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االفتتاحية
نحــو أفــق جديــدة لتحقيــق التنميــة
المســتدامة
مــع انقضــاء عــام ميــادي آخــر ،اســتطاع القطــاع
املــريف الفلســطيين أن حيقــق معــدالت منــو مســتدامة
عــى صعيــد املــؤرشات الرئيســية ،حيــث منــت املوجــودات
يف هنايــة العــرة أهشــر املنرصمــة مــن العــام 2021

بنســبة  % 8لتصــل إىل ( )21مليــار دوالر ،بيمنــا
منــت التهسيــات االئمتانيــة املمنوحــة ملختلــف القطاعــات

االقتصاديــة واألفــراد بنســبة  % 5لتصــل إىل ()10

مليــارات دوالر .وارتفعــت الودائــع بنســبة  % 8لتبلغ ()16
مليــار دوالر ،مــا يؤكــد أن البنــوك تعــد مــن أمه راكئــز
االقتصــاد الوطــي الرئيســية ،حيــث شــلت املــؤرشات

الرئيســية للبنــوك العاملــة يف فلســطني نســبًا ذات أمهيــة
اقتصاديــة مــن النــاجت احملــي اإلمجــايل للعــام ، 2020

حيــث اكن لملوجــودات مــا نســبته  % 139بيمنــا شــلت
التهسيــات االئمتانيــة مــا نســبته  % 68بيمنــا الودائــع
شــلت مــا نســبته .% 105

يرتكــز القطــاع املــريف إىل بنيــة حتتيــة صلبــة وبيئــة
رقابيــة فاعلــة ومهنيــة متارهســا ســلطة النقــد الفلســطينية،
إضافــة إىل الترشيعــات النامظــة للعمــل املــريف ،والــي
تســتند إىل املامرســات واملعايــر الدوليــة الفضــى .وميتثل
القطــاع املــريف إىل املعايــر الدوليــة ذات العالقــة لكجنة
بــازل وهيئــة املعايــر احملاســبية ،حيــث بلغــت نســبة كفايــة
رأس املــال  % 15.6ويه أعــى مــن احلــد األدىن املطلوب
مــن جلنــة بــازل والبالــغ .% 10.5

وتؤكــد املــؤرشات املرصفيــة إىل جــودة احملفظــة االئمتانية
حيــث بلغــت نســبة الديــون غــر العاملــة -املتعــرة -حــوايل

 % 4.2يف هنايــة الربــع الثالــث مــن عــام  2021والــي

تعتــر مضــن املســتويات اآلمنــة عامليــا.
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لك هــذه املــؤرشات تدلــل عــى أن القطــاع املــريف
يجســل قصــة جنــاح فلســطينية يف إدارة أمــوال املودعــن
واملســتمثرين واحلفــاظ عــى متانة القطــاع املرصيف رمغ
معلــه يف بيئــة عاليــة املخاطــر السياســية واالقتصاديــة
والتشــغيلية.
ال يــزال القطــاع املــريف يتصــدر طليعــة القطاعات اليت
ســامهت يف ختفيــف أثــر جاحئــة كورونــا عــى االقتصــاد
واملواطــن الفلســطيين ،وذلــك مــن خــال االســمرار يف
توفــر الســيولة النقديــة الــي اكن هلــا دور فعــال يف
إســناد االقتصــاد الفلســطيين واســمرار دوران العجلــة
االقتصاديــة ،إضافــة إىل املســامهة يف احلفــاظ عــى
منظومــة الســم االجمتــايع مــن خــال مســاعدة احلكومــة
يف تأمــن رواتــب العاملــن.
وتعاونــت البنــوك يف تنفيــذ برنــاجم اســتدامة الــذي ترعاه
ســلطة النقــد الفلســطينية هبــدف توفــر الــدمع لملشــاريع
املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة الــي تــررت
مــن جاحئــة كورونــا .وســامهت البنــوك أيضــا يف دمع
اجلهــود الوطنيــة للتصــدي للوبــاء مــن خــال الــدمع
املتواصــل للقطــاع الصحي.

نطــوي العــام  2021ومــازال القطــاع املــريف يقــوم
مبســؤوليته املجمتعيــة يف دمع العديــد مــن األنشــطة
والفعاليــات اهلادفــة ،اميانــا منــه بأمهيــة الرشاكــة املجمتعية،
لــذا فــإن القطــاع املــريف يأمــل أن خيلــق هــذا العــام
أفقــا جديــدة حنــو حتقيــق التمنيــة املســتدامة يف فلســطني،
مــن خــال املــي قدمــا يف معليــة تطويــر البنيــة التحتيــة
التكنولوجيــة للبنــوك ،والــي باتــت متثــل أداة ارتقــاء للقطــاع
مــن خــال التكنولوجيــا املاليــة الــي أحضــت عنــوان االلتحاق
بركــب العمليــات املاليــة املتطــورة عــى مســتوى العــامل،
وكذلــك أن تســر االســراتيجية الوطنيــة للمشــول املــايل
قدمــا إىل األمــام ،والــي تتضمــن تعاونــا بــن القطاعــات
املرصفيــة وغــر املرصفيــة يف فلســطني ،هبــدف أن تمشــل
اخلدمــات املاليــة أكــر قطاعــات جممتعيــة لمتكيهنــا مــن

احلصــول عــى المتويــل الــازم لعمليــة اإلنعــاش االقتصــادي
وحتقيــق التمنيــة الشــاملة .نســأل هلل التوفيــق والســداد لــل
أبنــاء شــعبنا الفلســطيين ،آملــن أن يكــون العــام اجلديــد
نقطــة حتــول يف إجنــاز االســتقالل الوطــي ،وأن يكــون هــذا
العــام حمطــة مهمــة خللــق آفــاق جديــدة حنــو حتقيــق التمنيــة
الشــاملة بتضافــر جهــود القطاعــن اخلــاص واحلكــويم،
بتوفــر بيئــة اســتمثارية مالمئــة مــن خــال توفــر الترشيعات
والقوانــن العرصيــة الــي تالمــس االحتياجــات التطويريــة،
وكذلــك مــن خــال توفــر احلوافــز االســتمثارية الــي تعــي
دفعــة جديــدة لالقتصــاد الوطــي الفلســطيين.

بشار ياسين

المدير العام  -جمعية البنوك في فلسطين

العدد  88كانون أول 2021
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لقاء العدد
حصــل مؤخــرًا علــى شــهادة
الدكتــوراه فــي االقتصــاد والتمويــل
ا إل ســا مي

د .عماد السعدي:

األرقام تؤكد أن البنك «اإلسالمي
الفلسطيني» يسير باالتجاه الصحيح
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -رمغ أنــه يشــغل واحــدًا

مــن أمه املناصــب أال وهــو مديــر عــام البنــك اإلســايم
الفلســطيين ،غــر أن د .معــاد الســعدي رمس لنفســه مســارًا

صعبــا لكلــه بتحقيــق جنــاحٍ كبــر ،فهــا هــو حيصــل عــى
هشــادة الدكتــوراه مــن جامعة صبــاح الدين ازعمي-باســطنبول
بعــد إجنــازه رســالة حــول المشــول املــايل وأثــره يف حتقيــق
أهــداف التمنيــة املســتدامة (دراســة تطبيقيــة عــن املؤسســات

املاليــة اإلســامية يف فلســطني) بــإرشاف الربوفيســور
أرشف دمحم دوابــه مــن مــر.

ابــن الـــ ( )52عامــا واصــل رحلــة دراســته دون أن يــرك
ذلــك أي أثــر عــى معلــه أو حياتــه األرسيــة ،إذ اكن يســافر

أســبوعيًا إىل إســطنبول لملشــاركة يف احملــارضات أيــام

امجلعــة والســبت ،وعــى الــرمغ مــن الســفر األســبويع
ومشــاقه إال أن رفقــة صديقــه مجــال احلــوراين مديــر منطقــة

فلســطني يف البنــك العــريب هونــت هيلع املصاعــب .يقــول
الســعدي»مل يكــن يشــعر أحــد بأننــا نســافر أســبوعيًا ،كوننــا
نســافر امخليــس مســا ًء ونعــود مســاء الســبت».

(رسالة دكتوراه مميزة)

مســتوى الــويع واملعرفــة والقــدرات املاليــة الالزمــة ملختلــف
رشاحئ املجمتــع وخصوصــا املهمشــة مهنــا ،وهــو مــا دفــع

إلقــرار االســراتيجية الوطنيــة للمشــول املــايل.

مكــا جــاء اختيــاره هلــذا املوضــوع انطالقــا مــن أمهيتــه
يف حتقيــق الهنــوض بأوضــاع الفقــراء واملناطــق املهمشــة
وحمــدودي الدخــل وكذلــك دجم الشــباب واملــرأة يف الــدورة
االقتصاديــة ،واالهمتــام باالحتياجــات واألولويــات الالزمــة،

وكذلــك االســتفادة مــن جتــارب الــدول الــي حجنــت يف
بنــاء منــاذج رائــدة يف حتقيــق المشــول املــايل باالعمتــاد

عــى مبــادئ مجموعــة العرشيــن ( )G20والتحالــف
الــدويل للمشــول املــايل ( )AFIواملبــادئ الرئيســية إلنشــاء
اســراتيجية وطنيــة للتثقيــف املــايل الــي مت اعمتادهــا مــن

منمظــة التعــاون االقتصــادي والتمنيــة (.)OCED

تركــز الرســالة عــى لك مــن أبعــاد المشــول املــايل الثالثــة
املاليــ َةَ ،جــ ْو َد َة ا َ
ِ
ِ
املاليــ ِة
مــات
خل َد
اخلدمــات
(اســتخدا َم
َّ
َّ

اختــار الســعدي عنــوان رســالته انطالقــا مــن االهمتــام الكبــر

َ
ِ
للخدمــات
والوصــول
املاليــ ِة) وأبعــاد التمنيــة املســتدامة
َّ
االقتصاديــة)،
ِيئيــة والتَّمن َيــة
(التَّمن َي َــة
االجمتاعي َــة ،التَّمن َي َــة الب َّ
َّ
َّ

المشــول املــايل واختــاذ لك التدابــر الالزمــة الــي ترفــع مــن

بيهنــا مــن خــال تبــادل اخلــرات وتعزيــز مهــارات الــادر

لملؤسســات املاليــة وصنــاع القــرار يف فلســطني لتحقيــق
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والــي حتــث املصــارف اإلســامية عــى تعزيــز التعــاون فميــا

للوصــول ألفضــل الطــرق خلدمــة املتعاملــن معهــا جبــودة

عــن التقلبــات السياســية واالقتصاديــة والصحيــة ،مكــا أن هذا

إجــراء املصــارف دراســات محسيــة دوريــة موحــدة حــول مــدى

قبــل اإلدارة التنفيذيــة والعمــل بــروح الفريــق مــن قبــل اكفــة

عاليــة وبأكــر الطــرق فعاليــة .وممــا يســتوجب ذكــره بــأن

انتشــار اخلدمــات املرصفيــة اإلســامية وتقيــم أدق ألولويــات

املجمتــع يــؤدي إىل قيــام املصــارف مبراجعــة خدماهتــا

والتعــرف أكــر عــى مــدى كفاءهتــا يف ضــوء اســتحداث
العديــد مــن املنتجــات املرصفيــة اإلســامية وتنــايم الرمقنــة
املرصفيــة ،وبالتــايل العمــل عــى رفــد الصناعــة املرصفيــة

اإلســامية بأنســب احللــول املرصفيــة املتوافقــة مــع أحــام
الرشيعــة اإلســامية.

حتــث الدراســة اخلــى حنــو قيــام املصــارف اإلســامية

بتأســيس نظــام موحــد لملســؤولية املجمتعيــة مــع توجيــ ِه

المنــو مل يكــن ليتحقــق لــوال كفــاءة التنفيــذ هلــذه اخلطــط مــن
مراتــب البنــك وإرشاف هيئــة الرقابــة الرشعيــة».

وأشــار الســعدي إىل أن البنــك شــل منوذجــا ممــزًا عــى

مســتوى القطــاع املــريف ،يف جمــال التعامــل مــع تداعيــات
جاحئــة كورونــا ،حيــث تعامــل معهــا خبطــط تتســم بالكفــاءة
واالحرتافيــة مضنــت احملافظــة عــى مصــاحل املســتمثرين

ٍ
خدمــات ممتــزة مجلهــور العمــاء ،وذلــك بفضــل
وتقــدمي
االلــزام باملامرســات الفضــى للحومكــة الرشــيدة وإدارة

املخاطــر واالســتمثار يف الرمقنــة.

أمــا خبصــوص التطلعــات املســتقبلية ،يقــول الســعدي»حنن

ِ
ناعيــ ِة
أنشــطتا توج ً
هيــا أكــ َ
الص َّ
مع املشــاري ِع َّ
ر حنــ َو د ِ
واالســتمثاري ِة الَّــي ُ ْ
ت ِــد ُث فائــد ًة طويلــ َة األمــ ِد عــى
َّ

الفــرة القادمــة يه املــي يف اســراتيجيتنا للتحــول

الســامية خلدمــة جممتعهــا ووفقــا لألولويــات املرحليــة.

مــن احلصــول عــى اخلدمــات املرصفيــة يف أي وقــت مــن

ـتفيدين واملجمتـ ِع بشـ ٍ
ل عــا ٍم ،وذلــك انطالقًا من رســالهتا
املسـ
َ

نــرى أن البنــك يســر باالجتــاه الصحيــح ،وأولويتنــا يف

الرمقــي مبــا حيقــق جتربــة مرصفيــة ممــزة لعمالئنــا وميكهنــم

يذكــر بــأن الدراســة أظهــرت مــدى احلاجــة لتوحيــد ومهنجــة

خــال قنــوات رمقيــة متعــددة» ،مشــرًا إىل أن البنــك حقــق

ملــا لــه مــن دور كبــر يف تعزيــز اســتقطاب امجلهــور وزيــادة

مركــزًا لالتصــال الرمقــي يعمــل عــى مــدار( )24ســاعة

التوعيــة املاليــة واملرصفيــة اإلســامية لاكفــة رشاحئ املجمتــع

احلصــة الســوقية لملصــارف اإلســامية وتعزيــز موقعهــا

التنافــي.

أداء البنك اإلسالمي الفلسطيني

يؤكــد الســعدي أن البنــك اإلســايم الفلســطيين حقــق أدا ًء

ممتــزًا عــى الصعيــد املــايل خــال العــام  ،2021حيــث

أشــارت البيانــات املاليــة لألهشــر التســعة األوىل إىل منــو
األربــاح بنســبة جتــاوزت  ،% 58باإلضافــة إىل منــو ٍالفــت

يف معظــم املــؤرشات املاليــة األخــرى ،وهــو مــا يشــر إىل بــدء
تعــايف البنــك والقطــاع املــريف بش ـ ٍ
ل عــام مــن تداعيــات

جاحئــة كورونــا ،وأن العمــل يســر وفــق مــا مت التخطيــط لــه.

يقــول الســعدي «ال بــد مــن التأكيــد عــى أن هــذا األداء
املمــز يــأيت بفضــل الرؤيــة احلكميــة ملجلــس اإلدارة وخططــه
وسياســاته املعــدة مســبقًا الــي شــلت مضانـ ًـة للحفــاظ عــى

وتــرة المنــو املطلوبــة ومواجهــة وتذليــل أي عقبــات قــد تنتــج

العديــد مــن اإلجنــازات عــى هــذا الصعيــد حيــث ميتلــك

يوفــر اخلدمــات املرصفيــة للعمــاء مــن خــال الفيســبوك
والواتســاب أو االتصــال اهلاتــي ،باإلضافــة خلدمــات

«إســايم أوناليــن» و»إســايم» الــي تتيــح للعمــاء الوصــول
إىل حســاباهتم بهسولــة ،مكــا ســيتيح النظــام البنــي اجلديــد
الــذي جيــري العمــل عــى تطبيقــه حاليــا ،تلبيــة االحتياجــات

املســتقبلية لعمــاء البنــك واجلهــات الرقابيــة ،وسيشــل منصــة

رمقيــة تتيــح للبنــك التعامــل مــع خمتلــف جوانــب اجليــل القــادم
مــن العمــل املــريف اإلســايم وسيســاعد يف تبســيط

أنمظــة البنــك وتعزيــز التجربــة الرمقيــة للعمــاء.

وأكــد الســعدي أن البنــك ومضــن رؤيتــه املســتقبلية يتطلــع

إىل بنــاء العديــد مــن الــرااكت اجلديــدة عــى املســتويني
احملــي والعاملــي ،وكذلــك تطويــر مســامهته يف جمــال

املســؤولية املجمتعيــة املســتدامة ،إذ ينفــذ عــرات املشــاريع

لــدمع القطاعــات احليويــة ســنويًا.
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لقاء العدد
مستقبل قطاع الصيرفة اإلسالمية
يلفــت الســعدي االنتبــاه إىل أن قطــاع الصريفــة اإلســامية
مــن القطاعــات الواعــدة ويهشــد اقبـ ً
ـاال مزتايــدًا عىل املســتويني
احملــي والعاملــي ،وخــال الســنوات األخــرة ارتفعــت حصــة

هــذا القطــاع مــن مجمــل موجــودات القطــاع املــريف

الفلســطيين ووصلــت العــام  2020إىل  ،% 18مكــا أن معــدل
المنــو املركــب لملصــارف اإلســامية خــال الســنوات مــن

 2020-2016اكن  % 15مقابــل نســبة منــو  % 5لملصــارف

التجاريــة يف الفــرة ذاهتــا ،فميــا بلــغ صــايف موجــودات

املصــارف اإلســامية مــع هنايــة العــام  2020مــا يقــارب 3.4

مليــار دوالر وذلــك مقابــل  2.8مليــار دوالر يف العــام ،2019
باإلضافــة إىل ذلــك لكــه تقــدم املصــارف اإلســامية خدماهتــا

كورونــا – عــى ســبيل املثــال -تأجيــل األقســاط املســتحقة
للقطاعــات املتــررة خــال اجلاحئــة تســبب خبســائر كبــرة
لملصــارف اإلســامية ألن املعايــر الرشعيــة متنــع املصــارف

اإلســامية مــن فــرض غرامــات تأخــر ،وكذلــك إلــزام
املصــارف اإلســامية بإعــادة األربــاح يف حــال الســداد اللكــي

أو اجلــزيئ وهــذا األمــر (حمــل خــاف رشيع بــل ال يوجــد

معيــار يبيــح ذلــك) .ويضيف»حنــن يف البنــوك اإلســامية يف
تواصــل وتنســيق دامئ لتجــاوز هــذه التحديــات».

جانب من الحياة الشخصية

الســعدي مــزوج ولديــه  4بنــات أكربهــن «دانــا» خرجيــة جامعة

بريزيــت يف ختصــص اإلدارة املاليــة واملرصفيــة ،و»تــاال»

و»آيــة» اللتــان تمكــان دراســهام اجلامعيــة يف ختصــص

حاليــا مــن خــال شــبكة مرصفيــة واســعة تضــم ( )79فرعــا

الثانويــة العامــة هلــذا العــام.

ويؤكــد أن اإلقبــال املزتايــد عــى الصريفــة اإلســامية حمليــا

املدرســة ،أمــا زوجتــه ورشيكــة حياتــه وجناحــه فهــي ســيدة

ومكتبــا و( )152رصافــا آليــا منتــرة يف خمتلــف حمافظــات
الوطــن.

يــأيت نتيجــة لتطــور طبيعــة اخلدمــات الــي تقدمهــا البنــوك
اإلســامية يف فلســطني ،حيــث مل تعــد تقتــر عــى خدمــات

دكتــور صيــديل ،أمــا أصغرهــن فهــي ماســة الطالبــة يف
ولــدى الســعدي ابنــان «نــارص» و»زيــن» ومهــا طالبــان يف
أمعــال يفتخــر هبــا ولدهيــا مرشوعهــا اخلــاص.

عــى الــرمغ مــن املســؤوليات الكبــرة يف حياتــه العمليــة ،غــر

الحســب واإليــداع وصيــغ المتويــل اإلســامية التقليديــة ،وإمنــا
باتــت تقــدم خدمــات رمقيــة متطــورة وتبتكــر حلـ ً
ـوال مرصفيــة

يف العطــل األســبوعية ،وحيــرص عــى التنشــئة الســلمية

عــى الزتامهــا بأحــام الرشيعــة اإلســامية.

ووطهنــم.

ً
حمافظــة يف الوقــت نفســه
نوعيــة تواكــب متطلبــات العــر،

أن الســعدي جيــد وقتــا اكفيــا لقضائــه مــع األرسة وخصوصــا

ألبنائــه ليكونــوا ممزييــن وقادريــن عــى خدمــة جممتعهــم

ويضيــف «هــذا التطــور املتنايم يف قطاع الصريفة اإلســامية

حيــرص الســعدي عــى أال يكــون هنــاك أي تداخــل بــن

املتطــورة يبــر مبســتقبل مزدهــر هلــذا القطــاع خصوصــا وأنه

قــرارًا باســتمكال دراســته العليــا واحلصــول عــى هشــادة

يف فلســطني ســواء مــن ناحيــة احلصــة الســوقية أو اخلدمــات

يوجــد تطــور متســارع ومتالحــق يف هــذا املجــال عــى مســتوى
العــامل أيضــا ،ونعمــل عــى مواكبتــه يك ال يكــون هنــاك جفــوة

بــن مــا هــو لدينــا حمليــا ومــا هــو معمــول بــه حــول العــامل».

جوانــب حياتــه املختلفــة ،فعــى ســبيل املثــال عندمــا اختــذ
الدكتــوراه معــل عــى الفصــل قــدر اإلمــان بــن معلــه يف
البنــك وحياتــه األرسيــة ودراســته ،لــذا اشــرى مكتبــا خاصــا

بــرام هلل ،وضــع فيــه لك مــا يتعلــق بدراســته مــن مكتبــة كبــرة

ويتحــدث الســعدي عــن مجلــة حتديــات يواجههــا قطــاع

ومراجــع وقــى فيــه ســاعات طويلــة جــدًا امتــدت أحيانــا

القوانــن والتعلميــات النامظــة لعملهــا ،مشــرًا إىل أن البنــوك

ينســب الســعدي إجنازاتــه بعــد هلل ســبحانه وتعــاىل ،لزوجتــه

الصريفــة اإلســامية يف فلســطني خاصــة عــى مســتوى
اإلســامية يف فلســطني اكنــت املتــرر األكــر خــال جاحئــة
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حــى ســاعات الفجــر.

وأبنائــه وتفهمهــم ودمعهــم الالحمــدود بالتجشيــع وتوفــر اجلو

املناســب للدراســة والبحــث واإلجنــاز.

حيــب الســعدي القــراءة وميــي أوقاتــا طويلــة وهــو يقــرأ

خــارج نطــاق العمــل حيــب الســعدي التواجــد مــع العائلــة

خاصــة يف األمــور الــي تــري معرفتــه يف جمــاالت االقتصاد

للبيــت واألوالد أيــام امجلعــة وأحيانــا الســبت إذا مل يكــن هناك

حلظــات حيــاة والدتــه الــي توفيــت قبــل حنــو عــام ،فهــي ســبب

يف املــزل «بيتــويت» حيــث خيصــص جــزءًا كبــرًا مــن وقتــه
اجمتاعــات للبنــك ،وأمجــل اللحظــات لديــه يه الــي يقضهيــا

باللعــب مــع ابنيــه نــارص وزيــن ،فهنــاك هوايــات مشــركة مثــل
كــرة القــدم والســباحة ،باإلضافــة إىل حــب أبنائــه أن يســمعوا

منــه إىل قصــص قدميــة حــول طفولــة أبهيــم رمغ االختــاف
بــن اجليلــن واهمتاماهتــا.

السعدي في سطور

اإلســايم واملعايــر الرشعيــة .يســتذكر الســعدي أمجــل

توفيقــه بعــد هلل عــز وجــل ،واكن يقــي معهــا أمجــل األوقــات

يف جنــن ويســمع لكالمهــا ودعواهتــا وتوجهياهتــا الدامئــة
لــه ،قائ ـ ً
ا «أمجــل حلظــات احليــاة يه أن تشــعر أنــك طفــل

بعــن والدتــك ،ومك هــو صعــب ومريــر فقــدان األم حــن تشــعر
بأنــك فقــدت طفولتــك وداللــك احلقيــي».

 متتــد خــرة الســعدي يف املجــال املــريف ألكــر مــن ( )28عامــا ،حيــث التحــق بالقطــاعاملــريف منــذ العــام  ،1993وتــدرج يف عــدة مناصــب إداريــة رفيعــة يف البنــك اإلســايم

الفلســطيين اكن أوهلــا منصــب املديــر اإلقليمي للفــروع ،مث مســاعد املديــر العــام لشــبكة التوزيــع،
ويف مطلــع العــام  2019تــوىل الســعدي منصــب نائــب املديــر العــام ،قبــل أن يتــوىل الحقــا منصــب

املديــر العــام للبنــك ،مكــا أنــه عضــو يف جملــس إدارة رشكــة التاكفــل للتأمــن ممث ـ ً
ا عــن البنــك.

 خــال العــام  2019جــرى اختيــار الســعدي خبــرًا ماليــا وعضــوًا يف جملــس إدارة صنــدوقاإلقــراض الــزرايع بقــرار مــن جملــس الــوزراء الفلســطيين وبرتشــيح مــن وزيــر الزراعــة.

 خــال العــام  2020أصبــح الســعدي عضــوًا يف مجموعــة معــل االســتدامة التابعــة لملجلــس العــاململؤسســات واملصــارف اإلســامية  CIBAFI Sustainability Working Groupمــع خنبــة مــن
اخلــراء يف االقتصــاد واملرصفيــة اإلســامية يف العــامل.

 حيمــل الســعدي هشــادة الدكتــوراه مــن جامعــة صبــاح الديــن ازعــم -اســطنبول ،وهشــادةاملاجســتري يف اإلدارة املاليــة واملرصفيــة مــن جامعــة  ،M.S UNIVERSITY–INDIAوهشــادة

الباكلوريــوس يف احملاســبة.

 -عضو يف هيئة االعمتاد واجلودة – وزارة التعلمي العايل والبحث العيمل.

 يف العــام  2019اختارتــه جملــة "االقتصــادي" يف فلســطني مــن بــن أبــرز الخشصيــات املؤثــرةيف االقتصــاد الفلســطيين ،عملــا أنــه قــد معــل ســابقًا حمــارضًا يف اجلامعــة العربيــة األمريكيــة

ومدربــا ملوظــي البنــوك يف معهــد فلســطني املــريف.

العدد  88كانون أول 2021
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ملف العدد
تكــدس الشــيقل ُيثقــل
خزنــات البنــوك و ُيعرقــل
التنميــة
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -تطــرق بروتوكــول باريــس

االقتصــادي الــذي ينظــم العالقــة بــن اجلانبــن الفلســطيين
واإلرسائيــي والــذي وقــع يف العــام  ،1994إىل تنظــم

العالقــة املرصفيــة بــن اجلانبــن خاصــة فميــا يتعلــق بالواقــع

النقــدي يف األرايض الفلســطينية ،إذ يلــزم الربوتوكــول
البنــك املركــزي االرسائيــي عــى اســتقبال معلــة الشــيقل
الفائضــة عــن حاجــة االســتخدام الفلســطيين باعتبــاره اجلهــة

املصــدرة هلــذه هــذه العملــة .وبنــاء عــى هــذه العالقــة ،هنــاك

اتفــاق ينظــم طريقــة حتويــل النقــد الفائــض مــن فلســطني
إىل إرسائيــل عــر آليــات معينــة ،تتلخــص بــأن يــم حشــن

الفائــض مــرة لك ثالثــة أهشــر ومببالــغ مت االتفــاق علهيــا بــن

اجلانبــن .ومــع وجــود ايراديــن رئيســيني للســوق الفلســطيين

معضلــة دائمة وليســت مؤقتة

يؤكــد عيــى باشــا املديــر اإلقليمي للبنــك األهــي األردين
يف فلســطني أن مشــلة تكــدس نقــد الشــيقل معضلــة دامئــة

وليســت مرحليــة نظــرًا لتحــم اجلانــب االرسائيــي يف
ســقوف الحشنــات النقديــة املمســوح برتحيلهــا إىل البنــوك
االرسائيليــة ،وعــدم مقــدرة البنــك عــى رفــض اســتالم

مــن معلــة الشــيقل ومهــا :العــال الفلســطينيون يف

األســايس لتغطيــة الزتامــات العمــاء وحواالهتــم ،مشــرًا

عامــا بعــد آخــر وســط تعنــت املوقــف االرسائيــي باإلبقــاء

توجــه البنــك إىل اقــراض معلــة الشــيقل لتغطيــة املراكــز

ارسائيــل ،وفلســطينيو الداخــل الذيــن يتســوقون يف األرايض

الفلســطينية ،فــإن التدفقــات النقديــة بعملــة الشــيقل تزيــد
عــى الحشنــات النقديــة مكــا يه مــا يشــل ضغطــا مزتايــدًا

عــى البنــوك ويعيــق معليــة التمنيــة االقتصاديــة .وال ب ـ ّد مــن
اإلشــارة إىل أن املشــلة تفامقــت بعــد قانــون لوكــر الــذي

حيظــر املعامــات املاليــة النقديــة يف ارسائيــل مبــا يزيــد عــن

دفعــات العمــاء النقديــة كــون تلــك اإليداعــات تشــل املصدر
إىل أن ذلــك حيمــل البنــك مصاريــف باهظــة تمتثــل يف
الناشــئة عــن حسوبــات املقاصــة واحلــواالت الداخليــة
واخلارجيــة حلســابات العمــاء ،عــدا عــن ارتفــاع تاكليــف

بوالــص التأمــن بشــل كبــر نتيجــة الزيــادة احلاصلــة يف
جحــم النقــد لــدى الفــروع.

 11ألــف شــيقل ،وســط دعــوات لــرورة احلــد مــن التــداول

العجلــة االقتصاديــة بشــل كبــر يدعــو للقلــق ،حيــث إن

شــأهنا أن تقلــل تــداوالت الشــيقل نقــدًا يف الســوق.

الــي حتــد مــن قبــول ايداعــات العمــاء النقديــة وهــو مــا

النقــدي يف الســوق الفلســطينية بعملــة الشــيقل لصــاحل
التعامــات اإللكرتونيــة ،وكذلــك اختــاذ سلســلة خطــوات مــن

وينــوه باشــا إىل أن أزمــة تكــدس نقــد الشــيقل تؤثــر عــى
تكــدس النقــد يتســبب يف اتبــاع البنــك بعــض اإلجــراءات
يتســبب يف إربــاك العجلــة االقتصاديــة حيــث إن النقــد هــو
املصــدر األســايس لمتويــل أمعــال العمــاء.
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مجلة البنوك في فلسطين

*قانــون لوكــر الــذي يحظــر
المعامــات الماليــة النقديــة فــي
اســرائيل بمــا يزيــد عــن  11ألــف
شــيقل يفاقــم المشــكلة فــي
فلســطين
قانــون لوكــر يفاقم األزمة

يقــول نضــال الربغــويث املديــر العــام لبنــك الصفــا إن

إرسائيــل حتظــر بنــاء عــى قانــون لوكــر الــذي ســنته يف

العــام  2018ودخــل حــز التنفيــذ مطلــع العــام 2019

املعامــات املاليــة النقديــة مبــا يزيــد عــن  11ألــف شــيقل،
يف حــن تــم معليــات التبــادل اليوميــة يف الضفــة الغربيــة
بالنقــد ،عــى عكــس الســوق اإلرسائيــي الــذي يســتخدم

الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة الــي قللــت بشــل كبــر مــن
اســتخدام األوراق النقديــة.

ويتدفــق هشريــا إىل الســوق الفلســطيين قرابــة  1.3مليــار

شــيقل نقــدًا مــن خــال العــال الفلســطينيني الذيــن يعملــون
يف الداخــل ،أو عــن طريــق تس ـ ّوق فلســطينيي الداخــل يف
أســواق الضفــة الغربيــة ،ووصلــت مكيــة الشــيقل املرتامكــة

يف البنــوك إىل أكــر مــن ســتة مليــارات شــيقل خــال
الفــرة األخــرة ،ويتســبب هــذا الفائــض بأزمــة اقتصاديــة

يف الســوق الفلســطيين لعــدم القــدرة عــى ترصيفهــا نتيجــة
لرفــض البنــوك االرسائيليــة ايداعهــا.

ما أثر المشكلة على االقتصاد الفلسطيني؟

تكــدس املليــارات مــن معلــة الشــيقل ،يعيــق قــدرة البنــوك عــى منــح
المتويــات ومســامههتا يف التمنيــة االقتصاديــة ومحتلهــا تلكفــة
ختزيــن األمــوال وحشهنــا وتأميهنــا ،إضافــة إىل أن هــذه األمــوال

املكدســة خبزنــات املصــارف ال ميكــن اســتخدامها ألغــراض
املقاصــة ،واحلــواالت ،وتبديــل العمــات ،واالعمتــادات ،ودفــع
الرواتــب ،أو اســتمثارها بعائــد وغريهــا.

ويشــر الربغــويث إىل أن البنــوك العاملــة يف فلســطني حتافــظ
عــى حســابات هلــا لــدى البنــوك اإلرسائيليــة لغايــات التجــارة
اخلارجيــة ،واالعمتــادات املاليــة ،واحلــواالت ،واالســتمثار ،ونتيجــة

لعــدم اســتقبال البنــوك اإلرسائيليــة للشــيقل تنكشــف حســابات

البنــوك العاملــة يف فلســطني ويرتتــب علهيــا دفــع فوائــد عاليــة.

واضطــرت البنــوك العاملــة يف فلســطني بســبب تكــدس العملــة إىل
اللجــوء إلجــراءات عــدة بيهنــا رفــض اإليداعــات مببالــغ كبــرة أو

فــرض معولــة تصــل إىل حنــو  2يف األلــف عــى املبلــغ املــودع ،مــا
أحلــق رضرًا بعمــل الــراكت والتجــار الفلســطينيني وعزوفهــم عــن

التعامــل مــع البنــوك.

مــن جهتــه ،يؤكــد أســامه العبــادي املديــر العــام للبنــك العقــاري

املــري العــريب أن النقــد بالشــيقل أصبــح مشــلة تــزجع
املواطنــن والبنــوك عــى حــد ســواء ،قائـ ًا" ال خيــى عــى أحــد أن
الســوق الفلســطيين اســهاليك كبــر وخاصــة لملنتجــات والســلع
االرسائيليــة ســواء األساســية أو املصنعــة" ،الفتــا إىل أن املــورد
اإلرسائيــي ال يقبــل تســديد مثــن الســلع إال مــن خــال احلــواالت

أو الشــياكت ويرفــض اســتالم النقــد وذلــك وفــق تعلميــات البنــك
املركــزي االرسائيــي.

ويضيــف "يف ظــل حتديــد البنــك املركــزي االرسائيــي ســقف قبــول

الرتحيــل النقــدي مــن البنــوك الفلســطينية نــرى أن الشــيقل النقــدي

*قرابــة  1.3مليــار شــيقل نقــداً
تتدفــق شــهرياً إلــى الســوق
الفلســطينية مــن خــال «العمــال»
وتســوّق فلســطينيي الداخــل

يــرامك يف خزنــات البنــوك ،يف حــن أن االلزتامــات عــى معــاء

البنــوك ال تــزال ســارية مــا يضطــر البنــوك إىل اللجــوء إىل تغطيــة
االلزتامــات مــن البنــوك احملليــة أو االرسائيليــة بتاكليــف إضافيــة

تتحملهــا البنــوك" ،مشــرًا إىل أن تعديــل حــق اإليــداع النقــدي

ليصبــح بنفــس يــوم العمــل فــامق مــن التاكليــف الــي تتحملهــا
البنــوك.
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ملف العدد
ويؤكــد العبــادي أن تكــدس الشــيقل يف البنــوك عــى حســاب
العمــات األجنبيــة األخــرى يقيــد إماكنيــة االســترياد حبريــة ،ألن
ذلــك اليــم إال بالعمــات الصعبــة ،مكــا أن العمــوالت املفروضــة

عــى معليــات اإليــداع النقــدي وتلكفــة تكــدس الشــيقل باخلزنــات
تنعكــس عــى التجــار ،وبالتــايل عــى تلكفــة البضائــع بالزيــادة مــا

يرفــع مــن أســعار البضائــع.

بــدوره ،يقــول أســامة حــرزهلل املديــر اإلقليمي لبنــك االســان
يف فلســطني إن فائــض الشــيقل يف الســوق الفلســطينية يتحــول

إىل مشــلة حقيقيــة لــدى البنــوك ،وذلــك نتيجــة عــدم متكهنــا مــن
تغطيــة حســاباهتا لــدى البنــوك اإلرسائيليــة وســلطة النقــد مــن أجــل
متريــر حــواالت وشــياكت معــاء البنــك ،حيــث إن العمــاء يودعــون

النقــد لــدى البنــك ومــن مث يقــوم هــؤالء العمــاء بإصــدار شــياكت أو
إرســال حــواالت إىل جهــات أخــرى مــن خــال البنــوك اإلرسائيليــة

أو ســلطة النقــد ،مشــرًا إىل أن البنــوك تقــوم بحشــن هــذه الدفعــات
النقديــة إىل البنــوك اإلرسائيليــة لتغذيــة حســاباهتا وأنــه يف حــال

عــدم متكهنــا مــن حشــن النقــد لدهيــا لــن تمتكــن مــن فعــل ذلــك.

مدراء بنوك:

معاييــر «اللعبــة» يجــب أن
تتغيــر وال بــدّ مــن رفــع
ســقوف الشــحنات النقديــة
واللجــوء أو احلصــول عــى متويــات واالقــراض مــن بنــوك
خارجيــة لتغطيــة معلياتــه التشــغيلية وتغطيــة مراكــزه ،وبالتــايل

جعــزه عــن تغطيــة معليــات معالئــه.

 .3وجــود فــرق كبــر مــا بــن املبالــغ املودعــة بعملــة الشــيقل ومــا
يقابلهــا مــن رصف هلــذه املبالــغ ،ويف ضــوء أن املبالــغ املودعــة

هلــا تلكفــة تدفــع عــى شــل فوائــد مدفوعــة لملودعــن ،باإلضافــة
إىل مــا يتعلــق بلكفــة تأمــن وختزيــن هــذه األمــوال مــا يــؤدي إىل

تــرامك خســارة للبنــوك ،ألن الشــيقل املــودع ال يــم اســتمثاره
داخــل الســوق الفلســطيين لوجــوده بمكيــات عاليــة بيمنــا الطلــب

ويشــر إىل أن عــدم المتكــن مــن متريــر احلــواالت يــؤدي إىل توقــف

مببالــغ عاليــة لتغطيــة معليــات العمــاء والتجــارة البينيــة مــع

االقــراض مــن البنــوك او إجــراء معليــات املقايضــة بالعمــات مــع

 .4احلاجــة إىل ترصيــف هــذه املبالــغ الفائضــة بعملــة الشــيقل

احلركــة التجاريــة لــدى الســوق الفلســطينية أو االضطــرار إىل

بنــوك أخــرى لتمتكــن مــن تغذيــة حســاباهتا لــدى البنــوك اإلرسائيلية
بعملــة الشــيقل ،وهــذا يشــل لكفــة عــى البنــوك ويعرضهــا ملخاطــر
الســيولة النقديــة ،باإلضافــة إىل أن تكــدس األمــوال بالبنــوك
يعرضهــا ملخاطــر معليــات الســطو أو الرسقــة أو االحتيــال .

ويــرى حــرزهلل أن مشــلة فائــض الشــيقل بالســوق الفلســطيين

تــرك أثــرًا عــى القطــاع املــريف ويتلخــص جبانبــن مهمــن
ومها:

• اجلانب املبارش ويتلخص بالنقاط اآلتية:

 .1لكفــة االحتفــاظ يف المكيــة العاليــة مــن املبالــغ لعملــة الشــيقل
خبزنــات البنــك ،وتشــل لكفــة عاليــة نســبيًا وذلــك بســبب التاكليــف
املرتبطــة بعمليــة التأمــن عــى هــذه األمــوال.

 .2رفــض البنــك املركــزي اإلرسائيــي دفــع فوائــد عــى األمــوال
املكدســة ،وبالتــايل اســتزناف أرصــدة القطــاع املــريف

الفلســطيين وفائــض ســيولته الــي متكنــه مــن ربــط الودائــع
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اجلانــب االرسائيــي.

مــا يــؤدي إىل ضغــط عــى القطــاع املــريف.

 .5الزيــادة يف ايداعــات العمــاء بعملــة الشــيقل الــي تقيــد

يف حســاباهتم وتتكــدس يف خزائــن البنــوك دون اســتخدام أو
اســتمثار بســبب عــدم الحشــن للبنــك املركــزي صاحــب العملــة

يــؤدي إىل إعاقــة قــدرة البنــوك عــى اإليفــاء مبتطلبــات احلــواالت
واملقاصــة الــي تــرد إلهيــا ،إضافــة اىل حاجهتــا لتغطيــة أرصدهتــا

يف املصــارف اإلرسائيليــة للوفــاء بقميــة هــذه احلــواالت الــي تــرد
عــى حســاباهتا.

• اجلانب غري املبارش:

 - 1يه لكفــة تتجســد بالفرصــة البديلــة مــن ناحيــة وجــود خلــل
واحض يف تركيبــة املوجــودات النقديــة يف القطــاع املــريف مــن

فائــض معلــة الشــيقل ومــا يقابلــه مــن حش يف معلــة الدينــار،
وبالتــايل وجــود حاجــة كبــرة لعملــة الدينــار ال تتوفــر عنــد طلهبــا

مــا يعمــل عــى ضيــاع فرصــة املصــارف يف حتقيــق أربــاح

إضافيــة.

 - 2ختفيــض أربــاح البنــوك والــذي يؤثــر عــى مصــادر الدخــل

 .6إصــدار تعلميــات موحــدة وملزمــة للبنــوك لتحديــد التعامــل
مــع احلســابات الفرديــة والتجاريــة وبشــل واحض ورصحي وآليــات

البنــك املركــزي اإلرسائيــي والــذي يمتحــور حــول:

 .7أن يــم اســتقبال النقــد بعملــة الشــيقل عــن طريــق حــواالت

للدولــة والناجتــة عــن قميــة الرضيبــة عــى أربــاح البنــوك.

 3اجلانــب املخــي مــن حتديــد ســقوف لحشــن النقــد مــن قبــل -احلــد مــن معليــات التجــارة مــع فلســطينيي الداخــل وعــدم

توثيقهــا مــن طــرف البنــوك.

أو ( حــث الزبائــن عــى أن يــم اســتخدام بطاقــات  visaتكــون

التعامــل معهــم كــون أن معظــم معليــات التجــارة معهــم تــم نقــدًا.

 -ختفيــض الســياحة الداخليــة والــي تــم مــن قبــل فلســطينيي

الحسوبــات علهيــا حلســاب الزبائــن الذيــن يرتكــز سياســة البيــع

الداخــل إىل املــدن الفلســطينية يف عــام .1967

ورشكــة توزيــع الكهربــاء).

األمــوال مــن فئــة الشــيقل يف ظــل عــدم وجــود بنــك مركــزي

 .9أن يــم حتديــد ســقف لاليداعــات النقديــة عــى أال تتجــاوز

يذكــر أن اتفــاق باريــس االقصــادي يلــزم إرسائيــل باســتقبال

فلســطيين (هــذا مــن ناحيــة)( ،ومــن ناحيــة أخــرى) تفــرض
االتفاقيــات الدوليــة أن "تعــود العملــة ملوطهنــا األصــي".

ما احلل؟

لدهيــم جميعهــا نقــدًا مثل حمطات الوقــود واملطامع والســوبرماركت
 .8اخراج النقد بعملة الشيقل مبوجب شياكت مقاصة.

مبلغــا معينــا ،ويف حــال مت التجــاوز يــم اســتيفاء العمولــة عــى

مجيــع املبلــغ املودعــة وبأثــر رجــي.

 .10تمنيــة القطاعــات االقتصاديــة الوطنيــة مثــل املجــال الــزرايع
والصنــايع لتقليــل عــدد العاملــن يف اجلانــب اإلرسائيــي مــا

يؤكــد مــدراء البنــوك رضورة اختــاذ سلســلة خطــوات

يــؤدي إىل ختفيــض املبالــغ النقديــة املقدمــة عــى شــل رواتــب

 .1رفــع الســقف الربــع الســنوي مــن قميــة املبلــغ املتفــق

 .11دراســة تطبيــق قانــون يف فلســطني أســو ًة مبــا يعــرف بـــ

ملعاجلــة املشــلة ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي:

حتويلــه هشريــا مــن البنــوك الفلســطينية إىل إرسائيــل.

 .2زيــادة وســائل الدفــع اإللكرتونيــة ،وخاصــة لــدى التجــار
وختفيــض العمــوالت املفروضــة علهيــا ،واســتخدام البطاقــات
ً
بــدال عــن النقــد.
االئمتانيــة أو بطاقــات خاصــة

 .3اعمتــاد فتــح حســابات مرصفيــة للعــال الذيــن يعملــون
ً
بــدال مــن
بالداخــل ،وحتويــل رواتهبــم لــدى البنــوك الفلســطينية

للعاملــن يف الداخــل.

"قانــون لوكــر" يف إرسائيــل الــذي دخــل حــز التنفيــذ مطلــع
العــام  2019لتقييــد املعامــات املاليــة (النقديــة) الــي تتجــاوز

 11ألــف شــيقل.

اســتالمها نقــدًا.

 .4قبــول ســلطة النقــد للشــيقل الفائــض لــدى البنــوك،
حيــث يــم ايــداع النقــد خبزنــات ســلطة النقــد ويــم
قيــد املبلــغ حلســابات البنــوك ،وهيلع تســتخدم األخــرة
هــذه األرصــدة لغايــات التقــاص ،واحلــواالت ،وتبديــل

العمــات مــا بــن البنــوك العاملــة يف فلســطني ()RTGS
.

 .5وضــع احلــدود املقبولــة مــن اإليداعــات بعملــة الشــيقل

مبوجــب اتفاقيــات يــم تنظميهــا مــع الزبائــن.
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كــل الناس

كل الناس
ما رأيكم في مستوى الخدمات المصرفية
التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين؟
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -حتــرص البنــوك العاملــة يف فلســطني عــى تقــدمي خدمــات مرصفيــة ممتــزة تلــي
احتياجــات امجلهــور ،تبــذل لك جهودهــا إلرضــاء معالهئــا ألهنــا وجــدت خلدمهتــم ،ومــع ذلــك فهــي تــدرك أن لك معــل

بــري قابــل للنقــد ،وهلــذا فإهنــا حريصــة مــن خــال هــذه املجلــة أن يكــون صــوت «النــاس» حــارضًا عــى صفحاهتــا،

ســؤال نوجهــه يف لك عــدد ،وأجوبــة النــاس ســتكون حمــل تقديــر واحــرام ،والــي ســيمت عرضهــا عــى خبــر للــرد علهيــا
وإبــداء مالحظاتــه عــى األجوبــة يك تكمتــل الصــورة ونقــدم للقــراء معلومــات متاكملــة .ســألنا امجلهــور الســؤال اآليت :مــا

رأيــم يف مســتوى اخلدمــات املرصفيــة الــي تقدمهــا البنــوك العاملــة يف فلســطني؟

وإليكم األجوبة التي وردتنا:
سيرين قسيس

حاتم محمد أبوزيد

مديــرة دائــرة العالقــات

مدرب في مجــال التربية

العامــة واإلعــام فــي

اإلعالميــة والمعلوماتية

مجلــس تنظيــم قطــاع

– بياالرا

ا لكهر بــا ء
أتعامــل مــع أحــد البنــوك العريقــة العاملــة يف فلســطني

منــذ  20عامــا ومل أواجــه أيــة إشــالية مــع البنــك .مســتوى
اخلدمــات املقدمــة ممتــازة خاصــة خدمة العمــاء ،باإلضافة

إىل رسعــة إهنــاء املعامــات والــريق يف التعامل.مكــا أن

اخلدمــات اإللكرتونيــة لــدى بنــي مرنــة وسلســة وعاليــة

املســتوى .تعاملــت جزئيــا مــع بنــوك أخــرى وايضــا اكن
التعامــل معهــم مرنــا وجيــدًا.

مســتوى اخلدمــات املرصفيــة يف فلســطني معومــا جيــد
جــدًا ،وبشــل عــام يمتتــع العاملــون فهيــا بالكفــاءة

واخلــرة.

نالحــظ خــال الفــرة املنرصمــة ارتقــاء اخلدمــات الــي تقدمهــا

البنــوك ،وخصوصــا اإللكرتونيــة مهنــا إىل مســتويات تواكــب
الرمقنــة العامليــة عــى حنــو متقــدم فميــا بــات يعــرف بإنرتنــت

األشــياء ،حبيــث أصبحــت توفــر هــذه البنــوك عــر منصاهتــا
الرمقيــة وتطبيقــات اهلواتــف الذكيــة تهسيــات واســعة تتيــح

للفــرد وهــو يشــاهد التلفــاز إجــراء حتويــات ودفــع فواتــر
اخلدمــات املختلفــة بشــل هســل ومــرحي عــر تطبيقاهتــا

ومواقعهــا اإللكرتونيــة.

مكــا اســتطاعت البنــوك الفلســطينية عــر رصافاهتــا املنتــرة
الوصــول لاكفــة املناطــق وخاصــة النائيــة مهنــا ،إذ أهسمــت

خدمــة الزتامــن البنــي فميــا يعــرف باملفتــاح الوطــي  194يف

ربــط البنــوك مضــن بنيــة وشــبكة واحــدة هسلــت الكثــر عــى
املواطنــن.
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نيفين حبايبة

معاذ إبراهيم

مديــر اإلعــام فــي وزارة

موظــف  -دائــرة الشــؤون

األشــغال العامــة واإلســكان

اإلدارية-جــوال

ً
مهام يف التمنية االقتصادية،
ال شــك أن البنوك تلعب دورًا

يف اآلونــة األخــرة تطــور أداء القطــاع املــريف يف

أن مــا تقدمــه مــن خدمــات مرصفيــة مازالــت غــر اكفيــة،

مــن مضهنــا التهسيــات االئمتائيــة املبــارشة مــن خــال

رشوطــا أشــبه بالتعجزييــة ليحصــل املواطــن عــى قــرض،

"االوناليــن" اخلاصــة بــل بنــك ،مــا وفــر الوقــت واجلهــد

فهــي حمــرك أســايس لبنــاء االقتصــاد الوطــي ،لكــن أرى
خاصــة فميــا يتعلــق بالقــروض والكفــاالت ،فتشــرط

عــدا عــن أن ســعر الفائــدة عنــد منــح القــرض يعتــر مرتفعًا

فلســطني ،حيــث معــل عــى تقــدمي الكثــر مــن التهسيــات
اســتخدام التكنولوجيــا الرمقيــة والــي تضمنــت مواقــع
للعميــل خاصــة يف أوقــات الــذروة مثــل الرواتــب.

إذا مــا قــورن بــدول أخــرى .حصيــح أن البنــوك هتــدف يف

نمتــى االســمرار يف هــذه التحســينات وصـ ً
ـوال الختصــار

مــع طبيعــة الوضــع االقتصــادي يف فلســطني ومســتويات

البنــوك وإجنــاز املعامــات اكفــة "أوناليــن".

الهنايــة إىل حتقيــق أربــاح لكــن جيــب أن يتوافــق ذلــك
دخــل األفــراد ،لــذا جيــب إعــادة النظــر يف ســعر الفائــدة

مبــا حيقــق التــوازن وخيفــف األعبــاء عــن اكهــل املواطنــن.

مكــا أن البنــوك حباجــة إىل إعــادة النظــر يف توزيــع
التهسيــات البنكيــة لتخــدم أغراضــا تمنويــة أكــر ،ولتمشل

التهسيــات الفــات الضعيفــة واملهمشــة لتحريــك العجلــة
االقتصاديــة وحتقيــق العدالــة االجمتاعيــة .أمــا فميــا يتعلــق

باخلدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة فهــي متطــورة ،وعــى
كفــاءة عاليــة ،لكــن هنــاك حاجــة لوضــع اســراتيجية

لتمشــل هــذه اخلدمــات اكفــة املناطــق اجلغرافيــة ليســتفيد
مهنــا أكــر عــدد مــن امجلهــور.
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املعامــات الورقيــة مــن أجــل تقليــص حضــور العميــل إىل

رشا نائل عاصي

محمود هدار

مســؤولة العالقــات العامــة

اخصائــي اإلعــام الرقمــي

واالعــام فــي غرفــة تجــارة

وعلــم البيانــات

رام اهلل والبيــرة
ال شــك أن مســتوى اخلدمــات املرصفيــة يف فلســطني

أصبــــح التنــــوع فــــي اخلدمــــات املرصفيــــة ومواكبــــة

التكنولــويج ،وزيــادة املنافســة فميــا بــن املصــارف.

املرصفيـــة ميـــزة مـــن مزايـــا النشـــاط املرصفـــي احلاضـر

هشــد يف األعــوام األخــرة نقلــة نوعيـ ًـة خاصــة مــع التطــور

التطــــور التكنولوجــــي واملعرفــــي فــــي تقديــــم اخلدمــات

ويف مســى إلرضــاء الزبائــن ،جنــد أن هنــاك حتديثــات

يف فلســطني ،لكــن هــذه اخلدمــات ال تــرىق ملســتوى رىض

ً
واخــزاال للوقــت وأقــل لكفــة،
اخلدمــة أكــر هسولــة

هنــاك نوعــا مــن القيــود املفروضــة عــى العميــل الســتخدام

وتطويــر يف اخلدمــات وخاصــة اإللكرتونيــة مــا جعــل
وأصبــح باإلمــان إمتــام العديــد مــن املعامــات يف املــزل

عــر التطبيقــات.

العميــل يف الكثــر مــن األحيــان ،فتشــعر أحيانــا بــأن
اخلدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة مثــ ً
ا.

أمــا بالنســبة للقــروض املقدمــة مــن البنــوك فهــي ذات

مكــا أن التنــوع يف طبيعــة املصــارف ودخــول البنــوك ذات

فوائــد عاليــة وال تشــعر العميــل بالــرىض ،وعنــد التوجــه

العمــاء باختيــار املعامــات الــي تتناســب مــع قناعهتــم.

مبــارشة خــال الــدوام الرمســي هلــا ،فتقــي ســاعات

التعامــات اإلســامية ،وســعت مســاحة اخليــارات لــدى

للصناديــق يف مقــر البنــوك للحصــول عــى اخلدمــات

طويلــة مــن االنتظــار للحصــول عــى إجابــة ال تتجــاوز

مدهتــا الدقيقــة ،لذلك ال بـــد مـــن تقديـــم خدمـــات جيـــدة
بأوقات تتناســب مع العمالء وتضـــم خدمـــات مرصفيـــة

متنوعـــة ومتقدمـــة علـــى اختـــاف أنواعهـــا وأشـــاهلا،
وطريقـــة مالءمـــة مـن قبـل املوظـف املسـؤول ،وال تمتثـل

فقـــط باالبتســـامة العريضـــة علـــى وجـــه املوظـــف عنـــد

اســـتقباله للعميـل.
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رد الخبير على
إجابات المشاركين

د.عاطف عالونة
خبير مصرفـــي
تقــوم البنــوك بــدور حمــوري يف العمليــة االقتصاديــة
والتمنويــة وذلــك مــن خــال مجتيــع الودائــع وتهسيــل
اســتخدامها لمتويــل النشــاطات االقتصاديــة واالجمتاعيــة

املختلفــة مــن خــال بــراجم إقــراض خمتلفــة مســتخدمة

العديــد مــن الــراجم واألدوات واملامرســات الــي تنظــم مــن
خــال قوانــن وأنمظــة وتعلميــات تصدرهــا ســلطة النقــد مــن
جهــة ،وتعلميــات إداريــة وفنيــة تصدرهــا إدارة املــرف مــن

جهــة أخــرى .مكــا وعــى البنــوك مســؤولية جممتعيــة جتــاه

املجمتــع الــي تعيــش بداخلــه وتعمــل يف أجوائــه وذلــك

لملســامهة يف االســتقرار والســم االجمتــايع واألهــي يف

فلســطني.

حتــرص البنــوك خــال معلهــا عــى تقليــل خماطــر الســيولة
واالئمتــان مضــن إطــار ترشيــي تنمظــه ســلطة النقــد

الفلســطينية ،وذلــك هبــدف احلفــاظ عــى اســتقرار اجلهــاز
املــريف الفلســطيين يف ظــل ظــروف سياســية واقتصادية
وبيئيــة متجــددة وليــس بالــرورة إىل األفضــل ،مــرورًا
باألزمــات السياســية واالقتصاديــة العامليــة واإلقلمييــة

واحملليــة ،اكنــت أخرهــا أزمــة الكورونــا ومــا خلفتــه مــن
آثــار تدمرييــة عــى خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة ومــن

مضهنــا املصــارف طبعــا ،ظهــرت يف بياناهتــا املاليــة للعــام

.2020

يهشــد العمــل املــريف ،شــأنه شــأن مجيــع القطاعــات

االقتصاديــة األخــرى ،منافســة قويــة الســتقطاب املودعــن
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واملقرضــن وإرضــاء العمــاء والتجــاوب مــع رغباهتــم
واســتقطاب املزيــد مــن العمــاء مــن خــال تطويــر وتنويــع
اخلدمــات املاليــة املرصفيــة الــي يقدمهــا البنــك مــن حيــث

النــوع والــم والكيــف ،األمــر الــذي انعكــس يف تطويــر بــراجم
توفــر واقــراض خمتلفــة موجهــة ملختلــف فــات املجمتــع.

حيــث حتــدد ســقوف ورشوط تعامــل هــذه الــراجم واخلدمــات

مــع العمــاء وفــق معايــر ماليــة وترشيعيــة تصدرهــا ســلطة
النقــد الفلســطينية ،وذلــك للحفــاظ مــرة ثانيــة عــى اســتقرار
اجلهــاز املــريف وتقليــل املخاطــر الــي ميكــن أن يتعــرض

هلــا املــرف ،إذا مــا أفــرط يف رشوط تنظــم وتقــدمي هــذه
اخلدمــات عــى اجلانبــن التوفــر واالقــراض .ويدخــل مضــن
هــذا املفهــوم تقــدمي اخلدمــات املاليــة اإلســامية الــي دخلــت
الســوق املــايل يف فلســطني وبقــوة خــال الســنوات املاضيــة

لمتثــل مــا يزيــد عــن  % 15مــن الســوق املــريف ،بالــرمغ

مــن وجــود نقــص كبــر يف املنتوجــات املاليــة اإلســامية

املطلوبــة لتلبيــة احتياجــات املواطنــن الفلســطينيني ،حيــث

تقــدر الدراســات امليدانيــة أن ســوق املعامــات املاليــة
اإلســامية يف فلســطني ميكــن أن يصــل إىل  % 25مــن

إمجــايل القطــاع املــريف.

مــن ناحيــة أخــرى ،تقــع عــى إدارة املــرف مســؤولية

تنظــم كيفيــة تقــدمي اخلدمــة ســواء مــن خــال فروعــه وماكتبــه

أشــارت الســيدة رشــا إىل دخــول التعامــات اإلســامية الــي

والتطبيقــات االلكرتونيــة .وذلــك هبــدف الوصــول إىل أكــر

هــذه اخلدمــات مــن حيــث النــوع والكيــف يف املســتقبل ،وجــاء

املنتــرة يف فلســطني أو مــن خــال اســتخدام املنصــات
عــدد ممكــن مــن الزبائــن مضــن رشوط تناســب أوضــاع

العمــاء اجلغرافيــة والبيئيــة واالقتصاديــة وبشــل يســاعد يف

توســيع المشــول املــايل يف فلســطني.

وســعت مــن خيــار العمــاء ،مــع التأكيــد عــى رضورة تطويــر

تعليــق الســيد محمــود هــدار أكــر مشوليــة حيــث تطــرق إىل

التنــوع يف اخلدمــات املرصفيــة ومواكبــة التطــور التكنولــويج

واملعــريف واالكتظــاظ يف فــروع البنــوك ،وإىل ارتفــاع الفوائــد

وبالنســبة ألجوبــة الســيدات والســادة عــى الســؤال ميكــن

الــي جتنهيــا البنــوك عــى القــروض .مكــا طالــب بــرورة أن

والــم ،وركــز يف الدرجــة األوىل عــى كيفيــة تقــدمي هــذه

اختــاف أنواعهــا وأشــاهلا جيــدة يف أوقــات تتناســب مــع

القــول أهنــا مل تتنــاول اخلدمــات املرصفيــة مــن حيــث النــوع

اخلدمــة باســتثناء تعليــق الســيدة نيفــن والــذي جــاء بشــل
أمشــل مــن بــايق التعليقــات حيــث أشــارت إىل املفهــوم العــام

يقــوم البنــك بتقــدمي خدمــات مرصفيــة متنوعــة ومتقدمــة عــى
العمــاء.

مل تتطــرق األجوبــة إىل مســؤولية البنــك املجمتعيــة جتــاه

للخدمــات املرصفيــة مــن حيــث النــوع والكيــف ،ولكــن دون

املجمتــع الــذي يعمــل يف داخلــه ومراعــاة الظــروف االقتصادية

تــرحن حتــت مقصلــة اخلــوف مــن املخاطــر املتعــددة بســبب

بشــل عــام ســواء بســبب االحتــال أو بســبب جاحئــة كورونــا

اإلشــارة إىل أن اخلدمــات البنكيــة املتعلقــة باإلقــراض الــي

الظــروف والتطــورات السياســية واالقتصاديــة الدوليــة

واحملليــة ،وتعلميــات ســلطة النقــد للحفــاظ عــى اســتقرار

واالجمتاعيــة العصيبــة الــي يعيهشــا املجمتــع الفلســطيين

الــي فرضــت معطيــات وقيــودًا جديــدة ليــس عــى املصــارف

حفســب وإمنــا عــى اكفــة القطاعــات االقتصاديــة .مكــا مل

اجلهــاز املــريف والعمــل مضــن بيئــة وصــول إىل مســتوى

تتطــرق األجوبــة إىل خدمــة اســتخدام  4معــات رئيســية يف

والكيــف.

أخــرى.

صفــر مــن املخاطــر ،مبعــى أن املصــارف ال متلــك احلريــة

يف حتديــد اخلدمــات الــي تقدمهــا مــن حيــث النــوع والــم

البنــوك ومــا يشــله ذلــك مــن عــبء مــايل وإداري مــن جهــة،
وخدمــة متطــورة للقطــاع التجــاري واالســتمثاري مــن جهــة

مكــا أنــه مل تــم اإلشــارة إىل خدمــة الودائــع ورىض العمــاء

بالــرمغ مــن أن اإلجابــات مل تتعــرض إىل اكفــة اخلدمــات

ورشوط اســتحقاقها .ومت الرتكــز عــى كيفيــة تقــدمي

عــن ويع ومعرفــة واحضــن مجليــع املســتجوبني بوضــع

حــول هــذه اخلدمــة مــن حيــث الــراجم والفوائــد واجلوائــز

املرصفيــة مــن حيــث النــوع والــم والكيــف ،إال أهنــا تــم

اخلدمــات خــال التعامــل املبــارش مــع العميــل ســواء داخــل

القطــاع املــريف ورضــاه عــن املســتوى التكنولــويج املــايل

واملصــارف العاملــة يف فلســطني بشــل عــام تطــورت بشــل

االئمتــان والرصافــات اآلليــة واملنصــات اإللكرتونيــة وغريهــا

البنــك أو خارجــه .ومــا مــن شــك بــأن املصــارف الفلســطينية

ملحــوظ خــال العرشيــن ســنة املاضيــة يف موضــوع اســتخدام
التكنولوجيــا املاليــة وتخسريهــا الســتخدام العمــاء يف خمتلف

الــذي وصلــت إليــه البنــوك يف فلســطني مــن خــال بطاقــات
مــن الوســائل بالــرمغ مــن االحتــال والظــروف السياســية
واالقتصاديــة الصعبــة الــي تعيهشــا فلســطني.

أماكــن تواجــدمه ،حيــث وصــل الوضــع يف بعــض البنــوك إىل

لك االحــرام للبنــوك العاملــة يف فلســطني ،واحــرام أكــر

البعيــدة النائيــة يف فلســطني ،حــى قبــل أزمــة الكورونــا ،الــي

والســواعد واالبتــارات املتجــددة الــي تقــوم لبنــاء اقتصــاد

تســيري حافــات كفــروع متنقلــة للبنــك لتصــل إىل األماكــن

أيضــا لعمــاء البنــوك وقواعــد االقتصــاد واملجمتع الفلســطيين

جشعــت وطــورت مــن هــذه اخلدمــات املرصفيــة الــي تذهــب

فلســطيين متطــور متكــن مــن جتــاوز أكــر وأخطــر أزمــة

إىل العميــل يف مــان تواجــده ،ممــا يســاعد يف المشــول
املــايل الــذي مــا زال دون املعــدالت العامليــة.

ماليــة يف العــر احلديــث املمتثلــة يف الكورونــا.
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مجلة البنوك في فلسطين

تحت الضوء
مديرة دائرة مراقبة االئتمان في بنك اإلسكان

كارول كامل...
( )23عامــاً مــن الخبــرة صنعــت امــرأة
قياديــة متمرســة فــي العمــل المصرفــي

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -شــل العــام  1998هلــا االنطالقــة ملســرة ممتــدة يف العمــل املــريف ،تســمت فهيــا
عــدة مهــام إىل أن تولــت منصــب مديــر دائــرة مراقبــة االئمتــان يف بنــك اإلســان ،إهنــا اكرول مســر جريــس اكمــل الــي
أثبتــت أن امجلــع بــن التألــق املهــي وااللــزام األرسي ليــس مهمــة مســتحيلة وإن بــدت صعبــة.

خبرة تراكمية

التحقــت اكرول بقطــاع البنــوك خــال العــام  1998ابتــدا ًء مــن

البنــك العقــاري املــري العــريب – فرع أرحيا ،حيث اســتملت
قســم احملاســبة يف الفــرع ملــدة تزيــد عــن( )3ســنوات ،ومثلــت
هــذه الفــرة فرصــة للعمــل بالفــروع حيــث اكنــت ذات تأثــر
كبــر عــى تأســيس الــم املعــريف بقطــاع البنــوك والعمليــات
التشــغيلية لاكفــة األقســام ،يضــاف إىل ذلــك أمهيــة الــدوران
الوظيــي يف التعــرف عــى اكفــة أمعــال األقســام األخــرى.

ويف بدايــة العــام  2002انتقلــت إىل اإلدارة اإلقلمييــة وتدرجت

يف العديــد مــن املناصــب ،وانتقلــت بــن الدوائــر ابتــدا ًء مــن
الرقابــة املاليــة وانهتــا ًء بدائــرة االئمتــان ،حيــث اكنــت مســؤولة

عــن حمفظــة عــدد مــن الفــروع ،إضافــة إىل احملفظــة العقاريــة
والــي اكنــت تــم مــن خــال الرشاكــة مــع رشكــة فلســطني

لمتويــل الرهــن العقــاري.

بتــارخي  ،2008/10/6انتقلــت للعمــل يف بنــك اإلســان –
اإلدارة اإلقلمييــة مبمســى مديــر عالقــة رشاكت رئيــي،
وميثــل املنصــب الثــاين يف دائــرة األمعــال املرصفيــة للــراكت

بعــد مديــر الدائــرة ،حيــث تركــزت املهــام عــى دراســة الطلبــات

التجاريــة املرســلة مــن الفــروع ووضــع التوصيــات االئمتانيــة

الالزمــة مبــا يتفــق مــع السياســة االئمتانيــة وتعلميــات ســلطة
النقــد ورفعهــا إىل اللجنــة املختصــة للحصــول عــى القــرار

االئمتــاين.

مــع بدايــة العــام  2017انتقلــت إىل دائــرة مراقبــة االئمتــان -
توكيــد جــودة االئمتــان مكديــر للدائــرة ،والــي تعتــر احللقــة
األخــرة يف العمليــة االئمتانيــة وتتلخــص مهامهــا بالتأكــد مــن

أن القــرارات صــادرة عــن اجلهــة صاحبــة الصالحيــة ،وتتوافــق
مــع السياســة االئمتانيــة وتعلميــات ســلطة النقــد ،إضافــة إىل
إعــداد عقــود التهسيــات والتأكــد مــن رصف التهسيــات بعــد

حتقــق اكفــة رشوطهــا.
ّ
شــل التــدرج أعــاه يف املناصــب اللبنــة األساســية للخــرة
احلاليــة مبــا خيــص العمليــة االئمتانيــة والــي تتطلــب احلنكــة
واخلــرة يف تقيــم العميــل ونشــاطه واحتياجاتــه وآليــة التحــوط

مــن املخاطــر الناجتــة عــن منــح االئمتــان املطلــوب مبــا يمشــل
حصــة العقــود والضامنــات وتوثيــق التهسيــات والضامنــات

والرقابــة عــى التهسيــل.
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القيادة..التزام وعبء

تعتقــد اكرول أن تــويل اإلنســان منصبــا قياديــا هو مســؤولية
حبــد ذاتــه ،مشــرة إىل أن هــذه املســؤولية تمتثــل يف القــدرة
عــى أداء املهــام املنوطــة بالدائــرة بكفــاءة ومهنيــة وإرشاف
إداري عــى موظــي الدائــرة مبــا خيــدم رسيــان أمعــال

الدائــرة بسالســة ،وأن هــذا التفاعــل هــو مهــي اجمتــايع
وإداري.

تقــول اكرول"أن يكــون هــذا املنصــب القيــادي مــن نصيــب
املــرأة ،فهــذا حبــد ذاتــه الــزام وعــبء يضــاف إىل الواجبــات
األرسيــة ،الــي هلــا نصيــب عــال مــن الزتامــايت احلاليــة

كــون أوالدي مــا زالــوا يف املــدارس" ،مبينــة أن تفهم األرسة

وتعاوهنــا ومشــاركهتا لــأم املوظفــة باملســؤوليات املطلوبــة

مهنــا ،وكذلــك تفهــم إدارة البنــك وتعاوهنــا مــع املوظفــات
العامــات ومراعــاة خصوصياهتــم مكهنــا مــن التغلــب عــى

الصعوبــات.

خطط مستقبلية

الــذي جيعــل مــن املــرأة مطالبــة بتوفــر مؤهــات إضافيــة

تؤهلهــا لملنافســة.

 -عــى مســتوى األرسة :مــن املفهــوم إنســانيًا أن األم

تتحمــل مســؤولية عاليــة يف األرسة وباألخــص يف الفــرة
األوىل مــن تأســيس العائلــة ،ومــا يرتتــب علهيــا مــن

مســؤوليات قــد تؤثــر ال حمالــة عــى قدرهتــا عــى التواجــد

يف مــان معلهــا ،نتيجــة لذلــك عــى ســبيل املثــال ال احلرص

(إجــازة األمومــة ،ســاعات األمومــة ،مــرض األطفــال حــى
معــر العامــن ،واألوضــاع العامــة يف فلســطني والــي قــد

تتســبب بتعطيــل املــدارس واحلضانــات ،ودوام البنــوك
مكثــال فــرة الطــوارئ احلاليــة والناجتــة عــن فــروس كوفيد

 19املســتجد ،أو أي أحــداث سياســية  ،)....ومجيــع هــذه
األســباب تشــل عوامــل ضغــط إضافيــة عــى األم املطالبــة

بتحقيــق التــوازن مــا بــن العمــل واألرسة.

 -معرفــة املــرأة األم أن تنازهلــا عــن معلهــا يف أيــة حلظــة

مــن اللحظــات نتيجــة الضغــوط األرسيــة والعمليــة ســيجعلها

تــرى اكرول أن اخلطــة الخشصيــة املســتقبلية يف معلهــا

تبــدأ مــن الصفــر حــال زوال هــذه الظــروف ،وحيهنــا -

مبســاندة زمالهئــا هبــدف رسعــة التنفيــذ ودقتــه والزيــادة يف

تتحمــل اكفــة الظــروف حــى ال تــرك معلهــا ،وباملقابــل فــإن

تمتثــل بتطويــر أمعــال الدائرة وتوســعهتا وحتديــث إجراءاهتا
وفقــا لملقاييــس العامليــة والعمــل عــى أمتتــة معظــم األمعــال
الرقابــة مــع وجــود حافــز االرتقــاء إىل مناصــب أعــى ومبــا

خيــدم مطوحهــا وأهــداف البنــك.

صعوبات تواجهها المرأة األم العاملة

وحــال حصوهلــا عــى وظيفــة  -فإهنــا ســتكون مبنصــب أقــل

ماديــا ومهنيــا مقارنــة مــع زمالهئــا الســابقني ،وممــا جيعلهــا

هدفهــا هــو الوصــول إىل نقطــة التــوازن املطلوبــة.

تؤكــد اكرول أن الوصــول إىل نقطــة التــوازن مــا بــن الــدور

الوظيــي والواجبــات األرسيــة يرتتــب هيلع أحــد اخليــارات

تلخــص اكرول الصعوبــات الــي ميكــن أن تواجههــا املــرأة

اآلتيــة:

الصــورة المنطيــة الســائدة لــدى املجمتــع العــريب بشــل

 -التحــدي واملنافســة واالرتقــاء لملناصــب األعــى مقابــل

األم العاملــة مبــا يــي:

 -عــى مســتوى العمــل :تؤكــد اكرول عــى رضورة تغيــر

عــام والقامئــة عــى أفضليــة الرجــل ،مــا جيــر املــرأة عــى

بــذل جهــود مضاعفــة مقارنــة مــع الرجــل للوصــول إىل أي
منصــب ،مبعــى أنــه يف حــال تســاوي املؤهــات العمليــة
والعمليــة ملرتحشــن ملنصــب قيــادي أحدمهــا رجــل واإلخــرى
امــرأة ،فــإن الثقافــة الســائدة تــرحج كفــة الرجــل ،األمــر
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 -القبــول مبنصــب أقــل ممــا تســتحق هبــدف ختفيــف األعباء

املطلوبــة لملناصــب األعىل.

محتــل األعبــاء اإلضافيــة املطلوبــة ،والــذي ال ميكــن حتقيقــه

بــدون الــدمع الاكمــل مــن البنــك وإدارتــه وامياهنــم بقــدرات

موظفهيــم ،ومتكيهنــم مــن االرتقــاء هلــذه املناصــب،
وتأهيلهــم ليشــغلوا مناصــب قياديــة عــى مســتوى البنــك،
وعــى مســتوى القطــاع املــريف.

تحت الضوء
 الــدمع والتعــاون األرسي مــع األم العاملــة هبــدف ختفيــفاألعبــاء األرسيــة.

 -الــدمع والتعــاون مــن جهــة العمــل مــع األم العاملــة هبــدف

حتقيــق التــوازن املطلــوب.

شعور بالفخر

تشــعر اكرول باالعــزاز كوهنــا مضــن الذيــن يشــغلون

املناصــب القياديــة يف القطــاع املــريف ،باإلضافــة
إىل متتعهــا بصالحيــات صنــع السياســات واإلجــراءات
والقــرارات املتعلقــة بعملهــا .وتقــول" يــزداد خفــري واعزتازي

بارتفــاع متثيــل املــرأة يف املناصــب القياديــة عــى مســتوى
القطــاع املــريف يف فلســطني".

كارول كامل في سطور
االمس :اكرول مسري جريس «مستلكم اكمل».
احلالة االجمتاعية :مزتوجة وأم لـ  3أبناء.

تارخي امليالد.1976/11/26 :

املؤهــل العلمي األســايس :توجهيــي علمي مبعــدل

 93.6يف العــام . 1993

الهشــادة اجلامعيــة :باكلوريــوس رياضيــات كتخصص

رئيــي وحاســب آيل كتخصــص فــريع بامتيــاز
مبعــدل عــام  92.7ختــرجي العــام .1997
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تحت الضوء
مديرة إدارة الموارد البشرية في بنك فلسطين

رندة موسى ...
اإلرادة القويــة والتخطيــط الســليم
مفتــاح النجــاح

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -شــعارها الصــدق والعدالــة واالنمتــاء واالجهتــاد يف العمــل ،شــعار لطاملــا رفعتــه
الســيدة رنــدة مــوىس مديــرة إدارة املــوارد البرشيــة يف بنــك فلســطني خــال مســرهتا املهنيــة الــي تلكلــت بالعديــد مــن

اإلجنــازات عــى مــدار أكــر مــن( )20عامــا ،مــا جعلهــا تتبــوأ مناصــب مرموقــة داخــل البنــك.

ومنــذ انضاممهــا ملجموعــة بنــك فلســطني يف العــام ،2011

اســتطاعت الســيدة رنــدة مــوىس أن تثبــت جبــدارة مهنيهتا يف
املناصــب الــي شــغلهتا داخــل البنــك طيلــة الســنوات املاضيــة،

عــر رمس االســراتيجيات الــي ســامهت بشــل كبــر يف

تطويــر املــوارد البرشيــة الــي تشــل رأس مــال هــذه املؤسســة
املرصفيــة العريقــة ،إضافــة إىل خلــق فريــق معــل ممتــز،
اســتطاع أن يواكــب املتغــرات الرسيعــة ملواجهــة التحديــات،

ومتطلبــات العــر عــى صعيــد العمــل املــريف ،مــا ســامه
يف تعزيــز أوارص الثقــة مــا بيهنــا وبــن املوظفــن ،وهــذا مــا

مــز الســيدة رنــدة عــى صعيــد تدرجهــا الســم الوظيــي يف

البنــك ،بــدءًا مــن مســاعد لرئيــس دائــرة التدريــب ،إىل تولهيــا
رائســة دائــرة املــوارد البرشيــة يف العــام  ،2012وصـ ً
ـوال إىل
منصــب مديــر إدارة املــوارد البرشيــة يف العــام .2018

وتشــر الســيدة رنــدة إىل أن بنــك فلســطني ُيع ُد من املؤسســات

املرصفيــة الرائــدة الــي تؤمــن بأمهيــة ترســيخ أســس التنــوع،
واملســاواة وتاكفــؤ الفــرص مــا بــن اجلنســن ،الســما دمع
املــرأة ومتكيهنــا عــى خمتلــف املســتويات واألصعــدة ،مــن
24
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خــال تمنيــة مواههبــا ،واالســتمثار يف إماكنياهتــا ،وتلبيــة
اكفــة احتياجاهتــا ،للوقــوف أمــام التحديــات الــي تواجههــا

داخــل بيئــة العمــل ،وذلــك إميانــا منــه بقدرهتــا عــى العطــاء

املتواصــل ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســامه يف تعزيــز جهــود
االســتدامة والتمنيــة يف هــذه املؤسســة املاليــة املمتــزة ،مؤكــدة

أن البنــك اكن لــه دور أســايس يف مســاندهتا للوصــول إىل

هــذا املنصــب.

وانطالقــا مــن شــعورها باملســؤولية يف االرتقــاء بــاألداء

الوظيــي ،حجنــت الســيدة رنــدة يف املواءمــة مــا بــن حياهتــا
األرسيــة واملهنيــة ،مــن خــال إدارة الوقــت ،مؤكــدة أن حتقيــق

التــوازن بــن الوظيفــة واحليــاة األرسيــة يشــل حتديــا كبــرًا ،ال

ســما لألخشــاص الذيــن يتطلعــون إىل المتــز يف العمــل ،مــع
مضــان بنــاء األرسة بالشــل الســلمي .وتعتقــد الســيدة رنــدة،

"أن التخطيــط املســبق والتنظــم يه مــن العوامــل املهمــة جــدًا
الــي تســامه يف حتقيــق النجــاح ،ومتكــن اإلنســان مــن القيــام
بالعديــد مــن املهــام يف وقــت واحــد ،وإعــداده لتحمل مســؤوليات

أعىل".

وتضيــف الســيدة رنــدة "أن لك إنســان منــا ميتلــك أحالمــا

غايتــه املنشــودة".

ومطوحــات كثــرة يف هــذه احليــاة يســى إىل حتقيقهــا
بـ ّ
ـل ق ّوتــه خــال فــرة زمنيــة ،ولكــن لــي يســتطيع حتقيقهــا

إدارة األمعــال إىل جانــب خربهتــا الواســعة يف جمــال إدارة

والســي الســتغالل قوتــه الذاتيــة ،والوثــوق بقدراتــه ،لــي

يف ورشــات العمــل واملؤمتــرات ،خــال الســنوات املاضيــة،

جيــب هيلع أن ميتلــك إرادة حقيقيــة تدفعــه حنــو حتقيــق هدفــه،
يصــل للهــدف الــذي يصبــو إليــه ،فــاإلرادة القويــة الصادقــة
يه الــي تصنــع املعجــزات ،فهنــاك مهــارات وإبداعــات
حتتــاج منــا فقــط إىل اإلرادة القويــة لتحويلهــا إىل واقــع بعــد

أن اكنــت جمــرد أحــام".

وبالــرمغ مــن أن الســيدة رنــدة محتــل درجــة املاجســتري يف

املــوارد البرشيــة ،واجتيازهــا العديــد مــن الــدورات واملشــاركة
يف جمــال خماطــر املــوارد البرشيــة ،ورمس االســراتيجيات

إلدارة املــوارد البرشيــة عــى أســاس الكفــاءة ،إال أهنــا مــا

زالــت مســمرة يف البحــث عــن الفــرص الاكمنــة للتطــور ،مــن
خــال مواكبــة التغيــرات الرسيعــة يف العــامل ،وخصوصــا يف

ويف رســالهتا للجيــل القــادم ،تقــول الســيدة رنــدة بــأن

جمــال تكنولوجيــا املعلومــات ،هــذا إىل جانــب اكتســاب املزيــد

وحتتــاج منــا االجهتــاد ،والعمــل الــدؤوب ،وعــدم االستســام،

الــي ختتــص بالعمــل املــريف بشــل عــام ،هبــدف خلــق

"احليــاة ليســت هسلــة ،فهــي مليئــة بالعــرات والصعوبــات،
حــى نمتكــن مــن التغلــب عــى اكفــة التحديــات وجماهبهتــا
وجهــا لوجــه ،لتحقيــق العمــل املمثــر ،فصاحــب اإلرادة وحــده

مــن يســتطيع أن يصنــع قــوة جبــارة متكنــه مــن الوصــول إىل

مــن اخلــرات واملهــارات اجلديــدة يف جمــال املــوارد البرشيــة

بيئــة معــل مثاليــة ،بــل مــا محتــل اللكمــة مــن معــى يف بنــك
ً
مثــاال حيتــذى بــه عــى مســتوى القطــاع
فلســطني ،لتصبــح
املــريف الفلســطيين.

رندة موسى في سطور
االمس :رندة صليبا سلميان موىس.

املنصب :مديرة إدارة املوارد البرشية يف بنك فلسطني.
اخلربة 20 :عامًا.

الهشادة :ماجستري يف إدارة األمعال من جامعة بريزيت.
احلالة األرسية :مزتوجة ولدهيا اثنان من األبناء.
ماكن السكن :بريزيت.
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تحت الضوء
مديرة دائرة االمتثال في البنك اإلسالمي العربي

فيروز المقيطي...
تصميم ومثابرة لتحقيق الهدف

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -شــلت دراســة القانــون مؤهـ ً
ا هلــا يك تتســم العديــد مــن املهــام يف البنــك اإلســايم
العــريب )25(،عامــا مــن اخلــرة واملثابــرة والتصمــم قادهتــا إىل قصــة جنــاح مهــي وأرسي .إهنــا فــروز املقيــي

مديــرة دائــرة االمتثــال يف البنــك اإلســايم العــريب.

االنطالقة من الدائرة القانونية

بــدأت فــروز حياهتــا العمليــة املرصفيــة يف الدائــرة القانونيــة

اكن ذلــك املمــر الــذي مكهنــا مــن العمــل يف إدارة املخاطــر

لغايــة  ،2002أطلعــت خالهلــا عــى ســر املعامــات

ممارســة تنفيــذ التهسيــات ،واطالعهــا عــى أمهيــة التقيــد

للبنــك اإلســايم العــريب يف عــام  1997واســمرت فهيــا
املرصفيــة وتنظميهــا مــن الناحيــة القانونيــة ،كإجــازة عقــود

ومعامــات واستشــارات قانونيــة ومتابعــة متعرثيــن ،واالمتثــال
إىل القوانــن والتعلميــات الصــادرة مــن اجلهــات املختصــة

األمــر الــذي مكهنــا مــن اكتســاب مهــارات مرصفيــة.

يف الفــرة مــن  2002وحــى عــام  ،2008وبســبب انتفاضــة

األقــى اضطــرت فــروز للعمــل يف دائــرة التهسيــات يف
فــرع قريــب مــن منطقــة ســكناها ،ومارســت خالهلــا العمــل
يف التهسيــات ،وتدرجــت يف عــدة مناصــب حــى وصلــت

اىل رئيــس قســم التهسيــات.

نتيجــة املهــارات العمليــة واخلــرة الــي اكتســبهتا خــال

بالتعلميــات الضامنــة حلقــوق املؤسســة املرصفيــة.

يف عــام  2008قــدم لفــروز عــرض للعمــل يف إدارة املخاطــر.

وحــول هــذه التجربــة تقــول" اكنــت جتربــة جــدًا رائعــة
ســامهت يف صقــل خشصيــي ،ومارســت خالهلــا العمــل يف
تقيــم خماطــر االئمتــان والســوق يف البنــك".

يف عــام  2010شــلت دراســها للقانــون ،واخلــرة الــي

اكتســبهتا مــن املهــام والوظائــف الــي مارســها مجيعهــا
مؤهـ ً
ا معليــا وعمليــا هلــا ملبــارشة العمــل يف جمــال االمتثــال
وماكحفــة غســل األمــوال ،حيــث تســمت مهامهــا مديــرة دائــرة

تقــول فــروز "معــي يف الفــروع اســتوجب مــي يف الكثــر

االمتثــال ،ومارســت مهامهــا بالتواصــل مــع اجلهــات الرقابيــة

واحلــواالت ،والشــياكت ،والبطاقــات ،باإلضافــة إىل معــي

يتعــرض هلــا البنــك نتيجــة خمالفــة القوانــن والتعلميــات ،ومــا

مــن األحيــان القيــام مبهــام أخــرى؛ مهنــا فتــح احلســابات،
األســايس يف التهسيــات ".
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حكلقــة وصــل بيهنــا وبــن البنــك وذلــك درءًا لملخاطــر الــي
زالــت تعمــل مديــرة لدائــرة االمتثــال لغايــة تارخيــه.

تطوير الذات

بقــدر املســؤولية الوظيفيــة امللقــاة عــى عاتقها ،تشــعر فريوز
بثقــل املســؤولية األرسيــة والعائليــة .تقول"مكــا حــريص

فيروز المقيطي في سطور

شــديد أيضــا عــى أداء مهــايم كأم وربــة مــزل؛ األمــر

 -فريوز فتيح أمحد املقييط.

الشــديد عــى أداء مهــايم مكوظفــة عاملــة ،فــإن حــريص

الــذي شــل حافــزًا يل يك أجنــح يف وظيفــي عــى أمكــل
وجــه ،مكــا جنــايح العائــي أيضــا ليشــل ذلــك حافــزًا

ومنوذجــا حيتــذى ،وهــو مدعــاة خفــر واعــزاز ألرسيت".

وأكــدت فــروز أهنــا تســى دومــا ً إىل تطويــر نفهســا مبــا
يعــود بالنفــع علهيــا وعــى مؤسســها ،مــن خــال مواكبــة

التعــم والتطويــر يف العمــل املــريف.

أصعب المواقف وأجمل اللحظات

 حاصلــة عــى باكلوريــوس حقــوق /إجــازةمزاولــة مهنــة احملامــاة.

 -اخلربة العملية 25:عامًا.

 -تارخي التحاقها بالقطاع البنيك.1997:

تؤكــد فــروز أن األزمــات الطارئــة واالســتثنائية الــي قــد

املزيــد مــن اجلهــود؛ باإلضافــة إىل حلظــة الثنــاء والشــكر

عــى خطــط املؤسســة املســتقبلية ،لــذا تضطــر لتكثيــف
اجلهــود للتعامــل مــع األزمــة بـ ً
ـدال مــن دفــع اجلهــود حنــو

مــن قبــل املوظــف يف تذليــل الصعــاب والتعامــل مــع األزمات
مــن أمجــل اللحظــات ،وكذلــك مشــاهدة التطــور الوظيــي

أمــا عــن أمجــل اللحظــات ،تقــول فــروز "الوصــول للهــدف

مثابرهتــم وجهــودمه والســي لتطويــر أنفهســم ".

تعصــف باحليــاة اإلقتصاديــة والسياســية تنعكــس ســلبًا

حتقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات.

بعــد التحــدي الطويــل مــن خــال التصمــم واملثابــرة وبــذل

والتقديــر مــن قبــل اإلدارة واملســؤولني للجهــود الــي تبــذل

وحتقيــق احلــم لملوظفــن الذيــن يســتحقون ذلــك مــن خــال
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تحت الضوء
مديرة فرع في بنك االستثمار الفلسطيني

تمارا أبو هالل...
قدرة عالية في إدارة فريق العمل

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -تقلــدت عــدة مناصــب ،واكن هلــذا التنــوع أثــر إجيــايب كبــر عــى الصعيديــن املهــي
والخشــي ،وذلــك بزيــادة املعرفــة املرصفيــة ،وتأســيس قاعــدة معــاء ممــزة ومتنوعــة ،ورفــع تقديــر الــذات والثقــة

بالنفــس .إهنــا متــارا أبــو هــال مديــرة فــرع بيتونيــا يف بنــك االســتمثار الفلســطيين الــي تمتتــع بقــدرة عاليــة يف إدارة
فريــق العمــل.

تنوع في الخبرات

بــدأت متــارا مســرهتا املهنيــة موظفــة خدمــة معــاء لــدى

ومتابعــة العمليــات بالفــرع .ومتــزت يف نشــاطها التســوييق

مث تطــورت وتنقلــت خــال الفــرع يف عــدة مهــام أكســبهتا

البنــك ،وتتابــع أمعاهلــا بشــل مســمر .

فــرع بيتوينــا عنــد افتتاحــه عــام ،2008
املعرفــة املرصفيــة يف جمــال العمليــات.

مث مت ترشــيحها لالنتقــال لدوائــر اإلدارة (املقاصــة) الــي
اكن هلــا إضافــة جيــدة مبجــال العمليــات.

بعــد ذلــك ،مت ترشــيحها لالنتقــال لفــرع البــرة الرئيــي
(حيــث تنقلــت يف دوائــر الفــرع مــن العمليــات إىل

التهسيــات املبــارشة ،وغــر املبــارشة ملــدة  3ســنوات).
وأخــرًا ،انتقلــت لفــرع البدايــة (فــرع بيتونيــا) مكســؤول

ثــان بالفــرع ،ومنــذ بدايــة العــام اجلــاري تشــغل منصــب

مديــرة الفــرع.

كفاءة عالية

أثبتــت متــارا كفــاءة عاليــة يف إدارة الفــرع ،حيــث متــزت

بنجاحهــا يف إدارة فريــق العمــل مــن حيــث الضبط والرقابة
28

مجلة البنوك في فلسطين

يف اســتقطاب معــاء جــدد ،ولدهيــا رؤيــة يف توجهــات إدارة

طموح كبير

تعتقــد متــارا أهنــا بفضــل اهلل ختــوض جتربــة موفقــة ،حيــث
إن مطوحهــا وشــغفها للعمــل وانمتاءهــا ملؤسســها العريقــة

حتــدى مجيــع الصعوبــات الخشصيــة.

أمــا عــن خططها املســتقبلية ،تقول متارا "أســى ألن أوســع
آفــايق عــر التعــم قــدر املســتطاع مــن خــال مؤسســي

واجلهــات التعلمييــة ،حيــث إنــي بصــدد التجسيــل لربنــاجم
املاجســتري".

أمــا عــن أحالمهــا املهنيــة ،فتقــول "أمتــى أن أكــون مثـ ً
ـاال

حيتــذى بــه يف املجمتــع يف جمــال اإلدارة والقطــاع
املــريف".

أصعب المواقف وأجملها

تتحــدث متــارا عــن أصعــب املواقــف الــي مــرت هبــا ،قائلــة
"أصعــب املواقــف اكمــرأة عاملــة بشــل عــام يه البدايــات

تمارا أبو هالل في سطور

بــن العمــل واحليــاة األرسيــة".

 -متارا دمحم سعيد أبو هالل .

أثنــاء تــدريج بالســم الوظيــي ،حيــث تلخصــت باملوازنــة
وتضيــف "ولكــن بفضــل اهلل ومســاعدة األهــل والــزوج

تغلبــت عــى هــذه الصعوبــات".

أمــا أمجــل حلظــات ،فمتثلــت خبطــوات النجــاح خــال
مســرهتا املهنيــة ،وأمههــا حــن مت تلكيفهــا بــإدارة فــرع

بيتونيــا يف بنــك االســتمثار الفلســطيين .

 -باكلوريوس حماسبة (جامعة بريزيت )2005

 تارخي االلتحاق بالقطاع البنيك 2007/9/16 -مدة اخلربة 14 :عامًا.
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مديرة مكتب المدير العام لمصرف الصفا

عليــاء شــاهين...النجاح المهنــي
امتــداد لنجــاح أســري

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -تقلــدت عــدة مناصــب مهمــة قبــل أن تــرىق ملنصــب مديــرة املكتــب العــام ملــرف
الصفــا ،ميثــل جناحهــا املهــي امتــدادًا لنجاحهــا األرسي ،وتــرى أن املــرأة تســتحق أن تتقلــد أرفــع املناصــب طاملــا امتلكــت

القــدرات الالزمــة .إهنــا عليــاء شــاهني الــي ال ســقف لمطوحهــا.

تدرج في المناصب

التخطيط مفتاح النجاح

تدرجــت عليــاء يف عــدة مناصــب ميكــن تلخيصهــا عــى

وحــول كيــف تــرى عليــاء جتربــة التوفيــق بــن دورهــا

• انضمــت إىل مــرف الصفــا مستشــارة مرصفيــة منــذ

حيمنــا يؤمــن بــك خشــص؛ يعطيــك ثقــة بنفســك ،ويســتمثر

النحــو اآليت:

 2015/10مــن خــال رشكــة "مســار" ،وذلــك لتأســيس
مــرف الصفــا الــذي بــارش معلــه يف .2016/9/22

• تســمت منصــب مســؤول العالقــات العامــة باملــرف

خــال العــام نفســه.

• مت تلكيفهــا مبهــام التخطيــط االســراتيجي باملــرف

حيــث مت إعــداد اخلطــة اإلســراتيجية وخطــة تنفيــذ
اإلســراتيجة.

الوظيــي وواجباهتــا األرسيــة ،تقــول "يتحقــق النجــاح
بــك ،وهــذا يعطيــك حافــزًا وقــوة جبــارة لتحقــق املعجــرات،
وهنــا ال يســعين إال أن أشــكر الســيد نضــال الربغــويث

املديــر العــام لتلــك الفــرص الــي منحــي إياهــا مؤمنــا بــأن
أمه املــوارد يه املــوارد البرشيــة ومســتمثرين هبــا أفضــل

اســتمثار".

وتضيــف "التخطيــط مث التخطيــط مــن أمه عوامــل النجــاح،
وبعــد االتــال عــى هلل ســبحانه وتعــاىل يف مجيــع

شــؤوننا ،باعتقــادي النجــاح عــى الصعيــد العمــي مــا

• مت تلكيفهــا بتأســيس دائــرة املبيعــات املبــارشة وإدارة
• املســامهة يف تطويــر العديــد مــن املنتجــات املرصفيــة

هــو إال اســتمكال للنجــاح عــى الصعيــد األرسي ،فقــدرة

اإلســامية الــي يقدمهــا املــرف لعمالئــه.

مســتوى أفــراد أرسهتــا بالتأكيــد يعطهيــا القــدرة لتنقــل هذا

العام.

معلهــا" ،مشــرة إىل أن النجــاح هنــج وحــم ميكــن حتقيقــه

فريــق املبيعــات املبــارشة.

• يف عــام  2018مت تعييهنــا مبنصــب مديــر مكتــب املديــر
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املــرأة عــى أن تصنــع أرسة متفوقــة وناحجــة وقياديــة عــى
النجــاح خــارج مزنهلــا وتتفــوق عــى الصعيــد املهــي يف

وال يوجــد ســقف حمــدد ملــا ميكــن أن تطلــب حتقيقــه مــن هلل

واملــريف ،حــرت جحــم التحــدي ،مث جزأتــه إىل حتديــات

بالعمــل الــدؤوب والتعــم املســمر".

وحــول أمجــل اللحظــات ،تقــول عليــاء "صدقــا ال ميكنــي
حرصهــا ،أعيــش اللحظــات الســعيدة يوميــا ودون مبالغــة ،يوميــا

ال يوجــد حــد لمطــوح عليــاء وال يوجــد ســقف لتوقعاهتــا ،تــدرك

لك حتــد واغتنامــه وحتويلــه لفرصــة ،أشــعر بالفــرح وأعيــش

اىل مــا شــاء هلل .حتــم بــأن تكــون أول امــرأه فلســطينية

يؤمــن املســؤولون يف املــرف بقــدرات عليــاء ،ولذلــك يعتقــدون

عــز وجــل .وتتابــع "هــذه ثقتنــا بــاهلل عــز وجــل ونعززهــا

خطط للمستقبل

أهنــا لــن تــدرك المســاء يومــا ،لكهنــا ستســمر يف التقــدم

تتــوىل منصــب مديــر مــرف يف فلســطني أو أول حمافظــة

لســلطة النقــد الفلســطينية .وتقــول "لملــرأة احلــق شــغل أي
منصــب ،واقعنــا الــذي نعيشــه حاليــا مــا هــو إال أحــام ســعينا
لتحقيقهــا ،وســنظل نســى إن شــاء هلل لتحقيــق املزيــد حــى

حنــرر أقصانــا ونقــم دولتنــا الفلســطينة وعامصهتــا القــدس
الرشيــف".

خطط للمستقبل

إن قلــب التحديــات إىل فــرص ذاك هــو املبــدأ الــذي تعمتــد هيلع
عليــاء يف حياهتــا ،ولذلــك ال تســتخدم مصطلــح "مشــله " وإمنا

مصطلــح "حتــدي"  .تعتقــد عليــاء أنــه بالتخطيــط والتنظــم ال
يوجــد صعــاب ،تتذكــر انضاممهــا للعمــل مكستشــارة مرصفيــة

ملــرف الصفــا عنــد تأسيســه ،وألهنــا ال متتلــك أي خــرة

مرصفيــة اكنــت أمــام حتــ ٍد كبــر جــدًا ،بالــرمغ مــن أهنــا
محتــل هشــادات عمليــة ممــزة ،فهــي متفوقــة عــى املســتوى

أصغــر ،حللهتــا مجيعــا حبمــد هلل.

تواجهنــا حتديــات مــع التفــاوت يف مــدى صعوبهتــا ،مــع جتــاوز
حلظــايت الســعيدة".

ان أبــرز مــا ميزيهــا هــو التعــم والعمــل املســمر ،مكــا أهنــا ال

تعــرف معــى للفشــل.

علياء شاهين في سطور
االمس  :علياء خلويص شاهني.
املؤهل العميل :

• باكلوريوس هندسة كهربائية  /فريع مكبيوتر.
• ماجستري .MBA

• هشادة  CIMAاملتخصصة يف املعامالت االسالمية.
• العديد من الهشادات املهنية .

• عينت مبنصب مدير مكتب املدير العام.

تارخي االلتحاق بالعمل املرصيف.2016 :

األاكدميــي ،وحمــارضة يف جامعــي "النجــاح" و"القــدس

املفتوحــة" ،ذات خشصيــة قياديــة ،إال أهنــا عنــد انضاممهــا
مل يكــن يومــا الفشــل أحــد االحمتــاالت املوجــودة عندهــا ،فــر

النجــاح والتفــوق هــو أال جتعــل للفشــل فرصــة ،فكيــف لــه
أن يكــون ومعهــا رب عظــم ،ترفــع ســقف توقعاهتــا باخلالــق

وتتــولك هيلع حــق التــولك ،وجتهتــد مث جتهتــد.

تتذكــر عليــاء أهنــا يف بدايــة التأســيس اكنــت تعمــل ملــدة تزيــد
عــن  12ســاعة يوميــا ،اكنــت أيامهــا مجيعهــا معــل حــى
يــويم امجلعــة والســبت ،واجهــت ذلــك بالتعــم الــذايت مجليــع
األمعــال الــي ميــر هبــا العمــل املــريف يف جانبيــه التقــي
العدد  88كانون أول 2021
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رئيسة إدارة رأس المال البشري في بنك القدس

نغم عساف ...شخصية قيادية
ال تعرف معنى لليأس

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -خشصيــة قياديــة تتقــن فــن التعامــل مــع اكفــة املســتويات ،لدهيــا القــدرة عــى اســتيعاب
اآلخــر ،خشصيــة موزونــة ،تتحمــل املســؤولية وتبــادر إىل إجيــاد حلــول دامئــا ،إهنــا نغــم عســاف ســعد الديــن رئيســة إدارة

رأس املــال البــري يف بنــك القــدس.

تدرجــت نغــم يف العمــل يف عــدة قطاعــات اكن آخرهــا

معلهــا ودورهــا كأم يف البيــت باختــاذ القــرار املناســب

تدريــب يف دائــرة املــوارد البرشيــة .وبعدهــا مــرف،

لبناهتــا أو لزمالهئــا يف العمــل ،فهــي تعمــل جاهــدة عــى

القطــاع املــريف منــذ مطلــع عــام  2011مكنســق

يف الوقــت املناســب واالنصــات للجميــع ســواء يف البيــت

ومــن مث مديــر دائــرة تطويــر وتمنيــة املــوارد البرشيــة،

فصــل أعبــاء معلهــا وضغوطاتــه عنــد عودهتــا إىل البيــت

بنــك القــدس.

وحــول خططهــا املســتقبلية ،تقــول نغــم "خطــي

لتصبــح بعدهــا رئيســة إلدارة رأس املــال البــري يف

لتقــوم بــأمه دور يف احليــاة وهــو دور األم والزوجــة.

ً
ومهــا يعــي أن
تعتقــد نغــم أن تــويل منصبــا قياديــا

الخشصيــة لملســتقبل توفــر الــدمع واإلماكنيــات الالزمــة

والتحديــات والنجاحــات واالخفاقــات .وتقــول" وضعــت

والوطــن ورفعهتــا ،وأن أفــرح بنجاحهــن مكــا فــرح أهــي

تكــون قــد مــررت مبجموعــة ال حــر هلــا مــن التجــارب
خططــا مــرات عديــدة ،حجنــت يف حتقيــق بعضها وفشــلت
يف حتقيــق أخــرى ،لكــن مل أعــرف لليــأس طريقــا".

وتضيــف" كنــت دومــا أعــرف هــديف بوضــوح وأمعــل

جاهــدة عــى حتقيقــه ،وامحلــد هلل بفضــل دمع أرسيت

وتعاوهنــم واميــان إدارة بنــك القــدس بقــدرايت متكنــت
مــن حتقيــق هــذه األهــداف والنجــاح".

تــرز قــدرة نغــم احلقيقيــة يف إدارة املنصــب القيــادي يف
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لبنــايت مبــا يســامه يف تقدمهــن خلدمــة فلســطني األم

ووالــدي أطــال هلل بعمــرمه بنجــايح".

أمــا عــى الصعيــد املهــي ،فهــي تســى للحفــاظ عــى

الثقــة الــي أولهتــا هلــا إدارة بنــك القــدس والتطــور
واإلجنــاز مبــا يتوافــق مــع تطلعــات هــذا البنــك العريــق.
أمــا عــن أصعــب املواقــف املهنيــة الــي واجههتــا يه

الوقــوف عــى مفــرق لالختيــار واختــاذ قــرار بتغيــر
مســار العمــل واملهنــة لكيــا وبشــل اكمــل.

أمــا أمجــل اللحظــات الــي تســعد هبــا فهــي النجــاح

يقــول الرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس الســيد

ومشــاركة هــذا النجــاح مــع فريقهــا .وتضيــف" مكــا أن

التعامــل مــع املســتويات اكفــة ،لدهيــا القــدرة عــى

يف حتقيــق مشــاريع يوجــد هبــا حتــد حقيــي إلجنازهــا
مســاع عبــارات الشــكر والتقديــر مــن إدارة البنــك خاصــة

مســؤويل املبــارش الســيد صــاح هــديم (أبــو ســلمي)

الــذي أكــن لــه لك التقديــر واالحــرام تشــل حافــزًا

للتقــدم وتقــدمي األفضــل".

صــاح هــديم "نغــم خشصيــة قياديــة تتقــن فــن
اســتيعاب اآلخــر ،خشصيــة موزونــة ،وتتحمــل
املســؤولية وتبــادر إىل إجيــاد حلــول دامئــا".

نغم عساف في سطور

االمس :نغم عســاف ســعد الدين.

املنصــب :رئيســة إدارة رأس املــال البرشي يف بنك القدس.

الهشــادة :حاصلــة عــى هشادة ماجســتري ختصص بناء مؤسســات وتمنية برشيــة من جامعة القدس.
احلالــة االجمتاعية :مزتوجة.

عــدد األبناء  4 :بنات.

أبرز الدورات :

.Certified Performance Management specialist

.Certified Training & Development Management Professional
.TOT Certified

.Project Management Professional PMP
.Competency Based HR management

.Arabian & International Criteria for working
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بانورامــــا

بانورامـــا
«العقــاري المصــري العربــي»
يوقــع اتفاقيــة تعــاون مــع
جمعية المجلس الفلســطيني
لإلســكان

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -وقــع البنــك العقــاري
املــري العــريب اتفاقيــة تعــاون مــع مجعيــة املجلــس
الفلســطيين لإلســان هتــدف إىل إنشــاء عالقــة بــن

الطرفــن لتهسيــل تقــدمي أفضــل اخلدمــات املرصفيــة

لعمــاء البنــك املقرتضــن قروضــا عقاريــة مــن املجلــس.

زيارة البنك العقاري المصري العربي لمدير شرطة محافظة رام اهلل والبيرة

زار وفــد مــن البنــك العقــاري املــري العــريب مديريــة

وناقــش االجمتــاع ســبل التعــاون املشــرك وإماكنيــة

ســيادة العميــد الدكتــور عــاء الشــليب (مديــر رشطــة

الرشطــة الفلســطينية يف احملافظــة.

الرشطــة يف حمافظــة رام اهلل والبــرة ،واجمتــع مــع

حمافظــة رام هلل والبــرة).
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تقــدمي منتجــات وخدمــات البنــك ملنتســي جهــاز

زيارة البنك العقاري المصري العربي لنقابة المحامين رام اهلل والبيرة
زار وفــد مــن البنــك العقــاري املــري العــريب
برائســة الســيد املديــر العــام اإلقليمي نقابــة
املهندســن مبحافظــة رام اهلل والبــرة .وهنــأ الوفــد

جملــس النقابــة املنتخــب ،وحبــث مــع نقيــب املهندســن
املهندســة ناديــة حبــش آليــات وســبل التعاون املشــرك
ملــا فيــه خدمــة ملنتســي النقابــة. .

رعاية البنك العقاري المصري العربي لِمُسرعة المشاريع الزراعية
قــدم البنــك العقــاري املــري العــريب
الرعايــة ملســابقة التحــدي الــزرايع

املســتقبيل الــذي نمظتــه مرسعــة
املشــاريع الزراعيــة بالتعــاون مــع مجعيــة

التمنيــة الزراعيــة (اإلغاثــة الزراعيــة)
والــذي يعتــر احلــدث األول عىل مســتوى

فلســطني للريــادة يف القطــاع الــزرايع.
وهتــدف املســابقة إىل اجيــاد حلــول
مســتدامة وحقيقيــة ملواجهــة انعــدام
األمــن الغــذايئ العاملــي املعقــد والتنــوع

البيولــويج وتغــر املنــاخ.

ومــن مث مت اإلعــان عــن الفائزيــن يف هــذه املســابقة.

فقــد أطلــق بتــارخي  2021/9/28احلفــل الهنــايئ هلــذه

وقــام الســيد أرشف عنبتــاوي ممثــا ً عــن وزارة الزراعــة
الفلســطنيية بتكــرمي الــراكت املشــاركة ،حيــث حصــل عــى

محمــود عبــاس (أبــو مــازن) واملجلــس للملشــاريع الزراعيــة

الغربيــة ،ورشكــة (  )Agriotecمــن قطــاع غــزة ومنحتــا

املســابق .وأكــد رئيــس املجلــس األعــى لإلبــداع والمتــز

معــايل املهنــدس عدنــان مســارة عــى دمع ســيادة الرئيــس
الرياديــة.

بدورهــا ،أكــدت أيضــا الــراكت الراعيــة لملســابقة عــى

تقــدمي الــدمع لملشــاريع وتقــدمي االســتمثار الــازم هلــا،

املركــز األول لك مــن رشكــة ( )Agriliveمــن الضفــة

لقــب "رائــد األمعــال الــزرايع الوطــي" لعــام 2021،
.وقــد حصلــت مجيــع الــراكت الراعيــة عــى هشــادات

تقديــر مــن املرسعــة لرعايهتــا هلــذه املســابقة.
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بانورامـــا
بنــك اإلســكان يوقــع اتفاقيــة تطبيــق المعيــار الدولــي ()SOFR
مــع شــركة ICSFS

رام هلل  -البنوك يف فلسطني  -يف إطار االسرتاتيجية
املعمتــدة لبنــك اإلســان والرؤيــة املســتقبلية ،وخبطــوات

ثابتــة ومدروســة ملواكبــة التطــورات واملامرســات الفضــى

للرقابــة املرصفيــة يف تقريــرمه األخــر هبــذا الشــأن.

وأكــد املديــر االقليمي لبنــك اإلســان الســيد أســامة حرز
هلل أن هــذا املــروع يــأيت يف إطــار اســراتيجية البنــك

يف الصناعــة املرصفيــة ،وقــع البنــك مــع رشكــة ICSFS

االنتقــال مــن مــؤرشات األســعار احلاليــة للفائــدة (ليبــور)

العمــاء ،والــي تتوافــق مــع توجهــات البنــك الدامئــة يف

إىل األســعار املرجعيــة البديلــة اخلاليــة مــن املخاطــر

بــدوره ،أكــد الســيد نــارص أبــو جحلــة املديــر التنفيــذي

عــى املعامــات املاليــة الفعليــة وهــو معيــار معــدل المتويــل

ملســتخديم النظــام القــدرة عــى التحويــل مــن مــؤرشات

اتفاقيــة لزتويــده بــراجم مطــورة تتيــح لــه القــدرة عــى

( ،)RFRوتبــي املعيــار الــدويل األكــر دقــة ،واملبــي
املضمـ�ون لليلـ�ة الواحـ�دة )SOFR(،خالفــا لملــؤرشات

التقديريــة األخــرى .جــاء ذلــك متاشــيًا مــع تطلعــات ســلطة
النقــد الفلســطينية لتقــدمي مــا هــو أفضــل للعمــاء ،ومبــا

حيقــق توصيــات جملــس االســتقرار املــايل وجلنــة "بــازل"

ورؤيتــه املمتــدة باالعمتاد عــى التقنيات احلديثة يف خدمة
مواكبــة آخــر التطــورات يف الســوق املــريف العاملــي.

لرشكــة  -ICSFSفلســطني بــأن نظــام "بانكــس" ،ســيوفر
األســعار احلاليــة للفائــدة (الليبــور) إىل األســعار
املرجعيــة البديلــة اخلاليــة مــن املخاطــر بطريقــة سلســة

تهســل عــى البنــوك معليــة االنتقــال.

بنك اإلسكان يبحث التعاون المشترك مع جامعة النجاح الوطنية

يف إطــار توثيــق العالقــات مــع مؤسســات املجمتــع

وفــد مــن بنــك اإلســان للتجــارة والمتويــل ممثــ ً
ا

التعــاون املشــرك مــع اكفــة مؤسســات الوطــن ،زار

لفــروع فلســطني ،والســيد ســامر عطــا مديــر منطقــة

احملــي ،ومضــن رؤيتــه االســراتيجية يف فتــح آفــاق
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بــل مــن الســيد أســامة حــرز اهلل املديــر اإلقليمي

المشــال ألمعــال الــراكت ،والســيد

فــواز نابلــي مديــر فــرع نابلــس،
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،هبــدف

حبــث ســبل تعزيــز التعــاون املشــرك
بــن الطرفــن.

وأكــد الســيد حــرز هلل عــن خفــره
هبــذه الزيــارة ،مشــرًا إىل حــرص

بنــك اإلســان عــى توطيــد أوارص

التعــاون املشــرك مع جامعــة النجاح

الوطنيــة يف عــدة جمــاالت مهنــا:

التدريــب العمــي للطلبــة ،وصنــدوق الطالــب احملتاج،
واملشــاريع واألحبــاث ،واكفــة املزايــا والتهسيــات

الــي مينحهــا البنــك لملؤسســات التعلمييــة ممثلــة
بطلبهتــا وموظفهيــا.

ورحــب أ.د زيــد بالوفــد الضيــف ،وتوجــه بالشــكر

إلدارة بنــك االســان عــى جهودهــا املتواصلــة يف

خدمــة املســرة التعلمييــة يف فلســطني ،مشــرًا ألبرز
وأحــدث اإلجنــازات الــي حققهتــا اجلامعــة عــى

املســتويني العــريب والــدويل ،وســعهيا الــدامئ إىل

التطويــر املســمر مــن خــال البحــث العلمي ،وخدمــة
املجمتــع احملــي.

بنك اإلسكان يرعى حفل تخريج جامعة فلسطين التقنية -خضوري فرع العروب
قــام بنــك اإلســان برعايــة حفــل ختــرجي الفوجــن الثالــث
والرابــع جلامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري -فــرع العــروب،
والفوجــن الثالــث عــر والرابــع عــر مــن طلبــة اجلامعــة

(فــوج الثبــات والصمــود).

ورحــب رئيــس اجلامعــة أ.د نــور الديــن أبــو الــرب باحلضور،

مشــيدًا بــدور بنــك اإلســان يف دمع ورعايــة احتفــال
خرجيــي اللكيــة ،مبــا جيســد إميــان البنــك مببــدأ الرشاكــة
ومســؤولية التعلــم عــى امجليــع .وهنــأ املديــر االقليمي

لفــروع فلســطني الســيد أســامة حــرزهلل الطلبــة اخلرجيــن،
مشــيدًا بــدور اجلامعــة عــى إمتــام املســرة التعلمييــة عــى
أمكــل وجــه وخاصــة مــع التحديــات الــي مــر هبــا القطــاع

التعليمي خــال فــرة اجلاحئــة .وأكــد عــى قــوة العالقــة
الــي تربــط البنــك مــع اجلامعــة .وقــد جــاءت هــذه الرعايــة

مضــن سلســلة مــن النشــاطات الــي يقــوم البنــك برعايهتــا

ســنويًا مبختلــف املجــاالت ،مــن حصــة ،وتمنيــة ،وتعلــم،
ومضــن سياســة البنــك الــي تــريم لتمنيــة قطــاع التعلــم

بشــل خــاص ودمعــه وتطويــره.
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بانورامـــا
«اإلسالمي الفلسطيني» يرعى المؤتمر األكاديمي
«المصارف اإلسالمية ..الواقع والمأمول»

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -برعايــة البنــك اإلســايم

وأمهيهتــا يف حتقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة.

الفلســطيين ،نمظــت اهليئــة اإلســامية العليــا يف القــدس

وأوصــت الورقــة البحثيــة بــرورة تعميــق مبــادئ املســؤولية

األاكدميــي الســادس "املصــارف اإلســامية ..الواقــع

أن يــم وضــع مهنجيــة متاكملــة وثابتــة لتنظــم املســامهات

بالتعــاون مــع منصــة االقتصــاد اإلســايم املؤمتــر

املجمتعيــة لــدى املصــارف اإلســامية ،باإلضافــة لــرورة
االجمتاعيــة الــي تقدمهــا املؤسســات املختلفــة ومهنــا

واملأمــول" ،وذلــك مبشــاركة( )20باحثــا وأاكدمييــا مــن

املصــارف اإلســامية هبــدف مضــان حتقيــق التمنيــة

معــاد الســعدي وعضــو هيئــة الرقابــة الرشعيــة للبنــك

وأكــد الســعدي عــى أمهيــة املؤمتــر يف حتديــد واقــع قطــاع

فلســطني وخارجهــا.

وقــدم مديــر عــام البنــك اإلســايم الفلســطيين الدكتــور

الدكتــور أميــن جويلــس ورقــة حبثيــة خــال املؤمتــر بعنــوان

"الــدور االجمتــايع لملصــارف اإلســامية ..منــاذج إبداعية"

تناولــت املســامهات االجمتاعيــة لملصــارف اإلســامية
بشــل عــام والبنــك اإلســايم الفلســطيين بشــل خــاص

املســتدامة يف املجمتــع،

الصريفــة اإلســامية وتبيــان املســؤولية الواقعــة عــى عاتــق

هيــات الرقابــة الرشعيــة ،باإلضافــة الســتعراض أحــدث
صيــغ المتويــل واالســتمثار يف املصــارف اإلســامية وأبــرز

التحديــات والعقبــات الــي تواجههــا.

اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسالمي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
حبــث البنــك اإلســايم الفلســطيين والبنــك اإلســايم

يف فلســطني .جــاء ذلــك خــال لقــا ٍء مجــع مديــر عــام البنــك

حتقيــق المتكــن االقتصــادي ويدفــع جعلــة التمنيــة والبنــاء

إدارة المتكــن االقتصــادي يف البنــك اإلســايم للتمنيــة

للتمنيــة ســبل تعزيــز التعــاون بــن اجلانبــن مبــا يــدمع
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اإلســايم الفلســطيين الدكتــور معــاد الســعدي ومديــر

الدكتــور نبيــل غــاب والوفــد املرافــق لــه ،وذلــك يف مقــر

زيــادة القطاعــات احملليــة املنتجــة .وناقــش اجلانبــان أبــرز

هلل .وخــال اللقــاء ،أكــد الســعدي عــى أمهيــة املشــاريع

ظــل التداعيــات الســلبية الــي خلفهتــا جاحئــة كورونــا

شــعبنا وحتقيــق التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة مــن

ملواجههتــا والوصــول مبختلــف القطاعــات االقتصاديــة إىل

اإلدارة العامــة للبنــك اإلســايم الفلســطيين يف رام

التحديــات الــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيين حاليــا يف

الــي ينفذهــا البنــك اإلســايم للتمنيــة يف تعزيــز مصــود

خــال العامــن األخرييــن واجلهــود الــي بذلــت ومــا زالــت

خــال المتكــن االقتصــادي وهــو مــا يهســم أيضــا يف

مرحلــة التعــايف.

زيــادة النــاجت احملــي اإلمجــايل الفلســطيين وذلــك بفعــل

«اإلسالمي الفلسطيني» يبحث مع نقابة المهندسين سبل تعزيز التعاون المشترك
جــاء ذلــك خــال لقــاء مجــع اجلانبــن يف

مقــر نقابــة املهندســن-مركز املقــدس ،أكــد
خاللــه الســعدي حــرص البنــك عــى زيــادة
أوجــه التعــاون مــع نقابــة املهندســن وأطرهــا

املختلفــة مبــا حيقــق التاكمــل بــن اجلانبــن
مــن أجــل حتقيــق التمنيــة املســتدامة

والهنــوض بواقــع شــعبنا ووطننــا وإجيــاد

بيئــة حمفــزة للمتــز واإلبــداع واالبتــار .مــن
جانهبــا ،أكــدت م .ناديــة حبــش معــق العالقــة

الوطيــدة الــي مجتــع بــن النقابــة والبنــك

حبــث مديــر عــام البنك اإلســايم الفلســطيين الدكتــور معاد

اإلســايم الفلســطيين عــى مــدار الســنوات الســابقة

تعزيــز التعــاون املشــرك مبــا يقــدم الفائــدة لصــاحل النقابــة

احلــايل لبنــاء تعــاون ممثــر ،مكــا أعربــت عــن بالــغ اهمتــام

الســعدي مــع ســعادة نقيــب املهندســن م .ناديــة حبــش ســبل

خــال املجالــس املتعاقبــة ،والــي ســيعمتد علهيــا املجلــس

ومنتســبهيا ،ويــدمع جعلــة التمنيــة واالقتصــاد الوطــي.

النقابــة يف بنــاء وتعزيــز الرشاكــة مــع البنــك.
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بانورامـــا
«اإلسالمي الفلسطيني» وجامعة النجاح الوطنية يبحثان تعزيز الشراكة بما يخدم العملية التعليمية

حبــث مديــر عــام البنــك اإلســايم الفلســطيين الدكتــور

مكــا عــر الســعدي عــن اعــزازه جبامعــة النجــاح الوطنيــة

عبــد النــارص زيــد ســبل تعزيــز التعــاون املشــرك مبــا خيــدم

ومواكبهتــا ألفضــل املعايــر املعمــول هبــا يف جمــال التعلــم

معــاد الســعدي مــع رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــة أ.د.
املســرة التعلمييــة ،وحيقــق تاكمــل األدوار بــن القطاعــن

املــريف واألاكدميــي.

وإجنازاهتــا املتالحقــة عــى الصعيديــن احملــي والعاملــي،

العــايل والبحــث العلمي والتحــول الرمقــي

مــن جانبــه ،أشــاد أ.د زيــد بالعالقــة التاكمليــة بــن املنظومــة

وخــال اللقــاء ،أكــد الســعدي عــى ســي البنــك لتعزيــز

التعلمييــة والقطــاع املــريف مــن خــال مــا يقدمــه مــن

ملــا لذلــك مــن أمهيــة يف دمع اجلهــود التمنويــة الــي يشــل

إلدارة البنــك اإلســايم الفلســطيين عــى جهودهــا يف

عالقاتــه مــع قطــاع التعلــم العــايل يف شــى املجــاالت؛

قطــاع التعلــم العــايل جــزءًا حيويــا وأساســيًا فهيــا.
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مزايــا وتهسيــات لملؤسســات التعلمييــة ،موجهــا الشــكر
تقــدمي اخلدمــات املرصفيــة الشــاملة ،والســر قدمــا يف تلبية
االحتياجــات املاليــة لاكفــة رشاحئ املجمتــع الفلســطيين.

خدمات رقمية
بلمسة شخصية
نضع في خدمتكم أحدث فروعنا والذي يمنحكم تجربة مصرفية
رقمية متطوّ رة على مدار الساعة لتتماشى مع متطلباتكم
وأسلوب حياتكم.
كما يس ّر موظفينا في الفرع تقديم المشورة لكم ومساعدتكم
في إنجاز معامالتكم المصرفية من السبت إلى الخميس من
مساء.
الساعة  9:30صباحًا وحتى 9:00
ً

يرجى مسح الـ QR code
أعاله باستخدام هاتفك الذكي
لجولة افتراضية في
فرع الخدمة الذاتية الجديد
تطبّق الشروط واألحكام الخاصة.
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بانورامـــا
البنك اإلسالمي العربي راعي معرض فلسطين العقاري 2021

عــى احتياجــات الــراكت العقاريــة واملطوريــن العقاريــن

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -قــدم البنــك اإلســايم

وامجلهــور ،ومناقشــة أبــرز التحديــات الــي يواجههــا هــذا

مــن الخشصيــات احلكوميــة وممثلــن عــن القطــاع العقــاري

معليــات التطويــر الــي يقــوم هبــا البنــك عــى املنتجــات

العــريب رعايتــه ملعــرض فلســطني العقــاري  2021والــذي

عقــد يف فنــدق امليلينيــوم يف مدينــة رام هلل حبضورعــدد
واحتــاد املطوريــن الفلســطينيني .ومثــل البنــك املديــر العــام
الســيد هــاين نــارص وطــامق مــن اإلدارة العليــا.

القطــاع عــى اجلانــب املــايل الأخذهــا بعــن االعتبــار يف
واخلدمــات املاليــة املقدمــة هلــذا القطــاع عــى مســتوى

رشاكت التطويــر العقــاري وعــى مســتوى العمــاء املهمتــن

وزار مديرعــام البنــك الســيد هــاين نــارص والوفــد املرافــق

بــراء العقــارات.

ويشارك في معرض فلسطين للصناعات 2021

وقــدم البنــك رعايتــه لمؤتمــر الهيئــة اإلســامية
العليــا بالقــدس بالتعــاون مــع منصــة االقتصــاد
اإلســامي العالمــي تحــت عنــوان «المصــارف
اإلســامية بيــن الواقــع والمأمــول».

أجنحــة الــراكت العقاريــة املشــاركة باملعــرض لالطــاع

ويــأيت هــذا املؤمتــر يف إطــار تعزيــز الصريفــة اإلســامية
ودور الرقابــة الرشعيــة واســتمثار جهــود الفقهــاء وذوي

اخلــرة عــى ابتــار صيــغ متويليــة جديــدة ،وإجيــاد منــاذج

جديــدة تتناســب مــع التغــرات املعــارصة للنشــاطات املاليــة
واملرصفيــة.
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ويرعى معرض فلسطين للصناعات اإلنشائية 2021

قــام البنــك االســايم العــريب برعايــة معــرض فلســطني

ونقيــب املهندســن م.ناديــة حبــش ،وســعادة رئيــس بلديــة

املهندســن ورشكــة "هيــرون إكســبو" يف مدينــة اخلليــل،

ممثــي املؤسســات الرمسيــة والقطــاع اخلــاص .ومثــل

للصناعــات اإلنشــائية  ،2021والــذي نمظتــه نقابــة
حبضــور ومشــاركة معــايل وزيــر احلــم احملــي م.جمــدي
الصــاحل ممثــ ً
ا عــن دولــة رئيــس الــوزراء ،ومعــايل وزيــر

االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات د.م.إحســق ســدر،

اخلليــل األســتاذ تيســر أبــو ســنينة ،وعــدد كبــر مــن

البنــك اإلســايم العــريب مــدراء فــروع حمافظــي اخلليــل
وأرحيــا وطــامق مــن املوظفــن.

ويكرم الطلبة العشرة األوائل في الثانوية العامة بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية
برعايــة مــن البنــك اإلســايم العــريب ،وبتنظــم مــن لكيــة
االقتصــاد والعلــوم االجمتاعيــة يف جامعــة النجــاح ،أقــام

قســم اخلدمــة االجمتاعيــة حفـ ً
ا لتكــرمي الطلبــة األوائــل يف

الثانويــة العامــة ،وللرتحيــب بالطلبــة اجلــدد للعــام الــدرايس
.2022/2021

ويحقق أرباحاً صافية بقيمة  9.7مليون دوالر بنسبة نمو % 64

هشــدت أربــاح البنــك اإلســايم العــريب مــع هنايــة الربــع

نفهســا .ويعــود ذلــك إىل المنــو يف إمجــايل االيــرادات

حيــث بلغــت األربــاح الصافيــة بعــد الرضيبــة 9,719,303

 35,133,285دوالرًا أمريكيــا للفــرة نفهســا مــن العــام

الثالــث مــن العــام  2021منــوًا جوهريــا بنســبة ،% 64

دوالرات أمريكيــة ،مقارنـ ًـة مــع نتــاجئ العــام املــايض للفــرة

والــي بلغــت  42,787,478دوالرًا أمريكيــا بعــد أن اكنــت

.2020

العدد  88كانون أول 2021

45

بانورامـــا
ويرعى ورشة عمل حول «التحكيم في فلسطين» بتنظيم من جمعية المحكمين الفلسطينيين
حتــت رعايــة عطوفــة حمافــظ حمافظــة أرحيــا واألغــوار

التجاري يف فلســطني ،والدور املهم الذي تلعبه يف التخفيف

نمظــت مجعيــة احملمكــن الفلســطينيني ورشــة معــل حــول

احملــامك يف القضايــا املاليــة والعقــود اإلنشــائية .وتناولــت

اللــواء جهــاد يوســف ،وبــدمع مــن البنــك اإلســايم العــريب،
"التحكــم يف فلســطني".

وهدفــت الورشــة لتســليط الضــوء عــى أمهيــة التحكــم

ويقدم دعمه لمسابقة التعليم الرقمي EDTECH
قــام البنــك االســايم العــريب برعايــة مســابقة التعلــم
الرمقــي( )EDTECHللشــباب املبدعــن يف مدينــة غــزة،
والــي نمظهــا احتــاد شــباب العــرب لإلبــداع واالبتــار
واملجلــس األعــى لإلبــداع والمتــز.

وهدفــت املســابقة إىل التعــرف عــى أحصــاب االأفــار
اإلبداعيــة ،وتجشيــع ثقافــة اإلبــداع والريــادة بــن الشــباب

لتمنيــة قدراهتــم وحهثــم عــى املســامهة اجلــادة يف التمنيــة
املســتدامة جتــاه املجمتــع .يــأيت ذلــك يف ضــوء توظيــف

ودجم التكنولوجيــا يف قطــاع التعلــم لــدمع هــذا القطــاع
يف فلســطني.

46

مجلة البنوك في فلسطين

عــن اكهــل القضــاء ،وحــل الزناعــات التجاريــة ،وتعزيــز دور

الورشــة أنــواع التحكــم ،وآليــات تنفيــذه ،والعراقيــل الــي
حتــول دون تنفيــذه.
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بانورامـــا
تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د .محمد اشتية
مصرف الصفا
بالشراكة مع وزارة
األوقاف يكرم
الفائزين بمسابقة
حفظ  6أجزاء من
القرآن الكريم

النشــاطات املهمــة ملجمتعنــا وأبنائنــا الطلبــة الــذي ســيكونون قــادة

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -حتــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء

املســتقبل املــرق بــإذن هلل .مضيفــا بــأن الــوزارة ،بــدمع وإرشاف

الكــرمي ،وذلــك يف مقــر رائســة الــوزراء بــرام هلل.

الدينيــة د .دمحم اشــتية ُتعــى بشــل دامئ بــدمع نشــاط حفــظ القرآن

د .دمحم إشــتية ،وبالرشاكــة مــع وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة،

كــرم مــرف الصفــا الطلبــة األوائــل يف مســابقة حفــظ القــرآن

وقــال دولــة رئيــس الــوزراء :أقــف أمامــم اليــوم لنكرم الذين اســتحقوا

هــذا التكــرمي ،وكنــت آمــل أن يكــون هــذا املهشــد اكمتــل بــأن يكــون

ـر وزارة األوقــاف والشــؤون
دامئــن مــن دولــة رئيــس الــوزراء ومسـ ِّ
الكــرمي وجتويــده وتفســره ،وتعمــل دامئــا عــى افتتــاح املراكــز

واملــدارس املؤهلــة لقيــادة هــذا النشــاط الديــي واملجمتــي .بــدوره،

أكــد الســيد نضــال الربغــويث مديــر عــام مــرف الصفــا أن تعاوننــا

التكــرمي يف القــدس احملــررة ،ويكــون انهتى هذا االنقســام ليك يكون
بيننــا ومعنــا أخــوات وإخــوة من قطاع غــزة ،وأن يكــون املهشد مكمت ًال

الــدامئ مــع وزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة أمــر يدعو لالعــزاز ،فهذا

ويكــون هــذا االحتــال قــد انقشــع ،وتكون دولتنا الفلســطينية املســتقلة

مــن أن اتقــدم بالشــكر اجلزيــل إىل دولــة رئيس الــوزراء الدكتور دمحم

بعــودة الجئينــا مــن الشــتات ،ليكمتــل الوطــن جبغرافيتــه ودميغرافيته،

قــد نالــت اســتقالهلا وتواصلهــا اجلغرايف ،وقابليهتا للحيــاة بعيدًا عن
االحتــال ومنغصاتــه .وأضاف"الديــن هــو أســاس مصودنــا واحلفــاظ

عــى ديننــا هــو جــزء مــن احلفــاظ عــى هويتنــا ،وجــزء ال يتجــزأ مــن

مواجهتنــا مــع هــذا االحتــال الــذي يريــد أن يمطــس هويتنــا الدينيــة
والوطنيــة ،ولكــن لك يــوم شــعبنا يؤكد أننا ممتســكون بأرضنا ووطننا

ورســالتنا بديننــا احلنيــف ،والشــعب الفلســطيين موحــد ،مســمني

النشــاط ليــس األول ولــن يكــون األخــر بــإذن هلل .وأضــاف" هنــا ال بد
اشــتية الــذي رمغ مشــاغله الكثــرة والكبــرة إال أنــه أوىل هــذا العمــل

أمهيــة قصــوى مــن خــال رعايتــه الكرميــة ،مــا أعــى دمعًا مســتحقًا
ملثــل هــذه األمعــال الطيبــة ،فمكــا قــال هيلع الســام( خــرمك مــن تعــم

القــران وعملــه) ونســأل هلل تعــاىل أن تكــون يف مــزان حســناتنا

مجيعــا" .مكــا تقــدم بالشــكر لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــى

دمعهــم املتواصــل لاكفة النشــاطات املشــركة اليت نتــرف بتقدميها
بالتعــاون معهــم وإذاعــة القــرآن الكــرمي عــى تغطيهتــم الشــاملة

ومســيحيني ،يف مواجهــة االحتــال" .وأوحض إشــتيه "وزارة األوقــاف

ورعايهتــم اإلعالميــة الــي اكنــت لوجــه هلل تعــاىل.

الدينيــة حســام أبــو الــرب إن الــوزارة تســعد دامئــا بالعمــل املشــرك

وبينــت لنــا أن لــدى شــعبنا الفلســطيين املقــاوم حبــا فطريــا لكتــاب

تعتــر وزارة الدفــاع بــل مــا تقــوم به من حفــاظ عــى األرض ،وتعزيز
وحتصــن اإلنســان" .مــن جانبــه ،قــال وكيــل وزارة األوقاف والشــؤون
مــع املؤسســات اخلاصــة واألهليــة الــي تعمــل عــى رفــد ودمع هــذه
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وأكــد أن مســابقة حفــظ القــرآن الكــرمي هــذه آتــت مثارهــا الطيبــة،

هلل الكــرمي وســيكون األســاس الســلمي لبنــاء هــذا الوطــن عــى أســس

األخــاق والعــدل واملســاواة ،مكــا بــارك للفائزيــن األوائــل واكفــة

وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ،وبرعايــة إعالميــة مــن إذاعــة القرآن

املتســابقني وذوهيــم الذيــن نســأل هلل أهنــم فــازوا بــرىض ورضــوان

الكــرمي ،وبلــغ عــدد املجسلــن لملســابقة ( )3,208طــاب ،فميــا اكن

 18التابعــة لــوزارة األوقــاف برعايــة مــرف الصفــا ،وبالرشاكــة مــع

وطالبــة.

مــن هلل تعــاىل .وجــاءت النتــاجئ الهنائيــة لملســابقة القرآنيــة حلفــظ
ســتة أجــزاء مــن القــرآن الكــرمي لطلبــة املــدارس مــن ســن  6حــى

عــدد املتقدمــن هلــا ( )1,419طالبــا وطالبــة ،واكن عــدد الناحجــن
فهيــا ( )1,127طالبــا وطالبــة ،وفــاز باملراحــل األوىل( )20طالبــا

بعد تحقيقه نمواً كبيراً في مؤشراته المالية بنهاية
الربع الثالث 2021

مصرف الصفا 2022 :نقطة تحول

حقــق مــرف الصفــا يف هنايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2021

منــوًا ملحوظــا يف اكفــة مؤرشاتــه املاليــة ،إذ ارتفــع إمجــايل
اإليــرادات إىل  7.2مليــون دوالر وهــو مــا نســبته  % 110مقارنــة
بالفــرة نفهســا مــن العــام  ،2020حيــث بلــغ إمجــايل اإليــرادات

يف حيهنــا  3.4مليــون دوالر .وقــد ســامه منــو إيــرادات املــرف
يف اخنفــاض خســائره بنســبة  % 79خــال فــرة  9أهشــر مــن

 ،2021حيــث بلغــت  800ألــف دوالر ،مقارنــة بـــ  3.8مليــون
دوالر للفــرة نفهســا مــن العــام املــايض .وبلــغ صــايف متويــات

املــرف حــوايل  227.5مليــون دوالر بنســبة منــو وصلــت إىل

 % 30مقارنــة بـــ  174.5مليــون دوالر يف الفــرة نفهســا مــن

واملطلوبــات بسياســات حممكــة ووفــق أفضــل املامرســات وتقــدمي

املنتجــات واخلدمــات املرصفيــة اإلســامية املمــزة .وأضــاف أن

املــرف مــا زال حيقــق منــوًا قويــا يف مؤرشاتــه املاليــة حيــث

العــام املــايض .مكــا جســل إمجــايل ودائــع العمــاء منــوًا بنســبة

انــه بهنايــة هشــر ترشيــن الثــاين بلغــت صــايف المتويــات حــوايل

الثالــث مــن العــام اجلــاري ،مقارنــة بـــ  203مليــون دوالر يف هناية

يف حــن حقــق املــرف أرباحــا بقميــة  116ألــف دوالر تقريبــا.

دوالر مقارنــة حبــوايل  321مليــون دوالر يف هنايــة عــام ،2020

ومعالئنــا وموظفينــا عــى ح ـ ّد ســواء ،وإن املــرف سيســتأنف
معليــة التوســع واالنتشــار خــال العــام القــادم بافتتــاح فــروع

نضــال الربغــويث مديــر عــام مــرف الصفــا عــى أن املــرف

وأشــار إىل أن مــرف الصفــا ســيعمل عــى مواصلــة خططــه

العامــن  2020و ،2021وتعزيــز القاعــدة الرأمساليــة لملــرف،

المشــول املــايل مبــا يتوافــق مــع رؤيــة وتوجهــات ســلطة النقــد

 % 27ليصــل إىل حنــو  258مليــون دوالر يف هنايــة الربــع

العــام املــايض .وحققــت موجــودات مــرف الصفــا يف هنايــة

الربــع الثالــث ،منــوًا بنســبة  ،% 17ووصلــت إىل  377مليــون

وارتفــع عــدد العمــاء بنســبة  % 25مــع حــرص املــرف عــى
احلفــاظ عــى جــودة حمفظــة المتويــات وتنوعهــا .وأكــد الســيد

 236مليــون دوالر ،وودائــع العمــاء حــوايل  264مليــون دوالر،
وقــال إنــه عــى ثقــة بــأن "الفــرة املقبلــة ســتهشد أداء أقــوى
وقــدرة أكــر عــى حتقيــق مزيــد مــن اإلجنــازات ملســامهينا

جديــدة ،وكذلــك إدراج أهسمــه يف الســوق املــايل الفلســطيين".

اســتطاع حتقيــق قفــزة نوعيــة يف منــو املــؤرشات املاليــة يف

التوســعية وزيــادة قاعــدة العمــاء وخدمــة املجمتــع وحتقيــق مبــدأ

موحضــا أن هــذا األداء يتوافــق مــع األســس التشــغيلية القويــة

الفلســطينية ،وأن عــام  2022ســيهشد نقطــة حتــول يف النتــاجئ

لملــرف ،والــذي اســمر يف تعزيزهــا من خــال إدارة املوجودات

املاليــة بعــد أن بــدأ املــرف بتحقيــق األربــاح يف .2021
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بانورامـــا
«الراعــي
العربــي
البنــك
الماســي» للمنتــدى الوطنــي
الســادس لإلبــداع والتميــز

رام هلل  -البنوك يف فلسطني  -رىع البنك العريب مؤخرًا

املنتــدى الوطــي الســادس لإلبــداع والمتــز "التحــول حنــو
اإلبــداع" والــذي نمظــه املجلــس األعــى لإلبــداع والمتــز

حتــت رعايــة خفامــة الرئيــس محمــود عبــاس.

وجــاءت رعايــة البنــك العــريب ،مضن فئــة "الرعاية املاســية"،

يف إطــار حــرص البنــك عــى دمع مســرة اإلبــداع والريــادة
والمتــز ،وصـ ً
ـوال إىل بيئــة إبداعيــة تمنويــة مســتدامة مــن

دمع وتجشيــع اكفــة مبــادرات اإلبــداع واالبتــار والريــادة

اإلبــداع والريــادة ومتكــن ريــاديي األمعــال مــن الشــباب

العمليــة املؤهلــة حتــت ظــل القيــادة الفلســطينية احلكميــة

خــال املســامهة يف األنشــطة والفعاليــات الــي تعــزز

المطــوح وتوطــد معرفهتــم وطاقاهتــم وإبداعاهتــم ،و ُتع ـ ّدمه
ملواكبــة التطــور التكنولــويج املضطــرد لملســامهة يف بنــاء
مســتقبل واعــد.

بأيــدي شــبابنا وخرباتنــا ومؤسســاتنا الوطنيــة وكوادرنــا
احلاضنــة لإلبــداع والمتــز .وأضــاف صقــر" :نتطلــع يف

هــذه املناســبة إىل مواصلــة اجلهــود وتعزيــز التعــاون بــن

خمتلــف األطــراف مــن حكومــة وقطــاع خــاص وجهــات

ويف لكمتــه خــال املنتــدى ،رحــب الســيد مــروان صقــر،

دامعــة وحاضنــات أمعــال حنــو توفــر املزيــد مــن الــدمع

 -فلســطني باكفــة اجلهــود الــي ســامهت ومعلــت عــى

قدراهتــم وتقــدمي املشــورة والــدمع هلــم لتحقيــق أفــارمه

مديــر دائــرة اخلدمــات املرصفيــة لألفــراد يف البنــك العــريب
إجنــاح هــذا احلــدث املهــم ،مؤكــدًا دور البنــك الفاعــل يف

لريــاديي األمعــال مــن الشــباب مــن خــال املســامهة يف بناء
وتطلعاهتــم مبــا ينعكــس إجيابــا عــى املجمتــع واالقتصــاد".

البنك العربي يدعم مركز عالج امراض الكلى التابع لمستشفى النجاح الوطني الجامعي
قــدم البنــك العــريب دمعــه ملركــز عــاج أمــراض اللكــى التابــع

لملســؤولية االجمتاعيــة "معــا" نظــرًا للحاجــة املاســة

يف حمافظــة نابلــس يف عــاج اكفــة أمــراض وزراعة وغســيل

والــي تتســع حلــوايل ( )20رسيــرًا تســتقبل مــا يقــارب

ملستشــى النجــاح الوطــي اجلامــي الــذي مت اإلعــان عــن

تأسيســه مؤخــرًا والــذي يعتــر املركــز الوحيــد واملتخصــص
اللكــى ومتابعــة العــاج الــدوري اخلــاص هبــا.

ويــأيت هــذا الــدمع يف إطــار برنــاجم البنــك العــريب
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واملزتايــدة ملــرىض غســيل اللكــى .ويمشــل الــدمع املقــدم

مــن البنــك جتهــز صالــة عــاج باكمــل معداهتــا وأجهزهتــا
( )40مريضــا يوميــا.

البنك العربي يدعم قرى األطفال SOS
املبــادرات االجمتاعيــة اهلادفــة إىل توفــر الرعايــة واحليــاة

مضــن برناجمــه اخلــاص باملســؤولية االجمتاعيــة "معــا" قــدم

الكرميــة هلــذه الفئــة مــن األطفــال األيتــام وفاقــدي الرعايــة،

األرسيــة الالزمــة هلــم .ويــأيت هــذا الــدمع انطالقــا من حرص

تعلــم ومالبــس وطعــام وتغطيــة نفقاهتــم اليوميــة والطب ّيــة

البنــك العــريب دمعــه لرعايــة إحــدى بيــوت قــرى األطفــال
 SOSوالــي ُتعــى برعايــة األطفــال األيتــام وتوفــر الرعايــة

البنــك العــريب الــدامئ عــى تقــدمي الــدمع املتواصــل ملثــل هــذه

حيــث ســيقوم البنــك بتأمــن االحتياجــات األساســية مــن

لعــام اكمــل.

البنك العربي يفتتح فرع الخدمة الذاتية األول من نوعه في فلسطين

الغــي العطــاري ،وعــدد مــن املدعويــن ورجــال األمعــال.

افتتــح البنــك العــريب مؤخــرًا فــرع اخلدمــة الذاتيــة (Self-

واجلديــر ذكــره أن فــرع اخلدمــة الذاتيــة اجلديــد هــو الفــرع

رمقيــة متطــورة ملعمتديــه وتلبيــة احتياجاهتــم املرصفيــة

عــى مســتوى الوطــن الــذي يقــدم مجموعــة متاكملــة وشــاملة

 )Service Branchاجلديــد واألول مــن نوعــه يف فلســطني،
وذلــك يف إطــار حــرص البنــك عــى تقــدمي حلــول مرصفيــة

مبنهتــى اخلصوصيــة واألمــان.

رمق  34للبنــك العــريب يف فلســطني والفريــد مــن نوعــه
مــن اخلدمــات املرصفيــة الــي تــدار ذاتيــا مبنهتــى الهسولــة
واألمــان .حيــث يتوفــر فيــه جهــازي رصاف آيل تفاعــي

ومت افتتــاح الفــرع اجلديــد يف يح الطــرة – رام اهلل حتــت

وجهــازي رصاف آيل تقليــدي وجهــاز اخلدمــة الذاتيــة

والبــرة د .ليــى غنــام ورئيــس الغرفــة التجاريــة الســيد عبــد

بشــل فــوري ،إضافــة إىل شاشــات االســتعالم الرمقيــة.

رعايــة حمافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية ،الدكتــور فــراس
ملحم ،وحبضــور ومشــاركة حمافــظ حمافظــة رام اهلل

 Kioskالــذي يوفــر خدمــات طلــب واســتبدال البطاقــات
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بانورامـــا
إطالق خدمة  Apple Payفي فلسطين

أطلــق البنــك العــريب خدمــة " "Apple Payللدفــع بتقنيــة

 Apple Watchو  iPadو  Macإمتــام معليــات الــراء

وأكــر خصوصيــة .حيــث ســيمتكن معمتــدو البنــك الذيــن

بطاقــات البنــك العــريب مــع حمفظــة " "Appleاملتوفــرة

الالتالمســية ،كأول بنــك يطلــق هــذه اخلدمــة يف فلســطني
والــي تتيــح لملعمتديــن الدفــع بطريقــة بســيطة وآمنــة

ميتلكــون أجهــزة "  "Appleوالــي تمشــل  iPhoneو

باســتخدام هــذه اخلدمــة لــدى نقــاط البيــع ،أو الكرتونيــا
عــر التطبيقــات واملواقــع االلكرتونيــة وذلــك مــن خــال ربــط
عــى أجهزهتــم بشــل ســلس ورسيــع.

البنك العربي يدعم مشروع تمكين المرأة
ســامه البنــك العــريب مؤخــرًا بــدمع مــروع متكــن املــرأة

وحيســن
واملصاريــف ،ممــا يعــزّز قــم العيــش بكرامــة
ّ

للمتكــن االقتصــادي "متكــن" ومجعيــة "فائــض مــا

املنتجــة املعمتــدة عــى الــذات وليــس عــى املســاعدات.

مكــا مت اختيــار املســتفيدات مــن املــروع مضــن قاعــدة

خــال توفــر فــرص عيــش كرميــة هلــن .ويــأيت دمع البنــك

مــن ذوي الدخــل املتــدين حيــث قامــت مجعيــة فائــض مــا

اقتصاديــا بالتعــاون مــع املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية

لديــم" ،حيــث هيــدف املــروع إىل متكــن املــرأة اقتصاديًا
كوهنــا مســامهًا فاعـ ً
ا ورئيســيًا يف دخــل األرسة وذلــك من

العــريب هلــذ املــروع يف إطــار مســؤوليته املجمتعية واليت

تعــى مبحاربــة الفقــر وصـ ً
ـوال لتحقيــق التمنيــة املســتدامة

وتعزيــز االســتقرار االجمتــايع واالقتصــادي لملجمتــع
مــن خــال متكــن املــرأة والهنــوض مبشــاركهتا اقتصاديــا

واجمتاعيــا وثقافيــا بــدل العيــش عــى املســاعدات.

ومشــل املــروع توزيــع ( )21ماكينــة خياطــة إلعالــة
( )18أرسة ترأهســا نســاء ومســاعدهتن يف توفــر مصادر
دخــل دامئــة ألرسهــن وتغطيــة احتياجاهتــن مــن النفقــات
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املســتوى االجمتــايع العــام مــن خــال دمع مفهــوم األرس

بيانــات وزارة التمنيــة االجمتاعيــة ألرس ترأهســا نســاء
لديــم بإجــراء دراســة شــاملة حــول الوضــع القــامئ لــل
أرسة ونوعيــة احتياجهــا لملاكينــات وقدرهتــا عــى تنفيــذه

واســمرارية العمــل بــه.

ويف إطــار المتكــن وتطويــر املهــارات ،ســتقدم مؤسســة

"متكــن" التدريبــات الالزمــة مجليــع النســاء املســتفيدات

وذلــك هبــدف تطويــر قدراهتــن ومهاراهتــن يف ســوق العمــل
وإعدادهــن إلدارة املشــاريع والتســويق وتطويــر األمعــال

وغريهــا.

أوﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

INTLBM

INTLBM

2021
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بانورامـــا
بعد رفعه إلى  104.58مليون دوالر
البنــك الوطنــي ثانــي أكبــر بنــك فلســطيني مــن حيــث حجــم
رأس المــال المدفــوع
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -أعلــن البنــك الوطــي
عــن اســتمكال إجــراءات رفــع رأس مالــه املدفــوع ،بــإدراج

وقــال رئيــس جملــس إدارة البنــك الوطــي مســر زريــق،

إنــه عــى الــرمغ مــن تأثــر الوضــع االقتصــادي يف فلســطني
بتداعيــات جاحئــة كورونــا ،إال ان ذلــك مل يــزد مســامهي

أهســم الزيــادة والبالغــة  12.8مليــون هســم يف بورصــة

البنــك الوطــي إال ارصارًا عــى زيــادة اســتمثارمه يف

حيــث جحــم رأس املــال املدفــوع .جــاء ذلــك تنفيــذًا لقــرارات

الوطــي الفلســطيين ،مؤكــدًا أن رفــع رأس املــال مــن شــأنه

فلســطني ،ليبلــغ رأس مــال البنــك  104.59مليــون دوالر
أمريــي ،وليصبــح بذلــك ثــاين أكــر بنــك فلســطيين مــن

اهليئــة العامــة للبنــك الوطــي ،وبعــد إمتــام اجــراءات
االكتتــاب الثانــوي العــام بنجــاح وتغطيــة  % 93مــن

األهســم املطروحــة لالكتتــاب.

الوطــن مــن أجــل املســامهة يف بنــاء وتمنيــة االقتصــاد
مســاندة خطــط البنــك المطوحــة يف المنــو والتطــور ،حيــث
أصبــح يرتكــز إىل قاعــدة أكــر متانــة متكنــه مــن تجسيــل

جناحــات وإجنــازات جديــدة يف الســوق الفلســطيين.

البنك الوطني حافظاً ألموال وموجودات هيئة التقاعد الفلسطينية

وقــع البنــك الوطــي اتفاقيــة احلافــظ مــع هيئــة التقاعــد

عــى اكفــة اإلجــراءات املتعلقــة بالفوائــد ،واألربــاح ،واحلقوق

املاليــة وموجــودات اهليئــة .ومبوجــب االتفاقيــة ،ســيقوم

إدارة الفوائــض النقديــة والســيولة حســب تعلميــات اهليئــة

الفلســطينية ،والــي جتــدد تلكيــف البنــك بــإدارة احملفظــة
البنــك الوطــي بتقــدمي خدمــات احلفــظ مجليــع أمــوال
وممتلــات اهليئــة االســتمثارية واملاليــة ،واطــاع اهليئــة
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العائــدة عــى حمافظهــا املاليــة واالســتمثارية ،باإلضافــة إىل

والسياســة االســتمثارية هلــا.

تشمل حساب الشمول المالي والتوفير والجاري

البنك الوطني يطلق خدمة فتح الحسابات المصرفية عن بعد

متاشــيًا مــع اســراتيجيته يف تقــدمي خدمات رمقيــة متطورة،
أطلــق البنــك الوطــي خدمــة فتــح احلســابات املرصفيــة عــن

بعــد ( ،)Onboardingوالــي متكــن امجلهــور مــن فتــح
احلســابات اجلاريــة ،والتوفــر ،والمشــول املــايل ،بهسولــة

وأمــان باســتخدام التكنولوجيــا الرمقيــة يف أي وقــت ومــن

أي مــان حــى خــارج أوقــات الــدوام الرمســي.

وتعليقــا عــى ذلــك ،قــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك الوطــي
ســامة خليــل ،إن البنــك الوطــي هــو أول بنــك فلســطيين

يســتطيع إطــاق هــذه اخلدمــة ،وذلــك متاشــيًا مــع

وأكــد خليــل أن تطويــر اخلدمــات الرمقيــة البنكيــة تعــزز مــن

مــا هــو متطــور ومواكــب للتكنولوجيــا يف الصناعــة املرصفية

املواطنــن الفلســطينيني ،وتتخــى اجلغرافيــا واحلواجــز

اســراتيجيته للتكنولوجيــا الرمقيــة والراميــة إىل تقــدمي لك

وصــول اخلدمــات املرصفيــة إىل أكــر رشحيــة ممكنــة مــن

العامليــة إىل الســوق املــريف الفلســطيين.

لتصــل اىل أهلنــا أيمنــا وجــدوا يف أحنــاء الوطــن ،ليســامه

ذلــك بشــل مبــارش يف تعزيــز المشــول املايل يف فلســطني.

ضمن التعاون الذي يجمع البنك الوطني وFLOW
اختيار  3أفكار لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لبرنامج االحتضان
مضــن برنــاجم االحتضــان املتاكمــل حللــول التكنولوجيــا

لإلبــداع يف هــذا املجــال .وأشــار خليــل إىل أن اهلــدف

بالتعــاون مــع مرسعــة األمعــال ،Flow Accelerator

خلــق حلــول تكنولوجيــا ماليــة تســتطيع تهسيــل التعامــات
املاليــة للــراكت والبنــوك ،وأيضــا لملواطنــن الفلســطينيني

تقــدمي الــدمع الــازم هلــا بغيــة تطويرهــا وتطبيقهــا .ومضــت

مــن جانبــه ،أشــار املديــر التنفيــذي ملجموعــة االســتقرار

املاليــة  Fintech Campالــذي أطلقــه البنــك الوطــي

اختــارت جلنــة التحكــم  3أفــار حللــول تكنولوجيــا

ماليــة لملشــاركة يف برنــاجم االحتضــان املتاكمــل هبــدف

جلنــة التحكــم عــددًا مــن املختصــن واخلــراء يف املجــال،
باإلضافــة اىل اجلهــات الرمسيــة والرقابيــة.

الرئيــس مــن هــذا التعــاون مــع  Flowهــو املســامهة يف

بشــل أســايس.

املــايل يف ســلطة النقــد الفلســطينية إيــاد الزيتــاوي إىل

أمهيــة هــذه الفعاليــات يف الوصــول إىل الرياديــن ودمع

وتعليقــا عــى ذلــك ،أعــرب الرئيــس التنفيــذي للبنــك الوطــي

األفــار ذات العالقــة بالتكنولوجيــا املاليــة والرمقنــة ،ملــا

يف التكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني ،مشــرًا إىل أن العــامل

لملواطنــن مــن حيــث انتشــارها ورفــع جودهتــا وتقليــل

ســامة خليــل عــن ســعادته بوجــود أفــار رياديــة مبدعــة
قطــع شــوطًا كبــرًا يف هــذا املجــال ،إال أن العمــل بــه ال يزال
متواضعــا يف فلســطني ،مؤكــدًا عــى أمهية زيادة االســتمثار

بالتكنولوجيــا املاليــة وفتــح الطريــق أمــام الشــباب والشــابات

يف ذلــك مــن آثــار اجيابيــة عــى اخلدمــات املاليــة املقدمــة
التاكليــف والوقــت الــازم إلمتامهــا ،باإلضافــة إىل االعمتــاد

بدرجــة أقــل عــى التواصــل املبــارش لصــاحل اســتخدام

التطبيقــات واملنصــات اإللكرتونيــة ،وتقليــل تــداول النقــد
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وتعزيــز اســتخدام قنــوات الدفــع اإللكرتونيــة.

أمــا مديــر عــام اإلدارة العامــة خلدمــات المتويــل الرمقــي

واالبتــار يف هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية د.

بشــار أبــو زعــرور ،فأعلــن أن األفــار الفائــزة ذات العالقــة

بالقطــاع املــايل غــر املــريف ســتكون مؤهلــة لالســتقبال

واالحتضــان بشــل مــواز يف منصــة ابتكــر للتوجيــه الرقايب

يف اهليئــة ،باإلضافــة إىل توفــر منصــة ابتكــر مــا يلــزم
مــن دمع وتوجيــه رقــايب متهيــدًا الســتمكال واجنــاح الفكــرة
وإطالقهــا.

البنك الوطني يشارك في حملة الـ  16يوماً لمناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي

شــارك البنــك الوطــي مــع هيئــة األمم املتحــدة لملــرأة يف
فلســطني ،وعــدد مــن املؤسســات احملليــة والدوليــة ،مضــن
محلــة الـــ  16يومــا ملناهضــة اكفــة أشــال العنــف املبــي
عــى النــوع االجمتــايع .وجــاءت مشــاركة البنــك مــن خــال

سلســلة نشــاطات قــام هبــا مشلــت إضــاءة مبــى إدارتــه
العامــة باللــون الربتقــايل ،ووضــع رســائل توعيــة عــى

خمتلــف قنواتــه اإللكرتونيــة ومنصــات وســائل التواصــل
االجمتــايع ،وارتــداء موظفاتــه وموظفيــه للــون الربتقــايل،

تأكيــدًا عــى رفــض اكفــة أشــال العنــف املبــي عــى النوع
االجمتــايع ورفــع الــويع حــول ذلــك يف فلســطني.
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بانورامـــا
بنك األردن يكرم موظفيه الفائزين في مسابقة « البائع المتفوق»

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني -بطريقــة اســتثنائية وممــزة،

التفــوق مضــن أجــواء مفعمــة بالهبجــة والفــرح ،باإلضافــة إىل

قــام بنــك األردن -فــروع فلســطني ،بتكــرمي موظفيــه الفائزيــن يف

مشــاهبة ملوظــي قطــاع غــزة .وأكــد املديــر اإلقليمي لفــروع بنــك

لــدى املوظفــن ،وماكفــأة املمتزييــن مهنــم يف جمــال املبيعــات عــى

األردن يف فلســطني الســيد "حــامت فقهــاء" أن هــذا التكــرمي جــاء

مســابقة "البائــع املتفــوق ،The Best Seller"/والــي اكن قــد

أطلقهــا يف وقــت ســابق مــن العــام اجلــاري لتحفزي اجلهــود البيعية
مســتوى املوجــودات واملطلوبــات ومــن الفــروع اكفــة وفــرق البيــع
املبــارش .وتضمــن التكــرمي فعاليــات خمتلفــة نمظــت خــال يــوم

فقــرات ترفهييــة متعــددة ودعــوة عــى الغــداء ،تزامنــت مــع فعاليــات

تقديــرًا جلهــود املوظفــن املمتزييــن ،وإخالصهــم يف معلهــم،
مركــزًا عــى أمهيــة التحفــز يف بيئــة العمــل ،وممتنيــا هلــم ولاكفــة
زمالهئــم مزيــدًا مــن التقــدم والنجــاح .وأعربــت مديــرة دائــرة

ترفهيــي اســتثنايئ بامتيــاز ملوظــي بنــك األردن املبدعــن يف

املــوارد البرشيــة لفــروع بنــك األردن يف فلســطني ،الســيدة "رميــا

مــع "بوصلــة لتنظــم الفعاليــات" ،مت خالهلــا تكــرمي الفائزيــن عــى

احلســن" عــن ســعادهتا بــاألداء املمــز ملوظــي بنــك األردن بالــرمغ

الضفــة وقطــاع غــزة ،حيــث مشلــت رحلــة إىل الداخــل بالتعــاون
مــن خيــت يف وســط البحــر ،وتســلميهم هشــادات التقديــر ودروع

مــن التحديــات العديــدة الــي مــرت خــال الفــرات األخــرة ،ال

ســما التعقيــدات الــي تزامنــت مــع أزمــة جاحئــة فايــروس كورونــا
العامليــة.

ويطلق حملة لتحديث بيانات العمالء

أطلــق بنــك األردن محلــة لتحديــث بيانــات العمــاء ،حتــت شــعار

معقبــا عــى هــذه امحللــة ،قــال املديــر اإلقليمي لفــروع بنــك األردن

مــن حــرص البنــك الــدامئ عــى تقــدمي حلــول ماليــة شــاملة مــن

يف البقــاء عــى اتصــال دامئ مــع معالئــه ،وتوفــر أفضــل اخلدمــات

(حـ ّدث بياناتــك وادخــل الحســب عــى .)PS4ويــأيت ذلــك انطالقــا
خــال قنــوات خدمــة عاليــة اجلــودة والكفــاءة ،ولتجشيــع العمــاء

عــى إجــراء هــذا التحديــث املهــم ،أعلــن البنــك عــن الحســب عــى

جوائــز باليستيشــن  4لــل مــن يقــوم بتحديــث بياناتــه.
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يف فلســطني الســيد حــامت فقهــاء" ،يــويل بنــك األردن أمهيــة كبــرة
واحللــول املاليــة هلــم ،حيــث نســى دامئــا إىل تقــدمي خدماتنــا
لعمالئنــا بأعــى مســتويات اجلــودة و الدقــة ،والشــفافية والثقــة".

بنك األردن يطلق حملة لتمويل السيارات
أطلــق بنــك األردن محلــة لمتويــل رشاء الســيارات بالتعــاون

مــع رشكــة قـ ّرش موتــور مــول ،محتــل عنــوان "مــش عــرض
عــادي" .تتضمــن امحللــة تقــدمي مزايــا خاصــة لملوظفــن

مــن ذوي الدخــل املتوســط مــن القطاعــن العــام واخلــاص
احملولــة رواتهبــم ســواء لــدى بنــك األردن أو بنــوك أخــرى،
للحصــول عــى ســيارة "شــفروليه ســبارك" بدفعــة هشريــة

تبــدأ مــن  919شــيقال .وقــال املديــر اإلقليمي لفــروع بنــك
األردن يف فلســطني حــامت فقهــاء" :حنــرص يف بنــك األردن
عــى طــرح محــات ممــزة ومنافســة يف آن واحــد ،وتلــي

احتياجــات ومتطلبــات العمــاء املختلفــة" ،مضي ًفــا أن امحللة
اجلديــدة بالتعــاون مــع رشكــة قــرش موتــور مــول ســمكن

الفــات مــن ذوي الدخــل املتوســط مــن اقتنــاء ســيارة
اقتصاديــة وعرصيــة ،مــع دفعــات هشريــة مرحيــة تتناســب
مــع قميــة الدخــل وقــدرة العميــل عــى الســداد.

مــن ناحيتــه ،أكــد رئيــس جملــس إدارة رشكــة قـ ّرش موتــور
مــول ،عدنــان ق ـ ّرش ،أن هــذه امحللــة تعتــر نوعيــة كوهنــا

تســهدف رشحيــة مهمــة مــن املجمتــع أصبــح بإماكهنــم
ـرة.
احلصــول عــى ســيارة مبــزات ورشوط ميـ ّ

ويسلم كراسي كهربائية لعدد من ذوي االحتياجات الخاصة في محافظة رام اهلل والبيرة
ســمت حمافــظ رام اهلل والبــرة د .ليــى غنــام واملديــر
اإلقليمي لفــروع بنــك األردن يف فلســطني الســيد حــامت

فقهــاء ،وحبضــور عــدد مــن مــدراء الدوائــر والفــروع يف
البنــك كــرايس كهربائيــة لعــدد مــن األخشــاص مــن ذوي
االحتياجــات اخلاصــة؛ وذلــك للتخفيــف مــن معاناهتــم
ومســاندهتم عــى احلركــة بهسولــة ويــر ،مقدمــة مكســامهة

جممتعيــة مــن بنــك األردن .وشــكرت احملافــظ غنــام بنــك
األردن عــى هــذه املســامهة الــي مــن شــأهنا التخفيــف

مــن معانــاة املســتفيدين مهنــا ،مشــيدة بــدور البنــك وتربعــه
السخي لتوفــر الكــرايس الكهربائيــة النابــع مــن مســؤوليته
االجمتاعيــة جتــاه الفــات األقــل حظــا الــي حتتــاج إىل

الــدمع واملســاندة املســمرة .مــن ناحيتــه ،أكــد فقهــاء عــى
أن ذوي االحتياجــات اخلاصــة جيــب أن حيظــوا برعايــة

هبــدف إظهــار طاقاهتــم وقدراهتــم ،مضيفــا" :مســؤوليتنا
االجمتاعيــة وواجبنــا األخــايق يف البنــك حيــم علينــا

باســمرار تكثيــف ومضاعفــة جهودنــا مــن أجــل تقــدمي
الــدمع الــازم لــذوي االحتياجــات اخلاصــة".

فائقــة واهمتــام ،لدجمهــم يف املجمتــع واحليــاة العامــة
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بنك االستثمار الفلسطيني يفتتح مكتبًا تمثيليًا في لندن

والتوســع االســراتيجي خــارج دولــة فلســطني ،وأن إدارة

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -يف خطــوة متقدمــة حنــو

البنــك مســمرة يف تطويــر العمــل املــريف حمليــا وعامليــا.

اخلارجيــة ،وبصفتــه بنـ ً
ـا فلســطينيًا رائــدًا ومبــادرًا ،أعلــن

لنــدن ،كبنــك فلســطيين يتواجــد باململكــة املتحــدة ،والــذي

الســوق املــريف اخلــاريج ،وانطالقــا مــن اســراتيجية

البنــك يف التواجــد العاملــي وتطويــر العالقــات املرصفيــة
بنــك االســتمثار الفلســطيين عــن افتتــاح مكتــب متثيــي يف
مدينــة لنــدن عامصــة اململكــة املتحــدة ،ومت إطــاق نشــاط

املكتــب يف هشــر آب  ،2021وذلــك بعــد حصــول إدارة
البنــك عــى املوافقــات الالزمــة الفتتــاح املكتــب املذكــور.

ويف تــرحي لرئيــس جملــس إدارة البنــك الســيد عبــد

العزيــز أبــو ديــة ،أكــد فيــه عــى أن البنــك مســمر باالنتشــار
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وقــال أبــو ديــة "نفتخــر بافتتــاح البنــك مكتــب متثيــي يف

مــن شــأنه تطويــر وتعزيــز عالقــات البنك املرصفيــة اخلارجية
يف أوروبــا والعــامل ،وتعزيــز حضــور وتواجــد البنــك ونــر

امســه ،كبنــك فلســطيين يف وســط مــريف عاملــي ،مبــا

ينعكــس إجيابــا عــى اخلدمــات املقدمــة لعمــاء البنــك".

واختــم أبــو ديــة ترصحيــه بــأن البنــك يعمــل جبهــود حثيثــة

لتطويــر وتعزيــز خدماتــه املرصفيــة يف فلســطني ،واالرتقــاء

بــاألداء حنــو المتــز والكفــاءة ،مبــا يهســم يف منــو وتطــور

مملكــة البحرين/املنامــة الــذي افتتــح عــام  ،2016والــذي

مــن اجلديــر بالذكــر أن بنــك االســتمثار الفلســطيين هــو أول

املرصفيــة واملاليــة خلدمــة املتعاملــن معــه ،وليحتــل البنــك

خــارج دولــة فلســطني مــن خــال فرعــه اخلــاريج بعامصــة

خــارج البلــد األم خلدمــة أكــر رشحيــة مــن املتعاملــن.

االقتصــاد الوطــي.

بنــك فلســطيين يتفــرع وميــارس األمعــال املاليــة واملرصفيــة

هــو مثــرة جهــود متواصلــة لتطــور البنــك وتنويــع منتجاتــه

املاكنــة الالئقــة بــه مضــن البنــوك اإلقلمييــة والعامليــة بتفرعــه

تبرعات في مجال المسؤولية المجتمعية
ســعيًا مــن إدارة البنــك برتســيخ مبــادئ املســؤولية

عــور التحتــا ملــروع صيانــة وإنــارة امللعــب ،ومهنــا تقــدمي

األنشــطة املختلفــة ومهنــا الرياضيــة والتعلمييــة ،فقــد قــام

إضافــة للتــرع بلــوح تفاعــي ملدرســة ســانت جــورج مبدينــة

االجمتاعيــة ،وانطالقــا مــن السياســة املتبعــة يف دمع

البنــك منــذ بدايــة العــام اجلــاري بتقــدمي التربعــات والــدمع

املــايل لعــدة جهــات ،مهنــا تقــدمي الــدمع لنــادي شــباب بيــت

الــدمع لطلبــة حمتاجــن بتســديد األقســاط التعلمييــة هلــم،
رام اهلل.
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بانورامـــا
بنك القاهرة عمان
يرعى إقامة بازار الميالد
لسنة 2021

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -قــدم بنــك القاهرة

معــان دمعــه لرعيــة ديــر الالتــن يف بيــت ســاحور
مبحافظــة بيــت حلــم ،مــن أجــل املســامهة يف إقامــة

بــازار امليــاد لســنة  ،2021والــذي اســمر ملــدة
ثالثــة ايــام .وهــدف البــازار إىل إدخــال الهبجــة

لقلــوب النــاس واألطفــال مبناســبة حلــول عيــد امليــاد
املجيــد .ويســى بنــك القاهــرة معــان إىل تكريــس

أوارص الرشاكــة والتعــاون مــع خمتلــف مؤسســات املجمتــع،
وتعزيــز دورهــا املجمتــي واإلنســاين ،ويعتــر البنــك املســؤولية

االجمتاعيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن خطتــه اإلســراتيجية الــي تقــع
عــى عاتقــه جتــاه القطاعــات الــي حتتــاج الــدمع.

ويشارك في إضاءة شجرة الميالد في رام اهلل
ويف ســياق متصــل ،شــارك بنــك القاهــرة معــان ،ممث ـ ًا بالســيد

للعــام الرابــع عــر عــى التــوايل يف هشــر ديمســر ،حتضــرًا

البــازار امليــادي وإضــاءة جشــرة امليــاد املنظــم مــن رعيــة العائلــة

"ديــر الالتــن" مــن خــال إقامــة هــذا البــازار إىل إضفــاء روح

جوزيــف نســناس نائــب املديــر العام/املديــر اإلقليمي ،يف افتتــاح

املقدســة " ديــر الالتــن" يف مدينــة رام هلل.ويقــام البــازار
امليــادي اخلــري الســنوي لرعيــة العائلــة املقدســة يف رام هلل،

الحتفــاالت أعيــاد امليــاد املجيــدة .وتســى رعيــة العائلــة املقدســة

امليــاد والفــرح بــن النــاس واألطفــال ،وتعزيــز روح العطــاء والعمــل

امجلــايع بــن شــباب وشــابات الرعيــة.

ويختتم مشاركته في ورشة عمل تدريبية لطالبات مدرسة بنات فيصل الحسيني
اختــم بنــك القاهــرة معــان مؤخــرًا مشــاركته

يف ورشــة معــل تدريبيــة بالتعــاون مــع مؤسســة
اجنــاز فلســطني ،لطالبــات يف مدرســة بنــات
فيصــل احلســيين االساســية املختلطــة،

تمتحــور حــول املشــاريع الناحجــة والرياديــة
لســيدات فلســطينيات .وجــاءت مشــاركة بنــك

القاهــرة معــان مضــن برنــاجم "هــذه أمتنــا"

الفصــي الــذي نمظتــه مؤسســة إجناز فلســطني

لطالبــات الصــف الثامــن يف املدرســة والبالــغ عددهــن ()34
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طالبــة .وهيــدف الربنــاجم إلكســاب الطالبــات مهــارات االتصــال

والتواصــل وحتليــل املعلومــات والتفكــر االبــدايع مــا يزيــد مــن

ثقهتــن بأنفهســن ويهســم يف حتســن حتصيلهــن لتحقيــق ذاهتــن

منــاذج ناحجــة عــى ارض الواقــع لســيدات فلســطينيات لدهيــن

معــان ،تفاعـ ًا كبــرًا وملحوظــا لطالبــات املدرســة ،يف ظــل تواجــد

وحماولــة الســر عــى خطاهــن يف املســتقبل القريــب.

يف املســتقبل .وهشــدت الورشــة الــي شــارك فهيــا بنــك القاهــرة

مشــاريع ناحجــة يف الســوق ،يف خطــوة لالســتفادة مــن جتارهبــن

ويعلن عن الفائز بالجائزة الشهرية الرابعة في حملة «ربحك قدام عيونك»
حالــف احلــظ الســيدة وداد حســن امحــد ادويــدار ،مــن حمافظــة
أرحيــا ،بالفــوز باجلائــزة الهشريــة الرابعــة البالغــة  100ألــف دوالر
أمريــي ،مــن بنــك القاهــرة معــان ،مضــن محلــة "رحبــك قــدام
عيونــك" الــي أطلقهــا البنــك عــى حســابات التوفــر.
والســيدة وداد ادويــدار ربــة مــزل ،مدخــرة لــدى فــرع بنــك القاهــرة
معــان مبدينــة ارحيــا منــذ حنــو ()22عامــا ،حيــث قالــت بعــد
فوزهــا هبــذه اجلائــزة المثينــة ،إن شــعورها ال يوصــف وفرحهتــا
وفرحــة عائلهتــا هبــذا اخلــر كبــرة جــدا .وأشــارت الفائــزة ادويدار
إىل أهنــا املــرة األوىل الــي حيالفهــا احلــظ وتفــوز جبائــزة هبــذا
احلجــم مــن املــال .ملسو بنــك القاهــرة معــان أيضــا ،اجلائــزة
النقديــة للهشــر الســادس والبالغــة  100ألــف دوالر أمريــي،
للفائــزة الســيدة حســر جعفــر دمحم برغــويث ،املدخــرة لــدى فــرع
نابلــس الرئيــي .وقالــت الســيدة حســر برغــويث ،إهنــا شــعرت
بالســعادة والذهــول فــور قيــام ادارة بنــك القاهــرة معــان ،بإعالمهــا
بفوزهــا مببلــغ  100ألــف دوالر نقــدًا يف محلــة رحبــك قــدام عيونك،
مشــر ًة أهنــا مل تكــن تتوقــع أن تكــون مــن الراحبــن وأن مــا حصــل
مبثابــة املفاجــأة الســعيدة .وبينــت الفائــزة حســر برغــويث ،أهنــا
مدخــرة مــع بنــك القاهــرة معــان منــذ اليــوم األول الــذي مــارس
فيــه معلــه يف فلســطني ،ونصحــت املواطنــن واملوظفــن بتحويــل
رواتهبــم وفتــح حســابات توفــر يف بنــك القاهــرة معــان نظــرًا
للخدمــات املاليــة الرائعــة واملتنوعــة الــي يقدمهــا لعمالئــه .وأعلــن

البنــك ايضــا عــن أمســاء الفائزيــن يف األســبوع الثالــث والعرشيــن
جبائــزة الـــ  10اآلف دوالر امريــي ،يف محلة "رحبك قدام عيونك".
وحالــف احلــظ ،الســيد أرشف عيــى مــن حمافظــة نابلــس واملدخــر
يف فــرع شــارع فيصــل باملدينــة ،عــى حســاب التوفــر املشــرك
مــع اخوتــه (ربيــع فهمــي حســن عيــى ودمحم فهمــي حســن
عيــى) .وأعــرب الســيد أرشف عيــى ،عــن ســعادته وفرحتــه
بفــوزه جبائــزة الـــ  10آالف دوالر امريــي ،موجهــا الشــكر لبنــك
القاهــرة معــان إدارة وموظفــن .وذهبــت جائــزة األســبوع اخلامــس
والعرشيــن وبقميــة  10اآلف دوالر ،للســيد ســعد طاهــر عبــداهلل
القوامســي مــن حمافظــة اخلليــل واملدخــر يف فــرع عــن ســارة
باحملافظــة .ووجــه الســيد القوامســي ،شــكره وامتنانــه لبنــك
القاهــرة معــان ،معــرًا يف الوقــت ذاتــه عــن ســعادته الغامــرة بعــد

فــوزه جبائــزة  10االف دوالر امريــي .وأشــاد الفائــز ،باخلدمــات
املاليــة واملعاملــة احلســنة الــي يقدمهــا البنــك يف خمتلــف فروعــه
يف فلســطني ،واصفــا البنــك بأنــه األفضــل مــن حيــث اخلدمــات
وامحلــات الــي يقدمهــا لعمالئــه .وبــن الســيد ســعد ،أنــه مدخــر

لــدى بنــك القاهــرة معــان منــذ حنــو  15عامــا وهــو يعمــل يف
جمــال قطــع الســيارات ،وأشــاد مبــدى صــدق وإخــاص املوظفــن
العاملــن يف بنــك القاهــرة معــان ،ناحصــا املواطنــن باالدخــار يف
البنــك .وتســى محلــة "رحبــك قــدام عيونــك" إىل تجشيــع العمــاء
واملواطنــن عــى فتــح حســابات توفــر وتغذيــة حســاباهتم للدخــول

يف الحســب عــى اجلوائــز الهشريــة بقميــة  100ألــف دوالر
واجلوائــز األســبوعية بقميــة  10آالف دوالر.
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بانورامـــا
بنك القدس يختتم
رعايته ومشاركته في
إكسبوتك 2021

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -اختــم بنــك
القــدس هنايــة األســبوع الفائت رعايته االســراتيجية

لفعاليــات أســبوع فلســطني التكنولــويج الســابع
عــر "أكســبوتك  "2021والــذي أقــم بالزتامــن

مــع رام هلل وغــزة حتــت شــعار التحــول الرمقــي،

بتنظــم مــن احتــاد رشاكت أنمظــة املعلومــات
الفلســطينية "بيتــا" وحتــت رعايــة خفامــة الرئيــس

محمــود عبــاس وحبضــور دولــة رئيــس الــوزراء د .دمحم

هلــذا العــام يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــت شــعار

إضافــة إىل خــراء رشاكت أنمظــة املعلومــات والتكنولوجيــا

التنظمييــة واملهنيــن واخلــراء مــن أجــل دراســة اإلماكنــات

اشــتية ومبشــاركة واســعة مــن احلكومــة والقطــاع اخلــاص،

يف فلســطني والعــامل .الرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس
صــاح هــديم قــال يف لكمتــه" :إن انعقــاد إكســبوتك

"التحــول الرمقــي" مــن شــأنه إفســاح املجــال للجهــات

احملمتلــة للتكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني.

بنك القدس أفضل مصرف من حيث مؤشرات األداء العام في فلسطين للعام »2021

منــح االحتــاد الــدويل لملرصفيــن العــرب ،بنــك القــدس جائــزة
"أفضــل مــرف مــن حيــث مــؤرشات األداء العــام يف فلســطني

للعــام  2021جــاء ذلــك خــال إحتفاليــة ُعقــدت يف العامصــة
اللبنانيــة بــروت ،ونمظهــا اإلحتــاد الــدويل لملرصفيــن العــرب

مبناســبة الذكــرى اخلامســة عــرة عــى تأســيس االحتــاد،
حبضــور حشــد كبــر مــن القيــادات املرصفيــة العربيــة ،ختللهــا

توزيــع جوائــز المتــز واإلجنــاز املــريف العــريب للعــام 2021
وتســم اجلائــزة الرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس صــاح هــديم

 ،حبضــور حمافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية د .فــراس ملحم
ورئيــس جملــس إدارة احتــاد املصــارف العربيــة الشــيخ دمحم

اجلــراح الصبــاح و األمــن العــام لالحتــاد الــدويل لملرصفيــن

العــرب وســام فتــوح.
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تكريــم بنــك القــدس لرعايتــه المنتــدى الوطنــي
الســادس» التحــول نحــو اإلبــداع»

ســم رئيــس املجلــس األعــى لإلبــداع والمتــز املهنــدس عدنــان

مســارة درعــا تكرمييــا للرئيــس التنفيــذي لبنــك القــدس صــاح
هــديم وذلــك عــن رعايــة البنــك االســراتيجية لفعاليــات املنتــدى

الوطــي الســادس بعنــوان "التحــول حنــو اإلبــداع ".

جــاء ذلــك خــال افتتــاح فعاليــات املنتــدى الــذي ينمظــه املجلــس
األعــى لإلبــداع والمتــز والــذي ُعقــد حتــت رعايــة خفامــة الرئيــس

محمــود عبــاس وحــره ممثــا عــن الرئيــس نائــب رئيــس الــوزراء
زيــاد أبــو معــرو وحبضــور ومشــاركة عــدد مــن الــوزراء وأحصــاب
االختصــاص يف القطــاع احلكــويم واخلــاص ،وذك خــال يــويم

 11و 12اكنــون األول يف مبــى اهلــال األمحــر يف مدينــة البــرة.

بنك القدس ووزارة شؤون القدس يبحثان سبل التعاون
اســتقبل وزيــر شــؤون القــدس فــادي اهلــديم يف مكتبــه وفــدا

مــن بنــك القــدس ،برائســة الرئيــس التنفيــذي للبنــك صــاح هــديم
يرافقــه عــدد مــن املــدراء واملســوؤلني.

واســتعرض الطرفــان خــال اللقــاء ،أمهيــة واحتياجــات مدينــة

القــدس ،مبينــن أوجــه التعــاون والــدمع واالســتفادة املُمكنــة مــن
اخلــرات واالستشــارات الــي ميكــن تقدميهــا ألهــايل ومدينــة

القــدس مــن قبــل بنــك القــدس.

بنك القدس الراعي الرسمي لنادي جبل المكبر المقدسي لكرة القدم
أعلــن بنــك القــدس ،عــن تقدميــه الــدمع والرعايــة لنــادي جبــل

املكــر املقــديس لكــرة القــدم وذلــك مضــن إســراتيجته يف إطــار
املســؤولية االجمتاعيــة اهلادفــة إىل دمع الرياضــة والشــباب

جــاء ذلــك خــال حفــل توقيــع إتفاقيــة الرعايــة الــذي أقــم أمــس

يف ملعــب فيصــل احلســيين يف منطقــة الــرام ،حبضــور الرئيــس

التنفيــذي لبنــك القــدس ،صــاح هــديم يرافقــه عــدد مــن املــدراء
واملســؤولني ،ورئيــس نــادي جبــل املكــر املقــديس مــراد عــان

وعــدد مــن أعضــاء اهليئــة اإلداريــة للنــادي واجلهــاز الفــي
والالعبــن ،ولفيــف مــن الصحافيــن.
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بانورامـــا
لـيصل إلى  217.4مليون دوالر

بنك فلسطين ُيعلن عن
المكتتب
رفع رأس ماله ُ
به عبر إصدار خاص
ألسهم  FISEAالفرنسية

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -أعلــن بنــك
فلســطني عــن إدراج أهســم جديــدة إمتامــا التفاقيــة

دخــول مؤسســة  FISEAالفرنســية "فاســيليتيه

دانفيســتيمسون ايــه دو ســوتيان او انرتبريــز او
فريــك" التابعــة ملؤسســة بروباركــو ،Proparco

كرشيــك ومســتمثر اســراتيجي مــع البنــك يف اخلامــس

أمريكيــا اســتنادًا لنــرة اإلصــدار املوافــق علهيــا مــن قبــل

املــال املدفــوع لبنــك فلســطني إىل  217,433,527دوالرًا

موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية.

عــر مــن هشــر متــوز املــايض هــذا العــام ،لريتفــع رأس

هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية وبعــد احلصــول عــى

ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي
«إنترسكت» تختتم ورشة صناعة أفكار شركات التكنولوجيا المالية وتعلن فوز ثالث أفكار ريادية
بجوائز نقدية قدمتها مجموعة بنك فلسطين

اختمتــت حاضنــة إنرتســكت لريــادة األمعــال ،الــذراع

الريــادي ملجموعــة بنــك فلســطني ،هااكثــون ورشــة
صناعــة األفــار الرياديــة لــراكت التكنولوجيــا املاليــة

مبشــاركة ( )120رياديــا ورياديــة ،معلنـ ًـة عــن فــوز ثالث
أفــار رياديــة يف التكنولوجيــا املاليــة .وجــرى تنظــم
اهلااكثــون عــى مــدى ثالثــة أيــام يف مقــر مجعيــة اهلالل
األمحــر مبدينــة البــرة ،وذلــك مضــن فعاليــات أســبوع

الريــادة العاملــي ،والــي نمظهتــا رشكــة "منــو فلســطني
للحلــول التطويريــة" برعايــة رئيســية مــن مجموعــة بنــك
فلســطني.
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سعياً إلى تكريس التواجد الفلسطيني على خارطة الريادة الدولية
مجموعة بنك فلسطين الراعي الرئيسي ألسبوع الريادة العالمي في فلسطين
قدمــت مجموعــة بنــك فلســطني الرعايــة الرئيســية لفعاليــات
أســبوع الريــادة العاملــي يف فلســطني والــذي انعقــد يف

الفــرة مــن  14-7مــن ترشيــن الثــاين املــايض بتنظــم مــن
رشكــة "منــو فلســطني للحلــول التطويريــة" .وجــرى إطــاق

فعاليــات أســبوع الريــادة العاملــي مــن احلديقــة التكنولوجيــة
الفلســطينية–اهلندية “تكنوبــارك” يف بريزيــت مشــال مدينــة

رام اهلل ،وذلــك حتــت رعايــة وحضــور معــايل املهنــدس
أســامة الســعداوي وزيــر الريــادة والمتكــن ،ومبشــاركة

ممثلــن عــن مجموعــة بنــك فلســطني ،إضافــة إىل مشــاركة
واســعة مــن الرياديــن وأحصــاب الــراكت الناشــئة

واملؤسســات املعنيــة والــراكت احملليــة واملؤسســات

الدوليــة واإلعالميــن.

دعماً الستدامة المشاريع النسوية في فلسطين
بنك فلسطين يقدم رعاية حصرية لفعاليات «بازار اإلصرار الثاني» في بيت لحم

قــدم بنــك فلســطني ،مضــن برنــاجم فلســطينية ،رعايــة

نمظتــه وزارة االقتصــاد الوطــي يف إطــار فعاليــات اليــوم

لنواصــل املشــوار  "2مبشــاركة ( )70ســيدة رياديــة ،والذي

حنــو دمع املشــاريع النســوية ومضــان اســتدامهتا.

حرصيــة لفعاليــات البــازار النســوي الثاين بعنــوان "إرصار

الوطــي لــدمع املنتــج الفلســطيين ،وذلــك تنفيــذًا لرؤيــة البنــك
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بانورامـــا
نظمه االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى
بنك فلسطين يرعى سباق الضاحية األول لمدارس «األونروا» في أريحا
قــدم بنــك فلســطني رعايــة حرصيــة
ملارثــون ســباق الضاحيــة ملــدارس واكلــة
غــوث وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني

"األونــروا" ،الــذي انطلقــت فعالياتــه يف

مدينــة أرحيــا ،حتــت رعايــة وحضــور
رئيــس اللجنــة األوملبيــة الفريــق جربيــل
الرجــوب ،وبتنظــم مــن االحتــاد

الفلســطيين أللعــاب القــوى ،مضــن

التصفيــات الهنائيــة للبطــوالت الداخليــة

الــي نمظهتــا مــدارس الواكلــة لطلبهتــا.

للمساهمة في استدامة المؤسسات الفنية والثقافية في مدينة القدس
برعاية بنك فلسطين ...حوش الفن يفتتح معرضه األول تحت عنوان «وما زلنا نخطو نحوها»

قــدم بنــك فلســطني رعايتــه حلــوش الفــن الفلســطيين يف
افتتــاح معرضــه األول ،بعــد غيــاب ،والــذي محــل عنــوان

"ومــا زلنــا خنطــو حنوهــا" ،بالزتامــن مــع االحتفــال مبيــاد ِه
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اخلامــس عــر ،واإلعــان عــن إطاللتــه املتنوعــة واجلديــدة،

الــي تنجســم ورؤيتــه ومســرته

ﺟﻬﺎز اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻨﻚ اﻷردن

ﻣﺘﻮﻓﺮ اﻵن

ﻟﻠﺘﺠﺎر وﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ

1700587777
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بانورامـــا
جهود متواصلة
نحو رقمنة الخدمات
المصرفية للبنك
األهلي
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -مضــن

ســعيه لتقــدمي حلــول مرصفيــة مبتكــرة

مجلهــور معمتديــه ،وقــع البنــك األهــي

ورشكــة  PalPayألنمظــة وحلــول الدفــع اإللكــروين اآلمنــة،

لعــدد كبــر مــن املفوتريــن مبــا يمشــل البلديــات ،ومــزودي

أيلــول املــايض ،إميانــا مــن البنــك بــرورة تعزيــز اخلدمات

القطاعــات ،مــن خــال اســتخدام أحــدث التقنيــات واملعايــر

اتفاقيــة تعــاون مشــرك لتقــدمي خدمــات التســديد اآليل

للفواتــر مــن خــال اخلدمــات اإللكرتونيــة للبنــك ،يف مطلــع
اإللكرتونيــة الــي يقدمهــا ملعمتديــه وتوســيع نطاقهــا .وتبعــا

لتوقيــع هــذه االتفاقيــة ،ســيتيح البنــك ملعمتديــه مــن خــال
خدماتــه اإللكرتونيــة إماكنيــة تســديد أقســاط اجلامعــات

ومؤسســات اإلقــراض الصغــر ،إىل جانــب ســداد الفواتــر
اخلدمــات ،باإلضافــة للعديــد مــن جتــار التجزئــة يف خمتلــف
العامليــة والضوابــط األمنيــة والرقابيــة املعمتــدة يف هــذا
املجــال ،ومبــا يمتــاىش مــع تعلميــات الســادة ســلطة النقــد

الفلســطينية.

البنك األهلي يطلق الموقع اإللكتروني لفروع فلسطين
ً
واســتمكاال لتعزيــزه لقنــوات خدمــة معمتديــه والتواصــل معهــم،
أطلــق البنــك األهــي األردين يف ترشيــن الثــاين مــن العــام

 2021موقعــه اإللكــروين اجلديــد بعنــوان  ahli.com.psالــذي
مت اســتحداثه وتطويــره ليقــدم حمتــوى ومزايــا وتطبيقــات نوعيــة
موجهــة ملعمتديــه يف فلســطني.

ويوفــر األهــي ملعمتديــه مــن خــال املوقــع اإللكــروين اجلديــد باقة
مــن احللــول املرصفيــة الــي ختــدم املعمتديــن األفــراد والــراكت
واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،باإلضافــة إلثرائــه مبحتــوى

يعــزز مــن درايــة املعمتديــن باكفــة املنتجــات واخلدمــات وامحلــات
والعــروض الــي يقدمهــا البنــك ملختلــف الفــات والــراحئ ،مــع

اإلشــارة إىل أنــه مت تطويــر املوقــع ليخــدم ذوي االحتياجــات
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اخلاصــة مــن خــال توظيــف تقنيــات الــذاكء االصطنــايع يف

عــر صفحــة املوقــع اإللكــروين للبنــك ،واالســتدالل عــى مواقــع

خيــارات متعــددة للقــراءة والتصفــح مــع إماكنيــة تعديــل تبايــن

إلماكنيــة التقــدم بطلــب تأهيــل مورديــن إلكرتونيــا ،حيــث مت

قــراءة النصــوص باللغتــن العربيــة واإلجنلزييــة ،عــاوة عــى إتاحــة
األلــوان وأجحــام اخلطــوط يف اكفــة شاشــات املوقــع.

ومــن مضــن هــذه اخلدمــات توفــر املوقــع اإللكــروين ملــزة

االســتعالم عــن رمق اآليبــان اخلــاص باملعمتــد ،وإماكنيــة التواصــل

مــع البنــك باســتخدام تطبيقــات احملادثــة "مســنجر" و"واتســاب"

وألول مرة حصرياً لمعتمديه في فلسطين

أطلــق األهــي خدمــة "التقــدم بطلــب فتــح حســاب بنــي

الفــروع وأجهــزة الــراف اآليل التابعــة للبنــك ،هــذا باإلضافــة

تصمــم املوقــع حبيــث حيتــوي عــى أراكن متنوعــة لتخــدم خمتلــف
فــات املجمتــع مبــا يضــم املتعاملــن مــع البنــك اكملورديــن ،وغــر

املتعاملــن مــع البنــك اكملعمتديــن احملمتلــن.

اخلاصــة هبــم ،وإرفــاق املســتندات املطلوبــة .ومــن شــأن

هــذه اخلدمــة توفــر الوقــت واجلهــد عــى األخشــاص

جديــد إلكرتونيــا" مضــن خانــة "أهــي دجييتــال" ،حيــث

الراغبــن بفتــح حســاب جديــد لــدى البنــك خاصــة يف ظــل

خبطــوات بســيطة تضــم قــراءة الــروط ،وتعبئــة البيانــات

الوقائيــة والصحيــة.

أصبــح بإمــان األفــراد غــر املعمتديــن احلاليــن للبنــك

التقــدم بطلــب فتــح حســاب مــن خــال املوقــع اإللكــروين

اســمرار اجلاحئــة الــي حتــم رضورة االلــزام بالتعلميــات

ويشارك في فعالية التوعية المصرفية

يســى األهــي باســمرار لنــر وتعمــم رســائل توعويــة هتــدف

لرفــع مســتوى الــويع واإلدراك املــريف بــن مجهــور معمتديــه
واملتعاملــن مــع البنــك .وتأكيــدًا عــى توجهاتــه يف هــذا املجــال،

شــارك األهــي بالفعاليــة النوعيــة الــي نمظهتــا مجعيــة البنــوك يف

فلســطني بالتعــاون مــع جامعــة خضــوري يف طولكــرم يف الربــع
األخــر مــن العــام .وقــد ختلــل الفعاليــة جوانــب ممــزة تمشــل

النــدوة التثقيفيــة الــي شــارك خالهلــا األهــي بنقــدمي رشح مبســط
للطــاب حــول التهسيــات االئمتانيــة بأنواعهــا ،باإلضافــة للقاعــة

الــي تضمنــت عرضــا ملختلــف املنتجــات واخلدمــات املرصفيــة

الــي تقدمهــا البنــوك يف فلســطني ،وقــد شــارك األهــي يف القاعــة

بتقــدمي إجابــات الستفســارات الطــاب حــول البطاقــات بأنواعهــا،

إميانــا مــن البنــك بــدوره وانمتائــه جتــاه املجمتــع ،ورشحيــة

الطــاب بشــل خــاص ،لــدورمه يف بنــاء املســتقبل.

حضور متجدد ورؤية نحو األمام

واصــل األهــي تعزيــز حضــوره عــى مواقــع التواصــل االجمتــايع
املتنوعــة ،ومــن بيهنــا صفحــة البنــك عــى موقــع فيســبوك الــي

حــاز البنــك عــى توثيقهــا بالعالمــة الزرقــاء يف هشــر ترشيــن األول

مــن العــام  ،2021ليحتفــل البنــك مــع مجهــور متابعيــه بإطــاق

"مســابقات األهــي" األســبوعية عــى مــدار ســبعة أســابيع متتالية،
وقــد هشــدت هــذه املســابقات تفاعــ ًا اســتثنائيًا لــدى امجلهــور
الــذي شــارك بــدوره املنشــورات عــى نطــاق واســع.
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سلطة النقد الفلسطينية
محافظ سلطة النقد يشارك في قمة الخدمات المالية
اإلسالمية الخامسة عشرة
«التمويل اإلسالمي
والتحول الرقمي»
رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -شــارك حمافــظ

ســلطة النقــد الدكتــور فــراس ملحم بتــارخي
 ،2021/11/10يف مقــة اخلدمــات املاليــة
اإلســامية اخلامســة عــرة "المتويــل اإلســايم

والتحــول الرمقــي" ،والــي نمظهــا جملــس
اخلدمــات اإلســامية يف مدينــة جــدة باململكــة

واملراجعــة لملؤسســات املاليــة اإلســامية الســيد معــر أنصــاري،

العربيــة الســعودية ،حبضــور عــدد مــن حمافظــي البنــوك املركزيــة

قــال حمافــظ ســلطة النقــد إن التحــول الرمقــي عــى الــرمغ مــن

ويف لكمتــه خــال جلســة بعنــوان "املرونــة اإللكرتونيــة لملؤسســات

املاليــة اإلســامية :تنظــم األمــن الســيرباين واملامرســات

املصــارف املركزيــة لتعزيــز نســب المشــول املــايل وتنويــع اخلدمــات

الرقابيــة" ،الــي شــارك فهيــا رئيــس هيئــة ســوق رأس املــال

اجلهــات الرقابيــة مواكبــة التغــرات املتالحقــة يف هــذا املجــال

بنــك بنغــادش الســيد أبــو فــرح دمحم نــارص ،ونائــب حمافــظ

تغيــر اســراتيجياهتا خبصــوص الرقابــة عــى اكفــة اجلهــات

العربيــة ومديــري املؤسســات املرصفيــة العربيــة والعامليــة.

الســعودية الســيد دمحم بــن عبــد هلل الكوايــز ،ونائــب حمافــظ
بنــك نيجرييــا الســيدة عائشــة أمحــد ،وأمــن عــام هيئــة احملاســبة

أنــه أصبــح مضــن األهــداف االســراتيجية الــي تســى إلهيــا
املرصفيــة واملاليــة وتلبيــة احتياجــات العمــاء ،إال أنــه فــرض عــى

وبــذل اجلهــود املضاعفــة إلدارة املخاطــر الناشــئة ،كذلــك رضورة

اخلاضعــة هلــا.

سلطة النقد تنظم دورة تدريبية للصحفيين االقتصاديين بعنوان «المقاصة اإللكترونية وقراءة بيانات الشيكات»
نمظــت

ســلطة

النقــد،

بتــارخي

 2021/11/22مبقرهــا يف حمافظــة رام

اهلل والبــرة ،وبتــارخي 2021/11/30

مبقرهــا يف حمافظــة غــزة ،دورة تدريبيــة
للصحفيــن العاملــن يف جمــال الصحافــة
االقتصاديــة،

بعنــوان

"املقاصــة

اإللكرتونيــة وقــراءة بيانــات الشــياكت"

بالتعــاون مــع نقابــة الصحفيــن.
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وقــدم املدربــون مــن ســلطة النقــد رشحــا عــن املقاصــة
اإللكرتونيــة – الــي أطلقهتــا ســلطة النقــد مؤخــرًا  -وآليــة

معلهــا وأثــر معليــة التقــاص اإللكــروين عــى املتعاملــن
بالشــياكت ،وســوء اســتخدام الشــياكت وخماطــر الشــياكت
املعــادة عــى االســتقرار املــايل وتوجهــات ســلطة النقــد للحــد
مــن اســتخدام الشــياكت وخلــق أدوات بديلــة هلــا ،ورشحــا عــن
آليــة معــل نظــام الشــياكت املعــادة ،وعــن مكونــات هــذا النظــام

وآليــة تصنيــف العمــاء مــن خاللــه ومراحلهــا وعــن كيفيــة قــراءة

بيانــات الشــياكت مــن املوقــع اإللكــروين لســلطة النقــد ومقارنــة
تلــك البيانــات وحتليلهــا ،ونظــام التســويات الرضائيــة وآليــة

تنفيــذ التســوية للشــياكت املعــادة.

جديــر بالذكــر أن ســلطة النقــد قامــت ســابقًا بتنظــم ورشــات
معــل ودورات متخصصــة للصحفيــن ،يف ضــوء مذكــرة التفامه

املوقعــة مــع نقابــة الصحفيــن لتطويــر اإلعــام االقتصــادي.

سلطة النقد وشركات خدمات الدفع اإللكتروني تنظمان حملة للتعريف بالمحافظ اإللكترونية
يف إطــار اجلهــود الــي تبذهلــا ســلطة النقــد لتعزيــز التوعيــة
املرصفيــة واســتخدام خدمــات الدفــع اإللكــروين ،نمظــت ســلطة

النقــد بالتعــاون مــع رشاكت خدمــات الدفــع اإللكــروين وبعــض
املصــارف محلــة بتــارخي  ،2021/11/23للتعريــف باحملافــظ

اإللكرتونيــة ،وذلــك باســتضافة احلديقــة التكنولوجيــة الفلســطينية

اهلنديــة  - Techno Parkبــر زيــت.

وختلــل امحللــة الــي مت بهثــا مــن خــال قنــوات التواصــل
االجمتــايع ،تعريــف هبــذه الــراكت واخلدمــات الــي تقدمهــا عرب
احملفظــة اإللكرتونيــة ،وأســئلة ونقــاش عــام مــن املتابعــن ،حيــث

مت الحســب عــى مبلــغ عرشيــن ألــف شــيقل ،لـــ  100متابــع،

ممولــة مــن مــزودي خدمــات الدفــع اإللكــروين ،بواقــع  200شــيقل
لــل فائــز اكش عــى احملفظــة اإللكرتونيــة .مكــا شــارك البــث

التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة وتــدمع التحــول إىل اســتخدام

املبــارش عــدد مــن املؤثريــن عــى شــباكت التواصــل االجمتــايع.

التكنولوجيــا يف فلســطني وخاصــة اخلدمــات املاليــة واملرصفيــة

هــذه الفعاليــة هيــدف إىل نــر الثقافــة والتوعيــة خبدمــات الدفــع

باملنفعــة عــى االقتصــاد الوطــي كلك.

اســراتيجيات ســلطة النقــد لتطويــر وســائل الدفــع اإللكــروين

املصــارف ومؤسســات اإلقــراض املتخصــص مخــس رشاكت

وقــال حمافــظ ســلطة النقــد الدكتــور فــراس ملحم إن إطــاق

والدفــع اإللكــروين وتقليــل االعمتــاد عــى الدفــع النقــدي مبــا يعــود

اإللكــروين ،وخاصــة احملفظــة اإللكرتونيــة ،وهــو مــا ينجســم مــع

جديــر بالذكــر أنــه يعمــل يف الســوق الفلســطيين إىل جانــب

واالســراتيجية الوطنيــة للمشــول املــايل ،والــي هتــدف ملواكبــة

خدمــات دفــع إلكــروين حتــت رقابــة وإرشاف ســلطة النقــد.
العدد  88كانون أول 2021
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بيت البنوك
وقعتا اتفاقية تعاون بين الجانبين لتعزيز البحث العلمي في المجاالت
المشتركة

«جمعية البنوك في
فلسطين» و«خضوري»
تنظمان ندوة توعوية
حول الخدمات
المصرفية

رام هلل  -البنــوك يف فلســطني  -نمظــت مجعيــة البنــوك يف

لتطويــر قــدرات الطلبــة يف القضايــا املرصفيــة ،وتعزيــز البحــث

فلســطني بالرشاكــة مــع جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري

العلمي يف املجــاالت االقتصاديــة املختلفــة.

توعويــة يف املجــال املــريف لطلبــة لكيــة األمعــال واالقتصــاد يف

بشــار ياســن عــن اســراتيجية امجلعيــة ورؤيهتــا لبنــاء رشااكت

ممثلــة بلكيــة األمعــال واالقتصــاد وجملــس احتــاد الطلبــة ،نــدوة
اجلامعــة.

مــن جهتــه ،حتــدث املديــر العــام مجلعيــة البنــوك يف فلســطني أ.
مــع املجمتــع احملــي وخباصــة مؤسســات التعلــم العــايل ،مشــرًا

افتتــح رئيــس اجلامعــة أ .د .نــور الديــن أبــو الــرب مرحبــا

إىل أمهيــة القطــاع املــريف يف التمنيــة االقتصاديــة.

مشــرًا إىل أمهيــة التعــاون مــع خمتلــف املؤسســات الوطنيــة

موجوداتــه حنــو  21مليــار دوالر ،الفتــا إىل دور البنــوك يف

باحلضــور ،ممثنــا جهــود القامئــن عــى هــذه الفعاليــة املهمــة،
واخلاصــة واألهليــة مــن أجــل فتــح اآلفــاق أمــام الطلبــة ،ومهنــا

مجعيــة البنــوك العاملــة يف فلســطني الــي تنظــم هــذه الفعاليــة
بالرشاكــة مــع اجلامعــة مــن أجــل تعزيــز الــويع املعــريف لــدى

الطلبــة يف القضايــا املرصفيــة.

وأشــار أ .ياســن إىل متانــة اجلهــاز املــريف والــذي بلغــت
املســؤولية املجمتعيــة والــي زادت بنســبة  % 93خــال العــام

 2020مقارنــة مــع العــام .2019

بــدوره ،حتــدث مســاعد املديــر العــام للبنــك الوطــي أ.محمــود
نواهضــة عــن مجمــل اخلدمــات الــي تقدمهــا البنــوك العاملــة يف

وبــن أن اجلامعــة وقعــت اتفاقيــات عــدة لمتويــل مشــاريع الطلبــة

فلســطني .وتضمنــت النــدوة إلقــاء عــدة حمــارضات ،إذ حتدثــت

داعيــا طلبــة اجلامعــة إىل اســتغالل الفــرص املتاحــة واالنطــاق

املــري أ .إميــان عــاروري عــن أنــواع احلســابات البنكيــة

املبتكــرة ومتكيهنــم اقتصاديــة أثنــاء الدراســة ومــا بعــد التخــرج،

مهنــا إىل مشــاريع رياديــة تنقلهــم مــن باحثــن عــن العمــل إىل

أربــاب معــل ومشــغلني ،بشــل حيــدث فرقــا يف مســتقبلهم ويف

املجمتــع خاصــة يف الظــروف الصعبــة الــي نعيهشــا حتــت
االحتــال .وبــن معيــد لكيــة األمعــال واالقتصــاد أ.د .خالــد
الصويــص أمهيــة التعــاون بــن القطاعــن املــريف واألاكدميــي
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مديــر دائــرة التســويق والعالقــات العامــة يف البنــك العقــاري
ومزاياهــا .واســتعرض مديــر دائــرة الرقابــة عــى االئمتــان يف
البنــك األهــي األردين أ.عــامص عــودة عــن التهسيــات البنكيــة

وأنواعهــا ،ســواء تلــك الــي ختــدم األفــراد او الــي ختــدم
املؤسســات واملشــاريع الصغــرة.

فميــا قــدم مديــر دائــرة التســويق والعالقــات العامــة يف البنــك

اإلســايم الفلســطيين أ.إبراهــم

الســمان نبــذة عــن اخلدمــات

اإللكرتونيــة الــي تقدمهــا البنــوك.

وحتدثــت امللكفــة مبهــام مديــر
وحــدة البطاقــات -دائــرة العمليــات
املرصفيــة يف البنــك الوطــي أ.عــا

امجلــل حــول أنــواع البطاقــات
البنكيــة وأمهيهتــا كبديــل عــن

التعامــل النقــدي وكيفيــة احلفــاظ
عــى ســامهتا .يف غضــون ذلــك،

وقــع معيــد لكيــة األمعــال واالقتصــاد يف جامعــة فلســطني التقنيــة

واملرصفيــة ،باإلضافــة إىل تبــادل اخلــرات بــن الطرفــن ،وتنظــم

يف فلســطني أ .بشــار ياســن اتفاقيــة تعــاون بــن الطرفــن هتــدف

واملرصفيــة والترشيعــات النامظــة لذلــك ،وكذلــك دراســة تنفيــذ

خضــوري أ .د .خالــد الصويــص ،واملديــر العــام مجلعيــة البنــوك

إىل الهنــوض بالواقــع البحــي والتعليمي يف فلســطني مــن
دراســات وأحبــاث وتقاريــر واحصــاءات ،وذلــك تعزيــزًا ملســتويات

الــويع والثقافــة املاليــة واملرصفيــة والترشيعــات املرتبطــة هبــا لــدى

الطلبــة اجلامعيــن وغريهــا مــن املجــاالت ذات العالقــة بطبيعــة معــل

الطرفــن .وتنــص االتفاقيــة عــى التعــاون يف جمــاالت البحــث
العلمي يف جمــاالت االقتصــاد وإدارة األمعــال والعلــوم املاليــة

واملرصفيــة وعلــوم احملاســبة ،والقوانــن والترشيعــات املاليــة

فعاليــات مشــركة تعــزز قــدرات الطلبــة يف الــويع والثقافــة املاليــة
مشــاريع حبثيــة ونوعيــة مشــركة مبــا خيــدم مصلحــة الفريقــن

والصــاحل العــام .وأقــم معــرض مــريف اســتعرضت فيــه البنــوك

العاملــة يف فلســطني خدماهتــا مجلهــور الطلبــة ،وذلــك مبشــاركة:

بنــك فلســطني ،البنــك العــريب ،البنــك الوطــي ،البنــك اإلســايم
العــريب ،مــرف الصفــا ،بنــك القاهــرة معــان ،والبنــك األهــي

األردين ،والبنــك العقــاري املــري العــريب ،والبنــك االســايم

الفلســطيين ،وبنــك األردن ،وبنــك القــدس.

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعاً غير عادي

عقــدت اهليئــة العامــة مجلعيــة
البنــوك اجمتاعهــا غــر العــادي

رمق

()2021/123

بتــارخي

 2021/11/23يف مقــر امجلعيــة
باملاســيون مبدينــة رام هلل.

وتــرأس االجمتــاع رئيــس املجلــس

الســيد ماهــر املــري حبضــور

البنــوك األعضــاء ومديــر عــام
امجلعيــة الســيد بشــار ياســن.

وافتتــح اجللســة الســيد رئيــس

جملــس اإلدارة بعــد اكمتــال النصــاب القانــوين للهيئــة العامــة،

حيــث مت مناقشــة املوازنــة التقديريــة للجمعيــة والــي تضمنــت عــدة

فعاليــات وأنشــطة ســتنفذها امجلعيــة خــال العــام القــادم 2022م،
وذلــك باالســتناد إىل اخلطــة االســراتيجية الــي مت إقرارهــا ،وقــد

صادقــت اهليئــة عــى املوازنــة التقديريــة للعــام 2022م.
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بانورامـــا
مــن اجلديــر ذكــره أن اخلطــة االســرايتيجية احتــوت عــى مجموعة

الراهنــة الــي ميــر هبــا شــعبنا الفلســطيين باكفــة قطاعاتــه عــى

امجلعيــة وتعزيــز دورهــا يف خدمــة القطــاع املــريف.

بعمــل امجلعيــة.

مــن األهــداف االســرايتيجية الــي ستســامه يف حتقيــق رؤيــة
وحبثــت اهليئــة عــدة قضايا مرصفيــة يف ظل األوضــاع االقتصادية

رأهســا القطــاع املــريف ،مكــا ناقشــت مواضيــع ذات عالقــة

بالتعاون مع سلطة النقد
جمعية البنوك تعقد ورشة عمل حول « توقف استخدام سعر الفائدة الدولي»»LIBOR

عقــدت مجعيــة البنــوك يف فلســطني بالتعــاون مــع ســلطة النقــد

فميــا دعــا الســمرارية عقــد هــذه الورشــات التوعويــة مــن أجــل

الفائــدة الــدويل " ،"LIBORوذلــك يف مقــر امجلعيــة باملاســيون

التخلــص مــن املشــالك واملعيقــات الــي تواجهــه .وخــال الورشــة

الفلســطينية ،ورشــة معــل حــول موضــوع "توقــف اســتخدام ســعر

مبدينــة رام هلل .وحــر الورشــة مــدراء التهسيــات والدوائــر
القانونيــة وممثلــون عــن البنــوك العاملــة يف فلســطني .وأكــد
مديرعــام امجلعيــة بشــار ياســن عــى أمهيــة التوعيــة والتثقيــف

يف موضــوع "  ،"LIBORخاصــة مــع اقــراب توقــف العمــل بــه،

انشــاء األرضيــة اآلمنــة الــي تســاعد القطــاع املــريف عــى

قــدم املمثــل عــن ســلطة النقــد رايم مختــان ،عرضــا توضيحيــا

حــول  ،LIBORيبــن املعيقــات والتحديــات الــي يواجهاهــا القطــاع
املــريف الفلســطيين.

الهيئة العامة لجمعية البنوك تعقد اجتماعها السنوي العادي
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عقــدت اهليئــة العامــة مجلعيــة البنــوك اجمتاعهــا الســنوي
العــادي بتــارخي  2021/9/14يف مقــر امجلعيــة باملاســيون

رئيــس جملــس اإلدارة بعــد اكمتــال النصــاب القانــوين

مبدينــة رام هلل .وحــر االجمتــاع رئيــس املجلــس الســيد

عــن أمعــال امجلعيــة ونشــاطاهتا والبيانــات املاليــة وتقريــر

الســيد بشــار ياســن وممثلون عن ســلطة النقد الفلســطينية،

مكــا أقــرت خطــة العمــل واملوازنــة التقديريــة لعــام ،2021

واملستشــار القانــوين للجمعيــة .وافتتــح اجللســة الســيد

اخلــاريج.

ماهــر املــري واألعضــاء مــن البنــوك ومديــر عــام امجلعيــة
ووزارة االقتصــاد الوطــي ،ومدقــق احلســابات اخلــاريج،

للهيئــة العامــة ،وقــد متــت املصادقــة عــى التقريــر الســنوي

مدقــق احلســابات القانــوين لعــام .2020

ومتــت املوافقــة عــى إعــادة تعيــن مدقــق احلســابات

جمعية البنوك تشارك في اجتماع المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

شــاركت مجعيــة البنــوك يف فلســطني ،يــوم األربعــاء بتــارخي

 ،2021-12-15يف االجمتــاع  23لملجلــس االستشــاري
لإلحصــاءات الرمسيــة يف مقــر اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيين ،الــذي يناقــش اســراتيجية فلســطني للبيانــات
اإلحصائيــة  ،2026-2022والتعــداد الــزرايع ،وموازنــة

املجلــس للعــام .2022-2021

بــدوره ،أشــاد رئيــس الــوزراء د .دمحم اشــتية جبهــود
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء والزتامهــم وحرصهــم عــى

إصــدار ونــر املخرجــات اإلحصائيــة يف مواعيدهــا رمغ
الظــروف الســائدة خــال العامــن .2021-2020

مــن جانهبــا ،اســتعرضت رئيســة اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيين ،د .عــا عــوض ،جهــود اجلهــاز وحرصــه عــى

اســمرار العمــل بــرمغ جاحئــة كورونــا مــن خــال تنفيــذ

بعــض املســوح الدوريــة املهمــة وذلــك بالتوجــه حنــو أســاليب
جديــدة جبمــع البيانــات بواســطة اهلاتــف.
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مـــقــاالت

مـــقـــاالت
أهميــة التحكيــم في فض
المنازعات المصرفية
إن التحكــم وســيلة مــن وســائل حــل الزناعــات بالطــرق

الســمية ،وقــد أصبــح التوجــه للتحكــم يف الوقــت

احلــارض مــن أمه الوســائل يف التجــارة الدوليــة؛ لــي

جيلــب االســتمثار ويجشعــه ،فقــد ال جتــد عقــدًا مــن عقــود

عمر رمضان صبره*

التجــارة الدوليــة إال وقــد يشــرط عــى رشط التحكــم عنــد

وقــوع املنازعــات ،أو اخلالفــات بتفســر نصــوص العقــود
التجاريــة ،فقــد يتــذرع أحــد األطــراف لآلخــر بأنــه ال يعــرف

وقــد عرفــت حممكــة النقــض املرصيــة التحكــم" :اتفــاق

عــى عــرض نــزاع معــن عــى حممكــن أو هــو اتفــاق عــى

حــى ال يلجــأ للقضــاء يف تلــك الدولــة.

فيــه دون احملمكــة املختصــة بــه".

النظــام القانــوين والقضــايئ لدولتــه فيشــرط التحكــم

طــرح الــزاع عــى خشــص أو أخشــاص معينــن للفصــل

ويعــد قانــون التحكــم رمق ( )3للعــام  2000والحئتــه

وعرفــه الفقيــه املــري د .أمحــد أبــو الوفــا بأنــه "اتفــاق
عــى طــرح الــزاع عــى خشــص أو أخشــاص معينــن

إن مفهــوم التحكــم يتغــر مــن جممتــع إىل آخــر بســبب

إن التحكــم يعــد قضــا ًء مــن نــوع خــاص ولنــوع خــاص مــن

والقانونيــة ،فقــد عرفــت جملــة األحــام العدليــة (القانــون

التحكــم الداخــي والتحكــم الــدويل :إنّ قانــون

التنفيذيــة للعــام  2004هــو الترشيــع القانــوين الســاري
بفلســطني لاكفــة أمعــال التحكــم.

ليفصلــوا فيــه دون احملمكــة املختصــة".

اختــاف املفاهــم االجمتاعيــة والسياســية واالقتصاديــة

املنازعــات ،فقــد قســم الفقهــاء التحكــم إىل عــدة أنــواع:

اختــاذ اخلصمــن خشصــا آخــر حمكــا برضامهــا ،لفصــل

-1

املــدين املطبــق يف فلســطني) التحكــم" :عبــارة عــن

التحكــم الفلســطيين يف املــادة ( )3قــد حــدد احلــدود

احملــددة بــن التحكــم الداخــي والتحكــم الــدويل،

بضــم املــم وفتــح احلــاء وتشــديد الــاف املفتوحــة".

بالتجــارة اخلارجيــة ،عملــا بــأن القانــون مشــل املنازعــات

خصومهتــا ودعوامهــا ،ويقــال لذلــك َحـ َ
ومــم
ـم بفتحتــن ُ

فالتحكــم الداخــي هــو الــذي جيري يف فلســطني ،وال يتعلق

وقــد عــرف القانــون الفلســطيين التحكــم " :اتفــاق التحكــم

التجاريــة واملدنيــة ،فإنــه أيضــا مــان صــدور احلــم (يه

هــو اتفــاق بــن طرفــن أو أكــر يقــي بإحالــة لك أو بعــض

الدولــة الــي اتفــق األطــراف عــى أن تكــون مقــر التحكــم)

املنازعــات الــي نشــأت أو قــد تنشــأ بشــأن عالقــة قانونيــة

هــو الــذي حيــدد بيهنــا ،فــإن اكن يف فلســطني ُعـ ّد داخليــا.

اتفــاق التحكــم يف صــورة رشط حتكــم وارد يف عقــد أو

للزناعــات الــي تكــون فهيــا أكــر مــن دولــة ،فالتحكــم

معينــة تعاقديــة اكنــت أو غــر تعاقديــة ،وجيــوز أن يكــون

أمــا التحكــم الــدويل فإنــه هــو ذلــك التحكــم الــذي خيضــع

اتفــاق منفصــل".

الــدويل التجــاري هــو مــا ينصــب عــى املعامــات التجاريــة.

وقــد حــدد القانــون الفلســطيين مــى يكــون التحكــم دوليــا،
80
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كأن يكــون الــزاع التجــاري مرتبطــا بالتجــارة الدوليــة .اخل

ما يه أمهية التحكمي املرصيف؟

 - 2التحكــم احلــر والتحكــم املؤســي :يعــد التحكــم

املرصفيــة ،حيــث إن القانــون هــو الــذي يسمح بالعمــل

حســب نــص املــادة.

احلــر "اخلــاص" هــو ذلــك التحكــم الــذي يقــوم عــى حريــة

االختيــار فأطــراف الــزاع يلجــأوا لملحمكــن بإرادهتــم

وباختيــارمه لملحــم ،ومه الذيــن خيتــارون اإلجــراءات ،ومه

خيتــارون طريــق التحكــم باختيــارمه احلــر دون االلــزام
بإجــراءات خاصــة باملؤسســات.

يعــد القضــاء هــو األصــل يف الدولــة لفــض املنازعــات
للتســوية القضائيــة والتحكــم؛ للنظــر يف فــض املنازعــات
باإلضافــة للقضــاء ،ومــن أمهيــة ومزايــا التحكــم ألطــراف
الزناعــات مــا يــي:

 - 1حتقيق الرسعة والهسولة يف فض املنازعات:

إن القضــاء العــادي ي ّتبــع مجموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة

أمــا التحكــم املؤســي فهــو ذلــك التحكــم الــذي حيــال

والشــلية؛ للحفــاظ عــى املراكــز القانونيــة وحتقيــق

بإجــراء التحكــم وفــق النظــام الداخــي هلــا ،ويكــون

لك ذلــك يــؤدي إلطالــة أمــد التقــايض حــى ميكــن أن

التحكــم فيــه إىل مؤسســة حيــث تقــوم هــذه املؤسســة
متخصصــا ،ويلجــأ املتخامصــون

لملؤسســات؛ العتقــادمه بأنــه أكــر
احرتافيــة وقــدرة عــى ســامة

املبــادئ العامــة للتقــايض ووجــود التقــايض عــى درجتــن،

يصــل إىل ســنوات ،وهــذا األمــر ال يكــون مناســبًا لفــض
املنازعــات التجاريــة الــي حتتــاج للرسعــة ،وكذلــك لتحقيــق
الفــرص البديلــة فيلجــأ إىل التحكــم وفــق
اإلجــراءات الــي حت ّددهــا األطــراف؛

اإلجــراءات.

ولكــن يف حــال عــدم

عملًا بأن

االتفــاق يقــوم

مراكز

احملــم ّ
باتــاذ

التحكمي

بالعرشات

حول العامل ،كغرفة التجارة الدولية بباريس ،واملركز

ا إل جــر ا ء ا ت

املناســبة للــزاع ،عملــا بــأن

اإلقليمي للتحكمي التجاري الدويل بالقاهرة ،ومركز القدس

التحكــم يــم وفــق مــدة زمنيــة حمــدده وقصــرة ،ويــم يف

 - 3التحكمي األجنيب:

يــم الطعــن يف القــرارات التحكمييــة ّ
إل بقــرارات البطــان.

للتحكمي بفلسطني ...اخل.

أي وقــت ،ويف أي مــان ،وكذلــك هسولــة يف اإلجــراءات ،وال

اســتنادًا لقانــون التحكــم الفلســطيين الفقــرة الثالثــة
مــن مــادة ( )3حيــث إن التحكــم عندمــا جيــري خــارج

لك هــذه اإلجــراءات الثانويــة ال هيــم هبــا احملــم؛ ولكــن

فلســطني يكــون أجنبيــا؛ اعمتــد املــرع يف حتديــد التحكــم

يكــون لــدى نظــام حتكيمي خــاص باملؤسســة.

كأجنــي ،وهــذا مــا أخــذ بــه املــرع الفلســطيين؛ ولكــن

 - 2الرسية:

األجنــي عــى املعيــار اجلغــرايف؛ لــي يــم حتديــده

باملقارنــة مــع املــرع املــري فقــد أخــذ معياريــن ،مهــا:
أن يكــون التحكــم خــارج مــر ،وأن يكــون القانــون املطبــق

عــى الــزاع هــو قانــون أجنــي.

هيلع أن هيــم باإلجــراءات الرئيســة ،والتحكــم املؤســي

إن التحكــم هــو حتكــم رسي ،وال ّ
يطلــع هيلع إال احملــم
واملتخامصــون؛ عكــس القضــاء العــادي الــذي يكــون علنيــا،
واحلــم القضــايئ دامئــا يصــدر بشــل علــي ،أمــا حــم

التحكــم فيكــون رسيــا.

قانــون التحكــم الفلســطيين باملــادة ( )41منــه قــد فرضــت
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أهمية التحكيم في فض المنازعات المصرفية

الرسيــة وعــدم النــر ّ
إل مبوافقــة األطــراف أو احملمكــة

بعــض العيــوب الــي تعيــق التحكــم ،مهنا:

الــزاع.

إن القضــاة ال يجشعــون عــى التحكــم ،وال يدمعونــه؛ بــل

املختصــة ،وكذلــك الالحئــة التنفيذيــة لقانــون التحكــم قــد

فرضــت الرسيــة بعقــد اجللســات ّ
إل مبوافقــة أطــراف

 - 1غياب الويع مبعرفة التحكمي:

إن ثقافــة التحكــم يف فلســطني مــا زالــت ضعيفــة؛ حيــث

والتحكــم باملصــارف اإلســامية حيافــظ عــى الرسيــة بــن

حــى التســوية القضائيــة غــر فعالــة يف فلســطني ،مــع

واحملمكــن ،عكــس القضــاء.

أصــول احملامكــات املدنيــة والتجاريــة ،وكذلــك وزارة العــدل

األطــراف املتنازعــة ،وال ّ
يطلــع علهيــا أحــد غــر األطــراف
 - 3احملافظة عىل العالقات املستقبلية ألطراف الزناع:

العــم بأهنــا مــن اختصاصــات القــايض مضــن قانــون
الفلســطينية ال تقــوم بــدور تــويع تثقيــي بشــل فعــال،

إن التحكــم هــو مــزة ألطــراف الــزاع عنــد اللجــوء إىل

وكذلــك مجعيــة احملمكــن الفلســطينية مازالــت ال تقــوم

عــى العالقــات املســتقبلية ،وال يؤجــج البغضــاء بــن

التحكــم ودوره وثقافتــه حــى حيقــق اهلــدف.

التحكــم بعيــدًا عــن القضــاء؛ فالتحكــم هنــا يبــى حمافظــا
األطــراف ،والتحكــم بــن الــراكء بــراكت األخشــاص،
وكذلــك بالــراكت العائليــة يبــي حمافظــا عــى العالقــات

املســتقبلية بيهنــا ،وحيــل اخلــاف بطريــق وديــة ،وإن

التحكــم ينظــر إىل أمهيــة العالقــة احلاليــة واملســتقبلية

للــراكء املتخامصــن ،عكــس القضــاء الــذي ال ينظــر ّ
إل

للواقعــة املتنــازع علهيــا وفــق القانــون.
 - 4تجشيع االستمثار:

بالــدور والواجــب املطلــوب مهنــا حنــو التثقيــف ألمهيــة
 - 2القضاء العادي هو املختص بفض املنازعات:

يــري بعــض مــن رافــي التحكــم بــأن القضــاء العــادي هــو
الوحيــد املخـ ّول بفــض املنازعــات؛ ألنــه ميــس ســيادة الدولــة،
وأن القضــاء هــو الوحيــد املخــ ّول بفــض املنازعــات ،وهــو

األقــرب لتحقيــق العدالــة ،وأن التحكــم ال حيقــق العدالــة.

وإنــي أرى أنّ هــذه احلجــة لرفــض التحكــم واعتبــاره ميس

ســيادة الدولــة مــررًا غــر مقبــول؛ ألن الدولــة قــد وضعــت

إنّ املســتمثر عندمــا يقــم البيئــة االســتمثارية؛ فإنــه ينظــر

ترشيعــا متاكمـ ًـا حــول التحكــم ،ويه من حمســت بالتحكمي

واحلوافــز االســتمثارية ،فقانــون تجشيــع االســتمثار

بالقانــون ،وأنشــأت دائــرة

إىل البيئــة القانونيــة ،ووجــود التحكــم ،مكــا ينظــر لملزايــا

الفلســطيين مــن مضــن حوافــزه وجــود قانــون التحكــم

بفلســطني.

وعــى الــرمغ مــن مزايــا التحكــم ّ
إل إنه يشــوبه
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مجلة البنوك في فلسطين

وفــق اإلجــراءات املنصــوص علهيــا
بــوزارة العــدل ختتــص
يف التحكــم ،وكذلــك

إن القضــاء العــادي

تنقضــه اخلــرة يف األمــور الفنيــة؛ بــل يوقــف اإلجــراءات

ما يه املنازعات اليت جيوز التحكمي املرصيف فهيا؟

لــدى احملــم واخلبــر.

بنــص القانــون ،حيــث نــص قانــون التحكــم باملــادة ( )4منــه

القضائيــة لالســتعانة باخلبــر يف األمــور الفنيــة املتوفــرة

 - 3ضعف احملمكني يف اإلجراءات التحكميية:

تعــد اكفــة املنازعــات خاضعــه للتحكــم ّ
إل مــا مت اســتثناؤه
وحــدد األمــور الــي ال جيــوز التحكــم فهيــا ويه ثالثــة

أعتقــد أن عــدم قــدرة احملمكــن عــى معرفــة ســامة

أمــور:

فلســطني دفــع الكثــر مــن املتخامصــن إىل عــدم اللجــوء إىل

 - 3املسائل املتعلقة باألحوال الخشصية.

اإلجــراءات التحكمييــة ،والعمــل وفــق مــا ينــص هيلع قانــون

التحكــم مــن إجــراءات ،وضعــف التحكــم املؤســي يف
التحكــم؛ ألن أحدمهــا ســيقوم بنقــض قــرار التحكــم أمــام
القضــاء العــادي ،ويــم اللجــوء إىل القضــاء العــادي مــرة
أخــرى ،وهــذا أحــد أســباب عــدم جلــوء املصــارف اإلســامية

إىل التحكــم؛ خلــوف املصــارف اإلســامية مــن عــدم إصدار
أحــام التحكــم بعدالــة وعــدم اخلربة خبصوصيــة املصارف

اإلســامية.

 - 4كرثة املصاريف التحمكية:

 - 1املسائل املتعلقة بالنظام العام.

 - 2املسائل اليت ال جيوز فهيا الصلح قانونيًا.
ختامــــــًا:

إنــي أدعــو إىل إنشــاء مركــز حتكــم متخصــص بفــض

املنازعــات املرصفيــة؛ عــى أن تكــون أمعــال هــذا املركــز
متخصصــة يف فــض منازعــات األمعــال املرصفيــة ،وأن

يكــون القامئــون هيلع ذوي خــرات مرصفيــة وقانونيــة
ذات العالقــة ،وبــإرشاف مبــارش ومشــرك مــا بــن ســلطة

النقــد الفلســطينية ومجعيــة البنــوك الفلســطينية؛ ليكــون أول

إنّ مصاريــف التحكــم املاليــة يه تاكليــف ماليــة عاليــة

مركــز متخصــص يف التحكــم املــريف يف اكفــة أمعاهلــا

إن تاكليــف التحكــم يه حباجــة ملبالــغ ماليــة كبــرة؛ ولكــن

وقريبــة للتقــايض أمــام احملــامك ،وعىل أن يكــون احملمكون

مقارنــة بتاكليــف القضــاء شــبه املجانيــة يف الدولــة ،حيــث
احلريــة يف اختيــار احملمكــن ذوي اخلــرة والكفــاءة يه
املــزة الوحيــدة ،وإنّ ارتفــاع التاكليــف املاليــة للتحكــم يه
مــن مســاوئ التحكــم؛ ممــا دفــع الكثــر مــن مؤسســات

التحكــم إىل ختفيــض أســعار خدمــات التحكــم ،مكــا فعلــت
غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس.

املرصفيــة ،وأن يكــون هــذا املركــز بتلكفــة ماليــة بســيطة

مؤهلــن وذوي خــرة وختصــص مــريف وقانــوين ،وجنــاح
هــذه التجربــة يؤســس لتجشيــع االســتمثار وزيــادة الفرصــة

البديلــة لرسعــة البــت يف املنازعــات املرصفيــة.
* باحث قانوين مقمي يف رام اهلل
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إعــادة المصــارف لألربــاح
المترتبــة علــى التمويــل حــال
الســداد المبكــر مــن العميــل
من منظور شرعي
اختلــف الفقهــاء يف حــم وجــوب املاكفــأة حــال الســداد
املبكــر أو ختفيــض فــرة الســداد ،أو إعــادة األربــاح عــن

اكمــل فــرة الســداد إىل رأيــن :أوهلــا؛ مجلهــور الفقهــاء
القائلــن مبنعهــا ،وذلــك فميــا يــأيت مــن مقــوالت:

جــاء يف "تبيــن احلقائــق رشح كــز الدقائــق /الزيلــي،

" :"4/14لــو صاحلــه عــن ألــف درمه عــى دنانــر مؤجلــة
أو عــن ألــف مؤجــل عــى مخمسائــة حالــة أو عــن ألــف ســود
عــى مخمسائــة بيــض ال جيــوز؛ ألن مــن لــه الــدرامه ال

يســتحق الدنانــر فــان معاوضــة وهــو رصف فــا جيــوز

تأجيلــه ومــن لــه ديــن مؤجــل ال يســتحق احلــال".

وقــال اإلمــام مالــك (املدونــة" :)171/9 /لــو أخــذ -أي

املديــن -بعــض حقــه منــه عــى أن تــرك لــه مــا بــي قبــل
األجــل مل جيــز هــذا؛ ألنــه وضــع وتعجــل ،فــإذا حــل األجــل

فــا بــأس بــه".

وجــاء يف "روضــة الطالبــن /النــووي" :"431/3 ،ولــو

صــاحل مــن ألــف مؤجــل عــى مخمسائــة حالــة فباطــل .ولــو
صــاحل مــن ألــف حــال عــى مخمسائــة مؤجلــة ،فهــذا ليــس

مــن املعاوضــة يف يشء ،بــل هــو مســاحمة مــن وجهــن:
أحدمهــا :حــط مخمسائــة .والثــاين :إحلــاق أجــل بالبــايق.
واألول شــائع ،فيــرأ عــن مخمسائــة .والثــاين :وعــد ال يلــزم،

فلــه املطالبــة بالبــايق يف احلــال"

ويف كتــاب "الفــروع /ابــن مفلــح" :"264/4 ،ولــو صــاحل
عــن املؤجــل ببعضــه حـ ً
ـاال مل يصــح".

سهيل األحمد*
واستدلوا مبا يأيت:

.1حديــث املقــداد بــن األســود ريض اهلل عنــه قــالَ :أ ْسـلَ ْف ُت
ـث َب َع َث ـ ُه َ ُ ُ
َر ُجـ ً
ـا ِما َئ ـ َة ِدي َنــارٍَّ ُ ،
س ِمــي ِف َب َعـ ٍ
ر
ث َخ ـ َرجَ َ ْ

ص ُ
ع َ َ َّ َ
وَ ،ف ُق ُ ْلــت لَ ُــهْ ِّ َ :
اهللِ َ َّ
ني ِدي َنــا ًرا
هلل َ َ ْ ِ
عــل ِل ِت ْسِــع َ
ــمَ ،ف َذ َكــ َر َذلِ َ
رَ ،ف َق َ
َو َأ ُح ُّ
ــط َع َ َ
ــك لِ َر ُســو ِل
ــر َة َد َنا ِنــ َ
ــالَ :ن َع ْ
ص ُ
ــالَ :
وَ ،ف َق َ
ع َ َ َّ َ
(أ َ ْ
هلل َ َّ
ِ
ك َــت ِر ًبــا َيــا ِم ْق َــدادُ،
هلل َ َ ْ ِ
َو َأ ْط َع ْم َتــهُ) "رواه البهيــي".

.2إن اخلصــم مقابــل الزمــن يشــبه الزيــادة مقابــل الزمــن
جبامــع أن كال مهنــا جعــل للزمــن وحــده قميــة ماليــة؛
جــاء يف (أحــام القــرآن /اجلصــاص" :)187/2 ،إن

ربــا اجلاهليــة إمنــا اكن قرضــا مؤجــ ً
ا بزيــادة مرشوطــة

فاكنــت الزيــادة بـ ً
ـدال مــن األجــل فأبطلــه هلل تعــاىل وحرمــه،

وس َأ ْم َوالِ ُ ْ
ــم َفلَ ُ ْ
وقــالَ { :وإِنْ ُت ْب ُ ْ
ــم } [البقــرة]279 :
ــم ُر ُء ُ
وقــال تعــاىلَ { :و َذ ُروا َمــا َبـ ِ َ
الر َبــا } [البقــرة]278 :
ـي ِمـ َ
ـن ِّ
حظــر أن يؤخــذ لألجــل عــوض فــإذا اكنــت هيلع ألــف درمه

مؤجلــة فوضــع عنــه عــى أن يعجلــه فإمنــا جعــل احلــط

حبــذاء األجــل فــان هــذا هــو معــى الربــا الــذي نــص هلل

تعــاىل عــى حترميــه".

وأمــا الــرأي الثــاين :فهــو رأي مــن جيزيهــا مهنــم ،وهــو

منقــول عــن ابــن عبــاس ريض هلل عهنــا وإبراهــم النخــي
وابــن ســرين وأبــو ثــور ،وزفــر ،ومنقــول عــن اإلمــام
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مجلة البنوك في فلسطين

الشــافيع ،وروايــة عــن اإلمــام أمحــد ،واختيــار ابــن تمييــة

عــرة حالــة عــى مخســة مؤجلــة بــرئ مــن مخســة وبقيــت

 ،160/5املبــدع ،280/4 ،االختيــارات الفقهيــة /ابــن

ذكــر (املــاوردي يف احلــاوي الكبــر" :)234/18 ،ولــو

وابــن القــم وقــال بــه ابــن عابديــن (حاشــية ابــن عابديــن،

تمييــة ،ص ،134إعــام املوقعــن.)359/3 ،

جــاء يف( :املغــي /ابــن قدامــة" :)39/4 :إذا اكن هيلع ديــن

مؤجــل فقــال لغرميــه :ضــع عــي بعضــه وأجعــل لــك بقيتــه

مل جيــز ،كرهــه زيــد بــن ثابــت وابــن معــر واملقــداد وســعيد
بــن املســيب وســامل واحلســن ومحــاد واحلــم والشــافيع
ومالــك والثــوري وهشــم وابــن عليــة وإحســاق وأبــو حنيفــة،

وقــال املقــداد لرجلــن فعــا ذلــك كالمكــا قــد آذن حبــرب مــن

مخســة حالــة"

ابتــدأ املاكتــب فعجــل مــن األلــف مخمسائــة ،وأبــرأه الســيد

مــن غــر رشط مــن باقهيــا ،وهــو مخمسائــة اكن هــذا جائــزًا
مكــا لــو أقرضــه مخمسائــة فــرد هيلع ألفــا مــن غــر رشط

جــاز ،خبــاف مــا لــو اكن عــن رشط"

وقــد "أجــاز مالــك ومجهــور مــن ينكــر :ضــع وتعجــل ،أن

يتعجــل الرجــل يف دينــه املؤجــل عرضــا يأخــذه ،وإن اكنــت

قميتــه أقــل مــن دينــه"( ،بدايــة املجهتــد /ابــن رشــد،

هلل ورســوله ،وروي عــن ابــن عبــاس :أنــه مل ي ـ َر بــه بأســا،
وروي ذلــك عــن النخــي وأيب ثــور ،ألنــه آخـ ٌذ لبعــض حقــه

.)525/4

جــاء يف (إغاثــة اللهفان/ابــن القــم" :)13/2 ،وهــذا ضــد

هلل ىلص هلل هيلع ملسو أن خيــرج بــي النضــر قالــوا :يــا

لوسر هلل إنــك أمــرت بإخراجنــا ولنــا عــى النــاس ديــون مل

الغــرمي مــن الديــن وانتفــاع صاحبــه مبــا يتعجلــه ،فكالمهــا

احلــامك ،وقــال هــذا حديــث حصيــح اإلســناد .املســتدرك

ـارك لبعضــه جفــاز مكــا لــو اكن الديــن حـ ّ ً
تـ ٌ
ـال".

الربــا فــإن ذلــك يتضمــن الزيــادة يف األجــل والديــن وذلــك
إرضار حمــض بالغــرمي ،ومســألتنا تتضمــن بــراءة ذمــة
حصــل لــه االنتفــاع مــن غــر رضر ،خبــاف الربــا املجمــع

هيلع ،فــإن رضره الحــق باملديــن ونفعــه خمتــص بــرب الديــن،

فهــذا ليــس مــن الربــا صــورة ومعــى".

واستدل املجزيون ملسألة "ضع وتعجل" مبا يأيت:

.1أن ابــن عبــاس ريض هلل عهنــا قــال :ملَّــا أراد لوسر
حتــل ،فقــال ىلص هلل هيلع ملسو ":ضعــوا وتعجلــوا) "رواه

.)362/2

.2مــا جــاء يف( :ســن البهيــي" )28/6 ،أن ابــن عبــاس
اكن ال يــرى بأســا أن يقــول أجعــل لــك وتضــع عــي".

ويف (إعــام املوقعني/ابــن القــم" :(359/3 ،ألن هــذا

.3وقالــوا كذلــك :إن مســألة ضــع وتعجــل تعــد مــن قبيــل
الصلــح وهــذا ال خيالــف قواعــد الــرع وأصولــه بــل إن

العــوض يف مقابلــة ســقوط األجــل ،فســقط بعــض العــوض

واالتفــاق بــن املديــن والدائــن عــى أن يتنــازل األول عــن

عكــس الربــا فــإن الربــا يتضمــن الزيــادة يف أحــد العوضــن

يف مقابلــة األجــل ،وهــذا يتضمــن بــراءة ذمتــه مــن بعــض
يف مقابلــة ســقوط بعــض األجــل ،فانتفــع بــه لك واحــ ٌد
مهنــا ،ومل يكــن هنــا ربــا ،ال حقيقـ ًـة وال لغـ ًـة وال عرفــا ،فــإن
الربــا الزيــادة ويه منتفيـ ٌة ههنــا ،والذيــن حرمــوا ذلــك إمنــا

حمكــة الــرع ومصــاحل امللكفــن تقتــي قبــول الــرايض
األجــل والدائــن عــن بعــض حقــه ،وهــذا مــن قبيــل الصلــح

اجلائـ ٌز بــن املســمني إال صلحــا أحــل حرامــا وحــرم حـ ً
ـاال،

فقــد ثبــت يف (حصيــح البخــاري) عــن كعــب بــن مالــك

قاســوه عــى الربــا ،وال خيــى الفــرق الــواحض بــن قولــه:

األسلمي مـ ٌ
ـر
ـال ،فلقيــه فلزمــه حــى ارتفعــت أصواهتــا ،مفـَّ

ذلــك وال إمجــاع وال قيــاس حصيــح".

بيــده كأنــه يقــول النصــف ،فأخــذ نصــف مالــه هيلع وتــرك

إمــا أن تــريب وإمــا أن تقــي ،وبــن قولــه :جعــل يل وأهــب

لــك مائــة .فأيــن أحدمهــا مــن اآلخــر؟ فــا نــص يف حتــرمي
وجــاء يف (مغــي احملتــاج" :)233/2 ،ولــو صــاحل مــن

ريض هلل عنــه ،أنــه اكن لــه عــى عبــد هلل ابــن أيب حــدرد

هبــا لوسر هلل ىلص هلل هيلع ملسو فقــال :يــا كعب ،فأشــار

نصفــا" .ويف روايــة (حصيــح البخــاري )657/1 ،فنــادى
العدد  88كانون أول 2021
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مـــقـــاالت

إعــادة المصــارف لألربــاح المترتبــة علــى التمويــل حــال
الســداد المبكــر مــن العميــل مــن منظــور شــرعي

أي " :لوسر هلل ىلص هلل هيلع ملسو" :يــا كعــب قــال :لبيــك

وهــو رأي جلنــة الفتــوى ،دار اإلفتــاء األردنية ،بــرمق،3331 :

ويف رأيي أن مــا ذهــب إليــه املجــزون يــرايع واقــع

جــاء يف الفتــوى " :إن إســقاط جــزء مــن الديــن املؤجــل

يــا لوسر هلل ،فقــال :ضــع مــن دينــك هــذا ،وأومــأ إليــه ،أي
الشــطر ،قــال :لقــد فعلــت ،قــال :مق فاقضــه".

املعامــات املاليــة املعــارصة ومــا يعرتهيــا مــن ظــروف طارئــة
وجــواحئ تقتــي الوقــوف عــى حاجــات النــاس وظروفهــم

وهــو مــا تبنــاه مجمــع الفقــه اإلســايم (املنعقــد يف دورة

مؤمتــره الســابع جبــدة ،يف الســعودية ،مــن  12 - 7ذي
القعــدة 1412ه املوافــق  14-9مايــو1992 ،م) حيــث

بتــارخي ، )2017/11/2( :حتــت عنــوان :حــم خصــم
جــزء مــن الديــن مقابــل الســداد املبكــر "ضــع وتعجــل" ،حيث

مقابــل تعجيــل البــايق جائــز رشعــا ســواء أاكن بطلــب مــن
الدائــن أو املديــن وال يدخــل هــذا يف الربــا احملــرم رشعــا
عــى أن ال يكــون ذلــك مرشوطــا يف العقــد".

وقالــت :اللجنــة الدامئــة لإلفتــاء يف اململكــة العربيــة
الســعودية" :هــذه املســألة فهيــا خــاف بــن أهــل العــم،

جــاء يف القــرار رمق ( 7/2/66بشــأن البيــع بالتقســيط):

عــن اإلمــام أمحــد واختيــار الشــيخني ابــن تمييــة وابــن القــم

ال تدخــل يف الربــا احملــرم إذا مل تكــن بنــاء عــى اتفــاق

اللجنــة .)168/13

"احلطيطــة مــن الديــن املؤجــل ،ألجــل تعجيلــه ،ســواء أاكنــت

رشعــا،
بطلــب الدائــن أو املديــن( ،ضــع وتعجــل) جائــزة
ً
مســبق"(،جملة مجمــع الفقــه اإلســايم.)218/2/7 ،
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والصحيــح مــن قوهلــم جــواز الوضــع والتعجيــل وهــو روايــة

ومنســوب إىل ابــن عبــاس ريض هلل عهنــا ( "...فتــاوى

*معيــد لكيــة احلقــوق -جامعــة فلســطني األهليــة -عضــو
اهليئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة  -ســلطة النقــد

ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﺠﻴﻮ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼءﻧﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ

1800 888 888
www.pibbank.com

مـــقـــاالت
قــدرة البنــوك علــى مواكبــة
التطــور التكنولوجــي واألزمــات
العالميــة
هشــدت العقــود الســبعة املاضيــة تســارعًا ملحوظــا يف
اســتخدام التكنولوجيــا يف جمــاالت احليــاة اكفــة ،وألن
التكنولوجيــا دامئــة التجــدد والتطــور أصبــح حريــا عــى

نعمان شقير*

األفــراد واملؤسســات ختصيــص جــزء مــن مــواردمه لتحديث
التكنولوجيــا املســتخدمة لدهيــم ،وعــى الــرمغ مــن فوائــد
التكنولوجيــا العديــدة إال أن الكثــر مــن األفــراد واملؤسســات

آثــروا اإلبقــاء عــى األســاليب اليدويــة أو التكنولوجيــا

القدميــة إلدارة أمــورمه الفرديــة أو املؤسســاتية ،وقــد اكن

هــذا ممكنــا إىل زمــن قريــب إىل أن حلــت جاحئــة كورونــا

فتغــر لك يشء يف احليــاة .هــذه اجلاحئــة الــي عصفــت
بالعــامل وهــزت أراكنــه يف لك قــارة ولك مؤسســة ولك

فــرد ،فأصبحــت التكنولوجيــا حديــث الســاعة مكــا أصبحــت
اللقاحــات حديــث الســاعة أيضــا .فمكــا اكن اإلنســان يبحــث

عــن لقــاح للنجــاة مــن هــذا الوبــاء اكنــت املؤسســات تبحــث
عــن ســبيل لالســمرار عــى قيــد احليــاة .ونتيجــة هلــذا

البحــث الــدؤوب واملتســارع ظهــرت خــال العامــن املاضيــن

لقاحــات عديــدة وكذلــك حلــول تكنولوجيــة كثــرة أوجــدت
ً
حلــوال تفاوتــت فعاليهتــا مــن بيئــة ألخــرى ،ومــن صناعــه
ألخــرى .فعــى ســبيل املثــال تطــورت تكنولوجيــا التواصــل

عــن بعــد والعمــل عــن بعــد مثــل تطبيقــات "زووم" إلدارة
االجمتاعــات مثــ ً
ا وتطبيقــات "صفــوف جوجــل الدراســية

" وتطبيقــات عديــدة يف لك جمــال مــن جمــاالت األمعــال
والعلــوم والــي شــلت يف مجملهــا ثــورة تكنولوجيــة أشــعل

فتيلهــا فــروس كورونــا.
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ومكــا فقــد العــامل املاليــن مــن األرواح البرشيــة حضايــا

للجاحئــة ،فقــد العــامل أيضــا الكثــر مــن املؤسســات الرحبيــة
وغــر الرحبيــة حضايــا اجلاحئــة ،وتفاوتــت املؤسســات يف

قدرهتــا عــى البقــاء بنــاء عــى امتالكهــا كفــاءات ومعرفــة
مهنيــة متخصصــة.

هــذا التفــاوت بــن املؤسســات لــه أســبابه والــي تمكــن يف
امتالكهــا ثالثــة حمــاور مــن املعرفــة العميقــة واملمترســة أو

مــا يعــرف بالكفــاءات.

احملــور األول :إدارة املشــاريع ،احملــور الثــاين :حتليــل

العمليــات واملشــالك العملياتيــة،

التغيــر.

احملــور الثالــث :إدارة

هــذه احملــاور الثالثــة أحضــت حمــل اهمتــام الكثــر مــن
املؤسســات ،حبيــث تطــورت بشــل متســارع وتكتــل
اخلــراء مــن مجيــع أحنــاء العــامل وخســروا معرفهتــم

املهنيــة وخرباهتــم العمليــة يف لك حمــور ،وأسســوا معاهــد
متخصصــة يف لك مــن احملــاور الثالثــة ويه :معهــد
إدارة املشــاريع ،ومعهــد حتليــل العمليــات ،ومعهــد إدارة

التغيــر ،ولكهــا متنــح هشــادات متخصصــة يف لك مــن
هــذه الكفــاءات .وينتــر فــروع هــذه املعاهــد يف مجيــع

أحنــاء العــامل وتعتــر هشاداهتــا حمرتمــة أاكدمييــا ومهنيــا

إذن ،مــا يه هــذه الكفــاءات وكيــف تســامه يف مســاعدة

احلصــول عــى هشاداهتــا.

ومواجهــة األزمــات بــل أشــاهلا؟

ملــا تقتضيــه مــن دراســة جــادة وخــرات طويلــه مــن اجــل

املؤسســة عــى تطويــر قدرهتــا عــى املواكبــة التكنولوجيــة

ولكــن مــا هــو دور هــذه الكفــاءات يف حتســن "املناعــة"

وأساســية يف مواكبــة العــامل ويف مواجهــة األزمــات

الفــردي املؤسســايت واحلكــويم وحــى الــدويل ،واكن

التكنولوجيــا أو تســتطيع مواكبــة وحتديــث التكنولوجيــا اكن

املؤسســاتية ضــد اجلاحئــة؟

مــا مــن شــك أن اجلاحئــة اكنــت مفاجــأة عــى املســتوى
الفشــل هــو العنــوان يف بدايــة اجلاحئــة ،فوقــع امجليــع

أظهــرت جاحئــة كورونــا أن التكنولوجيــا يه أداة فعالــة
والتغيــرات العامليــة املفاجئــة .وحــى متتلــك املؤسســات

رضوريــا عــى املؤسســة باألصــل امتــاك الكفــاءات الثالثــة

أرضــا وكأن زلـ ً
ـزاال رضب العــامل بــأرسه ،واكن الــل هيــم

ويه:

واملــوارد ،وحتديــد احللــول املناســبة وتنفيذهــا وتعديلهــا

وكنيســة املهــد والقيامــة وبنــاء املدرجــات الرومانيــة يف

بالهنــوض ،وهنــا ظهــرت فعاليــة وأثــر هــذه الكفــاءات يف
متكــن املؤسســات مــن دراســة املشــلة وتقيــم اإلماكنيــات
بشــل يــويم لتــايف قصــور حممتــل وأخطــاء ممكنــة ،ومعل
إضافــات اســتجابة لرغبــات الزبائــن واألطــراف اخلارجيــة.
وألن جحــم املشــلة اكن كبــرًا ،وجحــم التغيــر املطلــوب

كبــرًا ،فــان لزامــا توفــر هــذه الكفــاءات وبشــل مزتامــن

ومنجســم مــن أجــل تطويــر حلــول معليــة متكــن املؤسســة
مــن مواصلــة معلهــا مراعيــة قواعــد التباعــد االجمتــايع

بــن موظفهيــا وبــن زبائهنــا ومراعــاة قوانيهنــا الداخليــة
واخلارجيــة ،باإلضافــة إىل مراعــاة التلكفــة املقبولــة لذلــك.

ومل يكــن باإلمــان التوصــل إىل حلــول كهــذه لــوال توفــر

هــذه الكفــاءات.

 – 1إدارة املشــاريع :إدارة املشــاريع موجــودة منــذ القــدم،

فبنــاء األهرامــات وبنــاء املجســد األقــى وقبــة الصخــرة
سبســطية ويف معــان ويف جــرش ،لكهــا مشــاريع قامــت
عــى أســس متقدمــة يف إدارة املشــاريع يف ذلــك الزمــن،

ولكــن املمســى رمبــا اكن حتــت يشء مــا يف حينــه ،ولكــن

يف هــذه احلقبــة الزمنيــة أعيــد صياغــة إدارة مهــارات إدارة
املشــاريع وأنيــط مبعهــد إدارة املشــاريع مجتيــع املعرفــة
اخلرباتيــة والبحثيــة يف هــذا املجــال وإعــادة نرشهــا مــن
أجــل توعيــة العامــة ومشــاركة املعرفــة عــى أوســع نطــاق

وبشــل منضبــط ،حيــث يتطلــب احلصــول عــى هشــادة يف
إدارة املشــاريع دراســة لملهنــاج املعــد أو الدليــل مــن قبــل

املعهــد وتوفــر خــرات معليــة يف هــذا املجــال.
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قــدرة البنــوك علــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي
واألزمــات العالمية

 - 2حتليــل العمليــات :أمــا بالنســبة لتحليــل العمليات أو حملل

 - 3إدارة التغيــر :حيمــل دليــل معهــد إدارة التغيــر عنــوان

ً
أوال :التعريــف بتحليــل العمليــات ،ثانيــا :مفاهــم عامــة
يــي:

مفهــوم إدارة التغيــر ،وتعريــف التغيــر ،وإدارة منافــع

العمليــة وتصمــم وحتديــد املتطلبــات ،ثالثــا :ختطيــط دراســة

التغيــر ،واســراتيجية إدارة أطــراف التغيــر ،وخطــة

العمليــات والتنفيــذ والرقابــة والــي تتضمــن دراســة أســلوب

ودراســة اجلاهزيــة للتغيــر ،وإدارة املــروع ،والتعلــم ودمع

أو املتحمكــة بالعمليــات ،والتخطيــط لعمليــة مجــع وتوزيــع

عــى اســمرارية وحيويــة التغيــر ،وإدارة املــوارد البرشيــة،

األنمظة/العمليــات ،فيحتــوي الدليــل املعــد مــن معهــد حملــي

العمليــات العاملــي الشــبيه مبعهــد إدارة املشــاريع عــى مــا
يف حتليــل العمليــات مثل املصطلحات املســتخدمة واملتطلبات

التحليــل ،ودراســة أطــراف العمليــات واألطــراف املؤثــرة
املعلومــات وإدارهتــا ،وتعريــف أدوات وأســلوب تقيــم األداء

مديــر التغيــر الفعــال ،ويتضمــن الدليــل عــى أنــواع املعرفــة
املطلوبــة ملامرســة إدارة التغيــر ،ويتضمــن الدليــل عــى

التواصــل مــع األطــراف املختلفــة ،وإدارة آثــار التغيــر،
التعلــم للتغيــر ،وتنســيق وتواصــل األطــراف ،واحلفــاظ
وإدارة االعتبــارات املؤسســاتية املاليــة والعملياتيــة والســامة
العامــة.

يف حتليــل العمليــات ،رابعــا :االســتنباط والتــداول :حيــث

مكــا رأينــا ،ســامهت املعاهــد الثالثــة يف توفــر كفــاءات

اخفاهئــا وإمنــا العتقــادمه بعــدم أمهيهتــا ،ومــن مث التحقــق

ملواجهــة الظــروف والتعامــل معهــا بــأدوات خمتلفــة مــن

تتضمــن التخطيــط الســتنباط املعلومات(اكتشــاف املعلومــات
غــر املــرح عهنــا مــن أطــراف العمليــة ليــس بقصــد

مــن هــذه املعلومــات والتأكــد مــن عالقهتــا ودقهتا) .خامســا:
ختطيــط ودراســة املتطلبــات وعالقهتــا ببعضهــا البعــض،

توثيــق املتطلبــات .سادســا :إعــداد اســراتيجية وحتديــد
احلالــة الراهنــة واحلالــة املرغوبــة .ســابعًا :حتليــل املتطلبــات

وتصمميهــا والــي تتضمــن التأكــد والتحقــق مــن املتطلبــات،

ثامنــا :تقيــم احللــول وأداهئــا ،تاســعًا :التعريــف بكفــاءات
حملــل العمليــات ،عــارشًا :أدوات حتليــل العمليــات ،ويه

مــن أمه املــواد يف هــذا الدليــل ،والــي تتضمــن أســلوب

املالحظــة واملشــاهدة ،وأســلوب مجتيــع األدمغــة .وأخــرًا:

املفهــوم او املنظــور يف حتليــل العمليــات.
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شــلت مبجملهــا مجموعــة مــن األدوات املؤسســاتية الاكفيــة
أجــل إجيــاد حلــول مدروســة وآمنــة كفيلــة بتجنــب املؤسســة
املغامــرات اليائســة ،والــي أدت يف كثــر مــن األحيــان إىل

نفــاد مــوارد املؤسســة قبــل االهتــداء إىل الطريــق الصحيــح
ولكــن بعــد فــوات األوان.

البنــوك تشــل عنــرًا أساســيًا يف االقتصاد ،واســمرارية
معلهــا رضوريــة يف االقتصــاد مكــا القلــب يف جســم
اإلنســان ،وبامتــاك البنــوك هــذه الكفــاءات واحلفــاظ علهيــا،

تضمــن البنــوك اســمرارية مواكبهتــا التكنولوجيــة وإماكنيــة

تصدهيــا لملخاطــر املســتقبلية مهــا اكن نوعهــا وجحمهــا.
*األاكدميية الكندية العاملية للتطوير واألحباث

الزاوية المصرفية
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اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ارﺗﻔـﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻨﺴـﺒﺔ %5
ً
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم
ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋـﺎم 2021
 2020ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ  19,346ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑــ 18.705
ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻌـﺎم  .2020وﻗـﺪ ﺟـﺎء ﻫـﺬا اﻻرﺗﻔـﺎع
ﻛﻤﺤﺼﻠـﺔ ﻻرﺗﻔـﺎع اﻟﻤﻮﺟـﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ) ﻧﻘﺪ  /أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ،أرﺻﺪة
ﻟﺪى اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ( ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %6ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ  7.4ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر،
وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ب  %3واﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﺖ
 %51ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺘﺮة.

ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (

ﺣﺰﻳﺮان
2021

19,346

2020

18,705

2019

16,989

2018

15,478

2017

15,327

أﻣـﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻘـﺪ ﻧﻤـﺖ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 %2ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋـﺎم  2021ﻟﺘﺼــﻞ إﻟــﻰ
 9,946ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ،ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ  9,711ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم
 .2020وﻗـﺪ ﺷـﻜﻠﺖ اﻟﻘـﺮوض ﺣﻮاﻟـﻲ  %85ﻣـﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﺷــﻜﻞ اﻟﺠﺎري ﻣﺪﻳﻦ  %14ﻣــﻦ
ﺻﺎﻗﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت ،اﻣﺎ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻧﺴــﺒﺔ ،%1
ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋــﺎم
.2021

ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
ﺣﺰﻳﺮان
2021

9,946
92
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2020

2019

2018

2017

9,711

8,749

8,191

7,900

ارﺗﻔﻌﺖ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟـﺪى اﻟﺒﻨـﻮك ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋـﺎم
 %14ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ  15.697ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 15.111
 2021ﺑﻨﺴـﺒﺔ %4
ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم  .2020وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء %90
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﻠﺖ وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ
ﺣﻮاﻟﻲ  %5ﻣﻨﻬﺎ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻮداﺋـﻊ ﺣﺴـﺐ اﻟﻨـﻮع ،ﻓﻴﻼﺣـﻆ
أن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷـﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  %38ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﻟﻮداﺋـﻊ ﻟـﺪى
اﻟﺒﻨـﻮك ،ﻳﻠﻴﻬـﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻟﺘـﻲ ﺷـﻜﻠﺖ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ
 %ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻮداﺋــﻊ ،ﺛــﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺘــﻲ ﺷـﻜﻠﺖ
34%
34
 %29ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﻟﻮداﺋـﻊ.

ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
ﺣﺰﻳﺮان
2021

2020

2019

2018

2017

15,697

15,111

13,366

12,193

11,951

اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ّ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  88ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﺘﻜﻮن ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %151
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،2020ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،2019وﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع أرﺑﺎح اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ  ،%12ارﺗﻔﻊ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﱃ  %0.5ﻣﻘﺎﺑﻞ  %0.2ﻓﻲ  6/2020واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻣﻘﺎﺑﻞ  %2ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة.

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

ﺣﺰﻳﺮان
2021

2020

2019

2018

2017

88

89

156

176

169
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اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

87.4%

83.3%

-4.6%

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

0.20%

0.46%

123.6%

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

1.97%

4.87%

146.6%

ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت  /اﻹﻳﺮادات

اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  /اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  /وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء  /اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻫﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل

30/6/2021 30/6/2020
51.4%
54.1%
QTY
63.4%
67.8%
79.8%

%
-4.9%

-6.5%
RATE

81.1%

1.7%

30/6/2021 30/6/2020

%

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت  /ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

89.6%

90.6%

1.1%

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  /ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

10.4%

9.4%

-9.3%

7.1%

3.4%

اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة  /ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

94

30/6/2021 30/6/2020

%
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SUBT
6.8%
OTAL

QTY

RATE

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺔﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﻨﺼﻒﺳﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أﻫﻢ أﻫﻢ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
6/2021

6/2020
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

5,302,984,691

6,155,231,805

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

4,165,816,100

4,527,936,787

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ

2,351,378,244

2,851,602,135

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

1,469,074,940

1,668,861,572

1,291,267,859

1,581,919,488

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

1,321,797,149

1,446,447,780

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

1,038,722,965

1,078,354,880

ﺑﻨﻚ اﻷردن

677,006,236

766,653,656

ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 688,057,381

748,163,148

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

544,395,374

692,630,309

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻷردﻧﻲ

455,977,351

504,575,021

244,537,108

358,885,872

200,270,120

215,020,892

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻣﺼﺮف اﻟﺼﻔﺎ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻻردﻧﻲ

235,326,625

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ ااﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.

ﺷﻬﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻻردﻧﻲ.
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وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
6/2020

6/2021

ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

4,319,966,188

5,098,065,982

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

3,400,364,769

3,690,413,917

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ

1,932,024,428

2,380,353,370

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

1,190,754,529

1,409,370,438

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

1,060,025,580

1,232,650,760

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

1,010,781,548

1,161,067,254

798,786,100

846,859,797

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

570,809,224

624,096,685

ﺑﻨﻚ اﻷردن

531,213,718

583,999,403

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

412,078,499

546,525,132

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻷردﻧﻲ

330,545,072

380,972,640

ﻣﺼﺮف اﻟﺼﻔﺎ

156,148,621

228,471,179

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ

134,860,350

156,381,594

ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻻردﻧﻲ

140,736,254
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ﻓﻲﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻫﻢ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺔﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺳﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻫﻢ

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
6/2020
ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

3,100,169,821

3,341,187,524

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

1,930,150,200

1,868,343,313

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ

1,507,647,583

1,717,953,237

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

863,709,408

963,114,039

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس

845,235,517

874,243,552

801,096,668

863,372,256

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

485,566,882

516,175,173

ﺑﻨﻚ اﻷردن

331,116,358

420,701,446

ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 283,689,023

332,037,556

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

243,794,982

286,850,217

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻷردﻧﻲ

237,185,735

247,378,258

ﻣﺼﺮف اﻟﺼﻔﺎ

132,514,059

209,268,726

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ 129,095,139

132,352,520

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻻردﻧﻲ
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88,376,925

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع

ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

6/2020

6/2021

208,080,000

210,160,800

140,000,000

150,000,000

93,172,750

96,433,796

78,000,000

91,764,707

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

88,469,252

91,719,252

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

80,000,000

85,000,000

ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

78,000,000

ــــ

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻷردﻧﻲ

75,007,052

ــــ

75,007,052

ﺑﻨﻚ اﻷردن

75,000,000

ــــ

75,000,000

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

75,000,000

ــــ

75,000,000

ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

75,000,000

ــــ

75,000,000

ﻣﺼﺮف اﻟﺼﻔﺎ

75,000,000

ــــ

75,000,000

53,200,000

ــــ

53,200,000

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺪس
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻻردﻧﻲ

78,000,000

75,000,000
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Article

The Importance of Arbitration in the Resolution
of Banking Disputes

role and culture of arbitration in order to achieve

arbitration costs are in need of substantial sums

the objective.

of money; However, the freedom to choose

2. The ordinary judiciary is competent to settle

experienced and competent arbitrators was the

disputes:

only advantage, and the high financial costs of

Some refusers of arbitration argue that only

arbitration were disadvantages to arbitration; This

ordinary courts are empowered to resolve disputes;

led many arbitration institutions to lower the price

because it affects the sovereignty of the State, only

of arbitration services, as did the International

the judiciary is empowered to settle disputes, as

Chamber of Commerce in Paris.

it is the closest to justice, and arbitration does not

What are disputes where arbitration is permissible?

bring justice.

All disputes shall be subject to arbitration except as

In my view, this argument for refusing arbitration

excluded by law. The Arbitration Act shall provide

and considering it to affect State sovereignty is

for article 4 thereof and shall specify the matters in

unacceptable; Because the State has developed

which no arbitration is permitted:

integrated legislation on arbitration, has permitted

1. Public order issues.

arbitration in accordance with the procedure

2. Matters in which the peace may not be legally

prescribed by law, and has established a department

resolved.

of the Ministry of Justice with competence in

3. Matters relating to personal status

arbitration, as well as ordinary judicial expertise;

Conclusion:

rather, it stops judicial proceedings for the use of

I call for the establishment of an arbitration center

the expert in the technical matters available to the

specializing in the resolution of banking disputes;

arbitrator and the expert.

The work of the Centre shall be specialized in

3. Weakness of arbitrators in arbitral proceedings:

the resolution of banking disputes and shall have

I believe that the inability of arbitrators to know the

relevant banking and legal expertise, under the

validity of arbitral proceedings, to act in accordance

direct and joint supervision of the Palestinian

with the Arbitration Act and the weakness of

Monetary Authority and the Palestinian Banking

institutional arbitration in Palestine led many

Association; To be the first center to specialize in

litigants not to resort to arbitration; One of the

banking arbitration in all its banking work, to be at a

reasons why Islamic banks did not use arbitration;

low financial cost and close to court litigation, to be

To fear that Islamic banks will not issue arbitration

qualified, experienced, and specialized in banking

awards fairly and have no experience with the

and legal matters, the success of which shall be

privacy of Islamic banks.

founded to encourage investment and increase

4. High court expenses:

the opportunity for prompt resolution of banking

Financial arbitration costs are higher than the

disputes.

almost zero costs of judiciary in the State, since
14
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All these secondary proceedings are not of interest

between the parties, arbitration between partners in

to the arbitrator; However, it must take care of the

companies of persons, as well as family companies

main procedures, and institutional arbitration has

maintains future relations between them, and the

an arbitral regime specific to the institution.

dispute is resolved amicably. Arbitration considers

2. Secrecy:

the importance of the current and future relationship

Arbitration is confidential, only accessible to

of the opposing partners to be the opposite of

the arbitrator and the litigants; Unlike ordinary

jurisdiction, which only considers the disputed fact

jurisdiction that is public, the judgement is always

in accordance with the law.

public, but the arbitration is confidential.

4. Investment promotion:

The Palestinian Arbitration Act, article 41, imposed

The investor when assessing the investment

confidentiality and publication only with the

environment looks at the legal environment,

consent of the parties or the competent court, and

the existence of arbitration, and investment

the implementing regulations of the Arbitration Act

advantages and incentives. The Palestinian

imposed confidentiality by holding hearings except

Investment Promotion Act includes the existence

with the consent of the parties of the dispute.

of the Palestine Arbitration Act.

The

Despite the advantages of arbitration, there are

arbitration

of

Islamic

banks

maintains

confidentiality between the parties to the dispute,

some disadvantages to arbitration, including:

and is not accessible to anyone other than the

1. Lack of awareness of arbitration:

parties and arbitrators, unlike the courts.

The culture of arbitration in Palestine remains weak;

3. Maintenance of future relations of the parties of

judges do not encourage or support arbitration;

the dispute:

Even judicial settlement is ineffective in Palestine,

Arbitration is an advantage for the parties to the

knowing that it is within the jurisdiction of the judge

dispute when recourse is

under the Code of Civil and Commercial Procedure,

made to arbitration

as well as the Palestinian Ministry of Justice does

away

from

the

not play an effective educational outreach role,

courts;

Arbitration

and the Palestinian Arbitrators› Association still

here

maintains

does not play the role and duty required

future

relations,

does not fuel

to

educate

about

the

importance,

hatred
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The Importance of Arbitration in the Resolution
of Banking Disputes

Article
Palestine it is counted internally.

paragraph 3, whereby arbitration outside Palestine

International arbitration was that which was subject

is foreign; In determining foreign arbitration, the

to disputes in which more than one State was

legislator relied on the geographical criterion; To

involved as commercial international arbitration

be identified as foreign, which has been introduced

was the object of commercial transactions.

by the Palestinian legislator; However, compared

Palestinian law determined when arbitration was

to the Egyptian legislature, two criteria have been

international, such as that the trade dispute was

adopted: Arbitration is outside Egypt, and the law

linked to international trade etc. According to the

applicable to the dispute is foreign law.

text of the article.
2. Free arbitration and institutional arbitration:

What is the importance of arbitration?
The judiciary is the origin for the State

«Private» free arbitration is that which is based on

for the settlement of banking disputes,

freedom of choice. Parties to a dispute resort to
arbitrators by their own will and

since it is the law that allows for

by

judicial settlement and arbitration

their choice of arbitrator,
who

choose

to

the

the

of

arbitration

by

their own free choice without
being bound by institutional procedures.
Institutional arbitration is the arbitration in which
arbitration is referred to an institution where it
conducts arbitration in accordance with its rules
of procedure that is specialized, and is used by
adversaries; Because they think these institutions
are more professional and capable of proper
procedures.
There are dozens of arbitration centers around
the world, such as the International Chamber
of Commerce in Paris, the Regional Centre for
International Commercial Arbitration in Cairo, the
Jerusalem Arbitration Centre in Palestine, etc.
3. Foreign Arbitration:
According to the Palestinian Arbitration Act, article 3,
21
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dispute

resolution in addition

proceedings,
and

consider
the

judiciary,

and some of the
features of arbitration
for

the

parties

of

dispute are the following:

1. Speed and ease of dispute resolution:
The ordinary judiciary follows a range of legal and
formal procedures; In order to maintain legal status
and achieve general principles of litigation and
the existence of two levels of litigation, this would
prolong litigation up to years, which would not be
appropriate for the resolution of commercial disputes
requiring speed, as well as for the achievement
of alternative opportunities for arbitration, so he
resorts to procedures determined by the parties; In
the absence of agreement, however, the arbitrator
takes the appropriate action for the dispute, given
that arbitration takes place at a fixed and short
period of time, at any time, anywhere, as well as at
ease in the proceedings, and arbitral decisions are
challenged only by decisions of invalidity.

Article
The Importance
of Arbitration in
the Resolution of
Banking Disputes
Arbitration is one of the means of resolving disputes
peacefully, and the trend towards arbitration is now
one of the most important in international trade; In
order to attract and encourage investment, you
may find no international trade contract unless

* Omar Ramadan Sabra

the arbitration clause is required as one party
may claim that he or she does not know the legal

be in the form of an arbitration clause contained in

and judicial system of his or her State and require

a separate contract or agreement.”

arbitration in order not to resort to justice in that

The Egyptian Court of Cassation defined arbitration:

State.

“An agreement to present a particular dispute to

The Arbitration Act No. 3 of 2000 and its

an arbitrator or an agreement to put the dispute

implementing regulations of 2004 are the legal

to a particular person or people for determination

legislation in force in Palestine for all acts of

without the competent court.”

arbitration.

And the Egyptian Faqih. Ahmed Abu Alufa as

The concept of arbitration changes from society

defined it as “an agreement to put the dispute to a

to society because of different social, political,

particular person or persons for dismissal without

economic and legal concepts. The Justice

the competent court.”

Judgments Journal (Civil Law in Palestine)

Arbitration is considered as a special type of

defined arbitration as»Two adversaries taking

judgment and for a particular type of dispute, and

another person, with their consent, to separate

scholars have divided arbitration into several types:

their antagonism and claim” and that person is

1. Internal and international arbitration: The

called a judge.

Palestinian Arbitration Act in Article (3) The

Palestinian law defined arbitration: “An arbitration

defines the internal and international arbitration.

agreement is an agreement between two or

Internal arbitration is conducted in Palestine, and

more parties to refer all or some of the disputes

is not related to foreign trade. The law also covers

that have arisen or may arise in an aspect of a

commercial and civil disputes. (The State in which

particular contractual or non-contractual legal

the parties have agreed) that is where the seat of

relationship, and the arbitration agreement may

arbitration shall be the place between them, if in
Journal of Banks in Palestine
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Banks returning profits from financing upon early
payment by the client, from a legitimate perspective

Article
demand the agreement between the lender and

from the lender or the debtor, is permissible and

the debtor, as the debtor pays his debt earlier

not anything of usury if not agreed in advance.”

and the lender forgive some of his money,

(Magazine of Jurisprudence Complex 7,2,218).

unless the agreement would make a forbidden

And this is also the opinion of the committee

permissible or the opposite. As proven in Sahih

of advisory opinions at the Jordanian Legal

Al-Bukhari that Ka’b Ibn Malik lended Abdullah Al-

Opinion House, No. 3331 (2nd Nov.2017)

Aslamy, they met and their voices raised yelling,

The provision of deducting part of the debt for early

when Mohammed –peace be upon him- passed

payment «set and accelerate,» which states in

by; he referred with his like saying the half, so Ka’b

the advisory opinion: «The termination of part of

took the half and forgave the other. And (Sahih Al-

the deferred debt in exchange for the acceleration

Bukhari 6571/); Mohammed

–peace be upon

of the remainder may be lawful, whether at the

him- called Ka’b, and he replied “for you, messenger

request of the creditor or the debtor. This does

of God”, “reduce that debt” the messenger said, “I

not enter into usury if it is not conditional on the

did” said Ka’b, and Mohammed said to the debtor

contract.»

– go pay it-.

And the Permanent Advisory Committee of

In my opinion, the ones who permissible it take

Saudi Arabia says: “that there is a disagreement

into consideration the current reality of the

among scholars, and the truth is the permissibility

financial transactions, emergency situations

of (set and accelerate) as it was taken from AlImam

and

on

Ahmad, and was chosen by Ibn Al-Qayyem and Ibn

people›s needs and circumstances, as adopted

Taymiyah and attributed to Ibn Abbas (Committee

by the Jurisprudence Complex (in its 7th round

advisory opinion 16813/).

in Jeddah, Saudi Arabia 712- thu al-Qi’da 1412,

Dean of the Faculty of Law - Palestine Ahliya

114- May 1992) as in the decision No. 667/2/

University - Member of the Supreme Body for

on sale by instalments: “decreasing the debt for

Legitimate Oversight - Monetary Authority.

pandemics

requiring

information

accelerating the payment, whether it is a demand

10
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deferred dirhams and he reduces it for earlier

dropping some time, which benefits both the lender

payment, he made the educe in condition with

and the debtor, and that makes so far from usury,

time, and this is the meaning of usury and this is

neither realistically nor linguistically nor in customs,

what Allah forbids.

as the usury – in Arabic- means the raise, which is

The second group of scholars allow it, and it is

denied here, and the ones who forbid it measured

transferred from Ibn Abbas, Abraham Al-Nakhi,

it with usury. There is a difference between saying

Ibn Sirin, Abu Thor, Zafar and Imam Shafi›I, and

“you either pay or I raise the debt” and “accelerate

an account of Imam Ahmed, and the choice of Ibn

and I give you one hundred”. How do they look

Taimiyah and Ibn al-Qawwad said to him by Ibn

similar? As there is neither obvious text in forbidding

Abdeen (Hashiyat Ibn Abdeen 1605/, Al-Mubdi’

it, nor agreement upon it, nor balanced measure.

2804/ Doctrinal choices/ Ibn Tamiyah p134,

In (Mughni Al-Muhtaj 2332/): if they agreed on ten

Signatories Media, 3593/).

for five deferred, the debtor only has to pay five”.

In (Al-Mughni/ Ibn Qadamah 394/): if the debtor

Al-Mawardy said in his book (Al-Hawy Al-Kabir

told the lender to forgive a part of the debt for paying

23418/) “if the lender accelerates from a thousand

it earlier, it shall not be, in the opinion of Zeid bin

to 500 and forgave the debtor from the rest –which

Thabat, Ibn Omar, Al-Muqdad, Said ibn Al-Masib,

is 500- without conditions, it is permissible, and

Salem, Al-Hassan, Hamad, Al-Hakam, Al-Shafi,

if the debt was 500, and the debtor wanted to

Malik, Al-Thawari, Heshim, Ibn Al-Aaliya, Isaac and

pay it a thousand WITHOUT CONDITIONS, it is

Abu Hanafiyah, and Al-Miqdad told two men that

permissible.”

did so that challenging Allah and his messenger,

Malik and the others who deny the case: set and

but it is said that Ibn- Abbas did not deny it, and so

accelerate, to accelerate his deferred debt for an

did Al-Nakhe’y, and Abu- Thor, because the lander

offer even if it was less its real value.

took a part of his right and left another, so it is as

The one who allowed “set and accelerate”

permitted as a debt.

concluded from:

In (Ighathat Al-lahfan/ Ibn Alqayem 132/): it is not

1. Ibn Abbas said “when Mohammed –peace upon

usury, as the usury includes a rise in the time limit

him- wanted us to kick Bani Al-Nadeer, we told him

and the debt, which really harms the debtor, but in

that we still have debts to pay, so he said: set and

this case it is a facilitation for the debtor, and the

accelerate”

lender still has an advantage for accelerating, as

2. What was studied in Sunan Al-Bihiqi 286/: that

they both benefited from that; unlike usury; where

Ibn Abbas did not find it odd to say I accelerate and

the lender in benefited and the debtor is harmed,

you forgive”.

so that is so far from usury inside out.

3. And some said: the “set and accelerate”

In Signatories Media, (3593/), this is unlike usury,

case is a kind of reconciliation which is not

as usury includes a raise in the debt for extra time,

contrary to the provisions, as the wisdom

but this is dropping a part of the recoupment for

of the provisions, and the sake of the people
Journal of Banks in Palestine
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Article
Banks returning
profits from financing
upon early payment
by the client, from a
legitimate perspective
Scholars

disagreed

in

the

provision

that

compensations must be payed upon early
payment, reduction of payment period, or return

* Dr. Suhail Al-Ahmad

of profits for the entire payment period, and they
had two views; the first is from scholars who forbid
it, and their view is concluded from many sayings:
In Zayla›i’s Tabyin al-Haqa›iq Sharh Kanz alDaqa›iq (144/ vol), “if they agreed on a thousand
dirhams on deferred dinars, one thousand
deferred on 500 cases, or on black one thousand
on white 500s, it is not permitted, because who
has dirhams cannot take dinars, so it is netting and
it was an exchange that could not be postponed,
and who had a deferred debt does not deserve it”.
Imam Malik says in (vol 17119/): “it is not
permitted if the debtor takes a part of lender’s
right, as to leave him the rest before the time-limit,
because he puts and accelerates, but if it is after
the deadline, then it is all right.”
In RAWDAT AL TAALIBIN LIL IMAM AL NAWAWI
(vol 3431/): “if someone makes up on a thousand
deferred on 500 it is invalid, and if made up on
1000 cases on 500 deferred it is not netting and
it is forgiveness of two perspectives: the first is
paying 500, and the second is paying the debt
later. The first is common, and acquits 500, and
8
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the second is an oath that is not obligatory, and he
has to ask for the rest of his money”.
In AL-FUROO› OF IBN MUFLIH (2644/): “if agreed
to forgive a part of the deferred debt immediately, it
is not permitted.”
And they inferred from:
1. Miqdad Ibn al-Aswad says: I lended someone
one hundred dinars, and he was sent in a mission,
and I told him to pay ninety dinars early, and I
forgive the remaining ten. He mentioned that to the
prophet Mohammed -peace be upon him- and he
said “Miqdad, that’s usury”.
2. Discounting for time is similar to a usurious
interest for time, by making a financial value for
time. In Provisions of Qura’n/al-Hasas, (2187/), the
usury in pre-Islamic period is a deferred debt with
a conditional rise, so the raise is for time, so Allah
repealed and forbade it, and he says: {But if you
repent, you may have your principal} (Al-Baqarah
279), and {give up what remains [due to you] of
interest} (Al-Baqarah 278). So, Allah warned from
charging time, so if someone lends one thousand
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Article

The ability of banks to keep pace with technological
development and global crises

1 - Project management: Project management

3- Change Management: The CMI guide bears the

has existed since ancient times. Building the

title of Effective Change Manager, and it includes

pyramids, building the Al-Aqsa Mosque, the Dome

evidence of the types of knowledge required

of the Rock etc. were all projects that were based

to practice change management, and includes

on advanced foundations in project management

evidence of the concept of change management,

at that time, but the name may have been under

the definition of change, the management of change

something else at the time, but in this era of

benefits, the change management strategy, and the

time, the Project Management Skills Department

communication plan with the various stakeholders.

was reformulated and assigned to the PMI to

Managing the effects of change, studying readiness

collect and re-disseminate expert and research

for change, project management, education and

knowledge in this field in order to raise public

learning support for change, coordinating and

awareness and share knowledge on a wide scale

communicating with the parties, maintaining the

and in a disciplined manner. Obtaining a certificate

continuity and vitality of change, managing human

in project management requires a study of the

resources, and managing institutional, financial,

curriculum, prepared or manual by the institute

operational and public safety considerations.

and provides practical experience in this field.

As we have seen, the three institutes have

2 - Operations Analysis: The guide prepared by

contributed

the IIBA similar to the PMI contains the following:

collectively constitute a set of sufficient institutional

First: Definition of Operations Analysis, second:

tools to confront the circumstances and deal with

General concepts such as process requirements,

them with different tools in order to find well-

design and identification Requirements, third:

thought-out and safe solutions that can avoid the

planning a study of operations, implementation

institution’s desperate adventures, which often led

and control, fourth: Elicitation of requirements,

to the depletion of the institution’s resources before

fifth: Planning and studying the requirements

guiding to the right path, and before it become too

and their relationship to each other, documenting

late.

the requirements, sixth: Preparing a strategy

Banks are an essential element in the economy,

and defining the current and desired situation,

and the continuity of their work is necessary in

seventh: Requirement’s analysis and design,

the economy as the heart is in the human body.

which includes verification and verification of

By owning and maintaining these competencies,

requirements, eighth: Evaluation of solutions, ninth:

banks ensure the continuity of their technological

Introducing the competencies of the operations

continuity and their ability to address future risks,

analyst, tenth: Analysis tools, such as observation

whatever their type and size.

to

providing

competencies

that

and brainstorming etc. Finally: the concept or
perspective in the analysis of operations.

*Canadian World Academy for Development and
Research
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These three axes have become the focus of the

world, and everyone was interested in getting up,

interest of many institutions, as they have developed

this is where the effectiveness and impact of these

rapidly and experts from all over the world have

competencies appeared in enabling institutions

harnessed their professional knowledge and

to study the problem and evaluate the problem

practical experience in each axis, and established

Capabilities and resources, identifying appropriate

specialized institutes in each of the three axes:

solutions, implementing and modifying them on

the

the

a daily basis to avoid potential shortcomings and

International Institute of Business(IIBA), and the

possible errors. And because the size of the problem

Change Management Institute(CMI). All of them

was large, and the size of the change required

award specialized certificates in each of these

was large too, it was necessary to provide these

competencies. The branches of these institutes

competencies simultaneously and in harmony

are spread all over the world and their certificates

in order to develop practical solutions that would

are considered academically and professionally

enable the institution to continue its work. Such

respected because they require serious study and

solutions would not have been possible without the

long experiences in order to obtain their certificates.

availability of these competencies.

But what is the role of these competencies in

So, what are these competencies and how do they

improving institutional “immunity” against the

contribute to helping the organization develop its

pandemic?

ability to keep pace with technology and confront

There is no doubt that the pandemic was a surprise

crises in all its forms?

Project

Management

Institute(PMI),

at the individual, institutional, governmental and
even international levels, and failure was the title
at the beginning of the pandemic, everyone fell
to the ground as if an earthquake hit the whole
Journal of Banks in Palestine
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Article
The ability of banks
to keep pace with
technological
development and
global crises
The past seven decades have witnessed a
remarkable acceleration in the use of technology

*Numan Shqair

in all areas of life, and because technology is
constantly renewed and evolving, it has become a
demand for individuals and institutions to allocate
part of their resources to update the technology
they use. Though and despite the many benefits
of technology, many individuals and institutions
have preferred to maintain manual methods or
the old technology to manage their individual or
institutional affairs, and this was possible until
recently, until the Corona pandemic came and
changed everything in life. This pandemic that
swept the world and shook its corners in every
continent, every institution and every individual,
so technology has become the talk of the hour,
just as vaccines have become the talk of the hour
as well. Just as the human being was looking for
a vaccine to escape this epidemic, so were the
institutions looking for a way to continue living. As
a result of this diligent and accelerated research,
many vaccines have emerged during the past two
years, as well as many technological solutions
that have created solutions whose effectiveness
has varied from one environment to another, and
from one industry to another. For example, the
4
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technology of remote communication and remote
work has developed, such as “Zoom” applications
for managing meetings, for example, “Google
Classroom” applications, and many applications
in every field of business and science, which in
total constituted a technological revolution that was
ignited by the Corona virus.
Just as the world has lost millions of human lives
as victims of the pandemic, the world has also lost
many profit and non-profit institutions victims of
the pandemic, and the institutions have varied in
their ability to survive based on their possession
of specialized competencies and professional
knowledge.
This disparity between institutions has its reasons,
which lie in their possession of three axes of deep
and experienced knowledge or what is known as
competencies.
The first axis: project management, the second axis:
analysis of operations and operational problems,
the third axis: change management.

ARTICLE

The banking sector continues to assume its

sectors to enable them to access the necessary

community responsibility in supporting many

financing for economic recovery and overall

targeted activities, believing in the importance

development. It is our hope that the New Year will

of community partnership. The banking sector

mark a turning point in the achievement of national

therefore hopes that this year will create a new

independence. This year will be an important venue

horizon towards sustainable development in

for creating new prospects for comprehensive

Palestine.

development through the concerted efforts of

Through the further development of the bank›s

the private and government sectors by providing

technological infrastructure, which has become

an appropriate investment environment through

an upscale tool for the sector through financial

the provision of modern legislation and laws that

technology, which has become the title of joining

address development needs, as well as investment

the world›s evolving financial processes, as well

incentives that will give new impetus to the

as the national strategy for financial inclusion,

Palestinian national economy.

which includes cooperation between the banking
and non-banking sectors of Palestine, aiming to
include financial services in the largest community
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Bashar Yassin
General Director of the Palestinian Banking
Association.

Editorial
Towards new roads for
sustainable development
By the end of the year, the Palestinian banking
sector was able to achieve sustainable growth
rates in the scale of key indicators, as by the end
of the last 11 months of 2021, the total assets of
Palestinian banking sector grew by 8% to $21
billion, while credit facilities for various economic
sectors and individuals grew by 5% to $10 billion.
Deposits rose by 8% to $16 billion, confirming that

All these indicators demonstrate that the banking

banks are among the main pillars of the national

sector is recording a Palestinian success story

economy, with major indicators of banks operating

in managing depositors and investors› funds

in Palestine accounting for economically significant

and maintaining the strength of the banking

proportions of GDP for 2020, with assets accounting

sector despite its work in a high-risk political,

for 139%, credit facilities for 68% and deposits for

economic and operational environment.

105%.

The banking sector remains at the forefront of

The banking sector is based on a solid infrastructure

the sector that has contributed to mitigating

and an effective and professional regulatory

the impact of the Corona pandemic on the

environment exercised by the Palestinian Monetary

Palestinian economy and citizens by continuing

Authority, as well as legislation governing banking,

to provide cash, which has been instrumental

which is based on best international practices

in supporting the Palestinian economy and the

and standards. The banking sector complies with

continued circulation of the economic wheel,

the relevant international standards such as the

in addition to contributing to the maintenance

Basel Committee and the International Accounting

of the social peace system by assisting the

Standards committee, with a capital adequacy

Government in securing the salaries of workers.

ratio of 15.6%, which is higher than the minimum

Banks collaborated in the implementation of the

required of the Basel Committee of 10.5%.

Palestinian Monetary Authority›s sustainability

Banking indicators confirm the quality of the credit

programme to provide support to micro, small

portfolio, with about 4.2% of non-performing loans

and medium-sized enterprises affected by the

at the end of the third quarter of 2021, which is

Corona pandemic. Banks have also contributed

considered to be globally safe.

to national efforts to address the epidemic
through continued support for the health sector.
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