املجتملع وزيلادة رفاهيتله، فهلي مبلا لديهلا من تطبيقلات شلاملة ومتكاملة إلظهلار قاعلدة الصاحية لكل 

زملان وملكان وألداء الواجبلات املنوطلة بهلا ملن النواحلي االجتامعيلة واالقتصاديلة؛ هدفلت لرعايلة مصالح النلاس والتيسلر عليهم 

وتحقيلق سلعادتهم، وحيلث كان ملن وسلائل تحقيق ذلك وإرسلائه عقلد اإلجارة املنتهيلة بالتمليك. واإلجلارة املنتهيلة بالتمليك هي 

صيغلة متويليلة ملن وجهلة نظر املسلتأجر واسلتثامرية من وجهلة نظر املؤجر، وهلي مبنية عىل قواعلد عقد اإلجلارة ويف إطار صيغة 

متويليلة تحقلق حاجلات الراغبلني يف اقتناء عقار ال ميللك هؤالء كامل الثمن)1(. حيلث يقوم املؤجر برشاء األصول وتأجرها للمسلتأجر 

بعقلود تتضملن وعلد املؤجلر للمسلتأجر بنقلل امللكيلة لله بعلد قيامله بسلداد قيملة األصلل املأجور إضافلة إىل األجلرة، لهلذا تكون 

األجلرة أعلىل ملن أجلرة املثلل، وغالبلاً ما يتم سلداد هلذا الثمن عىل أقسلاط)2(. وتتجلىل الصيلغ التمويلية لإلجلارة املنتهيلة بالتمليك 

تبًعلا لطريقلة نقلل امللكية من خلال اآليت)3(:

أواًل:
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد إيجــار ينتهــي بتملــك املســتأجر للعــن املؤجــرة مبقابــل يتمثــل يف املبالــغ التــي دفعــت فعــاً 

كأقســاط إيجــار للــيء املؤجــر خــال املــدة املحــددة، ومــن ثــم يصبــح املســتأجر مالــكاً ومشــرياً للعــن املؤجــرة تلقائيــاً مبجــرد 

ســداد القســط األخــر دون حاجــة إىل إبــرام عقــد جديــد)4(.

وهلذا كأن يقلول: أجرتلك هلذه السللعة بأجلرة معينلة يف كل شلهر أو علام، ملدة خمس سلنوات، عىل أنلك إذا وفيت بهذه األقسلاط 

جميعهلا يف امللدة املحلددة؛ كانلت العلني املؤجلرة مللكاً للك مقابل ما دفعتله من أقسلاط، فيقول اآلخلر: قبلت.

عبد هللا، خالد، حسني سعيد، العمليات املرفية اإلسامية – الطرق املحاسبية الحديثة، ط2، دار وائل للنرش، عامن، األردن، 2011، ص212.  1

أبو الهيجاء، الياس ، تطوير آليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسامية- دراسة حالة األردن- رسالة دكتوراه غر منشورة، جامعة الرموك، اربد، األردن،2007،ص53.  2

https://www.saaid.net/book/open. الفوائد،  اإلسامية، منشور عىل موقع: صيد  املشكاة  اإلسامي، مكتبة  الفقه  بالتمليك يف  املنتهية  اإلجارة  بن عي،  الحسون، فهد  انظر:   3

php?cat=102&book=3613

عبد هللا بن بيه، اإليجار املنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 5، 2663/4.  4
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التكييف الرشعي لإلجارة
املنتهية بالتمليك

د. سهيل األحمد

أستاذ مشارك يف الفقه املقارن وأصوله
عضو الهيئة العليا للرقابة الرشعية- سلطة النقد الفلسطينية



بتمليلك  تنتهلي  إجلارة  هنلا  فالعقلد 

املحلدد،  األجلرة  قسلط  مبقابلل  يكلون 

إىل  السللعة  ملكيلة  تنتقلل  حيلث 

املسلتأجر مبجلرد سلداد القسلط األخلر 

إبلرام عقلد جديلد،  الحاجلة إىل  ودون 

والثملن هنلا فقلط ما سلدد ملن املبالغ 

املحلددة. امللدة  خلال  كأقسلاط 

بدايته  من  ِصيَغ  العقد  أن  لنا  ويتضح 

نهايته،  يف  بيع  ولكنه  إجارة،  أنه  عىل 

وهنا ال ميكن اعتامد هذه الصورة ألمور 

منها)5(:

أن كل مبيللع البللد للله مللن مثللن،  - 1

وهللو هنللا مل يتحقللق، ألن الحاصل 

هنللا اعتبللار األقسللاط يف اإلجللارة 

مللن قبيللل ذلللك، وهللذا ليللس 

بثمللن بللل املدفللوع هللو األجللرة 

فحسللب. وقللد روعللي فيهللا مثنيللة 

السلللعة مللع إضافللة ربللح متفللق 

عليلله بللا اعتبللار ألجللرة املثللل. 

أن إرادة املتعاقديللن متجهللة إىل  - 2

السلللعة وليللس إىل  بيللع هللذه 

إجارتهللا، والدافللع لذلللك خللوف 

البائللع )املؤِجللر( أال يحصللل عللىل 

مثللن السلللعة املؤجللل، وكذلللك 

هذه الصورة منعها مجمع الفقه اإلسامي يف قراره رقم 110)12/4(، يف دورته الثانية عرشة بالرياض، يف 25 جامدى اآلخرة، عام 1421ه، انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، الدورة   5

الثانية عرشة )697/1 -699(.

وانظر: عبد هللا بن بيه، اإليجار املنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه اإلسامي، العدد 5، 2663/4.

بيع التقسيط هو: عقد عىل مبيع حال بثمن مؤجل كله أو بعضه يؤدى مفرقاً عىل أجزاء معلومة يف أوقات معلومة، انظر: الحايف، اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسامي، ص 74.  6

الشاذيل، حسن عي، اإليجار املنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه اإلسامي، الدورة الخامسة، 2638/4-2639، 1988م.  7

عبد هللا، عبد هللا محمد، ملجلة ملجلمع اللفقه اإلسلامي، اللدورة الخامسة، )2605/4-2606(، بن بيه، عبد هللا، مجلة مجمع الفقه اإلسامي، الدورة الخامسة، )2666-2663/4(،   8

أبو الليل، إبراهيم دسوقي، البيع بالتقسيلط والبيوع االئتامنية األخرى، ص317-315،.

وقد ذهب إىل منع هذه الصورة مجمع الفقه اإلسامي يف قراره رقم 110 )12/4(، والصادر بشأن موضوع اإليجار املنتهي بالتمليك وصكوك التأجر، يف الدورة الثانية عرشة، )697/1-  9

699(، وانظر: الشاذيل، اإليجار املنتهي بالتمليك، )2640-2639/4(، 

جاء هذا الرأي عن: الشاذيل، اإليجار املنتهي بالتمليك، ملجلة مجلمع الفلقله اإلسامي، الدورة الخامسة، )2639/4-2640(، وذكر أنه يجوز يف الفقه إجراء عقد بيع مع اشرتاط عدم   10

اقتنائهللا  يف  املشللرتي  رغبللة 

واالنتفللاع بهللا مللع عللدم ملكلله 

مثنهللا يف الحللال )بالنقللد(. 

كالقانون  القوانني  بعض  كيّفتها  ولهذا 

حيث  تقسيط)6(،  بيع  بأنها  املري 

به  رصح  الذي  اإلجارة  بعقد  تعتد  مل 

أنه  تظهر  التي  للقرائن  نظراً  العاقدان؛ 

من  الرابعة  الفقرة  ففي  بيع)7(.  عقد 

املادة ]430[ من القانون املدين املري؛ 

املنتهية  اإلجارة  عقد  صورة  كانت  إذا 

تم  لكن  الحقيقة،  يف  بيع  أنه  بالتمليك 

إظهاره يف صورة عقد إيجار لي يضمن 

انتقال  قبل  الثمن  كامل  استيفاء  البائع 

الحالة  هذه  فإن  للمشرتي؛  امللكية 

مع  بالتقسيط  البيع  ألحكام  تخضع 

الثمن  استيفاء  لحني  بامللكية  االحتفاظ 

نظمت  التي  املادة  هذه  لنص  إعامالً 

البيع املؤجل الثمن أي االئتامين، وأجازت 

لحني  عندئذ  بامللكية  االحتفاظ  اشرتاط 

استيفاء كامل الثمن)8(.

معرفة  من  بد  ال  اإلسامي  الفقه  ويف 

الرشوط املرتبطة بهذا العقد من حيث 

وجب  صحت  فإن  والبطان،  الصحة 

ال  هنا  والرشوط  فا.  وإال  بها  الوفاء 

من  العقد  حولت  أنها  القول  ميكن 

أرادا  املتعاقدين  ألن  بيع؛  إىل  إجارة 

العقد إجارة ال بيعاً، فكان القول بذلك 

وال  والباطنة.  الظاهرة  إرادتهام  عكس 

معلًقا  بيًعا  العقد  هذا  اعتبار  ميكن 

الثمن فيه األقساط املسددة من  يكون 

املستأجر؛ ألن هذه األقساط قد دفعت 

عىل أنها أجرة ال ميكن أن تتحول إىل مثن 

ملخالفتها  املدة  نهاية  يف  املؤجرة  للعني 

حيث  من  عقد  لكل  املحددة  للقواعد 

انعقاده  عند  اآلثار  وترتب  األحكام 

يقي  مبا  الوفاء  واجلب  منتجاً  صحيًحا 

بطان  يعني  فهذا  ذلك  عىل  وبناء  به، 

النعقاد  صحتها  وعدم  الصورة  هذه 

اإلجارة املنتهية بالتمليك)9(. وحتى تصح 

عىل  فيها  العقد  يصاغ  الصورة  هذه 

اعتباره عقد بيع يشرتط فيه أال يترف 

املشرتي يف املبيع ال معاوضة وال ترًعا... 

إال بعد سداد جميع الثمن، وإال ينفسخ 

املدفوعة  األقساط  وتكون  العقد،  هذا 

يعني  بها  والوفاء  السلعة،  مثن  هي 

وإال  فيها،  الترف  من  للمشرتي  متكني 

فللبائع اسرتدادها، ويخصم من األقساط 

خال  الحقيقية  األجرة  قيمة  املدفوعة 

هذا  عن  رضر  ترتب  وإذا  املدة،  هذه 

العدول فيصار إىل تعويض عادل لألرضار 

املرتتبة)10(.
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ثانًيا:

عقــد  أنــه  عــى  العقــد  يصــاغ  أن 

إجــارة، يكــون فيهــا متكــن للمســتأجر 

ــل  ــاع بالعــن املؤجــرة مقاب ــن االنتف م

ــة يف مــدة محــددة، يحــق  أجــرة معين

للمســتأجر فيهــا متلــك هــذه العــن 

ــغ  ــل مبل ــارة مقاب ــدة اإلج ــة م يف نهاي

ــال)11(.  ــن امل ــن م مع

هللذه  أجرتللك  يقللول:  كأن  وهللذا 

السلللعة بأجللرة معينللة يف كل شللهر أو 

عللام، ملللدة خمللس سللنوات، عللىل أنللك 

إذا وفيللت بهللذه األقسللاط جميعهللا يف 

املللدة املحللددة؛ بعتللك هللذه السلللعة 

بثمللن معللني )سللواء أكان الثمللن رمزيًللا 

أم حقيقيًللا(، فيقللول اآلخللر: قبلللت.

فالعقللد هنللا اقللرتان لإلجللارة ببيللع 

أو  رمللزي،  بثمللن  املؤجللرة  العللني 

حقيقللي، وهللذا يعنللي اجتللامع عقديللن 

يف عقللد، وهللو يظهللر كذلللك أن عقللد 

البيللع قللد علللق عللىل رشط، واألقسللاط 

املدفوعللة هنللا تعللد جللزًءا مللن مثللن 

السلللعة.

فللإذا كان العقللدان أحدهللام معاوضللة 

نقل ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد جميع الثمن املؤجل، وأن املالكية ذهبوا إىل جواز بيع املالك للسلعة برشط أال يترف فيها املشرتي ببيع وال هبة وال عتق حتى يعطي 

الثمن، فهذا مبنزلة الرهن وكان الثمن مؤجاً. 

هذه الصورة أجازها مجلمع الفلقله اإلسامي، القرار رقم 110)12/4(، يف الدورة الثانية عرشة، الرياض، يف 25/جامدى اآلخرة، 1421ه، انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، الدورة   11

الثانية عرشة، 699-697/1. 

انظر: السمرقندي، محمد بن أحمد بن أيب أحمد أبو بكر عاء الدين، تحفة الفقهاء، ط1، دار الكتب العلمية، 1993م، 25/3-26، وفيه: إذا دفع املال إىل املضارب كان يف حكم   12

الوديعة؛ ألنه قبضه بأمر املالك ال عن طريق البدل والوثيقة، فإذا اشرتى به فهو وكالة؛ ألنه ترف يف مال الغر بإذنه، فإذا ربح صار رشكة، ألنه ملك جزًءا من املال، فإذا فسدت 

املضاربة صارت إجارة يجب فيها أجر املثل، وإن خالف املضارب صار غاصبًا.

مجلة مجمع الفقه اإلسامي، قرار رقم 110)12/4(، الدورة الثانية عرشة، الرياض، 25 جامدى اآلخرة، 1421ه، 699-679/1.   13

الشاذيل، اإليجار املنتهي بالتمليك، 2647-2645/4.  14

املرجع السابق، )2648-2647/4(.  15

واآلخللر ترًعللا؛ فالفقهللاء عللىل جللواز 

ذلللك)12(، وجللواز تعليللق عقللد البيللع 

عللىل رشط، مللع أهميللة أن يكللون مثللن 

السلللعة؛ ألن  لقيمللة  مقاربًللا  املبيللع 

املعاوضللة أخللذ املشللرتي السلللعة مللن 

البائللع عللوض مللا دفعلله مللن مثللن أو ما 

يقللارب ذلللك مللع تحقيللق العللدل بللني 

العوضللني مللن حيللث الثمللن والقيمللة. 

وأمللا املبللدأ القائللل بحريللة املتعاقديللن 

يف تحديللد الثمللن املتفللق عليلله عنللد 

التعاقللد فهللو غللر واقللع هنللا إذا كان 

الثمللن رمزيًللا ألن وجللود أجللرة تفللوق 

أجللر املثللل بكثللر مللع االقللرتان بعقللد 

األجللرة  أقسللاط  سللداد  عنللد  بيللع 

املحللددة خللال املللدة املتفللق عليهللا؛ 

يظهللر أن املقصللود مللن حيللث األصللل 

هللو البيللع وليللس إجللارة يللأيت بعدهللا 

عقللد بيللع، والقاعللدة تقللول العللرة يف 

للمقاصللد واملعللاين ال لأللفللاظ واملبللاين، 

وعليلله فالثمللن الرمللزي املدفللوع هنللا 

عنللد نهايللة اإلجللارة هللو يف حقيقتلله 

جللزء مللن الثمللن، والباقللي منلله يكللون 

اسللتيفاؤه مللن األقسللاط التللي دفعهللا 

املسللتأجر كأجللرة حتللى ينتهللي عقللد 

اإلجللارة، وال ميكللن اعتبللاره عقللد بيللع 

بثمللن مقسللط؛ ألنلله قللد تللم بنللاؤه 

يرتبللط  إجللارة  عقللد  اعتبللاره  عللىل 

بأحللكام ذلللك يف املللدة املحللددة، ومللن 

ثللم ينتقللل إىل عقللد بيللع بعللد انتهللاء 

مللدة اإلجللارة ترتتللب عليهللا أحللكام 

عقللد البيللع، ومللا يوجبهللا هللذا العقللد 

والتللي  وااللتزامللات  الحقللوق  مللن 

اإليجللار)13(،  أقسللاط  جميللع  منهللا 

مللن  الصللورة  هللذه  تقبللل  وحتللى 

بثمللن  بالتمليللك  املنتهيللة  اإلجللارة 

رمللزي؛ يصللاغ عقللد بيللع يشللرتط فيلله 

عللدم التللرف يف املبيللع معاوضللة أو 

ترعللاً حتللى يتللم سللداد جميللع الثمللن 

املتفللق عليلله)14(. وإذا اقرتنللت اإلجللارة 

ببيللع العللني املؤَجللرة بثمللن حقيقللي؛ 

العقللد هللو يف حقيقتلله  فللإن هللذا 

عقللد إجللارة ترتتللب عليلله أحللكام هللذا 

عقللد  انتهللاء  وعنللد  وآثللاره،  العقللد 

اإلجللارة يبللدأ عقللد البيللع املعلللق عللىل 

تحقللق رشط سللداد جميللع أقسللاط 

األجللرة املقللرتن بعقللد اإلجللارة، وهنللا 

تقبللل هللذه الصللورة لإلجللارة املنتهيللة 

بالتمليللك بنللاء عللىل مرشوعيللة اجتللامع 

واآلخللر  معاوضللة  أحدهللام  عقديللن 

عقللد  تعليللق  صحللة  وكذلللك  تللرع 

البيللع عللىل رشط عنللد الفقهللاء)15(.
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ثالًثا:
عقــد  أنــه  عــى  العقــد  يصــاغ  أن 

إجــارة، يتمكّــن املســتأجر فيــه مــن 

االنتفــاع بالعــن املؤجــرة مقابــل أجــرة 

ــد  ــه يع ــارة، وفي ــدة اإلج ــة يف م معين

املؤجــر املســتأجر وعــداً ملزمــاً أنــه إذا 

ســدد أقســاط اإلجــارة أن يبيعــه العــن 

ــن. ــايل مع ــغ م ــرة مببل املؤج

وهللذا كأن يقللول للله: أجرتللك هللذه 

السلللعة بأجللرة معينللة يف كل شللهر أو 

عللام، ملللدة خمللس سللنوات، وأعللدك 

جميللع  سللداد  تللم  إذا  لللك  ببيعهللا 

أقسللاط اإليجللار املتفللق عليلله يف املللدة 

املحللددة، فيقللول اآلخللر: قبلللت.

بوعللد  إجللارة  اقللرتان  هنللا  فالعقللد 

هنللا  والوعللد  معللني،  بثمللن  البيللع 

ملللزم ديانللة وقضللاء عنللد تحقللق رشط  

اسللتيفاء جميللع أقسللاط اإليجللار، سللواء 

أكان الوعللد بالبيللع والللرشاء قللد صللدر 

مللن املؤجللر أو املسللتأجر أو منهللام 

مًعللا، والبللد هنللا إلمتللام هللذا البيللع مللن 

صيغللة جديللدة تصللدر عنللد االنتهللاء 

مللن تحقللق الللرشط املعلق عليلله الوعد 

بالبيللع، لعللدم وجودهللا قبللل ذلللك، 

وهللي صيغللة تللدل عللىل إرادة البيللع 

والللرشاء يف الحللال، وهللو مللا ذهللب إىل 

القرار املتعلق مبوضوع اإليجار املنتهي بالتمليك، وصكوك التأجر، يف الدورة الثانية عرشة، الرياض، 25 جامدى اآلخرة، 1421ه، انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، 699-697/1،   16

الشاذيل، اإليجار املنتهي بالتمليك، )2651-2648/4(.

الزيدانيني، هيام محمد، عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة، دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد 39، العدد 1، 2012، ص5.   17

انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، الدورة الثانية عرشة، 697/1-699، الزيدانيني، عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة، دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد 39، العدد   18

1، 2012، ص5. 

الحايف، اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسامي، ص 66-70، الشاذيل، اإليجار املنتهي بالتمليك، )2617-2613/4(.  19

وقد أجاز مجمع الفقه اإلسامي هذه الصورة، يف قراره رقم 44)5/6(، يف دورته الخامسة، الكويت، عام 1409ه، انظر: مجلة مجمع الفقه اإلسامي، عدد5، 2763/4.   20

مرشوعيتلله مجمللع الفقلله اإلسللامي يف 

قللراره رقللم 110 )12/4()16(. 

رابًعا:
عقــد  أنــه  عــى  العقــد  يصــاغ  أن 

إجــارة، يتمكّــن املســتأجر فيــه مــن 

االنتفــاع بالعــن املؤجــرة مقابــل أجــرة 

ــد  ــث يع ــارة، حي ــدة اإلج ــة يف م معين

ــة  ــاً بهب ــداً ملزم ــتأجر وع ــر املس املؤج

العــن املؤجــرة يف نهايــة العقــد إذا 

قــام بســداد جميــع أقســاط اإليجــار يف 

ــا. ــق عليه ــددة املتف ــدة املح امل

 وهللذا كأن يقللول للله: أجرتللك هللذه 

السلللعة بأجللرة معينللة يف كل شللهر أو 

عللام، ملللدة خمللس سللنوات، وأعللدك 

جميللع  سللداد  تللم  إذا  لللك  بهبتهللا 

أقسللاط اإليجللار املتفللق عليلله يف املللدة 

املحللددة، فيقللول اآلخللر: قبلللت)17(.

فالعقللد هنللا اقللرتان إجللارة بوعللد الهبة 

بثمللن معللني، والوعللد هنللا ملللزم ديانللة 

وقضللاء عنللد تحقللق رشط  اسللتيفاء 

جميللع أقسللاط اإليجللار، وقللد ذهللب 

قللراره  يف  اإلسللامي  الفقلله  مجمللع 

رقللم 110 )12/4(، املتعلللق مبوضللوع 

اإليجللار املنتهللي بالتمليللك، وصكللوك 

عللرشة  الثانيللة  الللدورة  يف  التأجللر، 

بالريللاض، جللامدى اآلخللرة، 1421ه)18(. 

مللن  الصللورة  هللذه  مرشوعيللة  إىل 

اإلجللارة املنتهيللة بالتمليللك، النتفللاع 

املوانللع الرشعيللة يف ذلللك.

خامًسا:
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد إجــارة 

ــاع  ــه للمســتأجر حــق االنتف يكــون في

بالـــعن املؤجــرة مقابــل أجــرة معينــة، 

حيــث يرتبــط العقــد فيهــا بوعــد ملــزم 

ــارة  ــدة اإلج ــت م ــتأجر إذا انته للمس

بــأن يكــون لــه الحــق يف يف زيــادة 

مــدة اإلجــارة أو إعــادة العــن املؤجــرة 

العــن  متلــك  إىل  إضافــة  للمؤجــر، 

املؤجــرة بثمــن معــن عنــد إنشــاء 

العقــد أو بســعر الســوق عنــد نهايتــه، 

ويعتللد بقسللط اإلجللارة املدفللوع سللابًقا 

يف تحديللد الثمللن)19(. 

وهللذه اإلجللارة عنللد اقرتانهللا بوعللد بيع 

العللني املؤجللرة للمسللتأجر، أو زيللادة 

مللدة اإلجللارة أو إعللادة العللني املؤجللرة 

املرشوعللة  األمللور  مللن  املؤجللر،  إىل 

لتشللابهها مللع اإلجللارة املقرتنللة بوعللد 

البيللع بالثمللن الحقيقللي، وتعللد أكللر 

قبللواًل للمسللتأجر ألنهللا تخللره بللني عدة 

أمللور عنللد انتهللاء مللدة اإلجللارة)20(. 
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20,246

أمـا صافي التسـهيالت االئتمانيـة المباشرة، فقـد

انخفضت بنسـبة 1% فـي نهايـة شـهر حزيـران مـن

عـام 2022 لتصــل إلــى 10,201 مليــار دوالر،

مقارنــة مـع 10,310 مليـار دوالر بنهايـة عـام 2021.
وقـد شـكلت القـروض حوالـي 85% مـن صافي

التســهيالت االئتمانيــة، فيمــا شــكل الجاري مدين

13% مــن صاقي التســهيالت، اما اإلجارة المنتهية
بالتمليك  نســبة 2%، من صافي التســهيالت

االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنـوك العاملة في

فلسطين فـي نهايـة شـهر حزيـران مـن عــام 2022.

المؤشرات المصرفية

تطور مجموع موجودات البنوك العاملة في فلسطين ( مليون دوالر )

15,478 16,989 18,703 20,735

2018 2019 2020 2021
حزيران

2022

انخفضت صافي موجـودات البنـوك العاملة في

فلسطين بنسـبة 2% فـي نهايـة شـهر حزيـران مـن عـام

2022 مقارنـًة مـع نهايـة عـام 2021 لتصـل إلـى

20،246 مليـار دوالر أمريكي مقارنـة بــ 20,735 مليـار

دوالر فـي نهايـة العـام 2021. 

تطور صافي التسهيالت الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين ( مليون دوالر )

2018 2019 2020 2021
حزيران

2022

10,2018,191 8,749 9,690 10,310

الزاوية املرصفية

املؤرشات املرصفية
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انخفضت ودائع العمالء لـدى البنـوك فـي نهايـة شـهر

حزيـران مـن عـام 2022 بنسـبة 2% لتصـل إلـى 16,202

مليـار دوالر مقارنة مع 16,494 مليـار دوالر فـي نهايـة عـام
2021. وقد شكلت ودائع العمالء 90% من مجموع
المطلوبات، وفيما يتعلق بتوزيـع الودائـع حسـب النـوع،

فيالحـظ أن الودائع الجارية شـكلت ما نسـبته 39% من

إجمالـي الودائـع لـدى البنـوك، يليهـا حسابات ودائع

التوفير  والتـي شـكلت مـا نسـبته %34 مــن إجمالــي
الودائــع، ثــم الودائع اآلجلة والتــي شـكلت 27% مـن

إجمالـي الودائـع.

تطور مجموع ودائع العمالء لدى البنوك العاملة في فلسطين ( مليون دوالر )

 بلغت األرباح الصافية المجّمعة للمصارف

العاملة في فلسطين حوالي 105 مليون دوالر

 فتكون ارتفعت بنسبة 19% مقارنة مع الفترة

نفسها من العام 2021.

2018 2019 2020 2021
حزيران

2022

تطور صافي الدخل لدى البنوك العاملة في فلسطين ( مليون دوالر )

2018 2019 2020 2021
حزيران

2022

16,20212,193 13,366 15,111 16,494

105176 156 89 185
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البيانات المالية النصف سنوية للبنوك العاملة في فلسطين

للعام 2022 - مجموع الموجودات
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The global economy has been suffering due to the 
high price levels in spite of the measures taken by the 
central banks to curb inflation i.e., raising the borrowing 
interest rates; the latest of which was the US Federal 
Reserve raise for the third time in a row by 75 points. 
This step was imitated by most of the central banks 
around the world. Although the decision to raise the 

interest rates could be difficult for other sectors 
as it increases the cost of loans, the monetary 

policymakers consider it the fastest 
intervention for addressing inflation. 

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

Editorial

Global Inflation and
the Palestinian Economy

1  |   Issue 91, September 2022



Editorial

The Palestinian economy is not far from 
such fluxes since the continuous increase 
in interest rates have affected the Shekel 
exchange rates against other currencies 
e.g., US Dollar and JD Dinar. Additionally, 
it affected the semi-annual disclosures 
of banks, especially after evaluating the 
currencies in US Dollar exchange value by the 
end of July. The major indicators witnessed a 
subtle decrease (2%) in the banks operating 
assets in Palestine where the assets value 
decreased from $20.7 billion in 2021 to $20.3 
billion at the end of July 2022. The deposit 
value also decreased by around $290 Million 
(2%) during the same period. In the last year, 
it reached $16.2 billion, compared to $16.5 
billion at the end of the year before. 

Moreover, the direct credit facilities 
decreased by around $110 million (1%) 
during the recent months where it reached 
$10.2 billion, compared to $10.3 billion at 
the end of July 2022. The cash distribution 
facilitations according to the different 

economic sectors was as follow: The real 
estate and construction sectors received 
the highest share of facilitations where it 
exceeded $2 billion of the total facilitations 
(24%). The internal trade sector comes next 
with a value of $1.7 billon of the facilitations 
(21%).

The current issue of “Banks in Palestine” 
magazine sheds the light on several topics 
concerning the Palestinian economy in 
general and the banking sector in particular. 
The main article in this issue deals with 
the cryptocurrencies and associated risks. 
The “All People” section addresses the 
Palestinians’ satisfactions with ATM services 
in all territories. In addition, the magazine 
sheds the light on the experiences of some 
Palestinian banking gurus along with other 
interesting topics. 

Editorial
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Under the Light

What do you know about the Palestine 
Deposit Insurance Corporation?

Ramallah - Banks in Palestine - 
The Palestine Deposit Insurance 
Corporation (PDIC) was established 
in accordance with the provisions of 
Decree Law No. (7) of 2013.   The PDIC 
enjoys legal personality, legal capacity, 
and financial and administrative 
independence.

The PDIC aims to ensure the rights of 
depositors, enhance their confidence 
in the Palestinian banking system, 
raise the level of awareness and 
banking culture, in particular about 
the deposit insurance system, work to 
promote a culture of risk management 
in the banking sector, manage 
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Under the Light

the compensation and liquidation 
process efficiently and effectively, 
and build an international network of 
relationships with deposit insurance 
institutions around the world, in order 
to strengthen relations and exchange 
experiences with such institutions.

The Palestine Deposit Insurance 
Corporation is also considered a 
cornerstone of the Palestinian financial 
safety network, and a contributor 
to the financial and banking stability 
in Palestine, as well as a booster of 

confidence in the Palestinian banking 
system.

The PDIC’s membership includes 
all licensed banks in Palestine, both 
Commercial and Islamic.

In light of the increasing number of 
deposit accounts in licensed banks 
in Palestine, the presence of this 
corporation is important to achieve 
safety for those depositors and 
enhance their confidence in the 
Palestinian banking system. 
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In the event of a decision by the 
Palestine Monetary Authority to 
liquidate any bank, the Palestine 
Deposit Insurance Corporation 
will compensate depositors with 
the amount of the immediate 
compensation limit of $20,000 or 
its equivalent in other currencies 
for each customer in a single bank 
at the event of any bank liquidation.  
Such compensation limit for each 
depositor, is calculated based on the 
consolidation of all the customer’s 
insured deposits at the member bank, 
including the due interest or returns 
until the date of publication of the 
decision to liquidate the member bank 
in the Official Gazette.  The procedures 
to follow up on the remaining financial 
compensation will continue according 
to the law and the liquidation 
procedures.

It is worth noting that member 
banks are obligated to disclose their 
membership in the PDIC according 
to Article No. (13) Clause (2) of 
the Palestine Deposit Insurance 
Corporation Law, which states: “Each 
member of the Palestine Deposit 
Insurance Corporation is obligated 
to inform their clients of their 
membership in PDIC.” According to 
International Association of Deposit 
Insurers Principle No. (10) Of the 
Core Principles and Compliance 
Assessment: “Public Awareness: 
In order to protect depositors and 
contribute to financial stability, it 
is essential that the public to be 
informed on an ongoing basis about 

the benefits and limitations of the 
deposit insurance system.”

In addition, the PDIC periodically sets 
indicators to measure the extent of 
the achievement of its objectives.  
Reviews and evaluations of the level of 
achievement are carried out through 
the formation of committees at the 
level of the executive management 
and the board of directors of the PDIC, 
aiming to address any deviations that 
may occur within the follow-up and 
evaluation methodology and amend 
the necessary adjustments.

On the other hand, the indicators 
related to deposits and depositors 
developed, the clients’ deposits 
subject to the provisions of the PDIC 
Law amounted to about $15,667.3 
million at the end of 2021, compared 
to $14,482.7 million at the end of 
2020, with an increase of 8.18%. 
Noting that such deposits belong to 
about 2,171 thousand depositors, with 
an average deposit value of $7,218 
for the year 2021, compared to 1,797 
thousand depositors and an average 
deposit of $8,060 at the end of 2020.   
The percentage of the total number 
of depositors whose deposits are fully 
insured at a coverage limit of $20,000 
or its equivalent in other currencies, 
reached 93.67% of the total number of 
depositors whose deposits are subject 
to the provisions of the Law at the end 
of 2021.
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حلول مصرفية متكاملة
ومرنة خصيص� لطباء...

نحن في البنك العربي نتفهم احتياجاتك ومتطلباتك المصرفية كطبيب، 
لهذا قمنا بتصميم باقة "طبيب plus" الخاصة باألطباء لنتأكد بانك تحظى 
بأقصى درجات االهتمام الشخصي والمزايا المصرفية المتنوعة التي تشمل:

برامج مصرفية خاصة تقدر وقتك وتقدم لك االهتمام الشخصي الذي 
تستحقه

تسهيالت ائتمانية بمزايا منافسة
خدمات مصرفية رقمية متطورة إلنجاز معامالتك المصرفية في أي 

وقت ومن أي مكان
مجموعة متكاملة من البطاقات بمزايا حصرية

حلول تأمينية شاملة لك ولعائلتك
خدمة مصرفية شخصية ترافقك عبر الحدود من خالل شبكة فروعنا 

اإلقليمية مع برنامج "عربي بال حدود"






