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مدير عام جمعية البنوك يف فلسطني

بعــد عــام صعــب تحمــل فيــه القطــاع املــريف أعبــاء
ظــروف جائحــة كورونــا ومــا خلفتــه مــن رضبــات
للقطاعــات االقتصاديــة كافــة ،ومــا شــهدته فلســطني مــن
أزمــة اقتصاديــة بســبب احتجــاز أمــوال املقاصــة يف العــام
 ،2020عــاد هــذا القطــاع الــذي ميثــل القلــب النابــض
والســند القــوي لالقتصــاد الوطنــي لحيوتــه مــن جديــد،
ليختتــم العــام  2021بأرقــام منــت بشــكل متواصــل ،إذ
توســع يف ضــخ الســيولة يف االقتصــاد مــن خــال منــح
التســهيالت االئتامنيــة لتصــل إىل نحــو  10.3مليــار دوالر،
وقــد اســتفاد مــن هــذه التســهيالت مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة واألفــراد ،األمــر الــذي ســاعد يف العــودة
التدريجيــة للــدورة االقتصاديــة ،كذلــك قامــت البنــوك
بتوفــر الســيولة الالزمــة للحكومــة ملســاعدتها عــى
مواجهــة التزاماتهــا املختلفــة ومــن ضمنهــا دفــع الرواتــب،
مــا كان لــه األثــر الكبــر عــى مســاعدة املواطنــن يف
تجــاوز األزمــة .كذلــك ارتفعــت املوجــودات إىل نحــو 20.9
مليــار دوالر ،والودائــع إىل  16.5مليــار دوالر.
هــذا القطــاع ورغــم كل التحديــات التــي يواجههــا ،ســواء
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كانــت أعبــاء سياســية أو اقتصاديــة بارتفــاع نســبتي
الفقــر والبطالــة ،فــإن املــؤرشات املرصفيــة ومــؤرشات
املتانــة للبنــوك أظهــرت قــوة وصالبــة القطــاع املــريف،
حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس املــال  %15.6وهــي أعــى
مــن الحــد املطلــوب مــن لجنــة بــازل والبالــغ .%10.5
إضافــة إىل جــودة محفظــة التســهيالت االئتامنيــة حيــث
بلغــت نســبة الديــون املتعــرة حــوايل  %4.2مــن مجمــوع
التســهيالت املمنوحــة حيــث تعتــر هــذه النســبة مــن
النســب اآلمنــة.
إدارة القطــاع املــريف لعبــت دورا ً مهـاً يف تجــاوز أحلــك
األزمــات بكفــاءة ،وهــذا يعــود لعــدة عوامــل مــن أهمهــا:
إدارة دفــة البنــوك بشــكل حصيــف ،ومهنيــة ســلطة النقــد
يف إدارة األزمــة للخــروج مــن تداعياتهــا بشــكل رسيــع
وســلس.
تحظــى املســؤولية االجتامعيــة مبكانــة خاصة لــدى البنوك،
حيــث تلتــزم مبســؤولياتها الوطنيــة واألخالقيــة بتقديــم
يــد العــون ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة والنشــاطات
االجتامعيــة ،ليكــون لهــا دور ريــادي يف دعــم العديــد

مــن املشــاريع واملبــادرات ملختلــف الفئــات ،ســعياً منهــا
إلحــداث تغيــر ايجــايب ،فاملســاهامت املجتمعيــة جــاءت
منبثقــة عــن وعــي البنــوك بأهمية هــذه املســاهامت التي
تــأيت لتطويــر وتحســن املســتوى التعليمــي ،والثقافـــي،
واالقتصــادي ،واالجتامعــي ،ألفــراد املجتمــع ،مــن خــال
توفــر الخدمــات املتنوعة فـــيام يتعلــق بالنواحــي الصحية
والبيئيــة ،وتطويــر املجتمــع املحــي ،واملشــاركة فـــي إيجاد
حلــول للمشــكالت االجتامعيــة والبيئيــة لتنميــة املجتمــع
الفلســطيني بكافــة أفـراده ،فقــد بلــغ إجــايل املســاهمة
املجتمعيــة للقطــاع املــريف  4,781,976دوالرا ً بنسبــــة
تقــارب  %3مــن أرباحــه لعــام  ،2021وذلك مــــن خــــال
 461شـــراكة مــع املؤسســات األهليــة ،ومــن ضمــن ذلــك
مســاهمة جمعيــة البنــوك بـــ  15,000ألف دوالر ملؤسســة
تعنــى بشــؤون املــرأة.

«حريصون عىل مواكبة

احتياجات األجيال القادمة
وتعزيز الشمول املايل»

ومــع إميانــه بــرورة نــر التوعيــة املرصفيــة بــن
الفئــات املجتمعيــة كافــة ،واصــل القطــاع املــريف
دعمــه للنشــاطات املتميــزة ،خاصــة تلــك ايل تســتهدف
الفئــة الشــابة واألطفــال ،وذلــك مــن خــال التعــاون
بــن ســلطة النقــد وجمعيــة البنــوك العاملــة يف فلســطني
بتنظيــم األســبوع املــريف لألطفــال والشــباب للعــام 2022

بالرشاكــة مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم ،تلــك التظاهــرة
الســنوية التــي باتــت تهــدف إىل ترســيخ املفاهيــم املاليــة،
وبخاصــة املرصفيــة منهــا لــدى النــشء ،وذلــك بهــدف
خلــق معرفــة مرصفيــة واعيــة متكــن املجتمــع بــكل فئاتــه
االســتفادة مــن الخدمــات املاليــة التــي يقدمهــا القطــاع
املــريف ،لدفــع العجلــة االقتصاديــة قدمــاً ،وتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة املنشــودة.
إن القطــاع املــريف يــدرك اليــوم بــأن التكنولوجيــا باتــت
مفتــاح النجــاح يف مختلــف املياديــن ،لــذا فإنــه حريــص
عــى مواكبــة التطــورات يف هــذا املجــال مــن خــال
االهتــام بأمتتــة عملياتــه كافــة ،وتأهيــل كادره وفــق
املعطيــات الجديــدة ،وذلــك يف إطــار التحــوالت التــي
يشــهدها العــامل أجمــع يف هــذا املجــال ،وبخاصــة فيــا
يتعلــق بالتكنولوجيــا املاليــة ،لــذا فــإن البنــوك العاملــة يف
فلســطني كافــة مل تعــد تكتفــي اليــوم بتقديــم الخدمــات
التقليديــة ،بــل أصبــح جــل اهتاممهــا منصبــاً ملواكبــة
تطلعــات واحتياجــات األجيــال القادمــة وتعزيــز الشــمول
املــايل .إن هــذه التوجهــات العرصيــة يف اإلدارة املاليــة
يف هــذا القطــاع الحســاس ســيكون لهــا أثــر عظيــم مــن
وجهــة نظرنــا ،ســواء عــى مســتوى جــودة الخدمــات
املقدمــة ،أو عــى صعيــد تنويــع األدوات املاليــة الكفيلــة
بإعطــاء االقتصــاد الوطنــي مزيــدا ً مــن الدافعيــة.
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لقاء العدد
أكد لـ«البنوك يف فلسطني» أن القطاعني املرصيف والتأمني مكمالن لبعضهام
ويسند كل واحد منهام اآلخر

الرمياوي %24 :الحصة السوقية للتأمني
اإلسالمي يف فلسطني
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أعلــن الســيد محمــد
الرميــاوي رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الفلســطيني
لــركات التأمــن أن التأمــن اإلســامي يف فلســطني آخــذ
يف منــو متســارع عامــاً بعــد آخــر ،مشــرا ً إىل أن حصــة
التأمــن اإلســامي يف ســوق التأمــن الفلســطيني وصلــت
إىل  %24مــع نهايــة العــام .2021
ونــوه الرميــاوي يف لقــاء خــاص مــع «البنــوك يف فلســطني»
إىل أن قطــاع التأمــن يســر قدمــاً نحــو الرقمنــة ،الفتــاً
إىل أن كل مــا تــم تطبيقــه يف فلســطني رقميــاً يف قطــاع
التأمــن يع ـ ُد نقلــه نوعيــة يف إدارة وثيقــة التأمــن ،لكــن
املأمــول هــو الوصــول إىل مرحلــة يســتطيع فيهــا املؤمــن
إصــدار الوثيقــة رقميــاً ،ودفــع القســط إلكرتونيــاً دون

الحاجــة لزيــارة مقــر مــن مق ـرات رشكــة التأمــن.
وحــول التنــوع يف الخدمــات التأمينيــة ،واســتحواذ
تأمــن املركبــات عــى النســبة األعــى مــن املحفظــة ،أكــد
الرميــاوي أن املطلــوب هــو تدعيــم البحــث التســويقي
لتحقيــق الهــدف وتقديــم خدمــات جديــدة تلبــي
االحتيــاج ومنهــا تأمينــات متناهيــة الصغــر.
وفيــا يتعلــق بالعالقــة بــن قطاعــي التأمــن واملــريف،
قــال الرمياوي»اســتطعنا العمــل بتكامليــة مــع القطــاع
املــريف يف فلســطني ،فالقطاعــان متداخــان يف العمليــات
التشــغيلية ويســند كل منهــا اآلخــر» .وفيــا يــي نــص
اللقــاء:

الوعي التأميني»...سهل ممتنع»
عند انتخابك رئيساً ملجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لرشكات التأمني العام املايض ،أرشت إىل أن زيادة
الوعي التأميني ستكون أولوية يف الخطة االسرتاتيجية لالتحاد ،إىل أين تسري األمور يف هذا السياق؟

إن تعزيــز الوعــي التأمينــي لــدى املواطــن هي عملية أســتطيع
أن أصفهــا بالســهل املمتنــع ،فهــي إعــادة هيكلــة لثقافــة
املواطــن يف اعتــاد األدوات والحلــول التــي مــن شــأنها حاميــة
ممتلكاتــه ومدخراتــه ودخلــة مــن االنقطــاع ،وهــذا الــدور
إســراتيجي وتكامــي مــا بــن رشكات التأمــن وهيئــة ســوق
رأس املــال الفلســطينية والجهــات الرقابيــة واإلرشافيــة ذات
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العالقــة ،كــوزارة العمــل ووزارة النقــل واملواصــات وغريهــا.
نحــن يف االتحــاد الفلســطيني لــركات التأمــن نــدرك أهميــة
تعزيــز الوعــي التأمينــي ،وبــات بنــدا ً رئيســياً يف جميــع خطــط
ونشــاطات االتحــاد ورشكات التأمــن ،وحالي ـاً نعمــل بتنســيق
عــايل الوتــرة مــع هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية لتنفيــذ
االس ـراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل والتــي تهــدف بشــكل

كل ما تم تطبيقه
يف فلسطني

رقمياً يف قطاع
التأمني نقلة

نوعية يف إدارة
وثيقة التأمني

رئيــي إىل زيــادة نســبة الشــمول املــايل لتصــل كحــد أدىن إىل
 %50يف نهايــة العــام  2025مــن خــال انتشــار الخدمــات
املاليــة والتوعيــة بهــا ودمــج املجتمــع املحــي بعملياتهــا ،وهذا
مــا يتطلــب تعزيــز التوعيــة التأمينيــة وتوضيــح التغطيــات

التأمينيــة للحلــول والخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع بصــورة
مبســطة ،باإلضافــة إىل تصميــم منتجــات تأمينيــة متناهيــة
الصغــر بتغطيــات محــددة وواضحــة وأقســاط ميــرة تلبــي
احتياجــات ومتطلبــات الرشائــح املجتمعيــة املهمشــة تأمينيـاً.

تسارع نحو الرقمنة
تحدثتم سابقاً عن رضورة سن قانون التأمني الرقمي بالتعاون مع هيئة سوق رأس املال الفلسطينية،
إىل أي حد برأيكم سيسهم قانون التأمني الجديد الذي تعمل عليه الهيئة يف تطور قطاع التأمني؟

نحــو الرقميــة بتســارع مذهــل ،هــذا هــو العنــوان العاملــي
حاليــاً ،وينــدرج ضمــن معطيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
(ثــورة الــذكاء االصطناعــي واإلنرتنــت) ،علينــا كــركات تأمــن
أن نهيــئ البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ،ونطــور مــن إجـراءات
العمــل مبــا يتــاءم مــع متطلبــات الرقمنــة ،ســتصبح املنافســة
أصعــب حيــث تتوافــر الــركات أمــام الجمهــور رقميــاً،
وســيصبح األفضــل مــن وجهــة نظــر املشــرك هــو األرسع يف
تقديــم الخدمــة ،واألرسع يف الــرد عــى استفســاراتهم.

القانــون مــن شــأنه أن يوضــح السياســات التــي عــى الــركات
انتهاجهــا مــن أجــل إصــدار وثيقــة تأمــن رقميـاً ،دون الحاجــة
إىل زيــارة نقطــة البيــع التابعــة لرشكــة التأمــن مــن قبــل
الزبائــن ،وهنــا أؤكــد بــأن كل مــا تــم تطبيقــه يف فلســطني
رقمي ـاً يف قطــاع التأمــن نقلــة نوعيــة يف إدارة وثيقــة التأمــن
مــن خــال تطبيــق هاتــف خلــوي او نافــذة الكرتونيــة ،لكننــا
ننتظــر مــن رشكات التأمــن إصــدار وثيقــة التأمــن رقميــاً،
ودفــع القســط إلكرتونيـاً دون حاجــة املؤمــن لــه لزيــارة مقــر
مــن مق ـرات رشكــة التأمــن.
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لقاء العدد
املطلوب تدعيم البحث
التسويقي لتحقيق
الهدف وتقديم خدمات
جديدة تلبي االحتياج

وبالتــايل ،فــإن قطــاع التأمــن اإلســامي يف فلســطني اســتنادا ً اىل
األرقــام املذكــورة يُعـ ّد قطاعـاً واعــدا ً عــى الرغــم مــن جميــع
التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد الفلســطيني إجــاالً
وقطــاع التأمــن عــى وجــه الخصــوص.
املطلوب تعزيز البحث التسويقي
لتحقيق الهدف
يعاين قطاع التأمني يف فلسطني من تركز يف
محفظته حول تأمني املركبات الذي يشكل أكرث
من  %60من مجمل املحفظة ،أال يعترب ذلك

التأمني اإلسالمي مييض قدماً
البعض يلقبك بعميد «التأمني اإلسالمي يف
فلسطني» نظرا ً لخربتك الواسعة يف هذا املجال،
من الواضح أن األرقام تشري إىل منو متسارع من
حصة التأمني ىاالسالمي يف السوق ،أنت اآلن
عىل رأس االتحاد ،كيف سيساهم ذلك يف تقدم
صناعة التأمني االسالمية يف فلسيطني؟ وماذا
عن املعطيات الرقمية يف هذا الخصوص؟

 10رشكات تأمين عاملـة يف فلسـطني ،منهـا  8رشكات تقـدم
خدمـات التأمين التقليديـة ورشكتـان تقدمان خدمـات التأمني
اإلسلامي وهما :رشكـة «التكافـل للتأمين» التـي تأسسـت يف
العـام  2007وأفخـر بتأسيسـها وإدارتهـا على مدار  10سـنوات
متتاليـة ،ورشكـة «متكين للتأمين» والتـي افخـر بتأسيسـها
وإدارتهـا منـذ العـام  2017لغايـة يومنـا هذا ،كما بلغت حصة
التأمين اإلسلامي يف فلسـطني لعـام  2021اىل مـا نسـبته %24
مـن حجـم سـوق التأمين الفلسـطيني ،وهنـا أود اإلشـارة اىل
دراسـة نفـذت مـن قبـل أحـد الباحثين الدوليين قبل سـنوات
يف فلسـطني التـي أظهـرت بـأن  %36مـن الجمهـور يفضلـون
التعامـل مـع املؤسسـات املاليـة اإلسلامية يف قطاعـي التأمين
واملصـارف ويـرون بأنهـا تلبـي رغباتهـم.
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مجلة البنوك يف فلسطني

مشكلة مستمرة يعاين منها القطاع؟ كيف ميكن
طرح خدمات تأمينينة متنوعة من شأنها أن تضمن
تنوعاً يف اإليرادات املالية للرشكات ،وبالتايل
زيادة مالءتها املالية ،ويف الوقت نفسه تضمن
خدمات عادلة للمواطنني بأسعار عادلة؟

الوعــي التأمينــي ســبب مهــم لرتكيــز املحفظــة التأمينيــة عــى
تأمــن املركبــات امللــزم قانون ـاً وهــذا يتكامــل مــع مــا ذكرتــه
ســابقاً حــول العــزوف عــن أنــواع التأمــن غــر امللزمــة قانونـاً،
باإلضافــة إىل أن خدمــات وحلــول التأمــن يف فلســطني تقليديــة
ومتشــابهة مــا بــن جميــع الــركات العاملــة ،مــع وجــود
بعــض االجتهــادات لتقديــم حــزم تأمينيــة ،ولكــن ليســت
منتجــات جديــدة تقــدم عــى أســاس بحــوث تســويقية تحــدد
االحتياجــات والرغبــات لــدى رشائــح املجتمــع الفلســطيني
مــن أفــراد ورشكات وتحــدد املخاطــر التــي يريــد الفــرد أو
الرشكــة تغطيتهــا ،نحــن بحاجــة إىل تدعيــم البحــث التســويقي
لتحقيــق هــذا الهــدف ،ملــاذا ال نســمع عــن تأمــن مــن املخاطر
الزراعيــة مــع ادراكنــا للحاجــة لــه مــن قبــل املزارعــن؟ .هنــا
أود اإلشــارة إىل التأمينــات متناهيــة الصغــر وأهميتهــا ،فهــي
تســتهدف مخاطــر محــددة لرشائــح مجتمعيــة مهمشــة
تأميني ـاً بأقســاط منخفضــة نســبياً ،وأذكــر التجربــة النوعيــة
التــي بــادرت إليهــا مؤخـرا ً رشكــة «متكــن للتأمــن» بالتنســيق
مــع هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية باســتحداثها وهــي

تقديــم برنامــج تأمــن متناهــي الصغــر خــاص بالســيدات مــن
خطــر اإلصابــة بفــروس كوفيــد ( .)19هــي تجربــة نوعيــة
كبدايــة ممتــازة ،ولكنهــا غــر كافيــة وبحاجــة اىل تعزيــز أكــر.
تكاملية يف األدوار بني القطاعات
املالية
القطاعان املاليان املرصيف وغري املرصيف
يشكالن العمود الفقري ألي اقتصاد ،كيف تقيم
التعاون بني هذين القطاعني يف فلسطني؟ وما
هي أفق التعاون املستقبلية يف هذا اإلطار؟

إن رشكات التأمــن واملصــارف هــا املكونــان الرئيســيان
للقطــاع املــايل ،وهــا املصــدران الرئيســيان للخدمــات املاليــة
املقدمــة للمواطنــن ،ويعتــران أساســاً يف اســتقرار االقتصــاد
ومنــوه مــن خــال الحفــاظ عــى الــروة املاليــة وحاميتهــا،
فاملصــارف تحافــظ عــى النقــد وتقــدم التســهيالت االئتامنيــة،
والتأمــن يحمــي الفــرد وممتلكاتــه ومدخراتــه ويجنبــه تحمــل
أيــة أعبــاء ماديــة ،هنــا أعــر عــن تقديــري لــدور القطــاع
املــايل الفلســطيني الــذي بالرغــم مــن جميــع الصعوبــات
والتحديــات ومعيقــات االحتــال اإلرسائيــي يســتطيع العمــل
بكفــاءة وبتميــز ،يف فلســطني رغــم خصوصيــة وضعنــا
اســتطعنا التميــز يف القطــاع املــريف بــإرشاف ســلطة النقــد
الفلســطينية ،والقطــاع غــر املــريف بــإرشاف هيئــة ســوق
رأس املــال الفلســطينية.

كــركات تأمــن اســتطعنا العمــل بتكامليــة مــع القطــاع
املــريف يف فلســطني ،فالقطاعــان متداخــان يف العمليــات
التشــغيلية ويســند كل منهــا اآلخــر ،فالقطــاع املــريف يعتمد
عــى خدمــات التامــن لألف ـراد واملؤسســات ضمــن خدمــات
التســهيالت االئتامنيــة وتجــر العديــد مــن وثائــق التأمــن
لصالــح املصــارف ،باإلضافــة إىل أن العديــد مــن املصــارف
تربطهــا اتفاقيــات تأمــن مــريف مــع رشكات التأمــن والتــي
مبوجبهــا تقــدم خدمــات التأمــن نيابــة عــن رشكــة التأمــن
باعتبارهــا وكيــاً معتمــدا ً.
يف الســياق ذاتــه ،يعتــر القطــاع املــريف رشيــكاً اس ـراتيجياً
يف تنفيــذ اس ـراتيجية الشــمول املــايل لزيــادة نســبة الشــمول
املــايل يف فلســطني مــن خــال العديــد مــن الربامــج واألنشــطة
التــي تصبــو إىل تحقيــق هــذا الهــدف ،كــا تعتمــد رشكات
التأمــن نظــام االســتعالم االئتــاين عــن الجمهــور التــي تــرف
عليــه ســلطة النقــد الفلســطينية ،بهــدف ضــان الحاميــة
املاليــة لــركات التأمــن ،وتقــوم رشكات التأمــن باإليــداع
النقــدي الــدوري ألقســاط التأمــن املحصلــة يف حســاباتها يف
املصــارف وفقـاً لتعليــات هيئة ســوق رأس املال الفلســطينية.
كل ذلــك يعكــس رشاكــة ،وتكامليــة ،نحــو نظــام مــايل آمــن
ومســتقر ،وبهــذه املناســبة فإننــي أدعــو إىل زيــادة التنســيق
والتواصــل مــا بــن جمعيــة البنــوك واالتحــاد الفلســطيني
لــركات التأمــن يك نحافــظ عــى التكامــل والتناغــم يف األدوار
التــي تعــزز مــن حضــور القطــاع املــايل ودوره باعتبــاره املحفــز
واملحــرك لعمليــة التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
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ملف العدد
استهدفت نحو  114ألف طالبة وطالب بشكل مبارش من طلبة الصف الثامن موزعني
عىل  1625مدرسة

األسبوع املرصيف لألطفال والشباب للعام ...2022
رسالة توعية حول القضايا املرصفية بوسائل
تكنولوجية عرصية

رام الله-البنــوك يف فلســطني -دشــنت ســلطة النقــد وجمعيــة البنــوك
يف فلســطني ووزارة الرتبيــة والتعليــم نســخة جديــدة مــن فعاليــات
األســبوع املــريف لألطفــال والشــباب للعــام الحــايل  ،2022والتــي
باتــت حدثــاً ســنوياً يهــدف لتوعيــة وتثقيــف طلبــة املــدارس يف
املجالــن املــايل واملــريف.
ومتيــزت الفعاليــة هــذا العــام باإلعــان عــن تطبيــق إلكــروين بعنــوان
«مــريف» لتعريــف األطفــال والشــباب بالخدمــات التــي يقدمهــا
القطــاع املــريف ،والــذي صمــم اســتنادا ً إىل وســائل تكنولوجيــة
متطــورة تحقــق التفاعليــة املرجــوة بــن األطفــال مــع القضايــا املاليــة
املرصفيــة.

جمعية البنوك:

املعرفة املالية رافعة
ملزيد من التقدم

االقتصادي ونسعى

إلخراط شبابنا يف عرص
التحوالت الرقمية
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سلطة النقد:

الفعالية تهدف إىل تأهيل
جيل األطفال والشباب

للتعامل مستقبالً مع قطاع
املال واملصارف

وكان حفــل إطــاق األســبوع أقيــم مبدرســة بنــات بيتونيــا األساســية
العليــا مبحافظــة رام اللــه والبــرة ،مبشــاركة املديــر التنفيــذي ملجموعة
االســتقرار املــايل يف ســلطة النقــد الســيد إيــاد زيتــاوي ،ومديــر
جمعيــة البنــوك يف فلســطني الســيد بشــار ياســن ،والوكيــل املســاعد
للشــؤون الطالبيــة يف وزارة الرتبيــة والتعليــم الســيد صــادق الخضــور،
ومديــر الرتبيــة والتعليــم يف منطقــة القــدس وأريحــا يف وكالــة الغــوث
الدوليــة الدكتــور أســامة أبــو البهــا ،ومديــرة مدرســة بنــات بيتونيــا
األساســية العليــا الســيدة ســمرية أبــو خليــل ،ورئيــس بلديــة بيتونيــا
الســيد ربحــي دولــة ،وممثلــن عــن القطــاع املــريف واملؤسســات
الرســمية واألهليــة.

سلطة النقد :الفعالية هذا العام متيزت باالعتامد عىل التكنولوجيا
وأكــد الســيد إيــاد زيتــاوي يف كلمتــه خــال إطــاق األســبوع
عــى أن فعاليــة األســبوع املــريف أصبحــت جــزءا ً مه ـاً مــن
العمليــة التعليميــة يف فلســطني ،ملــا لهــا مــن أثــر واضــح
يف تحقيــق التنميــة الفكريــة والثقافيــة باملفاهيــم واملبــادئ
املاليــة واملرصفيــة لــدى جيــل األطفــال والشــباب وتأهيلهــم
مســتقبالً للتعامــل مــع قطــاع املــال واملصــارف ،مشــرا ً إىل
أن الفعاليــة تســتهدف هــذا العــام حــوايل  114ألــف طالبــة
وطالــب بشــكل مبــارش مــن طلبــة الصــف الثامــن موزعــن
عــى  1625مدرســة يف أرجــاء الوطــن ومبــا يشــمل املحافظــات
الشــالية والجنوبيــة ومــدارس الرتبيــة والتعليــم ومــدارس
وكالــة الغــوث واملــدارس الخاصــة.
وبــن زيتــاوي أن فعاليــة األســبوع املــريف لألطفــال والشــباب
هــذا العــام متيــزت باعتامدهــا عــى التكنولوجيــا ،فقــد تــم
تطويــر تطبيــق إلكــروين عــى الهواتــف الذكيــة ،بعنــوان
«مــريف» ،وهــو عبــارة عــن فــرع مــرف افــرايض يقــدم
كافــة املعلومــات األساســية حــول الخدمــات املرصفيــة بطريقة

تفاعليــة وتشــويقية ويحتــوي عــى عــدة مراحــل وألعــاب
وأســئلة متكــن الطالــب مــن الدخــول للســحب عــى جوائــز
قيمــة تصــل قيمتهــا اإلجامليــة إىل  15ألــف دوالر مقدمــة مــن
كافــة املصــارف.

العدد  89آذار 11 | 2022

ملف العدد

جمعية البنوك :الجهاز املرصيف وصل إىل مكانة مرموقة
بـدوره ،أكـد السـيد بشـار ياسين مديـر جمعيـة البنـوك يف
فلسـطني أن القطـاع املصريف الفلسـطيني الـذي يلعـب دورا ً
أساسـياً يف النمـو االقتصادي وصوالً إىل التنمية املنشـودة ،يقف
اليـوم أمـام مسـؤولية كبيرة تتمثل بنشر التوعيـة املرصفية ،ملا
لذلـك مـن أثـر فعـال يف إخـراط الفئـات املجتمعيـة املختلفـة
بالقضايـا املاليـة ،وتحديـدا ً املرصفيـة منهـا ،إلكسـاب أبنـاء
شـعبنا ،وبخاصـة الفئـات العمريـة الصغيرة والشـابة املعرفـة
الالزمـة للتعامـل مـع املسـتجدات العرصيـة يف هـذا املجال ،يف
عصر نشـهد فيـه املزيـد مـن التحـوالت الرقميـة.
وأشار ياسني إىل أن هذا األسبوع يشمل عىل العديد من
الفعاليات ،من بينها مسابقات رصد لها العديد من الجوائز
القيمة ،إمياناً من البنوك برضوة مكافأة أبنائنا الطلبة عىل
اإلنجاز ،وحثهم للميض قدماً ملزيد من التوعية املرصفية التي
ستنعكس عىل حياتهم مستقبالً ،قائال ً»مل يع ّد خافياً عىل أحد
أن املعرفة املالية هي رافعة ملزيد من التقدم االقتصادي».
ونـوه ياسين إىل أن القطـاع املصريف وصـل إىل مكانـة مرموقـة
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وبخاصـة مـن حيـث االنتشـار الجغـرايف بوجـود ( )379فرعـاً
لــ( )13بنـكاً عاملاً يف فلسـطني منهـا ( )10بنوك تعمـل بنظام
الصريفـة التقليديـة و ( )3بنوك تعمل بنظام الصريفة اإلسلامية،
وكذلـك مـن حيـث جـودة الخدمـات املقدمـة بانتهـاج أحدث
وسـائل اإلدارة العرصيـة وتقديـم خدمـات إلكرتونيـة متطورة،
فعلى سـبيل املثـال ال الحصر تنتشر يف مختلـف املحافظـات
( )710رصافـات آليـة تغطي كل التجمعات السـكانية يف الضفة
الغربيـة وقطـاع غزة.
وأكـد أن االسـتقرار الـذي وصل إليه الجهاز املصريف مبوجودات
ناهـزت الــ 21مليـار دوالر ،مل تكـن لتحقـق لـوال الرشاكـة
الحقيقيـة بين البنـوك العاملـة يف فلسـطني وسـلطة النقـد،
عبر تعليمات وأنظمـة وقوانين تضبـط العمـل والتـي أتـت
أكلهـا بتحقيـق نجـاح باهـر يف التجربـة الفلسـطينية رغـم كل
التحديـات ،مضيفـاً أن هـذه الرشاكـة كانـت عاملاً مهماً يف
االسـتقرار املـايل الضامنـة األكيـدة إلسـناد اقتصاد فلسـطيني ما
زال يخطـو نحـو مكانـة تحـت الشـمس.

«الرتبية» :األسبوع يندرج يف
سياق التحول الرقمي
وأكد السيد صادق الخضور الوكيل املساعد
للشؤون الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم عىل أن
هذا األسبوع يأيت بعد عامني من االحتجاب؛ نتيجة
جائحة الكورونا ،وتنظيمه يندرج يف سياق التحول
الرقمي ،وتنمية مهارات الطلبة وتعزيز حضورهم
عرب هذه الفعاليات.
وعــر الخضــور عــن شــكره لكافــة القامئــن عــى
هــذا األســبوع ،مشـرا ً إىل بعــض الربامــج أطلقتهــا
الــوزارة ،ومنهــا الربنامــج الوطنــي لتبنــي املــدارس
الــذي يؤكــد عــى محوريــة الرشاكــة مــع املجتمــع
املحــي واملؤسســات املجتمعيــة الرشيكــة
والداعمــة للتعليــم.

العدد  89آذار 13 | 2022
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الغوث الدولية :أهمية ثقافة االدخار
مــن جهتــه ،تحــدث الدكتــور أســامة أبــو البهــا مديــر
الرتبيــة والتعليــم يف منطقــة القــدس وأريحــا يف وكالــة
الغــوث الدوليــة
عــن أهميــة تنميــة ثقافــة االدخــار لــدى الطلبــة والشــباب،
ونقلهــا مــن داخــل املــدارس إىل األهــايل ،معـرا ً عــن اعتزازه
بالرشاكــة بــن وكالــة الغــوث ووزارة الرتبيــة وســلطة النقــد
وجمعيــة البنــوك يف إنجــاح هــذه الفعاليــة.
وكانــت مديــرة مدرســة بنــات بيتونيــا األساســية العليــا
الســيدة ســمرية أبــو خليــل رحبــت بالحضــور ،وتقدمــت
بالشــكر ملنظمــي الفعاليــة الختيارهــم املدرســة إلطــاق
فعاليــات هــذا األســبوع ،مشــرة إىل أهميــة ذلــك يف ترســيخ املعرفــة والثقافــة املرصفيــة لــدى طلبــة املــدارس ،وتهيئتهــم للتعامــل
مــع الخدمــات املرصفيــة يف املســتقبل.
وتخلــل الحفــل فقــرة فنيــة قدمتهــا طالبــات املدرســة ،ورشح عــن تطبيــق «مــريف» اإللكــروين ومحتوياتــه ،وتــم يف نهايــة الحفــل
قــرع الجــرس إيذانـاً بانطــاق فعاليــات األســبوع املــريف لألطفــال والشــباب .2022
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تظاهرة سنوية تهدف إىل تعزيز ثقافة االدخار
يذكــر أن فعاليــات األســبوع املــريف لألطفــال وللشــباب
باتــت تظاهــرة ســنوية تنظمهــا ســلطة النقــد يف شــهر آذار
مــن كل عــام بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك يف فلســطني،
ووزارة الرتبيــة والتعليــم ،وذلــك لتطويــر قــدرات الشــباب يف
التعامــل مــع األمــور املرصفيــة .وقــد اعتمــدت ســلطة النقــد
الســادس عــر مــن شــهرآذار مــن كل عــام يومـاً لبــدء أنشــطة
األســبوع املــريف الــذي يهــدف إىل تنميــة الوعــي املــريف بــن
الشــباب ،وتكريــس ثقافــة االدخــار لديهــم ليصبحــوا قادريــن
عــى تحمــل مســؤولياتهم املاليــة يف املســتقبل القريــب.
كــا يهــدف األســبوع املــريف لتعزيــز الثقافــة املرصفيــة
واملاليــة وتعزيــز انتشــارها لــدى أوســع رشائــح املجتمــع،
وإتاحــة الفرصــة لزيــادة الوعــي والثقافــة املاليــة واملرصفيــة
وإرشــاد الطلبــة ومســاعدتهم عــى اتخــاذ القــرارات املاليــة
الحكيمــة يف املســتقبل .وينــدرج هــذا األســبوع ضمــن فلســفة
املنظمــة الدوليــة لنــر الوعــي املــايل لألطفــال والشــباب،
والتــي تضــم يف عضويتهــا  83دولــة مشــاركة.
وضمــن فعاليــات هــذا األســبوع ،يقــوم طلبــة املــدارس

بزيــارات ملقــرات املصــارف ،حيــث يتعــرف الطلبــة عــى
الخدمــات املرصفيــة ،مــا يحســن وعيهــم وثقافتهــم املرصفيــة
واملاليــة ،كــا يقــوم ممثلــون عــن املصــارف بزيــارات لنحــو
 1600مدرســة يف مختلــف املحافظــات ،وذلــك لتقديــم الــرح
الــازم للطلبــة لتنميــة وعيهــم املــايل واملــريف ،واإلجابــة عــن
استفســاراتهم وتزويدهــم بالنــرات الالزمــة للتعــرف عــى
الشــؤون املرصفيــة ،ومفاهيــم وأســاليب عمــل املصــارف،
وكيفيــة التعامــل معهــا ،ودور النقــود ،وســبل االدخــار
واالســتثامر ،باإلضافــة إىل توعيــة النــشء الجديد بالســبل املثىل
لإلنفــاق وغريهــا مــن املعلومــات اإلرشــادية التــي تســاهم يف
حاميــة الفــرد واملجتمــع .لكــن تنظيــم هــذه الفعاليــة توقــف
يف آخــر عامــن بســبب ظــروف جائحــة كورونــا ،وعــادت هــذا
العــام بالرتكيــز عــى تطبيــق «مــريف» الــذي يأخــذ األطفــال
والشــباب الصغــار إىل مــرف اف ـرايض للتعــرف عــى كافــة
العمليــات املاليــة التــي يقــوم بهــا املــرف كبديــل تفاعــي
بــدالً مــن زيــارة األطفــال فــروع البنــوك املختلفــة كــا كان
يجــري األمــر يف األعــوام الفائتــة.
العدد  89آذار 15 | 2022
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«مرصيف»...

تطبيق إلكرتوين متميز يدمج طلبة املدارس مع

القضايا املرصفية وآلية عمل البنوك

ســحوبات عــى جوائــز قيمــة مــع نهايــة األســبوع املــريف
الــذي أطلقتــه ســلطة النقــد وجمعيــة البنــوك يف فلســطني
بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم يف آذار املــايض.

رام الله-البنــوك يف فلســطني -قدمــت ســلطة النقــد
وجمعيــة البنــوك يف فلســطني لطلبــة املــدارس يف فلســطني
تطبيقــاً إلكرتونيــاً يحمــل اســم «مــريف» يهــدف إىل
تعريفهــم بالخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع املــريف،
إذ صمــم هــذا التطبيــق اســتنادا ً إىل وســائل تكنولوجيــة
متطــورة تحقــق التفاعليــة املرجــوة بــن األطفال والشــباب
مــع القضايــا املاليــة املرصفيــة.

ويوفــر التطبيــق إفــادة مســتمرة كونــه بقــي موجــودا ً بعد
انتهــاء فعاليــات األســبوع املــريف ،إذ ميكــن االســتفادة
منــه مــن قبــل أي شــخص يرغــب يف معرفــة املزيــد عــن
التوعيــة املرصفيــة.

يســتهدف التطبيــق بشــكل عــام طلبة املدارس يف فلســطني
وبشــكل خــاص طلبــة الصــف الثامــن (جيــل  14عام ـاً).
ويتميــز بســهولة االســتخدام وعــدة مزايــا تشــمل جولــة
يف مــرف افــرايض والتعــرف عــى الخدمــات البنكيــة
املختلفــة ،وإضافــة مســابقة جمــع نقــاط والدخــول يف

ويتضمـن التطبيـق عدة أقسـام من بينها :قسـم التسـجيل
للدخـول ،وقسـم املصرف االفترايض إذ يقـوم الشـخص
بزيـارة مصرف افترايض ،وقسـم املسـابقة اإللكرتونيـة
لإلجابـة على األسـئلة التـي تقيـس مـدى اسـتفادته ،ومـن
ثـم الدخـول يف السـحب على جوائـز قيمـة.
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ويتكــون الربنامــج مــن عــدة مراحــل متكــن الطلبــة
مــن التفاعــل مــع العمليــات املاليــة كافــة التــي
تنفذهــا البنــوك ،ومــن ثــم توجيــه أســئلة لهــم بعــد
كل مرحلــة لقيــاس مــدى االســتفادة التــي تحققــت.
ورغم أن هذا التطبيق صمم أساسـاً لفعاليات األسبوع
املصريف غير أنه ميكـن االسـتفادة منه بشـكل دائم يف
كل وقـت ،مـع إمكانيـة إدخـال إضافـات وتحسـينات
عليه حسـب املسـتجدات يف القطـاع املرصيف.
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كافئ نفسك بذكاء
مع برنامج نقاط العربي
مع برنامج ''نقاط العربي" يمكنك اكتساب النقاط
عند إنجازك العديد من معامالتك المصرفية،
حيث أصبح تجميع النقاط واستبدالها أسهل
من أي وقت مضى.

تطبق الشروط واألحكام.

يرجى مسح الـ QR Code
باستخدام هاتفك
الذكي للتفاصيل
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كل الناس
ما رأيكم يف توجه البنوك إلدخال خدمات الدفع

االلكرتوين لتقليل االعتامد عىل التعامالت النقدية؟
محافظات-البنــوك يف فلســطني-يتجه القطــاع
املــريف الفلســطيني إىل اتخــاذ عــدة قــرارات
تســهم يف تشــجيع اإلقبــال عــى خدمــات الدفــع
االلكــروين مــن قبــل الجمهــور عــى حســاب
االعتــاد عــى التعامــات النقديــة ،يف خطــوة
تهــدف بالدرجــة األوىل إىل تقليــل نســبة اســتخدام
«الــكاش» مــن األســواق لحــل مشــكلة فائــض

الشــيقل تحديــدا ً التــي تعــاين منهــا البنــوك،
وبهــدف تقديــم خدمــات ماليــة ميــرة تخفــض
عمليــات الضغــط عــى البنــوك ،خاصــة يف عمليات
االيــداع أو الســحب .كــا أن الخطــوة تــأيت يف ظــل
توجهــات رســمية لتعزيــز فكــرة الشــمول املــايل يف
فلســطني ،فكيــف يقيــم الشــارع هــذه الخطــوة؟

فداء فوزي
طالبة إعالم

بشــكل عــام التوجــه نحــو الخدمــات اإللكرتونيــة عــى حســاب التــداوالت
النقديــة هــو توجــه عاملــي ،وأعتقــد أن التوجــه الفلســطيني بهــذا
الخصــوص ينســجم مــع التوجهــات العامليــة للتخلــص مــن املشــاكل التــي
تتســبب بهــا التــداوالت النقديــة مــن غســيل أمــوال وغــر ذلــك .أمــا
بخصــوص توجــه البنــوك يف فلســطني لتحفيــز عمليــات الدفــع اإللكــروين
فهــي مســألة جيــدة كونهــا ستســهم يف التخلــص مــن أعبــاء التــداوالت
النقديــة وفائــض الشــيقل يف الســوق ،لــذا أعتقــد أنهــا خطــوة باالتجــاه
الصحيــح .النــاس ســتجد أنفســها أمــام اســتخدام أســهل للدفــع ،ولــن
تضطــر إىل حمــل النقــود أينــا ذهبــت.
أمــا عــى صعيــد فــرض رســوم عــى تــداوالت «الــكاش» ،فأنــا ضــد هــذه الخطــوة ألن هنــاك فئــات اجتامعيــة وخاصــة كبــار الســن
ال تعــرف كيفيــة االســتخدامات اإللكرتونيــة ،ولهــذا أرى أن فــرض رســوم يف هــذا الجانــب وكأنــه عقــاب لتلــك الفئــة ،وبالتــايل أفضــل
أن يكــون هنــاك خطــوات تحفيزيــة الســتخدام وســائل الدفــع اإللكــروين ،ورويــدا ً رويــدا ً ميكــن للفئــات االجتامعيــة املختلفــة أن
تنصهــر يف التوجهــات الحديثــة ،فالتغيــر قــد ال يحــدث مــرة واحــدة ،ولكنــه ســيحتاج إىل وقــت.
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أمينة خصيب
موظفة يف الجهاز املركزي لالحصاء

ميكــن القــول بــأن هــذا املوضــوع ينــدرج ضمــن تعزيــز الشــمول املــايل
يف فلســطني وينســجم مــع الهــدف الرئيــس السـراتيجية الشــمول املــايل،
والتــي تهــدف إىل زيــادة نســبة الشــمول املــايل الحاليــة والبالغــة %36
مــن األف ـراد لتصــل إىل  %50كحــد أدىن نهايــة العــام  ،2025إال أن ذلــك
يف نظــري يعتمــد عــى مجموعــة عوامــل مــن ضمنهــا العــرض والطلــب
لهــذه الخدمــات ،ففــي الوقــت الــذي تســعى غالبيــة البنــوك ومؤسســات
االقــراض إىل تبنــي هــذه التوجهــات مــن ناحيــة العــرض للخدمــات
املاليــة ،إال أن الطلــب عليهــا مــن خــال األف ـراد والــركات املســتخدمة
مــازال محــدودا ً ،ومــن الــروري رفــع كفــاءة الطلــب مــن خــال حمالت
التوعيــة والثقافــة املاليــة لألف ـراد البالغــن.

خلدون الربغويث
باحث مختص يف الشأن اإلرسائييل

الفكـرة بشـكل عـام متبعـة باملجمـل يف الكثير مـن دول العـامل ،لكـن
الحديـث عـن دول مسـتقرة سياسـاً واقتصاديـاً وماليـاً ،واألعمال فيهـا
مسـجلة رضيبيـاً ويتـم الدفـع والرشاء فيها بنـاء عىل فواتير رضيبية ،ويتم
خصـم رضائـب الدخـل والتأمينـات والضمان االجتامعـي بشـكل منظـم
يضمـن حصـول كل طـرف على حقـه ،وهذا غري متوفـر لدينـا ،لدينا عامل
مياومـة ،وعمال مصانـع وورش وغريهـا مـن األعمال مـن غير املسـجلني،
والعمال يف املسـتوطنات ويف الداخـل ،واألعمال املسـتقلة ،واملزارعـون،
فالقضيـة بحاجـة للكثير مـن اإلعـداد لتكـون شـاملة عادلـة ومتكاملـة،
تجعـل املواطـن يدفـع مـا عليـه يك يحصـل على حقوقـه أيضـاً ،عبر فرض
الحـد األدىن مـن األجور ،وتوفري التأمينات بكافة أشـكالها للعاملني حسـب
طبيعـة عملهـم ،وخصـم التوفيرات كالتقاعـد وغريهـا لهـم.
كــا أن الكثــر مــن املواطنــن ال توجــد لهــم حســابات بنكيــة ،والكثــر مــن املصالــح التجاريــة ال توجــد فيهــا آليــات الدفــع
االلكــروين ،كاملتاجــر الصغرية،وأســواق الخضــار ،ويف القــرى باملجمــل.
مــن الواضــح أن الهــدف هــو الرقابــة مــن أجــل تعزيــز الدخــل الحكومــي مــن رضيبــة الدخــل عــر الرقابــة عــى كافــة املدفوعــات
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واملقبوضــات ،وهــذا حــق الحكومــة ،باملقابــل مــن حــق املواطــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه السياســة صحي ـاً وتعليمي ـاً ورفــاه
اجتامعــي مــن بطالــة وتقاعــد وشــيخوخة ،وحتــى رضيبيـاً عــر اإلعفــاء الرضيبــي التحفيــزي للملتزمــن ،وكل هــذا يحتــاج إىل خطــة
شــاملة ،تضمــن حصــول املواطــن عــى كافــة حقوقــه االجتامعيــة.
الســوق الســوداء (التهــرب الرضيبــي) قــد تكــون أكــر مــن الســوق املنظمــة ماليـاً ورضيبيـاً ،ودون تنظيــم ذلــك فــإن التهــرب مــن
خدمــات الدفــع اإللكــروين قــد يتصاعــد يف حالــة عــدم شــعور املواطــن بجــدوى الدفــع اإللكــروين.

رىب غليظ
طالبة جامعية

نالحــظ يف اآلونــة األخــرة أن التطــور الكبــر يف العــامل الرقمــي ،جعــل
العديــد مــن الــدول تتجــه نحــو املســتويات الرقميــة يف التعامــات
البنكيــة ،وهومــا حفــز القطــاع املــريف الفلســطيني للتوجــه لنفــس
املســار ،لــذا نجــد أن ســلطة النقــد والبنــوك تضيــف كل فــرة خدمــات
بنكيــة جديــدة تراعــي مســتويات الرقمنــة عاليــة الجــودة.
هــذا التوجــه ايجابيــات عديــدة ،إذ أن هــذه الخدمــات تيــر وتســهل
عــى املواطنــن يف ســداد التزاماتهــم بكفــاءة وفاعليــة ودقــة بشــكل
يفــوق «الــكاش» مبراحــل عديــدة ،عــدا عــن ذلــك تعتــر أكــر امانــاً
فيــا يتعلــق بالعمليــات التجاريــة غــر القانونيــة حيــث تســاهم وبشــكل
مبــارش يف الحــد مــن الفســاد والقضــاء عــى التجــارة غــر املرشوعــة وســد
الثغ ـرات يف هــذا الجانــب مــن خــال رقابــة الجهــات الرســمية ،وهــذا مــا ســيقود إىل أداء اقتصــادي أفضــل وســتكون املعطيــات
املاليــة للقطاعــات املختلفــة متوفــرة بشــكل أدق وهــو مــا يشــجع يف نهايــة األمــر عــى جــذب االســتثامر األجنبــي إىل فلســطني.
مــن ناحيــة أخــرى ،قــد يكــون هنــاك ســلبيات لهــذا التوجــه ،منهــا وقــوع عمليــات احتياليــة واخـراق إلكــروين لهــذه البطاقــات،
كــا أن عــدم تقديــم العديــد مــن املحــال التجاريــة لهــذه الخدمــات يعــد عائقـاً أمام توجــه املواطنــن نحــو الخدمــات اإللكرتونية.
كــا أن معرفــة اســتخدام الخدمــات اإللكرتونيــة ســيكون محصــورا ً عــى فئــة معينــة تســتطيع التعامــل مــع التطبيقــات اإللكرتونيــة
املختلفــة .باختصــار اعتقــد أن التوجــه نحــو الخدمــات اإللكرتونيــة يف القطــاع املــريف أمــر جيــد ،ولكــن هــذا التوجــه يجــب أن
يطبــق بالتــدرج وفــق خطــوات مدروســة ســواء عــى صعيــد املؤسســات أو األفـراد ،لتجنــب مخاطرهــا واالســتفادة القصــوى منهــا.
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د .اياد اشتية
مختص يف اإلرشاد النفيس والرتبوي

مــن وجهــة نظــري العــامل بــأرسه يف تطــور ،وهــذا األمــر يف غايــة األهميــة
لنــا كفلســطينيني ملواكبــة التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة يف الخدمات
املاليــة واملرصفيــة والدفــع اإللكــروين وتقليــل االعتــاد عــى الدفــع
النقــدي مبــا يعــود باملنفعــة عــى االقتصــاد الوطنــي ككل ،وهــو يســهم يف
التقليــل مــن تــداول النقــد والشــيكات ،والتمتــع بالخدمــات املاليــة بــكل
ســهولة ويــر ،أرى أنــه نظــام ذايت آمــن مــرن يختــر الوقــت والجهــد،
يعمــل عــى مــدار الســاعة دون الحاجــة للذهــاب اىل البنــوك.

عبدالعزيز الصالحي
باحث يف حقل العلوم االجتامعية واإلنسانية

يـروج القطـاع املرصيف من بنـوك ورشكات هذه الخدمـات بدواعي الرسعة
واألمـان يف املعاملات املاليـة مـن حيـث رشاء وبيـع السـلع ،وهـو مـا قـد
يشـعر بـه األفـراد أيضـاً يف بعـض األحيـان فعلاً يف تعامالتهـم يف السـوق.
لكـن يوجـد أبعاد غير واضحة متامـاً للجمهور يف سياسـات القطاع املرصيف
املرتبطـة بسـلطة النقـد ،والسياسـات العامـة املرتبطـة مبراكـز املسـؤولية
كالـوزارات والدوائـر الحكوميـة املعنيـة .حيـث تتيـح خدمـات الدفـع
االلكتروين إمكانيـة رصـد ومتابعـة كافة عمليـات الدفع يف البيـع والرشاء،
مـا يعني أن مسـألة ضبط الرضائب املنوطة بذلـك كرضيبة القيمة املضافة
ورضيبـة الدخـل على األربـاح يف نهايـة السـنة املاليـة للتجـار وأصحـاب
الشركات تصبـح أكثر سـهولة وتخضـع إلطـار الحوكمة بشـكل أوسـع.
يف الســياق الفلســطيني ،بالتحديــد يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،لــن يكــون مــن الســهل أبــدا ً اســتبدال الســيولة النقديــة
بخدمــات الدفــع االلكــروين ،وهــذا يعــود لعــدة أســباب أبرزهــا أن هنالــك العديــد مــن القطاعــات التشــغيلية يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة هــي قطاعــات غــر منظمة/مهيكلــة ،أي أنهــا ال تخضــع للرقابــة يف اإلج ـراءات والترشيعــات باألســاس ،مــا يعنــي أن
التعامــات املاليــة فيهــا ال تخضــع للرقابــة عــى الصعيــد الجــزيئ (املايكــرو) .وال يوجــد مصلحــة للمشــغلني وأصحــاب املصالــح
يف هــذا القطــاع أن تصبــح معامالتهــم املاليــة مكشــوفة مــن خــال رصدهــا والرقابــة عليهــا بالدفــع االلكــروين ،ألن االلتــزام
باإلج ـراءات والترشيعــات يعنــي بالــرورة التزامــات وواجبــات أعــى عــى املشــغلني مــن حيــث الرضائــب وحقــوق العاملــن.
اإلشــكالية باألســاس أنــه مــا زال هنالــك ضعــف يف تطبيــق نظــام الرتاتبيــة الرضيبيــة العادلــة ،وقــد تــزداد األزمــة إذا مــا تحولــت
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الخدمــات والحصــول عليهــا مــن خــال الدفــع االلكــروين دون
معالجــة الفجــوات الرضيبيــة ،بالتحديــد فيــا يتعلــق برضيبــة
الدخــل وفقـاً للرشائــح ووفقـاً للقطاعــات الصناعيــة ،التجاريــة
والخدماتيــة .التخــوف مــن التوجــه لخدمــات الدفــع االلكرتوين
مقابــل التقليــل مــن االعتــاد عــى التعامــات النقديــة هــو أن
يتــم ضبــط الرضيبــة عــى عاتــق األف ـراد متوســطي الدخــل
واألقــل مــن ذلــك ،يف حــن قــد تفلــت كــرى الــركات مــن
ذلــك يف بعــض االســتثناءات ،خصوصــاً يف القــرارات التــي
تصــدر بحكــم «تشــجيع االســتثامر”.
كــا أن العقليــة الجمعيــة غــر معتــادة عــى اإلجــراءات
االلكرتونيــة باألســاس ،ففــي الــدول التــي تحولــت فيهــا
خدمــات الدفــع مــن التعامــات النقديــة (الــكاش) إىل
خدمــات الدفــع االلكــروين ،كان هنالــك خطــوات اســتباقية
لتهيئــة املواطنــن وخلــق منــاخ وبيئــة تســتوعب التعامــل
باملعامــات االلكرتونيــة مــن خــال اســتبدال خدمــات واســعة

مــن ورقيــة إىل الكرتونيــة ،كاملعامــات الحكوميــة وخدمــات
الحصــول عــى الوثائــق الرســمية وغريهــا ،مــا أدى إىل االنتقــال
رسيعــاً إىل التعامــل الدفــع االلكــروين بســهولة.
هنالـك فجـوة أيضـاً قـد تنجـم عـن تقـدم سـوق االحتلال
وبنكـه املركـزي يف اعتماد نظـام الدفـع االلكتروين ،وهـو الذي
بـدأ بتحديـد سـقف التعامـل بالنقـد (الـكاش) ضمـن سلسـلة
ترشيعـات أقرهـا منـذ سـنتني تقريبـاً ،وأقـر أن التعاملات
النقديـة فـوق مبالـغ معينـة يجـب أن تكـون عبر الحـواالت
البنكيـة ،للرقابـة على حركـة املـال مـن خلال الحـواالت .علينا
أال ننسى أن االحتلال أيضـاً معنـي مبراقبـة تدفـق األمـوال
وحركتهـا بحجـج أمنيـة .إن اإلجـراءات التـي قـد تتخذهـا
حكومـة االحتلال مـن خلال قطاعها املرصيف يف هـذا اإلطار قد
تعيـق عمـل القطـاع املصريف الفلسـطيني يف املسـتقبل وحركة
التجـارة وتدفع األمـوال يف الضفة الغربية والقطـاع أيضاً ،تحت
مسـميات «مكافحـة اإلرهـاب» و«مكافحـة غسـيل األمـوال».

تعقيبات محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم
عىل اآلراء الواردة يف زاوية «كل الناس»

رام الله-البنــوك يف فلســطني -رد معــايل محافــظ ســلطة النقــد الدكتــور ف ـراس ملحــم عــى آراء الجمهــور الــواردة يف
زاويــة «كل النــاس» ،مؤكــدا ً أن التوجــه لتعزيــز خدمــات الدفــع االلكــروين يهــدف إىل تقليــل االعتــاد عــى التعامــات
النقديــة ،ولــن يكــون لهــذا اإلج ـراء أيــة آثــار ســلبية عــى املواطنــن.
تعقيب عىل رأي فداء فوزي

أود طأمنــة املواطنــن ،بــأن هــذا اإلجـراء ليــس املقصــود بــه املواطــن العــادي ،ولــن يكــون لــه أي أثــر ســلبي نهائيـاً عــى املواطــن،
أو تكلفــة زائــدة عليــه .فهــذا اإلج ـراء يســتهدف فئــة التجــار ،وكبــار املصالــح التجاريــة الذيــن يودعــون األمــوال بشــكل دوري
ومببالــغ كبــرة «أكــر مــن  100ألــف شــيقل» .نحــن نتحــدث عــن أقــل مــن  %1مــن املالكــن لحســابات بنكيــة.
كــا أن هــذا اإلجـراء يــأيت يف ســياق اسـراتيجية نعتمدهــا يف ســلطة النقــد والبنــوك ،قامئــة عــى التحــول مــن الدفعــات النقديــة
بالــكاش إىل الدفعــات النقديــة اإللكرتونيــة.
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تعقيب عىل رأي أمينة خصيب

مام ال شك فيه أن تعزيز استخدام وسائل الدفع
اإللكرتونية سيسهم يف تحسن مستوى الشمول
املايل يف فلسطني .ولرفع كفاءة الطلب عىل
هذه الوسائل وزيادة فعاليته ،تستخدم سلطة
النقد عدة وسائل ،منها القيام مبجموعة من
الخطوات االستباقية الرامية لتهيئة املواطنني
وتحفيزهم عىل استخدام هذه الوسائل من
خالل خفض تكلفتها ،وتوعية وتثقيف املواطنني
بهذه الوسائل وكيفية استخدامها واملنافع
املتحققة لهم ،وذلك من خالل تنظيم حمالت
مكثفة لتوعية وتثقيف املواطنني عرب موقعها
اإللكرتوين ووسائل اإلعالم وشبكات التواصل،
باإلضافة إىل الورشات واللقاءات ،ونتعاون
مع جميع مكونات املجتمع بهذا الخصوص
ومنها الصحفيون واملؤثرون والغرف التجارية
واملؤسسات االقتصادية والجامعات واملدارس.
تعقيب عىل رأي خلدون الربغويث

اتفــق معــك ،إن القضيــة بحاجــة للكثــر مــن اإلعــداد .لكــن
ليــس معنــى هــذا أن نبقــى يف حالــة انتظــار ،بــل يجــب
علينــا أن نســر وفــق خطــوات مدروســة بشــكل جيــد ،ولدينــا
الخطــط الالزمــة لذلــك .وأســتطيع القــول إن جــزءا ً كبـرا ً مــن
البنيــة التحتيــة متوفــر والعمــل مســتمر ،لدعــم هــذا التحــول
مــن حيــث األنظمــة ،باإلضافــة إىل العديــد مــن الربامــج
واإلجـراءات التــي ستســاهم يف تحقيــق ذلــك .وجــاري دراســة
العديــد مــن املوضوعــات كالســحابة اإللكرتونيــة ومنصــة
التمويــل الجامعــي واملصــارف الذكيــة والوكيــل املــريف
وكذلــك التوقيــع اإللكــروين وأمتتــة إجـراءات العنايــة الواجبــة
واألمــن الســيرباين والكثــر مــن املوضوعــات الالزمــة لضــان
تنفيــذ الوصــول إىل التحــول الرقمــي املنشــود بنجــاح.

•أمــا بالنســبة للقــول بــأن الهــدف هــو الرقابــة مــن أجــل
تعزيــز الدخــل الحكومــي مــن رضيبــة الدخل عــر الرقابة
عــى كافــة املدفوعــات واملقبوضــات ،فــأود التوضيــح بأن
موضــوع التحــول الرقمــي والدفــع اإللكــروين ،ليــس لــه
عالقــة بتحصيــل الرضائــب .وهــذا ليــس مــن اختصاصــات
ســلطة النقــد.
•املعوقــات التــي ذكرتهــا ،ال شــك أنهــا موجــودة ،ولكــن
يجــب أالّ تعرقلنــا وعلينــا التغلــب عليهــا.
•وبالنســبة لعــدم امتــاك الكثــر مــن املواطنــن لحســابات
بنكيــة ،فنحــن يف ســلطة النقــد عملنــا عــى توفري حســاب
بنــي لــكل مواطــن ،أو مــا يعــرف بحســاب الشــمول
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املــايل ،الــذي يتيــح ألي مواطــن فلســطيني إمكانيــة فتــح حســاب مــريف والتمتــع بالخدمــات املرصفيــة التــي يقدمهــا البنــك.
كــا أن التعامــل بخدمــات الدفــع اإللكــروين ال يشــرط وجــود حســاب بنــي .ويوجــد اآلن يف الســوق الفلســطيني خمــس
رشكات خدمــات دفــع إلكــروين تقــدم العديــد مــن الخدمــات التــي تســهل إمتــام املعامــات املاليــة ،خاصــة خدمــة املحفظــة
اإللكرتونيــة وبطاقــات الدفــع املســبق ،التــي اســتفاد منهــا العديــد مــن املواطنــن ،فقــد بلــغ عــدد املحافــظ حــوايل  230ألــف
محفظــة إلكرتونيــة ،وعــدد البطاقــات املصــدرة يف فلســطني  1,441,194بطاقــة حتــى نهايــة العــام .2021
تعقيب عىل رأي رىب غليظ

أود أن أطمــن الجميــع ،بــأن جميــع املصــارف ومؤسســات
اإلقــراض ورشكات الدفــع اإللكــروين تخضــع لرقابــة وإرشاف
ســلطة النقــد لضــان تحقيــق أعــى درجــات األمــان
والشــفافية والفعاليــة .وتؤكــد ســلطة النقــد يف تعليامتهــا
للجهــات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا عــى رضورة حاميــة
بيانــات العمــاء والحفــاظ عــى خصوصيتهــا باســتخدام أفضــل
األنظمــة ،وكذلــك تضمــن تطبيــق أفضــل املامرســات الدوليــة
بالخصــوص ،وخاصــة فيــا يتعلــق بتطبيقــات وإجــراءات
حاميــة البيانــات .ومســألة الحفــاظ عــى الرسيــة املرصفيــة
وحاميــة بيانــات العمــاء فهــو أمــر محســوم ال جــدال فيــه،
ويعتــر مــن أهــم الجوانــب التــي عــززت مــن ثقــة املواطنــن
واملســتثمرين بالجهــاز املــريف الفلســطيني وهــو أمــر نفتخــر
بتحقيقــه منــذ إنشــاء ســلطة النقــد وحتــى يومنــا هــذا.
ورغـم أن احتامليـة االختراق اإللكتروين تبقى قامئـة ،إال أننا يف
سـلطة النقـد نعمـل عىل التصـدي ملثل هذا التحـدي من خالل
الخطـط ،وتهيئة الكفـاءات ،وتوفري املـوارد واألدوات الحديثة.
•وبالنســبة لعــدم تقديــم العديــد مــن املحــال التجاريــة
للخدمــات اإللكرتونيــة والــذي يعــد عائقــاً أمــام توجــه
املواطنــن نحوهــا ،فنحــن وفرنــا دفعــات إلكرتونيــة
عــن طريــق ترخيــص  5رشكات إلكرتونيــة ،وعــن طريــق
البطاقــات البالســتيكية ،ولــن يكــون مــن خاللهــا أي تكلفــة
عــى املواطــن ،بــل فقــط ســتكون تكلفــة رمزيــة عــى
التاجــر .ونحــن نشــجع التاجــر عــى االشــراك يف نقــاط
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البيــع ،وقمنــا بتخفيــض الرســوم مــن  %3.5إىل .»%0.5
وعــى ســبيل املثــال :لــو قــام مواطــن بدفــع  1000شــيقل
إىل تاجــر ،عــن طريــق البطاقــة البالســتيكية ،ســواء debit
 cardأو ،credit cardيف الســابق كان التاجــر يتحمــل مــن
 34-35شــيقالً ،أمــا اآلن فالتاجــر لــن يتحمــل إال  5شــواقل
فقــط عــى املبلــغ املذكــور.
كما عملـت سـلطة النقـد على السماح باسـتخدام بوابـات
الدفـع العامليـة يف السـوق املحلي وربـط التجـار املحليين
واملفوتريـن بهـذه البوابـات ليتـم الدفـع مـن خلال البطاقات،
وبـارشت رشكـة  Apple Payأعاملهـا يف فلسـطني ،وبذلك أصبح
بإمـكان املصـارف تقديـم هـذه الخدمـة لجميـع عمالئهـا.
وال يوجــد رســوم إضافيــة عــى اســتخدام قنــوات الدفــع
االلكــروين مــن خــال املصــارف ،كــا وأنــه جــاري العمــل
عــى إصــدار تعليــات جديــده للرســوم والعمــوالت ســتعطي

األفضليــة مــن حيــث التكلفــة لــدى تنفيــذ العمليــات مــن
خــال القنــوات اإللكرتونيــة.
•وبالنســبة لتطبيــق الخدمــات اإللكرتونيــة وفــق خطــوات
مدروســة ،فــأود أن أشــر إىل اآليت:
–لقــد شــهدنا تغيــرا ً بالفعــل يف قنــوات توفــر
الخدمــات للعمــاء يف فلســطني باســتخدام حلــول
التحــول الرقمــي ،بشــكل خــاص القامئــة عــى
البيانــات واملعلومــات واســتخدام الــذكاء االصطناعــي
والـــ  Online Bankingوفــروع الخدمــة الذاتيــة
وقنــوات التواصــل االجتامعــي.
–نقــوم حاليـاً بدراســة للخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة
ومســتوى التحــول الرقمــي لــدى املصــارف ومقارنتهــا
بالتجــارب اإلقليميــة والدوليــة وأفضــل املامرســات
الدوليــة بالخصــوص ،وذلــك بهــدف وضــع خطــة

تفصيليــة لــكل مــرف بالخطــوات املطلوبــة منــه
ملواكبــة التطــور وتقديــم أفضــل الخدمــات املرصفيــة
اإللكرتونيــة لعمالئــه.
–يف الوقـت نفسـه نتوقـع وجـود خطـة مرتابطـة لـكل
مصرف تتبنـى التحـول الرقمـي بشـكل متكامـل مبـا
يـؤدي يف النهايـة لتحسين تجربـة العملاء ،بداية من
التسـويق وفتـح الحسـابات إىل خيـارات االقتراض
املخصصـة لـكل عميـل يف مـكان إلكتروين واحـد.
–الرقابية قريباً ستعتمد عىل التكنولوجيا وتحليل قواعد
البيانات بشكل أكرب من أي وقت مىض يف اإلرشاف
والرقابة الفعالة باستخدام ما أصبح يعرف حديثا بالـ
 ،SUPTECHوهي ما يعني بالواقع تحول رئييس يف
أهم وأدق أعامل سلطة النقد املؤثرة عىل االستقرار
املايل ،ونتوقع أن تكون محفزا ً لكافة املؤسسات
العاملة يف فلسطني ،الحكومية والخاصة.

تعقيب عىل رأي د .اياد اشتية

كالم سليم .وهذا ما نسعى لتحقيقه من خالل التحول
الرقمي والتكنولوجيا املالية ،ألنه ينطوي عىل الفوائد اآلتية:
•التحــول الرقمــي ســيؤدي إىل تحســن جــودة
الخدمــات املاليــة واملرصفيــة يف املؤسســات املاليــة،
مــن خــال زيــادة كفــاءة عمــل األنظمــة وتســهيل
إجـراءات العمــل ورفــع مســتوى األداء ،وبالتــايل تنفيــذ
العمليــات املاليــة واملرصفيــة بوقــت أرسع ودون
الحاجــة للتنقــل وعــى مــدار اليــوم ،كــا ســيؤدي
ذلــك إىل رفــع مســتوى التنافــس وتنــوع يف الخدمــات
واســتخدام أحــدث وأفضــل الوســائل للوصــول إىل
املواطنــن وتقديــم الخدمــات لهــم.
•التحـول الرقمي يفتح اآلفاق ملشـاريع جديـدة ،وبالتايل
خلـق فـرص وظائف يف القطـاع املايل واملرصيف.

•التحــول الرقمــي مفيــد لجميــع القطاعــات ،وهــو
مصلحــة مشــركة للمواطــن واملؤسســات يف القطاعــن
الخــاص والعــام والرياديــن واملســتثمرين وكل مــن
يســعى إىل التطويــر واإلبــداع مســتفيدا ً مــن الثــورة
الحاصلــة يف مجــال التكنولوجيــا عمومــاً.
•التحــول الرقمــي واســتخدام خدمــات التكنولوجيــا
املاليــة ميثــل فرصــة للنســاء ولــكل الرشائــح غــر
املخدومــة بنكي ـاً للوصــول إىل مصــادر التمويــل ،وإىل
خدمــات الدفــع اإللكرتونيــة مــا يــؤدي إىل تنميــة
مشــاريعهن والحــد مــن العوائــق التــي تعــاين منهــا
النســاء مثــل حريــة التنقــل مــن بيتهــا أو منطقتهــا،
وتقلــل التكلفــة عليهــا وتوفــر الوقــت والجهــد ،خاصــة
للنســاء اللــوايت يعملــن يف املنــازل.
العدد  89آذار 27 | 2022

كل الناس
تعقيب عىل رأي عبد العزيز الصالحي

•أود التأكيــد مــرة أخــرى ،أن موضــوع التحــول الرقمــي
والدفــع اإللكــروين ،ليــس لــه عالقــة بتحصيــل الرضائــب.
•موضوع الصعوبات الترشيعية:
–هنــاك حاجــه ملراجعــة شــاملة للبيئــة القانونيــة
والترشيعيــة بهــدف مراعــاة تطــور األمتتــة واســتخدام
التكنولوجيــا يف تقديــم الخدمــات يف كافــه املجــاالت
ومبــا يشــمل الخدمــات املرصفيــة ،وهــو أمــر يتــم
العمــل عليــه بالتعــاون مــع كافــة األطــراف ذات
العالقــة وتحديــدا ً الحكومــة.
–ومــن الــروري اإلشــارة إىل قانــون املدفوعــات
وقانــون املعامــات اإللكرتونيــة والعديــد مــن
األنظمــة واإلجــراءات التــي صــدرت مبوجبهــا
والتــي تدعــم التحــول الرقمــي ،باإلضافــه إىل إق ـرار
العديــد مــن االس ـراتيجيات عــى املســتوى الوطنــي
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كاســراتيجية الشــمول املــايل والخطــة اإلســراتيجية
لتطويــر وســائل الدفــع يف فلســطني.
•بخصــوص عــدم اعتيــاد العقليــة الجمعيــة عــى التعامــات
اإللكرتونيــة ،فنحــن نعلــم أن مقاومــة التغيــر تعتــر مــن
أهــم املعيقــات والتحديــات أمــام التحــول الرقمــي ســواء
مــن قبــل املؤسســات أو األفــراد ،باإلضافــة إىل مســألة
الوعــي والثقافــة املاليــة ،وهــذا مــا نبــذل جهــودا ً عديــدة
بشــأنه.
•أمــا عــن مراقبــة االحتــال لتدفــق األمــوال ،فهــذه مســألة
غــر مرتبطــة بالتحــول الرقمــي .وموضــوع التكنولوجيــا
املاليــة نابعــة مــن مصلحــة فلســطينية بحتــة متمثلــة
باللحــاق بركــب التطــور العاملــي يف هــذا املجــال
واالســتفادة مــن مزايــاه الكثــرة ،فهــو البوابــة للنفــاذ إىل
املســتقبل.
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بانوراما

العدد  89آذار 29 | 2022

بانوراما

«اإلسالمي الفلسطيني» يحقق منوا ً يف مختلف
مؤرشاته املالية لعام 2021
رام الله-البنــوك يف فلســطني -حقــق
البنــك اإلســامي الفلســطيني منــوا ً يف
مختلــف مؤرشاتــه املاليــة لعــام ،2021
إذ بلــغ صــايف األربــاح بعــد الرضيبــة
 13,685,189دوالرا ً أمريكيــاً وذلــك
صعــودا ً مــن  11,169,723دوالرا ً
أمريكيـاً يف العــام  2020وذلــك بارتفــا ٍع
بلغــت نســبته ..%22.52
وبــن البنــك يف بياناتــه املاليــة التــي
أفصــح عنهــا لبورصــة فلســطني أن
مجمــوع حقــوق امللكيــة ارتفــع إىل
 138,649,080دوالرا ً أمريكيــاً بعــد أن
كان  123,334,804دوالرات يف الفــرة
نفســها مــن العــام  2020بنســبة منــو
بلغــت  ،%12.42وبلــغ مجمــوع
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املوجــودات  1,656,425,003دوالرات
مقارنــة مــع  1,511,331,316دوالرا ً
للفــرة نفســها مــن العــام 2020
بارتفــا ٍع بنســبة  ،%9.60أمــا مجمــوع
املطلوبــات فقــد ســجل ارتفاعـاً بنســبة
 %9.35ليصعــد إىل 1,517,775,923
دوالرا ً مقارنــ ًة مــع 1,387,996,512
دوالرا ً للفــرة نفســها مــن العــام
 ،2020علــاً أنــه جــرى زيــادة رأس
املــال املدفــوع للبنــك وذلــك مــن
 80,000,000دوالر يف العــام  2020إىل
 85,000,000يف العــام  2021وذلــك يف
منــ ٍو بلغــت نســبته .%6.25
كــا أظهــرت النتائــج املاليــة للبنــك
منــوا ً يف ودائــع العمالء بنســبة%10.78.

لتصبــح  1,290,482,717دوالرا ً صعــودا ً
مــن  1,164,958,120دوالرا ً يف العــام
2020.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة البنــك
اإلســامي الفلســطيني ماهــر املــري
يف تعليقــه عــى النتائــج املاليــة إنهــا
تــأيت وفــق مــا تــم التخطيــط لــه
وتتــاىش مــع رؤيــة وخطــط مجلــس
اإلدارة وسياســاته التــي تضمــن الحفاظ
عــى وتــرة النمــو املطلوبــة ،كــا أنهــا
تــدل عــى بــدء تعــايف البنــك والقطــاع
املــريف مــن التداعيــات الســلبية التــي
نتجــت عــن جائحــة كورونــا.

ويطلق بطاقاته االئتامنية الجديدة  Worldو Platinumمن ماسرت كارد العاملية

أطلــق البنــك اإلســامي الفلســطيني
بطاقاتــه االئتامنيــة الجديــدة
 ®World Mastercardو Platinum
 ®Mastercardاألوىل مــن نوعهــا يف
ســوق الصريفــة اإلســامية يف فلســطني.
وتُ كــ ُن بطاقتــا World/Platinum
عمــاء البنــك اإلســامي الفلســطيني
مــن رشاء البضائــع والســلع وإجــارة
الخدمــات وال ـراء عــر اإلنرتنــت مــع

إمكانيــة الدفــع بالتقســيط لفــرات
مختلفــة حســب رغبــة العميــل أو
الدفــع النقــدي ومبــا يتوافــق مــع
أحــكام الرشيعــة اإلســامية.
وقــال مديــر عــام البنــك اإلســامي
الفلســطيني د .عــاد الســعدي إن
البطاقــات الجديــدة تنســجم مــع رؤيــة
البنــك ورســالته بالتميــز يف الصناعــة
املاليــة اإلســامية مــن خــال تقديــم

الحلــول املرصفيــة النوعيــة والعرصيــة
واالســتثامر مبنظــو ٍر تكنولوجــي متطــور
يلبــي احتياجــات العمــاء ،مضيفـاً أنهــا
تشــكل جــزءا ً مــن اســراتيجية البنــك
للتحــول الرقمــي وتثبــت أن البنــوك
اإلســامية لديهــا خطــط تحــول رقمــي
طموحــة وهــي قــادرة عــى تحقيقهــا
مــع الحفــاظ عــى التزامهــا باملعايــر
الرشعيــة.

«اإلسالمي الفلسطيني» وصندوق سند يوقعان اتفاقية استثامر لدعم املشاريع

الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر يف فلسطني

تحــت رعايــة وحضــور دولــة رئيــس
الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية ،وقــع
البنــك اإلســامي الفلســطيني اتفاقيــة
اســتثامر مــع صنــدوق ســند العاملــي
لدعــم قطــاع املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة واملتناهيــة الصغــر يف
فلســطني ،وذلــك يف مقــر رئاســة الــوزراء
مبدينــة رام هللا.
العدد  89آذار 31 | 2022

بانوراما
ومبوجــب االتفاقيــة ســيقوم «صنــدوق ســند» باالســتثامر مــن خــال البنــك اإلســامي الفلســطيني لدعــم قطــاع املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة واملتناهيــة الصغــر بقيمــة مليــون دوالر بهــدف دعــم هــذه املشــاريع خاصــة التــي تــررت بفعــل التداعيــات
االقتصاديــة لجائحــة كورونــا.

انعقاد املؤمتر السنوي األول لقيادة البنك اإلسالمي الفلسطيني
عقــد البنــك اإلســامي الفلســطيني املؤمتــر الســنوي
األول لقيادتــه تحــت عنــوان «البنــك اإلســامي
الفلســطيني ..بــن الواقــع واملأمــول».
وأوىص املؤمتــر الــذي عقــد يف مدينــة أريحــا وعــر
تقنيــة  Teamsيف غــزة ،باملــي يف خطــة البنــك
للتحــول الرقمــي باإلضافــة ملجموعــة مــن التوصيــات
املتعلقــة بتطويــر العمليــات البنكيــة والخدمــات التــي
يقدمهــا البنــك بهــدف رفــع كفاءتهــا وتحقيــق تجربــة
مرصفيــة مميــزة للعمــاء مــن خــال متكينهــم مــن
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التمتــع بالخدمــات املرصفيــة برسعــة وســهولة وعــى
مــدار الســاعة.
وقــدم املؤمتــر رؤيــة واضحــة ستســهم يف تطويــر
أعــال البنــك وخدماتــه والتغلــب عــى التحديــات
املختلفــة ،مــن خــال جلســات النقــاش العلميــة التــي
ناقشــت مجموعــة مــن القضايــا وقدمــت حلــول
عمليــة للتعامــل معهــا.


כ.

      
      

بانوراما
بجوائز تصل قيمتها لـ مليون و 750ألف شيقل

مرصف الصفا يعلن إطالق حملة حسابات التوفري 2022
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أعلــن
مــرف الصفــا عــن إطــاق حملــة
«حســابات التوفــر  »2022والتــي
تصــل جوائزهــا ملليــون و 750ألــف
شــيقل ،وتــأيت حملــة العــام الجديــد
مــن حســابات التوفــر تحــت شــعار
«ربحــك وفــر مــع حســابات التوفــر».
وخصــص املــرف للحملــة التــي
تســتمر حتــى نهايــة العــام الحــايل
جائــز ًة كــرى بلغــت قيمتهــا 500
ألــف شــيقل لفائــ ٍز واحــد يف نهايــة
العــام ،فيــا ســيكون هنــاك جائــز ٌة
أخــرى بقيمــة  250ألــف شــيقل لفائـ ٍز
آخــر يف منتصــف العــام ،باإلضافــة اىل
خمســة فائزيــن ســيحصل كل منهــم
عــى  50ألــف شــيقل ،وســتتوزع الفئــة
األخــرة مــن الجوائــز املاليــة عــى 50
فائـزا ً لــكلٍ منهــم مبلــغ  5آالف شــيقل،
وتشــمل الجوائــز كذلــك خمســة
ســيارات هيونــداي ايونيــك التوفرييــة
( )Hybridلخمســة فائزيــن ،ليكــون
عــدد الفائزيــن مــع نهايــة الحملــة
أكــر مــن  60فائــزا ً.
وقــال املديــر العــام ملــرف الصفــا
الســيد نضــال الربغــويث إن حملــة
حســابات التوفــر للمــرف تــأيت
تحقيقــاً لرؤيــة املــرف الســاعية
لتشــجيع فكــرة اإلدخــار واالســتثامر
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وفــق معايــر الرشيعــة اإلســامية ،مــع
اســتبعاد الفائــدة ،إىل جانــب اســتمرار
تطويــر أســاليب املــرف لتعزيــز ثقــة
العمــاء بخدمــات املــرف.
وأوضـح الربغـويث أن املصرف سـعى
لتعظيـم املكاسـب للفائزيـن مـن خالل
اسـتحداث جوائـز ماليـ ٍة كبيرة مل تكـن
مطروحـ ًة سـابقاً كجائـزيت النصـف
مليـون شـيقل والــ  250ألـف شـيقل.
وبين أن حملـة العـام  2022جـاءت
لتواكب سـعي املصرف املسـتمر لتوفري
خدمـات ومنتجـات مرصفيـة إسلامية
تحقـق تطلعـات عملاء املصرف.

ويشــرط املــرف للدخــول يف الحملــة
فتــح حســاب توف ـرٍ بقيمــة  100دوالر
أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى،
إىل جانــب تزايــد فــرص الربــح كلــا
ازدادت املبالــغ املودعــة يف حســابات
التوفــر وكذلــك الفــرة التــي ميضيهــا
الحســاب منــذ تاريــخ فتحــه حيــث كل
شــهر عــى مــي الحســاب باملــرف
منــذ بدايــة الحملــة متنــح فرصــة
اضافيــة للعميــل بالفــوز .وســتكون
هــذه الحملــة لعمــاء املــرف الحاليني
والجــدد .باإلضافــة اىل إمكانيــة فتــح
حســابات توفــر لألطفــال القــر دون

 18عامــاً بواســطة أحــد الوالديــن.

عــر اإلنرتنــت ،واملوبايــل بانــك ،خدمــة

كارد يتــم إصدارهــا فــورا عنــد الطلــب

كــا ســيتمتع العمــاء مبجموعــة
مــن الخدمــات املرصفيــة االلكرتونيــة
املجانيــة مثــل :الخدمــات املرصفيــة

الـراف اآليل مبــا فيهــا االيــداع النقدي،

وذلــك متاشــياً مــع سياســة املــرف

خدمــة الرســائل القصــرة ( ،)SMSمــع

بالتســهيل عــى املواطنــن ،وتقديــم

إمكانيــة الحصــول عــى بطاقــة ماســر

أفضــل الخدمــات املرصفيــة لهــم.

بقيمة  150ألف شيقل

مرصف الصفا يعلن عن الفائز بالجائزة الكربى الثانية يف حملة حسابات التوفري 2021

أعلــن مــرف الصفــا عــن الفائــز
بالجائــزة الكــرى الثانيــة بحملــة
حســابات التوفــر للعــام 2021
والبالغــة قيمتهــا  150ألــف شــيقل،
حيــث تــم الســحب عــى الجائــزة
الكــرى يف مقـ ّر اإلدارة العامــة ملــرف
الصفــا «اإلســامي» يف املاصيــون بــرام
هللا بطريقــة آليــة عــر الحاســوب
لجميــع الحســابات التــي تنطبــق عليهــا
رشوط الحملــة ،وكانــت الجائــزة مــن
نصيــب الســيد عــام ربحــي محمــد
أبــو مويــس املدخــر يف فــرع املــرف
يف مدينــة جنــن.
وأعــرب املديــر العــام ملــرف الصفــا
الســيد نضــال الربغــويث عــن فخــره
بالثقــة التــي منحهــا العمــاء للمــرف.
وقــال إن حملــة حســابات التوفــر
ستســهم يف تعزيــز ثقافــة االدخــار
لــدى عمــاء املرصف ،واالســتفادة مــن
الخدمــات املرصفيــة اإلســامية املميــزة
والتــي يقدمهــا مــرف الصفــا» ،مبين ـاً
أن املــرف يســعى لتحقيــق رؤيتــه يف
أن يكــون وجهــة العمــاء األوىل للحلــول
املرصفيــة املتميــزة.

واعتــر الربغــويث أن املــرف ص ّمــم
الجوائــز لتلبيــة تطلعــات عمالئــه
وحاجاتهــم ،مشــرا ً إىل أن املشــاركة
يف الحملــة كان يتضمــن فتــح حســاب
توفــر يف أحــد فــروع املــرف املنتــرة
يف املحافظــات بقيمــة  100دوالر كحــد
أدىن لتشــجيع فكــرة االدخــار ،موضح ـاً
أن نجــاح هــذه الحمــات تعترب شــهاد ًة
لثقــة العمــاء بحمــات وخدمــات
املــرف .مؤكــدا ً لعمــاء املــرف أنــه
ســيتم إطــاق حملــة توفــر جديــدة
لهــذا العــام تقــدم جوائــز أكــر
وأضخــم.
وعــر الفائــز عــام أبــو مويــس عــن

ســعادته بالجائــزة وقــدم شــكره
للمــرف عــى هــذه الجائــزة ،ودعــا
املواطنــن إىل االشــراك بالحمــات
القادمــة يف املــرف لتكــون لهــم
الفرصــة بالحصــول عــى الجوائــز
القيمــة واملتنوعــة التــي يقدمهــا
املــرف.
ويعــد هــذا الســحب للجائــزة الكــرى
هــو الثــاين ضمــن الحملــة التــي
انطلقــت يف بدايــة العــام  ،2021كــا
تضمنــت الحملــة عمليــة الســحب
عــى الجوائــز اليوميــة بقيمــة  5آالف
شــيقل حيــث فــاز يف هــذه الحملــة
أكــر مــن  130عميــاً وعميلــة.
العدد  89آذار 35 | 2022

بانوراما
أرباحه بلغت نحو  10ماليني دوالر قبل الرضيبة

حرز الله :اإلنجازات املميزة لبنك اإلسكان خالل 2021
حافز لتقديم املزيد ومسرية التطوير لن تتوقف

رام الله  -البنوك يف فلسطني -كلل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،مسريته الزاخرة باإلنجازات يف فلسطني ،بنتائج واعدة وانجازات
استثنائية خالل العام  ،2021فلم يقترص التميز عىل شتى مؤرشات األداء املايل ،بل امتد ليشمل تنامي نطاق عالقاته ورشاكاته
املجتمعية واملؤسسية ،وإطالق خدمات ومنتجات جديدة ،تنسجم مع آخر املستجدات يف القطاع املايل والتطورات التكنولوجية
العاملية ،جنباً إىل جنب مع مواصلة عملية التطوير الداخيل املؤسيس ،وترك بصامت واضحة عىل صعيد املسؤولية االجتامعية.
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وقــد بلغــت أربــاح البنــك قبــل
الرضيبــة نحــو  10ماليــن دوالر للعــام
 ،2021وهــو ســجل تاريخــي يحقــق
عــر مســرة بنــك اإلســكان يف فلســطني.
تجــدر اإلشــارة اىل أن هــذه األربــاح
ناتجــة عــن العمليــات التشــغيلية
وال تتضمــن أي اســرداد ملخصصــات
التســهيالت التــي تــم تكوينهــا خــال
األعــوام الســابقة ،حيــث اســتمر البنــك
يف سياســته التحوطيــة والحصيفــة
يف مواجهــة أي مخاطــر او تقلبــات
اقتصاديــة ،وقــد بلــغ صــايف أربــاح
البنــك بعــد الرضائــب  6.5مليــون
دوالر.

وتظهــر النتائــج املاليــة للبنــك منــوا ً
ملحوظــاً عــى موجوداتــه وبنســبة
منــو بلغــت  %6.1بحيــث وصلــت
قيمتهــا إىل نحــو  770مليــون دوالر،
بينــا وصلــت ودائــع البنــك إىل
زهــاء  620مليــون دوالر وبنســبة منــو
بلغــت  ،%5.2فيــا بلغــت محفظــة
التســهيالت قرابــة  364مليــون دوالر
وبنســبة منــو بلغــت  ،%22.6أمــا نســبة
العائــد عــى حقــوق امللكيــة فبلغــت
.%6.8
وقــد شــكلت نســبة التســهيالت إىل
الودائــع  ،%58.5وهــذا مــؤرش بالــغ
األهميــة عــى الحيــز الكبــر املتــاح

للبنــك ملزيــد مــن املســاهمة يف
عمليــات التمويــل لكافــة القطاعــات
االقتصاديــة ،وحــول هيــكل وتوزيــع
ودائــع العمــاء يف البنــك :فقــد شــكلت
حصــة التوفــر مــا يقــارب  %53مــن
الودائــع يف بنــك اإلســكان ،وبقيمــة
بلغــت  327.5مليــون دوالر.
وأشــار الســيد أســامة حــرزهللا املديــر
اإلقليمــي لبنــك اإلســكان إىل أن
اإلنجــازات املميــزة التــي حققهــا البنــك
خــال  2021حافــز لتقديــم املزيــد،
مؤكــدا ً أن مســرة التطويــر لــن تتوقف.

ساعياً ملواكبة التطور الرقمي
بنك اإلسكان يقوم بتغيري رصافاته اآللية بأخرى أكرث تطورا ً وحداثة

انطالقـاً مــن اسـراتيجية ورؤيــة البنــك املســتقبلية الهادفــة إىل تقديــم التقنيــات والخدمــات األحــدث واألكــر تطــورا ً
يف القطــاع املــريف لعمالئــه ،قــام بنــك اإلســكان بتغيــر كافــة أجهــزة الرصافــات اآلليــة بأخــرى أكــر تطــورا ً ومــزودة
بأحــدث التقنيــات التكنولوجيــة ،وتوفــر خدمــات نوعيــة وجديــدة لعمــاء البنــك بحيــث تراعــي رسعــة وســهولة
التعامــل معهــا ودون الحاجــة لزيــارة الفــروع.
وتتميــز الرصافــات اآلليّــة الجديــدة « »Dn Seriesبعــ ّدة مواصفــات ،ومــز ّودة بأحــدث التقنيــات ومنهــا :شاشــة
ملــس  19انــش لســهولة االســتخدام interface ،عــايل ورسيــع جــدا ً ،درجــات حاميــة عاليــة ،خاصيــة إيــداع الشــيكات
والعمــات الورق ّيــة ،وإمكان ّيــة االســتفادة مــن خاصيــة تدويــر العمــات يف املســتقبل حســب حاجــة البنــك ،باإلضافــة
إىل تركيــب نظــام مــع صــوت للمكفوفــن ويناســب ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن ناحيــة التصميــم.

العدد  89آذار 37 | 2022

بانوراما
خيل راتبك إسكان...واكسب جوائز ومزايا متويلية كامن

بنك اإلسكان يطلق حملة الستقطاب الرواتب
أطلــق بنــك اإلســكان حملــة الســتقطاب رواتــب العمــاء ،والتــي تتضمــن مجموعــة مــن املزايــا والعــروض التمويليــة
وذلــك حرصـاً منــه عــى توســيع قاعــدة عمالئــه ومكافأتهــم عــى اختيارهــم بنــك اإلســكان.
وتتيــح حملــة «خــي راتبــك إســكان» للعمــاء الذيــن يحولــون رواتبهــم ويفتحــون حســابات رواتــب جديــدة لــدى
بنــك االســكان فرص ـاً عديــدة لدخــول الســحب عــى خمــس جوائــز نقديــة شــهرية بقيمــة  1,000دوالر لــكل فائــز،
باإلضافــة إىل مجموعــة مــن املزايــا التمويليــة أهمهــا إمكانيــة الحصــول عــى قــرض شــخيص أو ســكني بســعر فائــدة
متناقصــة تصــل اىل  %4.5ســواء كان القــرض جديــد أو لتســديد قــرض العميــل القائــم لــدى أي مــن البنــوك وذلــك
طيلــة فــرة الحملــة التــي تســتمر مــن  2022/02/15وحتــى .2022/06/30
وتأيت هذه الحملة ضمن توجه البنك االسرتاتيجي لتقديم أفضل املزايا لعمالئه ،وتعزيز خدماته الشاملة.

بنك اإلسكان يساهم يف دعم جمعية التدخل املبكر لألطفال
ذوي اإلعاقة الخريية

ســاهم بنــك اإلســكان يف رشاء
أجهــزة طبيــة وأدوات مســاعدة
لجمعيــة التدخــل املبكــر لألطفــال
ذوي اإلعاقــة الخرييــة ،وذلــك
انطالقـاً مــن مســؤوليته االجتامعيــة
وضمــن سياســة التعــاون املشــرك
بــن البنــك واملؤسســات املحليــة،
بحيــث قــدم البنــك منحــة ماليــة
لــراء مســتلزمات وأجهــزة طبيــة
خاصــة بإســناد األطفــال غــر
القادريــن عــى الحركــة ،والتــي
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تأهلهــم بعــد فــرة مــن التدريــب
عــى البــدء بالخطــوات األوىل يف
حياتهــم.
وقــد أكــد الســيد أســامة حــرزهللا
املديــر اإلقليمــي لبنــك اإلســكان
عــى أن هــذا الدعــم يــأيت يف إطــار
حــرص البنــك عــى املســاهمة
الفعالــة باملســؤولية االجتامعيــة
والتــي تعتــر مــن أوائــل اهتامماته،
وتقــع ضمــن مفهــوم التنميــة

املســتدامة والخدمــات طويلــة
األمــد.
بدورهــا ،شــكرت الجمعيــة ممثلــة
برئيســها الســيد أحمــد حلمــي بنــك
اإلســكان عــى املســاهمة املميــزة،
بحيــث أكــد أن تــرع البنــك
سيســاهم يف تخفيــض معانــاة
األطفــال ذوي اإلعاقــة ويســاعدهم
يف تحقيــق األمــل بحيــاة أفضــل
ومســتقبل أكــر ارشاقــا.

بانوراما
«اإلسالمي العريب» يطلق النسخة املحدثة من
التطبيق البنيك «موبايل بانك»
رام الله-البنـوك يف فلسـطني -أطلـق
البنـك اإلسلامي العـريب النسـخة
الجديـدة مـن التطبيق البنكي )املوبايل
بانـك( والـذي يقـدم مجمـل الخدمـات
املرصفيـة بـدون زيـارة فـروع البنـك.
وتقــدم النســخة املحدثــة خدمــات
جديــدة كليــاً يف القطــاع املــريف يف
فلســطني ،إضافــة اىل خدمــة املحفظــة
اإللكرتونيــة والدفــع عــر مســحة الـــ
 ،QRورافــق االطــاق حملــة تشــجيعية
للجمهــور بالدخــول عــى الســحب
للفــوز بأجهــزة هواتــف ذكيــة مــن
نــوع ايفــون . 12
ويــأيت هــذا التحديــث ضمــن خطــة
التطويــر الرقمــي التــي يقــوم بهــا
البنــك عــى خدماتــه املرصفيــة تعزي ـزا ً
لتوجهــه نحــو الرقمنــة املرصفيــة ملــا
ويرعى حفل تكريم الفائزين

يف مسابقة االقىص

املحلية العرشين لحفظ

القرآن وتالوته وتفسريه

قــدم البنــك االســامي العــريب رعايتــه
لحفــل تكريــم الفائزيــن يف مســابقة
االقــى املحليــة العرشيــن لحفــظ
القــرآن وتالوتــه وتفســره يف مــرح
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لهــا مــن تأثــر ايجــايب عــى تســهيل
حيــاة العمــاء ومواكبــة التطــورات

التكنولوجيــة والتــي اصبحــت متطلبــاً
اساســياً يف عرصنــا هــذا.

الهــال االحمــر الفلســطيني يف مدينــة البــرة وبتنظيــم مــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة والــذي أقيــم تحــت رعايــة رئيــس
الــوزراء دولــة الدكتــور محمــد اشــتيه وبحضــور وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة ســاحة الشــيخ حاتــم البكــري ومفتــي عــام
القــدس والديــار الفلســطينية ســاحة الشــيخ محمــد حســن وعــدد مــن الشــخصيات الرســمية ،والســيد هــاين نــارص املديــر العــام
للبنــك االســامي العــريب وفريــق مــن إدارة البنــك.

وينفذ برنامجاً مرصفياً لتأهيل موظفيه الجدد
يف إطـار االهتمام التـي توليـه إدارة
البنـك اإلسلامي العـريب بالكـوادر
البرشية وتدريبهـا وتنميتها واالرتقاء
بهـا لتقدم أفضـل الخدمات املرصفية
للعملاء ،نظـم البنـك اإلسلامي
العـريب مؤخـرا ً برنامجـاً تدريبيـاً
لتدريـب وتأهيـل كادر املوظفين
الجـدد يف دوائـر اإلدارة العامـة
وفروع الوسـط وذلك مبشـاركة ()26

موظفـاً مـن موظفيـه الجـدد.
واشــتمل الربنامــج عــى عــدة
مواضيــع تدريبيــة تتمحــور
حــول جوانــب العمــل املــريف
يف البنــك ،وخاصــة الجوانــب
املتعلقــة بالخدمــات واملنتجــات
املرصفيــة اإلســامية واألســس
والتأصيــل الرشعــي لهــا ،باإلضافــة
إىل الجوانــب القانونيــة وخدمــة

العمــاء والتســويق والتــي عقــدت
بواقــع ( )92ســاعة تدريبيــة،
حيــث قدمــت الربامــج مــن خــال
مجموعــة مــن مــدراء ومســؤويل
البنــك ،وتســعى إىل تطويــر أداء
املوظفــن وتزويدهــم بقاعــدة مــن
املعــارف والخــرات املرصفيــة يف
شــتى مجــاالت العمــل يف دوائــر
وفــروع البنــك.
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بانوراما
ويفصح عن بياناته املالية لعام 2021

شــهدت أربــاح البنــك االســامي العــريب
للعــام  2021منــوا ً جوهريــاً وصــل اىل
أكــر مــن  %45.8مقارنــ ًة مــع نتائــج
العــام املــايض  ،2020حيــث بلغــت
األربــاح الصافيــة بعــد الرضيبــة
 11,689,174دوالرا ً مقارنــة مــع
 8,014,336دوالرا ً يف العــام ،2020
كــا بلغــت األربــاح قبــل الرضائــب
حــوايل  19.45مليــون دوالر وبنســبة
منــو بلغــت  %77مقارنــه مــع العــام
املــايض حيــث كانــت االربــاح 10.96
مليــون دوالر ،وتــأيت هــذه النتائــج
اإليجابيــة كمحصلــة لخطــة عمــل
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البنــك االســراتيجية ومقدرتــه عــى
التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة
التــي تواجههــا الــركات يف الســوق
املحــي وخصوصــا يف القطــاع املــريف
الفلســطيني ،باإلضافــة إىل تحديــات
جائحــة فايــروس كورونــا التــي مــا
زالــت تلقــي بظاللهــا عــى العــامل.
وارتفعــت موجــودات البنــك إىل
 1,737,576,005دوالرات بنســبة منــو
 %11.6مقارنــة مــع 1,557,048,782
دوالرا ً نهايــة العــام  2020ليكــون
البنــك يف املركــز الثــاين مــن حيــث
الحجــم بــن البنــوك املحليــة ،ووصلــت

الودائــع اىل  1,419,502,733دوالرا ً
بنســبة منــو  %59.مقارنــة مــع إجــايل
الودائــع نهايــة العــام  2020حيــث
كانــت  1,296,218,801دوالر ،ووصــل
صــايف التمويــات املبــارشة يف البنــك اىل
 1,012,397,444دوالرا ً بعــد أن كانــت
 945,049,866دوالرا ً يف العــام 2020
بنســبة منــو بلغــت  ،%7.1باإلضافــة إىل
احتفــاظ البنــك مبخصصات/احتياطيات
كافيــة بالتــايش مــع املعيــار املحاســبي
الــدويل  IFRF9وكذلــك حســب
تعليــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

بانوراما
بنك القاهرة عامن يطلق املرحلة الثانية من برنامج
 SUNREFفلسطني

رام الله-البنــوك يف فلســطني -أطلــق
بنــك القاهــرة عــان املرحلــة الثانيــة
مــن برنامــج  SUNREFفلســطني
بالتعــاون مــع مؤسســة Proparco
إحــدى رشكات مجموعــة الوكالــة
الفرنســية للتنميــة  AFDواالتحــاد
األورويب ،ويهــدف الربنامــج لدعــم و
متويــل املشــاريع الخـراء يف فلســطني،
حيــث قدمــت  Proparcoمتويـاً لبنــك
القاهــرة عــان بقيمــة  25مليــون
دوالر ،والــذي ســيتم مــن خاللــه
تقديــم التمويــل للمشــاريع الخ ـراء.
وســبق وأن شــارك بنــك القاهــرة

عــان يف املرحلــة األوىل مــن برنامــج
 SUNREFفلســطني الــذي تــم إطالقــه
يف عــام  .2018ويهــدف لتشــجيع
البنــوك املحليــة عــى التوســع يف
إقــراض مشــارع الطاقــة ،ومبوجــب
هــذه االتفاقيــة أطلــق بنــك القاهــرة
عــان منتجـاً تحــت اســم «شــمس» تم
تســجيله لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي.
حققــت املرحلــة األوىل مــن الربنامــج
نجاحــاً ملحوظــاً حيــث اســتفاد مــن
التمويــل  121مرشوعـاً عــدد كبــر منها
لتوليــد الطاقــة املتجــددة يف مختلــف
القطاعــات وتشــمل توليــد الكهربــاء
لالســتهالك املنــزيل.

مــا تتميــز بــه املرحلــة الثانيــة مــن
برنامــج  SUNREFهــو الرتكيــز عــى
متويــل االســتثامر يف مشــاريع كفــاءة
الطاقــة إضافــة إىل تقديــم التمويــل
حســب الرشيعــة اإلســامية مــن قبــل
«مــرف الصفــا « اإلســامي مــن خــال
بنــك القاهــرة عــان .كــا قــدم االتحاد
األورويب بــدوره متويــاً مببلــغ 11.5
مليــون يــورو لتمويــل الدعــم الفنــي
املقــدم للمســتفيدين مــن الربنامــج،
إضافــة إىل الحوافــز االســتثامرية التــي
تشــجع عــى التوجــه لالســتثامر يف
مشــاريع كفــاءة الطاقــة.
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بنك القاهرة عامن يدعم منتخب فلسطني للتايكواندو

قــدم بنــك القاهــرة عــان دعــاً
ملنتخــب فلســطني للتايكوانــدو
ملشــاركته يف بطولــة كأس العــرب
التــي اســتضافتها اإلمــارات العربيــة
مــن الثالــث وحتــى الرابــع مــن شــهر
شــباط ،وحصــل املنتخــب الفلســطيني
عــى املركــز الخامــس مــن بــن 17
دولــة مشــاركة يف البطولــة ،باإلضافــة
إىل  6ميداليــات مــن بينهــا ذهبيــة.
ويف ســياق متصــل ،قــدم بنــك
القاهــرة عــان دعمــه لالتحــاد
الفلســطيني لبطولــة املــواي تــاي،
لدعــم الفريــق الوطنــي لرياضــة

املــواي تــاي ،والــذي مثــل فلســطني
يف محفــل دويل كبــر مخصــص
لهــذه الرياضــة يف دولــة تايالنــد.
ودامئـاً مــا يحــرص بنــك القاهــرة عــان
عــى توطيــد عالقاتــه مــع مؤسســات
املجتمــع املحــي ومتكينهــا مــن تقديــم
خدماتهــا للمواطــن الفلســطيني عــى
أكمــل وجــه ،ويعتــر البنــك املســؤولية
االجتامعيــة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن خطتــه
االســراتيجية التــي تقــع عــى عاتقــه
تجــاه القطاعــات التــي تحتــاج الدعــم.
ومــن الجديــر ذكــره أن البنــك يــويل
اهتاممــاً خاصــاً برشيحــة الشــباب ،إذ

طــرح مؤخــرا ً حســاباً خاصــاً يحمــل
اســم ( )GOوهــو حســاب مميــز
للشــباب ،يســتهدف الفئــة العمريــة
مــن  22وحتــى  30عامـاً بــروط ومزايا
تتناســب مــع احتياجاتهــم وتلبــي
طموحاتهــم ،يحصــل مــن خاللهــا مــن
يحــول راتبــه إىل بنــك القاهــرة عــان
عــى العديــد مــن الخدمــات واملزايــا
التــي صممــت خصيص ـاً لتتوافــق مــع
منــط حياتهــم واهتامماتهــم.

بنك القاهرة عامن يرعى فعالية يوم املرأة يف بيت لحم

قــدم بنــك القاهــرة عــان ،رعايــة إلحيــاء فعاليــة يــوم املــرأة العاملــي ،الــذي نظمتــه هيئــة التوجيــه الســيايس والوطني
يف بيــت لحــم ،تكرميـاً ملنتســبات املؤسســات األمنية.
حيث قدم بنك القاهرة عامن  -فرع بيت لحم ،هدايا رمزية لـ  150موظفة من األجهزة األمنية.
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مجلة البنوك يف فلسطني

ويعلن عن الفائزة الثامنة بحملة «ربحك قدام عيونك»

حالــف الحــظ الســيدة الســيدة ســعاد اليــاس نقــوال ابورمــان ،املدخــرة لــدى فــرع ســاحة املهــد يف مدينــة بيــت لحــم ،بالفــوز
بالجائــزة الشــهرية الثامنــة بقيمــة  100ألــف دوالر أمريــي ،مــن بنــك القاهــرة عــان.
وقالــت الرابحــة ســعاد التــي كانــت تعمــل يف ســلك التعليــم قبــل تقاعدهــا ،إن الكلــات تعجــز عــن وصــف شــعورها بعــد فوزهــا
بهــذه الجائــزة ،ووجهــت الفائــزة ،الشــكر الجزيــل إلدارة بنــك القاهــرة عــان وموظفيــه ،واصف ـ ًة هــذه الجائــزة مبثابــة الهديــة
التــي ال تنــى كونهــا جــاءت بعــد حلــول أعيــاد امليــاد املجيــد والعــام الجديــد ،ودعــت الســيدة ســعاد كل مــن يرغــب باالدخــار
بالذهــاب إىل بنــك القاهــرة عــان وفتــح حســابات توفــر.
وتعتــر الفائــزة ســعاد ابورمــان ،مــن العمــاء القدامــى يف بنــك القاهــرة عــان ،حيــث أفــادت أنهــا قامــت بفتــح حســاب توفــر يف
البنــك منــذ تأســيس فرعــه يف فلســطني ،واصفـ ًة إيــاه «باملؤمتــن عــى أموالنــا».

ويعلن عن الفائز التاسع بالحملة

وكانــت الجائــزة مــن نصيــب الشــاب أحمــد محمــد عبــد املجيــد أبــو عمــر ،والبالــغ مــن العمــر  28عام ـاً ،واملدخــر لــدى فــرع
عــن ســارة بالخليــل.
وعــر الســيد أحمــد عــن ســعادته البالغــة بالجائــزة ،قائـاً إنــه تفاجــأ بشــكل كبــر ومل يتوقــع أن يكــون مــن الفائزيــن يف الحملــة،
خاص ـ ًة أنهــا املــرة األوىل التــي يفــوز بهــا مببلــغ مــايل كبــر ،مضيف ـاً أن الكلــات تعجــز عــن وصــف شــعوره بهــذا الفــوز ،ووجــه
الشــكر إلدارة بنــك القاهــرة عــان والعاملــن فيــه ،قائـ ًـا أنــه قــام بفتــح حســاب يف البنــك قبــل  5أعــوام.
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لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة

بنك فلسطني وبروباركو واالتحاد األورويب يطلقون
برنامج التمويل األخرض  SUNREF IIيف فلسطني
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أعلــن
بنــك فلســطني ومؤسســة بروباركــو
( )Proparcoوبالتعــاون مــع االتحــاد
األورويب ،عــن توقيــع اتفاقيــة برنامــج
التمويــل األخــر الثــاين ،SUNREF II
وذلــك بعــد إنجــاز النســخة األوىل مــن
الربنامــج  .SUNREF Iوتشــتمل حزمــة
الربنامــج عــى تســهيالت ائتامنيــة
بقيمــة  30مليــون دوالر مقدمــة مــن
بروباركــو ،إضافــة إىل منــح مــن االتحــاد
األورويب ،ومبــا يشــمل املســاعدة
الفنيــة وحوافــز للمشــاريع الصغــرة
واملتوســطة .وجــرى توقيــع االتفاقيــة يف
مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء د .محمــد
اشــتية ضمــن مجموعــة اتفاقيــات
جــرى توقيعهــا بــن عــدد مــن البنــوك
الفلســطينية واالتحــاد األورويب ،بهــدف
تعزيــز االقتصــاد وتشــجيع االســتثامر يف

الطاقــة البديلــة واملشــاريع املســتدامة
ودعــم املنشــآت التــي تأثــرت جــراء
جائحــة كورونــا.
ويهــدف برنامــج التمويــل األخــر
 SUNREFإىل توفــر حلــول لتعزيــز
مشــاريع كفــاءة الطاقــة والطاقــة
املتجــددة للقطــاع الخــاص .ومنــذ

إطالقــه ،لعــب الربنامــج دورا ً مؤثــرا ً
يف تدعيــم النظــام البيئــي الفلســطيني
نظــرا ً الرتفــاع تكاليــف خدمــات
الطاقــة ،وملحدوديــة إمــدادات
الكهربــاء وازديــاد الطلــب عليهــا.

مجلس إدارة بنك فلسطني يويص بتوزيع أرباح عىل املساهمني بقيمة  26.1مليون
دوالر نقدا ً وأسهامً مجانية

أوىص مجلـس إدارة بنك فلسـطني خالل
جلسـته التي عقدت يـوم األحد املوافق
السـابع والعرشيـن مـن شـباط 2022
بتوزيـع مبلـغ  26,094,067دوالرا ً مـن
األربـاح املتحققـة خلال العـام املـايض

 2021أي مـا يعادل  %12من رأس املال
املدفـوع .كام قـرر املجلـس تحديد يوم
األحـد املوافـق السـابع والعرشيـن مـن
آذار القـادم موعـدا ً النعفـاد الجمعيـة
العموميـة العاديـة لهـذا العام.

وتنــص التوصيــة ملجلــس اإلدارة للهيئــة
العامــة عــى توزيــع األربــاح نقــدا ً
وأســهامً مجانيــ ًة مبــا مجموعــه 26.1
مليــون دوالر وذلــك عــى النحــو التــايل؛
أربــاح نقديــة مبــا يعــادل 19,569,017
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دوالرا ً ونســبتها  %9مــن رأس املــال
املدفــوع ،وأســهم مجانيــة بقيمــة
 4,587,847دوالرا ً وهــي مــا يعــادل
 %2.11مــن رأس املــال املدفــوع،
كــا ســيتم رســملة مبلــغ 1,937,203
دوالرات ألســهم مجانيــة ومتثــل مــا
نســبته  %0.89مــن رأس املــال املدفــوع
محولــة مــن احتياطيــات املخاطــر
املرصفيــة وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة.
حيــث ســيتم توزيــع األربــاح واألســهم
املجانيــة عــى املســاهمني املســجلني
يف مركــز االيــداع والتحويــل يف بورصــة
فلســطني حتــى نهايــة يــوم الخميــس

املوافــق  24/03/2022كل بنســبة مــا
ميلكــه يف رأس املــال املدفــوع ،وبذلــك
ســرتفع رأس مــال البنــك مــن حــوايل

 217مليــون دوالر أمريــي إىل 223
مليــون دوالر.

بنك فلسطني يجدد التزامه باالنضامم لالتفاق العاملي التابع لألمم املتحدة
للمؤسسات التجاريةTop of Form

جــدد بنــك فلســطني التأكيــد عــى
التزامــه مبعايــر االتفــاق العاملــي
التابــع لألمــم املتحــدة The United
Nations Global Compact
للمؤسســات التجاريــة ،والــذي يعنى
بتطبيــق املبــادئ العــر التــي ينــص
عليهــا االتفــاق يف مجــاالت حقــوق

اإلنســان ،وبيئــة العمــل ،والبيئــة،
والتنميــة ،ومكافحــة الفســاد ،مبــا
يتوافــق مــع سياســة واســراتيجية
البنــك.
ويُعــد االتفــاق العاملــي مــن
املبــادرات ذات الطابــع الطوعــي
البحــت ،بغيــة تحقيــق نقطتــن

رئيســيتني تتمثــان يف تعميــم املبادئ
العــرة يف أنشــطة املؤسســات
التجاريــة يف أنحــاء العــامل كافــة،
والتحفيــز عــى العمــل مــن أجــل
دعــم أهــداف التنميــة املســتدامة
( )SDGsالتــي اعتمدتهــا جميــع
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة.

بنك فلسطني يطلق خدمة الدفع لتاجر باستخدام رمز  QR codeعرب تطبيق بنيك

أطلـق بنـك فلسـطني خدمـة دفـع رقميـة
جديـدة لعمالئـه ،والتـي تتيـح لهـم مـن
خاللهـا إمكانيـة الدفـع الفـوري للتاجـر
بـكل سـهولة وأمـان ويف وقـت قصير،
وبخطـوات رسيعـة وآمنـة باسـتخدام رمز
« ،»CODE QRعبر تطبيـق «بنكي.»e
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وســتتيح الخدمــة الرقميــة الجديــدة لعمــاء البنــك إمكانيــة دفــع قيمــة مشــرياتهم بشــكل مبــارش ورسيــع ،ضمــن معايــر آمنــة،
ومبــا يكفــل توفــر الوقــت والجهــد لهــم وللتاجــر ،إضافــة إىل إمكانيــة الوصــول إىل خدمــة الدفــع لتاجــر بواســطة رمــز «CODE
 ،»QRقبــل أو بعــد تســجيل الدخــول عــى تطبيــق بنــي ،عل ـاً أن العمولــة التــي ســيتم تحصيلهــا مــن التاجــر هــي عمولــة
منافســة جــدا ً ،بحيــث يخصــم مــن التاجــر  %0.25مــن قيمــة املشــريات ،مــا يشــكل حاف ـزا ً ملــزودي الخدمــات والتجــار عــى
قبــول عمليــات الدفــع بواســطة رمــز «.»CODE QR
بنك فلسطني يعيد إطالق قرض فلسطينية لألعامل بدون ضامنات لدعم سيدات األعامل

أعــاد بنــك فلســطني إطــاق «قــرض فلســطينية لألعــال بــدون ضامنــات» لدعــم ومتويــل املشــاريع الخاصــة بســيدات األعــال
تحــت شــعار «ضامنــك هــو مرشوعــك» ،ولتلبيــة احتياجاتهــن املاليــة واملرصفيــة الشــاملة ،وذلــك مــن خــال الحصــول عــى
التمويــل الــازم بــدون أيــة ضامنــات وبــروط بســيطة وميــرة.

ويهــدف «قــرض فلســطينية لألعــال بــدون ضامنــات» إىل تقديــم حلــول متويليــة ملشــاريع الســيدات مببالــغ إجامليــة تصــل حتــى
 20,000دوالر ،أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى ،حيــث تصــل نســبة التمويــل إىل  %80مــن قيمــة املــروع كحــد أقــى وبفــرة
ســاح تصــل إىل  3أشــهر ،وبفــرة ســداد تصــل إىل  36شــهرا ً ،هــذا إىل جانــب إمكانيــة االســتفادة مــن جميــع الخدمــات االستشــارية
غــر املرصفيــة ،ال ســيام ورشــات التدريــب التــي يقدمهــا البنــك للنســاء ملســاعدتهن يف مجــايل اإلدارة املاليــة واملــوارد البرشيــة،
وغريهــا مــن الربامــج إلدارة مشــاريعهن بالطريقــة املثــى.
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صايف أرباح البنك الوطني لعام  2021تبلغ  14مليون دوالر
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أعلــن
البنــك الوطنــي عــن نتائــج بياناتــه
املاليــة للعــام املــايل املنتهــي ،2021
بتحقيقــه صــايف أربــاح بلغــت حــوايل
 14مليــون دوالر أمريــي يعــود منهــا
 8.5مليــون دوالر ملســاهمي البنــك.
وأظهــرت نتائــج البيانــات املاليــة
لعــام  2021التــي أفصــح عنهــا البنــك
الوطنــي يف بورصــة فلســطني أن
مجمــوع أصــول وموجــودات البنــك
وصلــت إىل  1.63مليــار دوالر أمريــي،
وودائــع عمالئــه  1.21مليــار دوالر.
كــا وبلــغ صــايف محفظــة التســهيالت
والتمويــات االئتامنيــة املبــارشة 877
مليــون دوالر كــا يف  31كانــون األول
 .2021أمــا قامئــة الدخــل ،فأظهــرت
وصــول إجــايل دخــل البنــك خــال
العــام  2021اىل  86.8مليــون دوالر.
وتعليقـا عىل ذلك ،أشـار رئيـس مجلس
إدارة البنـك الوطنـي سـمري زريـق اىل
أن النتائـج التـي حققهـا البنـك الوطني
جـاءت مرضيـة جـدا ً وتعكـس متانـة
البنـك ،ومالءتـه املاليـة ،ونجـاح خططه
التطويريـة التـي انتهجهـا مطلـع العـام
املـايض مـن خلال تحسين كفـاءة
محافظـه املاليـة وتعزيـز متانـة املركـز
املـايل للبنـك ،وذلـك بدعـم مـن رشكاء
البنـك االستراتيجيني ،والـدور الفاعـل
واملهـم ملجلـس إدارة البنـك ولجانـه.
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البنــك الوطنــي يقلــل مــن
انبعــاث الكربــون بواقــع
 3,900طــن خــال عامــن

مــن خــال اســتثامر البنــك الوطنــي يف
محطــة نــور أريحــا للطاقــة الشمســية
أواخــر العــام  ،2019بــراء حصــة
بقــدرة  1.17ميغــاواط لســد احتياجات
فروعــه وإدارتــه العامــة الواقعــة تحــت
نفــوذ رشكــة كهربــاء محافظــة القــدس
مــن الطاقــة ،أظهــرت نتائــج التقاريــر
أن البنــك الوطنــي خــال عامــن
اســتطاع تقليــل انبعــاث الكربــون
بواقــع  3,900طــن.
وتــأيت توجهــات البنــك لالســتثامر
بالطاقــة الشمســية وتقليــل انبعــاث
الكربــون متاشــياً مــع رؤيتــه بتحقيــق
مبــادئ االســتدامة يف اســتثامراته
وأعاملــه ،إضافــة إىل املســاهمة يف

تحقيــق االســتقاللية الوطنيــة يف ملــف
الطاقــة بالتحــول إىل طاقــة نظيفــة
ومتجــددة ،خاصــة وأن فلســطني مــن
البلــدان املشمســة عــى مــدار العــام.
تعليقــاً عــى ذلــك ،أعــرب الرئيــس
التنفيــذي للبنــك الوطنــي ســامة
خليــل ،عــن فخــره بهــذه النتائــج كــون
البنــك الوطنــي هــو أول بنك يف الســوق
املــريف الفلســطيني يســتثمر بالطاقــة
الشمســية لســد  %85مــن حاجتــه
بطاقــة شمســية نظيفــة ،ويســاهم
بشــكل مســؤول يف حاميــة البيئــة
تحقيق ـاً للمبــادئ العامليــة لالســتدامة،
مشـرا ً إىل أنــه إضافــة إىل الحفــاظ عــى
البيئــة ،واالنفــكاك يف ملــف الطاقــة
عــن إرسائيــل ،فــإن االســتثامر بالطاقــة
الشمســية لــه عائــد مــايل جيــد عــى
االســتثامر ومجــد ماليــاً للــركات.

موظفو البنك الوطني يطلقون مبادرة «لنشاركهم الدفء» للتربع لألرس املعوزة

تحــت عنــوان «لنشــاركهم الــدفء» ،أطلــق موظفــو البنــك الوطنــي الحملــة الدامئــة للتــرع باملالبــس والكتــب واأللعــاب للعائــات
املعــوزة .وتهــدف املبــادرة اىل إرشاك املوظفــن واملوظفــات يف املبــادرات االجتامعيــة التــي يطلقهــا البنــك لتعزيــز أوارص االرتبــاط
باملجتمــع والشــعور باآلخــر ،حيــث خصــص البنــك لهــذه املبــادرة صندوق ـاً كب ـرا ً لتجميــع التربعــات ،وتــم االتفــاق مــع جمعيــة
متخصصــة يف هــذا املجــال إليصــال التربعــات للجهــات املســتحقة.

البنك الوطني الرشيك املحيل لنشاطات منتدى سيدات األعامل خالل شهر املرأة

مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي ،عــزز البنــك الوطنــي مــن
رشاكتــه مــع منتــدى ســيدات األعــال مــن خــال «معرض
هداياكــم مــن عنــا غــر ،»2022الــذي جــرى افتتاحــه
برعايــة وزيــر االقتصــاد الوطنــي الســيد خالــد العســييل،
وضــم أكــر مــن ( )85مرشوعــاً لســيدات رياديــات
فلســطينيات ،تنوعــت منتجاتهــا لتشــمل الحــي ،والتطريــز
الفلســطيني ،واملأكــوالت ،والصابــون ،والعديــد مــن
املنتجــات األخــرى.

تعليقـاً عــى ذلــك ،قــدم الرئيــس التنفيــذي للبنــك الوطني
ســامة خليــل ،املعايــدة للمــرأة الفلســطينية مبناســبة يــوم
املــرأة العاملــي ،مؤكــدا ً عــى دورهــا األســايس يف بنــاء
الوطــن والعمليــة التنمويــة .وأشــار خليــل اىل أن دعــم
فعاليــات منتــدى ســيدات األعــال خــال شــهر املــرأة
تــأيت للرشاكــة الحقيقيــة التــي تربــط البنــك باملنتــدى،
واميان ـاً مــن البنــك برســالتهم التــي تتقاطــع مــع رســالة
البنــك الوطنــي بتمكــن املــرأة الفلســطينية اقتصاديــاً.
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وتطــرق خليــل إىل دور البنــك الوطنــي يف متكــن املــرأة
الفلســطينية اقتصادي ـاً وتعزيــز شــمولها املــايل ،مش ـرا ً إىل
أن برنامــج «حيــايت» الداعــم الدائــم للمــرأة ،والــذي مــول
البنــك مــن خاللــه العديــد مــن املشــاريع الصغــرة بقيــادة
نســاء دون فوائــد أو عمــوالت بســقف بلــغ لغايــة اآلن
 3.5مليــون دوالر أمريــي ،وذلــك إلميــان البنــك بــدور
املــرأة الفلســطينية يف إحــداث التنميــة ،وأن إرشاكهــا أكــر

يف العمليــة االقتصاديــة مــن شــأنه تحســن الناتــج املحــي
اإلجــايل ،وبالتــايل إحــداث تنميــة اقتصاديــة مســتدامة.
وأوضــح خليــل أن نســبة النســاء املوف ـرات أو املدخ ـرات
لــدى البنــك بلغــت  ،%61أي أن النســبة فاقــت نســبة
املوفريــن مــن الذكــور ،ووصــول نســبة النســاء مــن قاعــدة
عمــاء البنــك اىل  ،%34.5مؤكــدا ً أن هــذه النســب مرتفعة
جــدا ً مقارنــة مــع نســب الجهــاز املــريف الفلســطيني.

البنك الوطني و JAWWAL PAYيتعاونان ضمن خدمات دفع الفواتري إلكرتونياً

وقــع البنــك الوطنــي والرشكــة الوطنيــة للدفــع االلكــروين  ،Jawwal Payاتفاقيــة تعــاون لتقديــم خدمــات دفــع الفواتــر إلكرتونيـاً
مــن خــال قنــوات البنــك الرقميــة .ومبوجــب هــذا التعــاون ســيتمكن عمــاء البنــك الوطنــي مــن دفــع فواتريهــم إلكرتونيـاً بــكل
ســهولة ورسعــة مــع الجهــات التــي يربطهــا تعــاون مــع رشكــة  ،Jawwal Payمثــل «رشكات الكهربــاء ،والغــاز ،ورشكات االتصــاالت
واإلنرتنــت ،ومؤسســات اإلقـراض الصغــر ،والبلديــات والجامعــات ومؤسســات قطــاع امليــاه».
| 52

مجلة البنوك يف فلسطني

بانوراما
البنــك األهــي األردين ...عام جديــد وآفاق واعدة
رام الله-البنــوك يف فلســطني -افتتــح البنــك األهــي األردين
العــام الجديــد  2022بأجنــدة مدعمــة بأهــداف اس ـراتيجية
عــى مســتوى األعــال التجاريــة للبنــك يف فلســطني يف
مختلــف القطاعــات .واســتكامالً للحمــات الرتويجيــة ملنتجات
القــروض املوجهــة لقطــاع األفـراد ،فقــد تــم الرتويــج للميـزات
التنافســية لتســهيالت األفــراد ،وتحديــدا ً كل مــن القــروض
العقاريــة ،والقــروض الشــخصية لغايــات الســكن ،التــي تتيــح
للمعتمديــن إمكانيــة الحصــول عــى متويــل لغايــات رشاء أو
إنشــاء عقــار ،مبــا يف ذلــك تشــطيب أو اســتكامل بنــاء قائــم
حســب الــروط الخاصــة بــكل منهــا ،ومبــا يتــواءم مــع
تعليــات ســلطة النقــد الفلســطينية يف هــذا الخصــوص.
واعتبــارا ً مــن بدايــة شــهر شــباط مــن العــام  ،2022أعلــن
األهــي عــن توفــر ميــزة الدفــع عــر نقــاط البيــع باســتخدام
بطاقــات الخصــم املبــارش لفــروع فلســطني ،ما ميكــن معتمديه
حامــي بطاقــة الخصــم املبــارش مــن اســتخدامها للدفــع
يف املتاجــر واملحــال التجاريــة دون الحاجــة للنقــد ،ضمــن
تعليــات وتوجيهــات الســادة ســلطة النقــد الفلســطينية
بشــأن العضويــة يف نظــام املفتــاح الوطنــي ،وعمـاً بتوجهــات
البنــك نحــو تقديــم حلــول مرصفيــة مبتكــرة وتعزيـزا ً للجهــود
ضمــن إطــار التحــول الرقمــي للعديــد مــن الخدمــات
البنكيــة ،ومبــا يلبــي احتياجــات املعتمديــن ،ويواكــب التقــدم
محلي ـاً وإقليمي ـاً يف مجــال الخدمــات املرصفيــة التكنولوجيــة
وتطبيقــات التكنولوجيــا املاليــة ،خاصــة يف مجــال إمتــام
املدفوعــات والتســديدات والتحويــات املاليــة.
وتشــجيعاً لجمهــور املعتمديــن الســتخدام بطاقــات الخصــم
املبــارش للدفــع عــر نقــاط البيــع ،بحيــث ال يقتــر اســتخدام
معتمــدي البنــك لهــذه البطاقــات مــن خــال أجهــزة الـراف
اآليل ،فقــد أطلــق األهــي مســابقة ترويجيــة مــن خــال
الصفحــات التابعــة للبنــك عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
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للســحب عــى الفائــز بجائــزة بقيمــة  100دوالر ،وقــد كانــت
نتائــج هــذه املســابقة إيجابيــة حيــث القــت تفاعــاً لــدى
الجمهــور ،مــا يســهم يف توعيــة جمهــور املعتمديــن وتحفيزهم
عــى اســتخدام بطاقــات الخصــم املبــارش مبيزاتهــا الجديــدة.

مــن ناحيــة أخــرى ،أطلــق البنــك يف شــهر شــباط مــن العــام « 2022مبــادرة األهــي للتثقيــف املــايل» مــن خــال الصفحــات
والحســابات التابعــة للبنــك عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي ،ضمــن إطــار التوعيــة بحســاب الشــمول املــايل ،وتعزيــز املعرفــة
واإلدراك باملبــادئ املرصفيــة وأساســيات التعامــل البنــي املوجهــة للمواطنــن ،مــع االلت ـزام بتعليــات ســلطة النقــد الفلســطينية
ضمــن هــذا اإلطــار.

كــا اســتكمل األهــي منشــوراته الرتويجيــة حــول تقدميــه مليــزة التقــدم بطلــب فتــح حســاب بنــي جديــد إلكرتونيـاً مــن خــال
املوقــع اإللكــروين  ahli.com.psالتــي يوفرهــا البنــك حرصيـاً ملعتمديــه يف فلســطني ضمــن خانــة «أهــي ديجيتــال» ،حيــث أصبــح
بإمــكان الجمهــور التقــدم بطلــب فتــح حســاب بنــي جديــد دون التوجــه لزيــارة الفــرع بــكل ســهولة مــن خــال قـراءة الــروط،
وتعبئــة البيانــات الخاصــة بهــم ،وإرفــاق املســتندات املطلوبــة .ويســعى األهــي لتقديــم هــذه الخدمــات النوعيــة التــي مــن شــأنها
توفــر الوقــت والجهــد عــى املعتمديــن ســواء الحاليــن أو الجــدد ،وذلــك تعزيـزا ً لإلبــداع ،وتوظيفـاَ للتطــورات التكنولوجيــة عمـاً
بالتوجهــات االسـراتيجية للبنــك.
وعــى صعيــد آخــر ،حــرص األهــي عــى تنظيــم زيــارات
عــدة لكبــار املعتمديــن ضمــن قطــاع الــركات واملشــاريع
الصغــرة واملتوســطة خــال الربــع األول مــن العــام ،2022
تعزيــزا ً للعالقــات االســراتيجية مــع قاعــدة املعتمديــن،
حيــث تــم التســويق ملنتجــات البنــك والتســهيالت االئتامنيــة
املوجهــة لقطــاع الــركات واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة،
مبزايــا حرصيــة وتنافســية عــى مســتوى القطــاع املــريف يف
فلســطني.

وقــد احتفــى البنك األهيل بشــهر آذار تحت شــعار «آذار شــهر
املــرأة» ،بإطالقــه سلســلة مــن الن ـرات األســبوعية التوعويــة
املوجهــة للنســاء الرياديــات وصاحبــات املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة ،إميانـاً بأهميــة املــرأة ودورهــا يف قطــاع األعــال،
وتنميــة املشــاريع الرياديــة ،وتعزيـزا ً للتوعيــة واإلرشــاد لهــذه
الرشيحــة مــن املتعاملــن مــع البنــك ،وبهــدف متكينهــا مــن
إمتــام معامالتهــا البنكيــة بســهولة وسالســة ووفــق معايــر
األمــن املــريف.
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بانوراما
البنك العريب يقدم عرضاً ثاليث األبعاد يف فرع
الخدمة الذاتية – الطرية

رام الله-البنــوك يف فلســطني -يف بــادرة هــي األوىل مــن
نوعهــا يف املنطقــة ،قــدم البنــك العــريب عرضـاً ثــايث األبعــاد
يف فــرع الخدمــة الذاتيــة يف حــي الطــرة عــر شاشــات
عــرض ضخمــة ( )LED Screensمثلــت عــرض تكنولوجــي
بلوحــة فنيــة متميــزة ،نــال إعجــاب جميــع املــارة وجــذب
انتباههــم لخدمــات البنــك الرقميــة األكــر حداثــة وتطــور،
وكذلــك فــرع الخدمــة الذاتيــة األول مــن نوعــه الــذي يــدار
ذاتي ـاً مــن قبــل املعتمــد وعــى مــدار الســاعة.

والجديــر ذكــره ،أن فــرع الخدمــة الذاتيــة الفريــد مــن
نوعــه عــى مســتوى الوطــن تــم افتتاحــه مؤخ ـرا ً يف حــي
الطــرة يقــدم مجموعــة متكاملــة وشــاملة مــن الخدمــات
املرصفيــة الرقميــة التــي تــدار ذاتيــاً مبنتهــى الســهولة
واألمــان .ويتوفــر فيــه جهــازا رصاف آليــان تفاعليــان
وجهــازا رصاف آليــان تقليديــان وجهــاز الخدمــة الذاتيــة
 Kioskالــذي يوفــر خدمــات طلــب واســتبدال البطاقــات
بشــكل فــوري ،إضافــة إىل شاشــات االســتعالم الرقميــة.

حملة عيد الحب بالتعاون مع مركز املجوهرات

ضمــن اهتاممــات البنــك العــريب بالتواصــل مــع معتمديــه وتقديــم مــا يناســبهم تــم إطــاق حملــة خاصــة مبناســبة عيــد الحــب
بالتعــاون مــع مركــز املجوه ـرات يف رام هللا وبيــت جــاال ،متكــن املعتمــدون مــن الحصــول عــى أربعــة أضعــاف نقــاط العــريب،
إضافــة إىل فرصــة ربــح قســائم رشائيــة بقيمــة  400شــيقل عنــد إمتــام عمليــات ال ـراء باســتخدام بطاقــات البنــك العــريب عــر
نقــاط البيــع الخاصــة مبركــز املجوه ـرات.
حملة 4 X 4

كــا تــم إطــاق حملــة تشــجيعية خاصــة بحامــي بطاقــات البنــك
العــريب االئتامنيــة واملشــمولة بربنامــج «نقــاط العــريب متكنهــم مــن
الحصــول عــى أربعــة أضعــاف النقــاط املحتســبة عــى حــركات الـراء
بالبطاقــات االئتامنيــة عــر نقــاط البيــع واإلنرتنــت خــال فــرة الحملــة
التــي اســتمرت مــدة أســبوع.
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تقسيط حركات السحب النقدي والرشاء عىل البطاقات االئتامنية بفائدة %0

بهـدف تخفيـف األعبـاء املاليـة على املعتمديـن وتوفير السـيولة النقديـة لبطاقاتهـم االئتامنيـة ،أطلـق البنـك حملـة خاصـة بربامج
السـحب النقـدي والتسـديد املريـح للبطاقـات االئتامنية بفائـدة  .%0بحيث ميكن للمعتمدين سـحب أو تحويـل كاش من بطاقاتهم
االئتامنيـة وتقسـيط املبلـغ ملـدة  3شـهور بـدون فائـدة وبعمولـة سـحب/تحويل مخفضـة .كما ميكـن للمعتمدين تقسـيط حركات
الشراء على بطاقاتهـم االئتامنيـة ملـدة  3شـهور بـدون فائـدة وذلـك لكافة حـركات املشتريات مـن التجار غير املعتمدين.
خدمة القيد الفوري عرب نقاط البيع

ضمــن اهتاممــات البنــك العــريب بتقديــم كل مــا هــو رائــد يف العمــل املــريف وألول مــرة يف فلســطني ،قــدم البنــك ميــزة القيــد
الفــوري يف حســابات التجــار عنــد امتــام كافــة عمليــات ال ـراء والدفــع عــر نقــاط البيــع .حيــث ســيتم قيــد جميــع الحــركات
مبــارشة لحســاب التاجــر فــور تنفيذهــا.
حملة خاصة بخدمة

التوفري الرقمي «إي-
توفري»

بهـدف تشـجيع املعتمديـن على
التوفير وحثهـم على االحتفـاظ
بأرصـدة حسـاباتهم ،أطلـق البنـك
العـريب حملـة تشـجيعية خاصـة
بخدمـة التوفير الرقمـي» أي -
توفير» ليتـم تأهيـل كافـة املعتمدين
املحتفظين بحسـاباتهم لفرصـة
ربـح ثالثـة أضعـاف مبلـغ التوفير
املضـاف إىل حسـابهم التوفير «إي-
توفير» خلال الشـهر وبحـد اقصى
 500دوالر خلال فترة الحملـة التـي
تسـتمر لغايـة  .2022/04/30علامً أن

االشتراك بالربنامـج مينـح املعتمد 200
نقطـة ترحيبيـة ،إضافـة إىل  10نقـاط
لـكل  50دوالر توفير يف الحسـاب.
يذكـر هنـا أن خدمـة التوفير الرقمـي
«أي توفير» هـي خدمـة جديـدة
عبر تطبيـق «عـريب موبايـل» متكـن
املعتمديـن مـن عمـل خطـة توفير

خاصـة بهم بحيث يتـم تحديد هدف
التوفير الـذي يرغـب بـه املعتمـد يف
نهايـة الخطـة ومتابعتـه آليـا مع خيار
تحويـل مبلـغ اىل حسـاب التوفير
بشـكل آيل شـهريا أو حسـب الدوريـة
التـي يرغـب بهـا املعتمـد.

تكريم كوكبة من كوادر البنك العريب

يف لفتــة مميــزة مــن إدارة البنــك العــريب ،وبحضــور مديــر منطقــة فلســطني الســيد جــال حــوراين وعــدد مــن دوائــر اإلدارة ،نظــم
البنــك مؤخـرا ً حفــل تكريــم لعــدد مــن موظفيــه الذيــن أمضــوا  15و 20عامـاً ،وقــدم الهدايــا التذكاريــة وكتــب الشــكر لهــم.
علـاً أن البنــك العــريب يشــارك كافــة موظفيــه بجميــع املناســبات الدينيــة والوطنيــة ،كــا ينظــم بشــكل مســتمر حفــات التكريــم
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ملوظفيــه الذيــن يتمــون  15و 20عامــاً يف
العمــل وكذلــك املتقاعديــن ،حرصــاً مــن إدارة
البنــك العــريب عــى مشــاركة موظفيــه جميــع
مناســباتهم ،وتقديــرا ً لجهودهــم وعطائهــم
خــال مــدة عملهــم بالبنــك.
تكريم النساء العامالت يف البنك مبناسبة يوم املرأة العاملي

كــا تــم تكريــم النســاء العامــات يف البنــك مبناســبة “يــوم
املــرأة العاملــي” وتقديــم الهدايــا والزهــور لهــم ،وبهــذه
املناســبة أيضـاً قــام كل مــن مديــر منطقــة فلســطني ،ومديــرة
املــوارد البرشيــة ،ومديــر التوظيــف ،بتنظيــم زيــارات لبعــض
الفــروع وتهنئــة املوظفــات ،تأكيــدا ً منــه عــى أهميــة دور
املــرأة يف تحقيــق أهــداف البنــك ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وتحســن
جــودة ونوعيــة األداء والتميــز واإلبــداع يف العمــل .عل ـاً أن
البنــك العــريب أحــد املؤسســات الرائــدة الــذي يســاهم يف
تطويــر مهــارات املــرأة ،وتحســن قدراتهــا لتحقيــق طموحاتهــا
املهنيــة ،كــا يؤمــن بتكافــؤ الفــرص والتنــوع والشــمول

وامتــاك املــرأة للكفــاءات واملؤهــات الالزمــة لبلوغهــا
املناصــب القياديــة ومراكــز صنــع القــرار.

إضافة خدمة السحب النقدي عرب الرصافات ملشرتيك خدمة Apple Pay

وفــر البنــك العــريب فلســطني خدمــة الســحب النقــدي ملعتمديــه املشــركني
بخدمــة  Apple Payمــن خــال الرصافــات اآلليــة وذلــك بتمريــر جهــاز
 iPhoneاو  Apple watchبالقــرب مــن قــارئ  contactlessعــى جهــاز
الـراف اآليل .علـاً بــأن الخدمــات التــي توفرهــا هــذه الخدمــة عــر جهــاز
ال ـراف اآليل هــي الســحب النقــدي واالستفســار عــن الرصيــد.

شحن رصيد املحفظة من خالل تطبيق عريب موبايل

تأكيــدا ً عــى اســتمرارية البنــك العــريب بتقديــم خدمــات إضافيــة مميــزة مــن شــأنها تســهيل تقديــم الخدمــة املرصفيــة ملعتمديــه
وتوفريهــا عــى مــدار الســاعة ،أصبــح بإمــكان معتمــدي البنــك العــريب شــحن رصيــد محفظــة  Jawwal Payمــن خــال تطبيــق
«عــريب موبايــل» الخدمــة املرصفيــة الرقميــة لتــي يوفرهــا عــى األجهــزة الذكيــة والتــي تشــمل العديــد مــن الخدمــات املرصفيــة.
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بنك االستثامر يطلق نظام التقييم والتصنيف
االئتامين الداخيل ()ICRES
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رام الله-البنــوك يف فلســطني-أطلق بنــك االســتثامر
الفلســطيني نظــام التقييــم والتصنيــف االئتــاين
الداخــي ،واملــزود مــن قبــل رشكــة جــو جلوبــال Go
Globalاملتخصصــة يف إدارة املخاطــر وتطبيــق املعايري
الدوليــة .IFRS

ويعتــر نظــام  ICRESتعزيـزا ً نوعيـاً يف تقييــم البنــك
إلدارة املحافــظ االئتامنيــة للحســابات بقطاعاتهــا
املختلفــة (الــركات والحســابات الصغــرة واملتوســطة
وحســابات التجزئــة) ،ولتطويــر سياســات املخاطــر
املتعلقــة بــإدارة االئتــان.

ورصح مديـر عام البنك السـيد سـميح صبيح أن البنك
تعاقـد مع رشكـة جو جلوبـال لتزويده بالنظـام ،وذلك
ضمـن سياسـة البنـك لتعزيـز وتقييـم املخاطـر وفـق
فُضلى املامرسـات والتطبيقـات يف هـذا املجال.

يذكــر أن للنظــام املذكــور مزايــا متعــددة تســاعد
البنــك يف متابعــة وإدارة االئتــان بطريقــة فعالــة.

مجلة البنوك يف فلسطني

ويشارك يف رعاية بطولة القدس والكرامة

وقــع بنــك االســتثامر الفلســطيني واالتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم اتفاقيــة رعايــة لبطولــة القــدس والكرامــة لكــرة
القــدم ،والتــي احتضنتهــا دولــة فلســطني خــال الفــرة مــن  19وحتــى  29آذار املــايض ،مبشــاركة ســتة أنديــة مــن
األردن وفلســطني ،تحــت رعايــة فخامــة رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس والعاهــل األردين امللــك عبــدهللا الثــاين
بــن الحســن.
وأكــد الفريــق الرجــوب عــى أهميــة بطولــة القــدس والكرامــة ،والتــي تعــزز الروابــط األخويــة بــن الشــعبني ،وملــا
تحملــه مــن رســائل الدعــم مــن األردن الشــقيق لفلســطني ،مثمن ـاً دور بنــك االســتثامر ورشكات القطــاع الخــاص
الفلســطيني يف دعــم الحركــة الرياضيــة والكشــفية الفلســطينية.
بــدوره ،أكــد ســميح صبيــح ،مديــر عــام بنــك االســتثامر أن رعايــة البنــك لهــذه البطولــة إىل جانــب عــدد مــن رشكات
القطــاع الخــاص ،يــأيت انطالقـاً مــن املســؤولية املجتمعيــة والوطنيــة للبنــك ،واســتمرارا ً لرتســيخ مبادئــه ،وانطالقـاً مــن
السياســة املتبعــة يف دعــم األنشــطة الرياضيــة الفلســطينية.
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صايف الربح تجاوز الـ  14مليون دوالر

بنك القدس يحقق منوا ً يف إجاميل الدخل ليصل
إىل  73مليون دوالر
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أكــد بنــك القــدس مــرة أخــرى
مكانتــه الرائــدة يف القطــاع املــريف الفلســطيني ،حيــث أعلــن
البنــك نتائــج أعاملــه وإنجازاتــه عــن الســنة املاليــة املنتهيــة
 2021والتــي حقــق فيهــا البنــك أرباحـاً بعــد الرضيبــة وصلــت
إىل 14.36مليــون دوالر ،صعــودا ً مــن  10.9ماليــن دوالر يف
 ،2020ويُعــزى هــذا االرتفــاع يف األربــاح إىل تبنــي البنــك
لسياســة متوازنــة يف تنميــة اإليـرادت مــن مصادرهــا املختلفــة
وضبــط النفقــات واملصاريــف التشــغيلية.
تعقيب ـاً عــى هــذه النتائــج ،بــن أكــرم عبــد اللطيــف ج ـراب
رئيــس مجلــس اإلدارة أنّهــا جــاءت بفضــل اس ـراتيجية عمــل
البنــك الناجحــة وسياســاته الحصيفــة وانتهاجــه ملعايــر العمــل
املــريف املتطــورة وتقديــم أفضــل الخدمــات واملنتجــات
لعمالئــه؛ والــذي أدى إىل تحقيــق منــو بنســبة  %32يف صــايف
األربــاح مقارنــة بنهايــة العــام  ،2020كــا وصــل مجمــوع
موجــودات البنــك يف العــام  2021إىل  1,562مليــار دوالر أي
بزيــادة نســبتها  %12عــى نهايــة العــام  ،2020وارتفعــت
أرصــدة ودائــع العمــاء لتبلــغ  1,194مليــار دوالر أي بزيــادة
نســبتها  % 8,5عــى نهايــة العــام  ،2020كــا ارتفــع صــايف
رصيــد محفظــة التســهيالت االئتامنيــة ليبلــغ  953مليــون
دوالر أي بزيــادة نســبتها  %12.5عــا كان عليــه يف نهايــة
العــام 2020.
وقــد انعكســت هــذه النتائــج بشــكل إيجــايب عــى مجموعــة
ـؤشات أداء البنــك مبــا يؤكّــد متانــة وســامة وضعــه
مــن مـ ّ
املــايل قياســاً بالظــروف القامئــة؛ حيــث بلــغ معــدل العائــد
عــى حقــوق امللكيــة  %11مقارنــة مــع  %9عــى العــام ،2020
كــا بلــغ إجــايل الدخــل  73مليــون دوالر بإرتفــاع بلــغ %12
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عــن العــام  ،2020كــا إرتفعــت نســبة تغطيــة املخصصــات
للديــون الغــر كاملــة خــال العــام  2021لتصــل إىل مــا يقــارب
 %75مقارنــة مــع  %68خــال العــام .2020

للسنة السادسة عىل التوايل

بنك القدس يجدد دعمه ملدارس
ورياض األقىص
جــ ّدد بنــك القــدس دعمــه للمــرة السادســة عــى
التــوايل لصالــح صنــدوق الطالــب املحتــاج يف مــدارس
وريــاض األقــى اإلســامية املتواجــدة داخــل أســوار
مدينــة القــدس ،وذلــك التزامـاً مــن البنــك مبســؤوليته
املجتمعيــة وإميانــاً منــه بأهميــة دعــم القطــاع
التعليمــي بشــتى الطــرق واملجــاالت.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس إدارة
الخدمــات املرصفيــة للــركات محمــد شــاور ملقــر
املــدارس حيــث كان يف اســتقباله مديــر عــام املــدارس
عــادل الحــاق.
ودأب بنــك القــدس منــذ ســنوات عديــدة عــى تقديــم
دعمــه ملــدارس وريــاض األقــى حرصــاً منــه عــى
تعزيــز دوره وواجبــه الوطنــي املســؤول تجــاه مدينــة
القــدس وطلبــة مــدارس وريــاض األقــى.
ويســعى البنــك مــن خــال تجديــده لهــذا الدعــم
إىل إحــداث فــرق يف حيــاة أطفــال القــدس وتوفــر

واســتدامة التعليــم لهــم واملســاهمة يف خلــق بيئــة
تعليميــة آمنــة.
يشــار إىل أن رؤيــة مــدارس وريــاض األقــى هــي
تقديــم أداء تربــوي للطلبــة خدمــة للمجتمــع املقــديس
واملحافظــة عــى املــدراس يك تبقــى رصحــاً أكادمييــا
شــامخاً مبســتواه العلمــي والدينــي والثقــايف بكفــاءات
تربويــة عاليــة.

بنك القدس يدعم مدرسة بنات العدوية للبنات
قــام بنــك القــدس مؤخـراً بتقديــم الدعــم ملدرســة بنــات العدويــة الثانويــة للبنــات يف منطقــة طولكــرم مــن خــال
تزويــد قاعــة مــرح املدرســة بأجهــزة تكييــف ،وذلــك ليتســنى للطلبــة اســتعامل القاعــة يف األنشــطة املختلفــة
وتهيئــة بيئــة مدرســية مالمئــة لألنشــطة.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا راين ســليامن مديــر فــرع بنــك القــدس يف طولكــرم بحضــور مديــرة املدرســة
عائــدة نايفــة.
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ويـــأيت هـــذا الدعـــم تجســـيداً لرؤيـــة بنـــك
القــدس بأهميــة دعــم املؤسســات التــي تعنــى
بفئ ــة التعلي ــم ،وضم ــن حرص ــه ع ــى تقدي ــم
مختلـــف أســـاليب الدعـــم املـــايل واملعنـــوي
للمجتمـــع املحـــي ولتعزيـــز فـــرص التعليـــم
وإف ــادة الط ــاب والطالب ــات يف الدرج ــة األوىل
ول ــرورة إثــراء البيئ ــة التعليمي ــة الش ــاملة يف
جميـــع أنحـــاء الوطـــن.

مبشاركة فرق من فلسطني واألردن

بنك القدس راعي بطولة
القدس والكرامة

بنك القدس يجدد دعمه لجمعية روان الخريية
قــام بنــك القــدس مؤخــرا ً بتجديــد دعمــه لجمعيــة روان
الخرييــة لتنميــة الطفــل ،ويــأيت هــذا يف إطــار التعــاون
املســتمر بــن البنــك واملؤسســات الخرييــة ،وانطالقــاً مــن
مســؤولية البنــك االجتامعيــة واهتاممــه مبســاندة ورعايــة
مختلــف القطاعــات.
وتعقيب ـاً عــى ذلــك قــال صــاح هدمــي الرئيــس التنفيــذي
لبنــك القــدس« :إن جوانــب املســؤولية املجتمعيــة ،تشــكل
جــزءا ً أساســياً مــن رســالة البنــك لدفــع عجلــة التنميــة
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اإلقتصاديــة إىل األمــام ،وقيمــة ســامية وواجبــاً وطنيــاً مــن
واجباتــه التــي يعتــز بهــا ،مــن خــال دعــم الجمعيــات
واملؤسســات الخرييــة وتنميــة املواهــب واالبتــكارات ومتكــن
املجتمــع الفلســطيني».
كــا نــوه «هدمــي» إىل أن املســؤولية املجتمعيــة للبنــك
ترتكــز يف عــدة قطاعــات ،وهــي ،قطاعــات التعليــم ،والصحــة،
واإلغاثــة ،والطفــل ،وأخــرا ً ذوي اإلعاقــة.

ﺣﻮّ ل راﺗﺒﻚ وﻛﻮن واﺣﺪ ﻣﻦ  5راﺑﺤﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ  1000دوﻻر ﻛﺎش،
واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ  %4.5وﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻨﻜﻴﺔ أﺧﺮى.

 -ﻣﺪّة اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ  2/15إﻟﻰ .6/30

1800300700

 -ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺣﻜﺎم وﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

www.hbtf.ps

 -ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﻚ.

Housing Bank Palestine

بانوراما
بنك األردن يطلق حساب «سنابل» لألطفال يف
فلسطني
رام اللـــه  -البنـــوك يف فلســـطني-
أطلـــق بنـــك األردن برنامجـــاً جديـــدا ً
لودائـــع التوفـــر لألطفـــال ،تحـــت
اســـم «حســـاب ســـنابل لألطفـــال»،
مبزايـــا ومكافـــآت متعـــددة وعوائـــد
مرتفع ــة تس ــاعد األه ــل ع ــى تأم ــن
مســـتقبل أطفالهـــم.
ويتيـــح البنـــك ألصحـــاب حســـابات
«ســـنابل» الحصـــول عـــى عوائـــد
مرتفعـــة عـــى ودائـــع مدخراتهـــم
تصـــل إىل  %15مـــن معـــدل الرصيـــد
للحســـاب ،ولتعزيـــز ثقافـــة االدخـــار
فإنـــه كلـــا زادت فـــرة االلتـــزام
بالوديع ــة وص ــوالً إىل  8س ــنوات ت ــزداد
نس ــبة العائ ــدات املرص ــودة للحس ــاب.
وح ــول الربنام ــج الجدي ــد ،ق ــال الس ــيد
حاتــم فقهــاء  -املديــر اإلقليمــي لبنــك
األردن يف فلســـطني« :يـــأيت إطـــاق
ه ــذا الربنام ــج اس ــتكامالً الس ـراتيجيتنا
يف تحفيــز ثقافــة االدخــار يف املجتمــع،
وإميانـــا منـــا بأهميـــة تعزيـــز ثقافـــة
االدخـــار والتوفـــر لـــدى األطفـــال
منـــذ الصغـــر ،ألنهـــم الجيـــل الواعـــد
ال ــذي نبن ــي علي ــه آمالن ــا» ،وأض ــاف
موضح ــا ب ــأن حس ــاب «س ــنابل» ق ــد
صم ــم مبزاي ــا بنكي ــة متمي ــزة ته ــدف
لخدمـــة وتأمـــن مســـتقبل األطفـــال،
كعائ ــد مرتف ــع للحس ــابات ،والدخ ــول
| 66

مجلة البنوك يف فلسطني

يف س ــحوبات جوائ ــز حس ــابات التوف ــر
القيم ــة.
وأك ــد فقه ــاء أن بن ــك األردن يس ــعى
لتقدي ــم خدم ــات ومنتج ــات مرصفي ــة
تلبـــي احتياجـــات مختلـــف الفئـــات
العمريـــة ،ولهـــذا فـــان برنامـــج
«ســنابل» صمــم ليســاهم يف التأســيس
الســـليم ملســـتقبل األطفـــال الجتيـــاز
املرحلـــة التعليميـــة الجامعيـــة أو
إنش ــاء مش ــاريع خاص ــة ،موضح ـاً ب ــأن
حس ــابات التوف ــر والودائ ــع تع ــد م ــن
أفضـــل الخدمـــات البنكيـــة للحفـــاظ

عـــى املدخـــرات وإدارتهـــا ،باإلضافـــة
إىل املكافـــآت التـــي يحصـــل عليهـــا
العمـــاء مقابـــل األمـــوال املودعـــة يف
حســـابهم.
ويشــرط البنــك للدخــول يف ســحوبات
الجوائـــز أن يكـــون حســـاب ســـنابل
ٍ
بحـــد أدىن قيمتـــه  200دينـــار ،أو مـــا
يعادل ــه بعم ــات ال ــدوالر والش ــيكل،
يف حـــن يبلـــغ الحـــد األدىن اإللزامـــي
للمبال ــغ املودع ــة يف الحس ــاب ش ــهرياً
 25دين ــارا ً .وميك ــن لأله ــل أن يقوم ــوا
بزي ــادة املبل ــغ امل ــودع ش ــهريا وفق ــا

إلمكانياته ــم وب ــدون أي ــة رشوط .ك ــا
ميكــن ألي مــن الوالديــن ســواء األب أو
األم أن يفتــح حســاب توفــر «ســنابل»
ألطفال ــه لتأم ــن مس ــتقبلهم ومنحه ــم
الفرصـــة للحصـــول عـــى الجوائـــز

واملكاف ــآت الخاص ــة بالحس ــاب.
ويعـــد بنـــك األردن أحـــد أهـــم
وأع ــرق البن ــوك املتواج ــدة يف الس ــوق
الفلس ــطينية وال ــذي يس ــعى دامئ ــا إىل
تطوي ــر خدمات ــه املرصفي ــة ،ومواكب ــة

املتطلبـــات املتجـــددة واملتغـــرة
ملختلـــف قطاعـــات العمـــاء ،إضافـــة
إىل املحافظ ــة ع ــى التواص ــل املس ــتمر
مـــع كافـــة فئـــات املجتمـــع وتلبيـــة
احتياجاتهـــم.

بدعم من بنك األردن

اختتام مرشوع ترميم املنازل املترضرة جزئياً يف غزة
اختتمــت جمعيــة عطــاء فلســطني
الخرييــة مرشوعــاً لرتميــم املنــازل
املتــررة جزئيــاً عــام  2021يف قطــاع
غــزة ،وذلــك بدعــمٍ ســخي مــن بنــك
األردن ،وقــد عاينــت املنــازل املرممــة
لجنــ ٌة تضــم ممثلــن عــن الجمعيــة
ومــدراء فــروع بنــك األردن يف القطــاع.

ومتكــن املــروع مــن إنجــاز الرتميــات
الالزمــة لـــ( )15منــزالً متــررا ً بشــكل
جــزيئ لعائــات فقــرة ،ويف مناطــق
مل تصلهــا مشــاريع إعــادة اإلعــار
والرتميــم وإعــادة التأهيــل .كــا
اعتمــد املــروع يف إنجــاز عمليــات
الرتميــم عــى تقاريــر هندســي ٍة تتضمــن

احتياجــات كل وحــدة ســكنية.
وقــال املديــر اإلقليمــي لبنــك األردن
الســيد حاتــم فقهــاء إن إمتــام هــذا
املــروع يعنــي ضــان الســكن
اآلمــن والعيــش الكريــم للعديــد مــن
العائــات الفلســطينية يف قطــاع غــزة.

العدد  89آذار 67 | 2022
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واعتــر أن البنــك مــارس دوره تجــاه
األرس الفقــرة ملســاعدتها يف محنتهــا
والوقــوف بجانبهــا لتجــاوز الظــروف
الصعبــة التــي لحقــت باملواطنــن
نتيجــة تــرر منازلهــم.
وبــن فقهــاء حــرص بنــك األردن عــى
دعــم هــذا املــروع الــذي ســاهم أيضاً
يف توفــر العديــد مــن فــرص العمــل
بشــكل مبــارش وغــر مبــارش ،األمــر
الــذي ضاعــف مــن أهميتــه ،خاصـ ًة يف
ظــل الواقــع االقتصــادي الصعــب الــذي
يعيشــه قطــاع غــزة.
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ومث ّنــت رئيــس جمعيــة عطــاء فلســطني
الخرييــة الســيدة رجــاء شــعث دور
بنــك األردن بالوقــوف إىل جانــب
عــرات العائــات خاصــ ًة يف فصــل
الشــتاء ووفــ ّرت لهــم ســبل العيــش
الكريــم ،مؤكــد ًة عــى أن الجمعيــة
عملــت عــى تلبيــة احتياجــات املنــازل
املختلفــة املتــررة كبنــاء الجــدران
وتركيــب النوافــذ واألبــواب وإصــاح
إمــدادات الكهربــاء.
ويحــرص بنــك األردن عــى دعــم مثــل
هــذه املشــاريع مــن مبــدأ االلتــزام

باملســؤولية املجتمعيــة واملســاهمة
يف خدمــة املجتمــع وتأكيــد دوره
كمؤسســة رائــدة يف هــذا املجــال.
حيــث يســعى البنــك لحشــد الجهــود
بهــدف تجســيد قيــم التكافــل
االجتامعــي والتفاعــل مــع احتياجــات
املجتمــع املختلفــة واملتغــرة مــن
خــال إعــداد وتنفيــذ برامــج املســؤولية
املجتمعيــة ،وذلــك عــن طريــق عقــد
رشاكات اســراتيجية مــع نخبــة مــن
الجمعيــات واملؤسســات الخرييــة
ومنظــات املجتمــع املــدين.

بانوراما
اإلعالن عن تبني «اتحاد رشاكة» وخمس مؤسسات
إقراض متخصص لسياسة النوع االجتامعي

رام الله-البنــوك يف فلســطني -تحــت رعايــة ومشــاركة محافــظ
ســلطة النقــد الدكتــور فــراس ملحــم ،ومبناســبة الثامــن
مــن آذار (يــوم املــرأة العاملــي) ،أعلــن االتحــاد الفلســطيني
لــركات اإلقــراض الصغــر ومتناهــي الصغــر (رشاكــة)
وخمــس مؤسســات إق ـراض متخصــص وهــي (فاتــن ،أصالــة،
آكاد ،ريــف ،فيتــاس) بتاريــخ  ،2022/3/7عــن تبنــي سياســة
النــوع االجتامعــي ،والهادفــة إىل مأسســة ودمــج قضايــا النــوع
االجتامعــي كنهــج أصيــل يف رشكات اإلق ـراض ،ســعياً لتحقيــق

املســاواة بــن الجنســن ومعالجــة أيــة فجــوات يف هــذا
الخصــوص.
وأشـار املحافـظ إىل أن هـذه الفعاليـة تـأيت يف إطـار مذكـرات
التفاهـم التـي وقعتهـا سـلطة النقـد العـام املـايض مـع أربـع
مؤسسـات نسـوية ،وذلـك لتوسـيع إطـار العمـل الـذي يحقـق
األهـداف املرجـوة لغايـات متكني النسـاء الرياديـات وتأهيلهن
للخـروج مـن دائـرة الفقـر ودمجهـن يف سـوق العمـل.

سلطة النقد تطلق املخترب التنظيمي الختبار الحلول املبتكرة يف مجال
التكنولوجيا املالية

أعلن محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم بتاريخ  ،2022/3/6عن إطالق املخترب التنظيمي ،والذي يعترب بيئة تجريبية
الختبار الحلول املبتكرة والخدمات املالية الجديدة يف مساحة آمنة وبيئة معززة وداعمة وتحت إرشاف سلطة النقد.
وقــال املحافــظ إن إطــاق املختــر يشــكل نقطــة تحــول يف منهجيــة عمــل ســلطة النقــد بتبنــي وتعزيــز االبتــكار واإلبــداع
يف مجــال التكنولوجيــا املاليــة ،مشــرا ً إىل أن أهــداف املختــر تتمثــل يف الســاح باختبــار حلــول وتطبيقــات وتقنيــات
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بانوراما
ماليــة مبتكــرة يف بيئــة عمــل حقيقيــة وعــى مســتخدمني حقيقيــن ،ومتكــن مقدمــي ومبتكــري حلــول التكنولوجيــا املاليــة
مــن الحصــول عــى اإلرشــاد والتوجيــه املناســب ،وكذلــك متكينهــم مــن تجــاوز العقبــات الترشيعيــة والقانونيــة ،وتحســن
مســتوى الخدمــات املاليــة الرقميــة املقدمــة للمســتخدمني.

اللجنة التوجيهية الخاصة بـ«منشأيت» تعقد اجتامعها األول

افتتــح محافــظ ســلطة النقــد الدكتــور فـراس ملحــم أول اجتــاع للجنــة التوجيهيــة الخاصــة باإلطــار الوطنــي «منشــأيت» ،بتاريــخ
 ،2022/2/14يف مقــر ســلطة النقــد مبحافظــة رام هللا والبــرة ،مبشــاركة الدكتــور ســتيفان ســامة مستشــار دولــة رئيــس الــوزراء
لشــؤون التخطيــط والتعــاون الــدويل ،والســيدة ايفــون هيــي املمثــل الخــاص للمديــر العــام لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
 ،UNDPوالســيد عمــر هاشــم رئيــس اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة ،وبحضــور نائــب املحافــظ الســيد محمــد
منــارصة ،والســادة أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة.
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مجلة البنوك يف فلسطني

وبـ ّـن املحافــظ أن رشاكــة ســلطة النقــد يف اإلطــار الوطنــي «منشــأيت» جــاءت لتقديــم الدعــم الفنــي للمنشــآت متناهيــة الصغــر
والصغــرة جــدا ً والصغــرة واملتوســطة الحجــم ،وتزويدهــم بالدعــم الــذي يحتاجونــه لتنميــة مهاراتهــم الفنيــة واإلداريــة واملاليــة
وتســهيل وصولهــم إىل مصــادر التمويــل .وأوضــح أنــه وعــى الرغــم مــن املــدة القصــرة إلطــاق منصــة «منشــأيت» ،إال أن البيانــات
األوليــة لحجــم تفاعــل مســتخدمي املنصــة وطلبــات املســاعدة التــي تــم اســتقبالها مبــرة ،مشـرا ً إىل وصــول عــدد املســتخدمني
للمنصــة إىل  2270مســتخدماً ،تشــكل اإلنــاث منهــا مــا نســبته  ،%38إضافــة إىل اســتقبال  145طلبـاً للتمويــل ،وعــدد التدريبــات
التــي قدمتهــا املنصــة إىل  12تدريب ـاً ،وشــملت املنشــآت املســتفيدة مــا نســبته  %18.5مشــاريع ناشــئة و %69مشــاريع قامئــة
و %12.5أف ـرادا ً ،فيــا بلــغ عــدد االستشــارات املقدمــة  1311استشــارة.

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خالل نظام املفتاح الوطني 194

أعلــن محافــظ ســلطة النقــد الدكتــور فــراس ملحــم،
بتاريــخ  ،2022/02/02عــن إطــاق خدمــة حــركات نقــاط
البيــع ،مــن خــال نظــام املفتــاح الوطنــي ،194والــذي
يربــط جميــع نقــاط البيــع يف فلســطني ليتــم تقــاص
العمليــات املنفــذة مــن خاللــه داخلي ـاً ،مــا ســيؤدي إىل
تقليــل التكاليــف وزيــادة االســتخدام.
وأكـد املحافـظ على اهتمام سـلطة النقـد بتعزيـز البنيـة
التحتيـة والتـي تعتبر مقومـاً أساسـياً الزدهـار الخدمـات

املاليـة اإللكرتونيـة يف فلسـطني ،مـع أهميـة رفع مسـتوى
األمـان فيهـا والتقليـل مـن اسـتخدام «الكاش» ،مشيرا ً إىل
أن سـلطة النقـد عملـت على خفـض عمولـة نقـاط البيع
والتـي تفـرض عىل صاحـب املصلحـة التجاريـة أو مزودي
الخدمـات وتثبيتهـا لغايـة ( ( %0.5بحـد أقصى بعـد أن
كانـت تصـل إىل أكرث مـن ( ،)%3بحيث ال يتحمـل الزبون
أو املشتري أيـة مبالـغ إضافيـة عىل قيمة مشترياته خالل
اسـتخدامه لنقـاط البيـع .كام أن سـلطة النقـد لن تتقاىض
أي رسـوم ملـرور الحـركات عبر النظام.
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بانوراما
الدكتور أكرم حمدان مديرا ً عاماً للمعهد
املرصيف الفلسطيني

رام الله-البنـوك يف فلسـطني -مـع بدايـة العـام  2022بـارش
الدكتـور أكـرم حمـدان عملـه مديـرا ً عامـاً للمعهـد املصريف
الفلسـطيني .يشـار إىل أن الدكتـور حمـدان حاصـل على
شـهادة الدكتـوراه يف إدارة األعمال وشـهاديت ماجسـتري يف
الحوسـبة العلميـة وإدارة األعامل من جامعة بريزيت وشـهادة
بكالوريـوس يف علـم الحاسـوب مـن جامعـة القـدس .حصـل
الدكتـور حمـدان على عدة شـهادات دوليـة منها شـهادة إدارة
املشـاريع  PMPوسـتة سـيغام  SSBBكما أنه مـدرب معتمد
يف مؤسسـات عامليـة مثـل مؤسسـة  IASSCاألمريكيـة وغريها.
لــدى الدكتــور حمــدان ( )25عامــاً مــن الخــرة معظمهــا يف
القطــاع املــريف الفلســطيني حيــث تنقــل يف عــدة مناصــب
تنفيذيــة يف عــدة بنــوك ،ويتميــز بالدمــج بــن العلــوم اإلداريــة
واملاليــة ،كــا حــارض يف عــدة جامعــات فلســطينية وقــدم
العديــد مــن الــدورات املتخصصــة وعمــل مدرب ـاً ومستشــارا ً
مــع العديــد مــن املؤسســات الفلســطينية والعامليــة.
يعتمــد الدكتــور حمــدان مبــدأ املشــاركة والعمــل الجامعــي
والتطــور املســتمر ويــرى أن املعهــد سيتســمر بجهــود جامعيــة
وبتعــاون كبــر مــع القطــاع املــريف يف تقديــم مــا يلــزم مــن

تطويــر وتدريــب للنمــو بهــذا القطــاع املهــم .كــا يــرى أن
الفــرة القادمــة ســتعزز التدريــب والتطويــر مبــا يتــاءم مــع
توجهــات القطــاع املــريف املحليــة والعامليــة مــن حيــث
الرقمنــة والتقنيــات املختلفــة وتعزيز املهــارات الخاصــة
باملوظفــن مــن حيــث البيــع والتعامــل مــع الجمهــور كــا
وااللتــزام مبختلــف التعليــات الرقابيــة.

املعهد املرصيف الفلسطيني يطلق مجموعة برامج مميزة يف الربع
األول للعام 2022
مــع بدايــة العــام ،أطلــق املعهــد املــريف الفلســطيني مجموعــة مــن الربامــج والشــهادات املهنيــة والتــي تتناســب مــع توجهــات
البنــوك واحتياجاتهــا ،فقــد بــدأ تقديــم الربنامــج التأهيــي لشــهادة مدقــق داخــي معتمــد بنســخته العربيــة ،والــذي يهــدف إىل
تأهيــل املشــاركني للحصــول عــى شــهادة مدقــق داخــي معتمــد  .CIAكــا أطلــق املعهــد الربنامــج التأهيــي ملديــر مــروع
محــرف ،لتأهيــل مجموعــة مــن الكــوادر للحصــول عــى شــهادة مديــر مــروع محــرف  PMPوتطويــر أدائهــم يف إدارة وتنفيــذ
املشــاريع واملهــام املطلوبــة منهــم بكفــاءة وفاعليــة.
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بانوراما
وعــى صعيــد آخــر ،تــم إطــاق دبلــوم
التأهيــل املــريف والــذي يهــدف إىل تطويــر
وتعزيــز أداء املوظفــن الجــدد يف املصــارف
مــن خــال مجموعــة مــن املســاقات املميــزة
والتــي تــؤدي إىل رفــد املتدربــن باملعــارف
واملهــارات الالزمــة.
مــع بدايــة انحســار جائحــة كورونــا والعودة
للتعليــم والعمــل الوجاهــي يف جميــع
القطاعــات الفلســطينية بشــكل عــام ،بــدأ
املعهــد بتقديــم بعــض التدريبــات بشــكل
وجاهــي مبــا يســاهم يف تعميــق القيمــة
املبتغــاة مــن التدريــب ويســهل التفاعــل
مــع الطلبــة مبــا ينســجم مــع األســاليب
الخاصــة املصممــة للتدربيــات التــي مــن
الصعــب أن تــدرس مــن خــال وســائط
التعليــم االلكــروين مثــل دورات لغــة بريــل
ومهــارات التواصــل التــي انطلقــت مــع
بدايــة شــهر آذار الحــايل.
وسيســتمر هــذا النهــج حتــى يغطــي الكثــر
مــن الــدورات التدريبيــة خــال هــذا العــام.

تطوير قاعدة املدربني
مــع بدايــة هــذا العــام ،عكــف املعهــد عــى تطويــر قاعــدة بيانــات املدربــن املعتمديــن لــدى املعهــد مــن خــال اســتقطاب
مدربــن جــدد وتحديــث بيانــات املدربــن الحاليــن مــا يعــزز التنــوع يف أســاليب نقــل املعرفــة وتطويــر املهــارات.
ويشــكل أحــد أهــم الركائــز التــي تســاهم يف تحقيــق رؤيــة تطويــر القطــاع املــريف .فوجــود العــدد مــن املدربــن األكفــاء يســاعد
يف التخطيــط والتنفيــذ مبهنيــة أعــى ويفتــح أبوابـاً كثــرة للمزيــد مــن التدريبــات املميــزة املحليــة والعامليــة.
يؤمــن املعهــد أن تنــوع أصحــاب الخــرة لتقديــم مختلــف التدريبــات يســاهم يف تطويــر املعرفــة واملحتــوى التدريبــي ويعــزز
الخـرات املقدمــة مــن داخــل وخــارج القطــاع املــريف .وسيســعى املعهــد لتدريــب فــوج جديــد مــن املدربــن خــال هــذا العــام
ضمــن أحــدث املامرســات لتقديــم التدريــب بأفضــل الوســائل والنــاذج العامليــة.
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لقاءات مع مدراء املوارد البرشية والتدريب
عقــد املعهــد العديــد مــن اللقــاءات مــع مــدراء املــوارد البرشيــة يف البنــوك والــركات ذات العالقــة لنشــاطات املعهــد .ويــأيت ذلــك
للتشــاور حــول االحتياجــات وبنــاء خطــة تتــاءم مــع توجهــات املســتفيدين مــن التدريبــات املختلفــة والحصــول عــى آرائهــم حــول
مختلــف الربامج.
إن القطــاع املــريف غنــي بالخـراء ومبســؤويل املــوارد البرشيــة وتدريــب أكفــاء تســاهم آراؤهــم ومشــاركتهم يف إثـراء خطــة املعهــد
التدريبيــة وآليــات تطويــر القطــاع املــريف الفلســطيني وتطويــر الكــوادر العاملــة مبــا ينســجم مــع توجهــات البنــوك والتطــورات
العامليــة يف قطاعــات املــال واألعــال .كــا تعــزز اللقــاءات آليــات النهــوض بجــودة التدريــب وتحســن األداء ،مــن خــال وضــع
اسـراتيجيات مشــركة تســاهم يف تحقيــق أهــداف املعهــد واملؤسســات الرشيكــة.
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بيت البنوك
مجلـس إدارة جمعية البنوك يناقش الخطط التطويرية للجمعية
رام الله-البنــوك يف فلســطن -عقــد
مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك
يف فلســطني يــوم االثنــن بتاريــخ
 2022/3/7اجتامع ـاً ملناقشــة األنشــطة
والخطــط التطويريــة للجمعيــة وذلــك
يف مقــر الجمعيــة بحــي املاســيون بـرام
هللا.
وتــرأس االجتــاع رئيــس مجلــس اإلدارة
الســيد ماهــر املــري ،بحضــور أعضــاء
املجلــس ومديــر عــام الجمعيــة.
وناقــش االجتــاع أعــال الجمعيــة
ونشــاطاتها الهادفــة لخلــق التوعيــة

املرصفيــة ســعياً لالرتقــاء بالصناعــة
املرصفيــة ،ومســتقبل الصناعــة املرصفية
يف فلســطني يف ظــل التحديــات الراهنة.

جمعية البنوك تشارك يف ورشة تدريبية بعنوان «تحليل بيانات الرشكات»
شاركت جمعية البنوك يف فلسطني ،يف ورشة تدريبية
مكثفة بعنوان «تحليل بيانات الرشكات» وذلك بتنظيم من
املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعامر –بكدار،
والتي استمرت عىل مدار يومني يف الحديقة التكنولوجية
الفلسطينية الهندية يف بريزيت بوجود ممثلني عن وزارات
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وعدد من الصحفيني من شبكة الصحفيني االقتصاديني.
تناولت الورشة مادة تدريبية حول تحليل بيانات الرشكات،
استهدف فيها مجموعة من الصحفيني االقتصاديني
واملهتمني بهذا الشأن ،وذلك بهدف متكني الصحفي
االقتصادي ودعم توجهه نحو التحليل االقتصادي.

مجلة البنوك يف فلسطني
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مقاالت

مقال

التحول الرقمي
()Digital Transformation
محمد خالد بكر
نائب املدير اإلقليمي /مدير العمليات التشغيلية
يف بنك اإلسكان

لعــل الكثــر ال يجــد اختالفاً مبعــاين املصطلحات الشــائعة وهي
«الرقمنــة» و»املعالجــة الرقميــة» و»التحــول الرقمــي» ،فدعنــا
بدايــة نفــرق بــن هــذه املفاهيــم الثالثــة بشــكل مختــر،
إذ أن «الرقمنــة» هــي تحويــل البيانــات الورقيــة إىل بيانــات
رقميــة مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر ،و»املعالجــة الرقميــة»
تعنــي تصنيــف هــذه البيانــات الرقميــة وتحليلهــا واالســتفادة
منهــا بكفــاءة عاليــة وإدارتهــا مــن خــال قواعــد بيانــات
أكــر فاعليــة ،بينــا يعنــي «التحــول الرقمــي» االســتفادة مــن
هــذه البيانــات الرقميــة مــن قبــل املخولــن بالشــكل األمثــل
بغــض النظــر عــن موقعهــا يف أي مــن قواعــد البيانــات بشــكل
تكامــي مــن خــال واجهات برمجة التطبيقــات ()API’s
تربــط مختلــف األنظمــة فيــا بينهــا والتــي تتوفــر مبختلــف
األنظمــة الحديثــة التــي تعمــل مــن خاللهــا البنــوك والــوزارات
واملؤسســات املاليــة كافــة ،وهــذا يعنــي أن التحــول الرقمــي
هــو اس ـراتيجية العمــل وليــس األنظمــة والبيانــات.
بكلــات أخــرى نجــاح تحقيــق التحــول الرقمــي عىل مســتوى
الوطــن هــو ق ـرار اس ـراتيجي عــى مســتوى الدولــة ،وليــس
بالــرورة أن ينحــر هــذا املفهــوم بتمكــن العميــل مــن
الوصــول إىل حســاباته البنكيــة عــى مــدار الســاعة ،والحصــول

عــى الخدمــات األساســية وتنفيــذ األعــال وتســديد الفواتــر
واألقســاط الجامعيــة وغريهــا مــن خــال أجهــزة الحاســوب
الشــخصية والهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة ،بــل أن
تشــمل مختلــف مناحــي الحيــاه اليوميــة مثــل :تجديــد جــواز
الســفر ،واســتخراج شــهادة امليــاد ،وتغيــر العنــوان وغريهــا
مــن الخدمــات دون الحاجــة إىل مراجعــة الــوزارات والبلديــات
وباقــي املؤسســات األخــرى.
ومــا ال ّ
شــك فيــه أن االســتثامر يف التحــول الرقمــي الــذي
شــهدته دول كثــرة حــول العــامل خالل الســنوات املاضيــة أثبت
فعاليتــه يف مواجهــة تحديــات وتداعيــات كتلــك التــي فرضتهــا
جائحــة فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد ،)19-وبالنظــر إىل
تجربــة بعــض املؤسســات العامليــة باســتغالل املي ـزات التــي
حققهــا التحــول الرقمــي مثــل :مرونــة األعــال ،وخفــض
الكلــف ،واســتمرارية األعــال ،وتوفــر الوقت والجهــد ،ورسعة
إنجــاز األعــال ،وتحســن الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة الربحية،
وغريهــا مــن املي ـزات التــي هــي كفيلــة بتشــجيع البنــوك يف
فلســطني عــى اســتثامر األمــوال لرفــع معــدل الخدمــات
الذكيــة والرقميــة وتقليــل االعتــاد عــى األشــخاص والــورق.
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مقال
ومــن هنــا ،ويف خضــم تحــول العــامل
إىل التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل
متســارع لوحــظ اهتــام ســلطة النقــد
الفلســطينية بهــذا الجانــب وتحفيــز
البنــوك العاملــة يف فلســطني عــى
تطويــر أنظمتهــا الرقميــة بشــكل
آمــن وموثــوق ،وعــدم االكتفــاء
بتقديــم الخدمــات التقليديــة ملواكبــة
تطلعــات وتلبيــة احتياجــات األجيــال
القادمــة وتعزيــز الشــمول املــايل ،ال
ســيام وأن التحــول الرقمــي وتعزيــز
أمــن املعلومــات وحاميــة البيانــات
أمــران متالزمــان ،ولعــل أهــم ركائــز
نجــاح تحقيــق التحــول الرقمــي عــى
مســتوى الوطــن هــو وضــع اسـراتيجية
واضحــة وطموحــة وبنــاء املهــارات
الرقميــة للقــوى العاملــة واالســتثامر
يف االبتــكار ضمــن بيئــة قانونيــة
ورقابيــة متخصصــة تواكــب الثــورة
التكنولوجيــة ،وهــذا يتطلــب أيضــاً
بنيــة أساســية لتكنولوجيــا املعلومــات
قابلــة للتطويــر والتوســع والقــدرة
عــى التوافــق واالتصــال واالندمــاج
بســهولة مــع األنظمــة األخــرى بشــكل
آمــن يحقــق حاميــة لحقــوق العمــاء
واملواطنــن.
ويبقــى الســؤال هنــا :هــل تحقيــق
التحــول الرقمــي لــدى البنــوك
الفلســطينية أصبــح وشــيكا؟ وهــل
هــذا مــن ضمــن خطــة ســلطة النقــد
الفلســطينية االس ـراتيجية؟ قــد تكــون
اإلجابــة عــى هــذا الســؤال تحتــاج إىل
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املزيــد مــن التبحــر بوقائــع التقنيــات
التــي تتبناهــا البنــوك وحجــم االســتثامر
الــذي تخطــط لــه ،وخاصــة بأمــن
الشــبكات وأمــن املعلومــات بجانــب
تطويــر األنظمــة والتطبيقــات ،وإذا
نظرنــا بشــكل موضوعــي ،فإننــا نجــد
هنــاك نجاحــات متتاليــة بتطويــر
البنيــة التحتيــة لــدى ســلطة النقــد
الفلســطينية عــى أنظمــة املدفوعــات
والتســويات اإللكرتونيــة وإطــاق
مشــاريع متطــورة مثــل خدمــة املفتــاح
الوطنــي الــذي مــن خاللــه مكــن
العمــاء مــن الوصــول إىل حســاباتهم
عــر أجهــزة الـراف اآليل كافــة ،ونقاط
البيــع التابعــة للبنــوك العاملــة يف
فلســطني ،وكأنهــا تعمــل مــن خــال
قاعــدة بيانــات موحــدة ،وبالتــايل ،فــإن
االســتمرار بهــذه االسـراتيجية سيســاعد
عــى التحــول الرقمــي ولــو تدريجيــاً
وصــوالً إىل تقليــل اســتخدام النقــد يف
املعامــات املاليــة والتخلــص مــن عــبء
إدارتــه ،وتســهيل تقديــم الخدمــات

املرصفية لألفراد واملؤسسات.
أخــرا ً ،يتحتــم علينــا أن نؤمــن أن
التحــول الرقمــي بالرغــم مــن التحديات
أصبــح ليــس خيــارا ً ،كــون مخاطــر عدم
تبنــي هــذه االســراتيجية أعــى مــن
هــذه التحديــات ،فالنمــو الرسيــع
بعــدد مســتخدمي التطبيقــات الذكيــة
وتــداول األجهــزة الذكيــة تحتــم عــى
إدارة البنــوك االهتــام بالناحيــة
التقنيــة لتطويــر الخدمــات املرصفيــة
والتحــول الرقمــي ،األمــر الــذي يتطلــب
توفــر معايــر عاليــة مــن أنظمــة األمــن
الرقمــي لحاميــة البيانــات املشــاركة
واملعلومــات الرسيــة لتج ّنــب محــاوالت
اخــراق الحســابات والتعــ ّرض
للهجــات الســيربانية ،يف وقــت ال
تــزال فيــه القوانــن والترشيعــات
حــول الجرائــم اإللكرتونيــة املتعلّقــة
بالخدمــات املرصفيــة غــر كاملــة بعــد.

مقال

مميزات اعتبار املظاهر

الوقفية من املصادر التمويلية

سهيل األحمد
عميد كلية الحقوق -جامعة فلسطني األهلية-
عضو الهيئة العليا للرقابة الرشعية -سلطة النقد

إن املصالـح التـي يحـرص الوقـف على تحقيقهـا مـن خلال
برامجـه املتعـددة هي وسـائل تسـتهدف فلسـفة إعمار الدنيا
وتسـخري طاقاتهـا لخدمـة اإلنسـان ،فلا ميكـن للنشـاط الناتـج
عـن األعمال الوقفيـة أن يـؤيت مثـاره إن مل يكن احرتام اإلنسـان
ومراعـاة مصالحه عىل سـلم أولوياته ،وهذا العتبار أن اإلنسـان
أسـاس التنميـة ،وهـو املسـتهدف بهـا ،والـذي يتحقق بتسـخري
املـوارد مـن خلال الوقـف لـه ليعمـل على اإلنتـاج وتحصيـل
املـوارد لخدمـة املسـتخلفني مـن النواحـي املتعـددة ،مـع
رضورة االلتـزام بأحـكام الرشيعـة اإلسلامية قوالً وعمالً ،شـكالً
ومضمونـاً ،ويف طريقـة وأسـاليب توظيـف أصولـه ومتعلقاتهـا.
ويعد إنشاء املظاهر الوقفية ورصف ريعها يف املصارف
املخصصة لذلك حسب رشوط الواقفني من األمور املهمة إذا تم
استغاللها بكفاءة وفاعلية موضوعية مؤثرة ،وذلك لتعدد صور
الوقف وطبيعة املظاهر التي يقع فيها ،وألن الناس تحرص عىل
إنشاء ذلك الستمرار األثر إىل ما بعد املوت ،ثم إن هذا األمر
يساعد يف تحقيق التنمية ويساعد الدولة عىل تلبية مصالح
1
2

الناس ومنع اإلرضار بهم والتضييق عليهم ،وعليه فإن الطبيعة
التنموية للوقف تتجىل من خالل أمور هي(:)1
أو ًلهــا :الدميومــة والثبــات :وهــذا العتبــار أن الوقــف
يحقــق هدفــه التنمــوي مــن خــال االســتمرارية يف الريــع
والعطــاء والتمويــل الوقفــي ،وهــو يظهــر كذلــك أهميــة
تحقــق اســتقرار حالــة اإلشــباع التــي يؤدهــا تجــاه الجهــات
املســتحقة لــه ،فــإذا تــم إنشــاء مســاكن مالمئــة( )2ملحــدودي
الدخــل مثـ ًـا مــن خــال الوقــف ،أو أنــه قــد حصــل إصــاح
ملنــازل املحتاجــن واملعاقــن ،بالتعــاون مــع الدولة ومؤسســات
املجتمــع املهتمــة بذلــك ،فــإن مثــل هــذه املظاهــر تعمــل
عــى تحقيــق هــدف التنميــة وتســاعد يف إرســاء قواعدهــا
يف املجتمعــات وهــذا يظهــر كيفيــة حصــول الدميومــة
واالســتمرارية وفــق تحقيــق مقاصــد الوقــف الرشعيــة .وهــو
مــا بينتــه املــادة ( )6مــن قانــون العــدل واإلنصــاف حيــث
جــاء فيهــا« :يشــرط لصحــة الوقــف ...أن يجعــل آخــره لجهــة
بــر ال تنقطــع لفظًــا كــا إذا رصح بالتأبيــد ،أو مــا يقــوم

انظر :الدغمي ،محمد راكان ،العمري ،محمد عيل ،الوقف ودوره يف متويل عمل اإلغاثة اإلنسانية ،ورقة بحثية مقدمة إىل أعامل املؤمتر الثالث لكليتي الرشيعة والقانون يف جامعة
آل البيت ،بعنوان« :اإلغاثة اإلنسانية بني اإلسالم والقانون الدويل واقع وتطلعات»2014\6\18-17 ،م
دوابة ،االستثامر يف اإلسالم ،ص .47
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مقال
مقامــه كالفقـراء أو املســاجد أو معنــى ،كقولــه :أريض موقوفــة
فإنهــا تــرف للفق ـراء عرفًــا »..وهــذا يعنــي أنــه ال بــد وأن
تفيــد الصيغــة تأبيــد الوقــف وعــدم تأقيتــه مبــدة معينــة ،ألنــه
إخ ـراج مــال عــى وجــه القربــة ،فلــم يجــز إىل مــدة ،وإمنــا
البــد مــن اشــتامله عــى معنــى التأبيــد ،وال يشــرط التلفــظ
بــه ،مثــل الوقــف عــى مــن مل ينقــرض قبــل قيــام الســاعة
كالفقـراء( .)3وهــذا األمــر مــن مقتضيــات الدميومــة التــي تؤثــر
يف تحقيــق التنميــة وتثبيــت أركانهــا.
وأمـا األمـر الثانـي فهـو املرونـة :ويتلخص ذلـك بإعطاء
الواقـف مسـاحة واسـعة ليحـدد اختياراتـه الوقفيـة من حيث:
طبيعـة الوعـاء الوقفـي ،واملـدى الزمنـي لوقفيتـه ،ومظلـة
العطـاء املـرادة لـه مـن ذلـك ،وفـق مـا يـراه مناسـباً وحسـب
مرجعيـة تسـتند على مسـاحات واسـعة مـن االجتهـادات
الفقهيـة والرشعيـة( .)4ولذلـك جعـل للواقـف مـا يسـمى يف
الكتـب املتعلقـة باألوقـاف الشروط العشرة للواقـف ،حيـث
تحقـق لـه املرونـة املطلوبـة يف تحقيق هـدف التنميـة وإظهار
مميزاتهـا .جـاء يف القانـون املـدين األردين يف املـادة ( )1237مـا
نصـه« :إذا أعطـى الواقـف حني إنشـاء الوقف لنفسـه أو لغريه
حـق :التغيري والتبديل ،واإلعطـاء والحرمان ،والزيادة والنقصان،
والبـدل واالسـتبدال ،جـاز لـه أو لذلـك الغير اسـتعامل هـذا
الحـق على الوجه املبين يف إشـهاد الوقف” .ويف املادة نفسـها:
«يتـم الوقـف أو التغيير يف مصارفـه ورشوطـه بإشـهاد رسـمي
لـدى املحكمـة املختصـة وفقـا لألحـكام الرشعيـة».
وهــذا األمــر املتعلــق بتنظيــم الــروط العــرة يف الوقــف
ينعكــس بشــكل إيجــايب عــى املرونــة والبعــد التنمــوي يف
التمويــل مــن خــال التحديــد الزمنــي للوقفيــات املختلفــة،
ويف املصــارف والحاجــات التــي يســتهدف الوقــف إشــباعها،
3
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فضــاً عــن األوعيــة املختلفــة مــن األمــوال التــي ميكــن أن
تكــون محـاً صالحـاً للوقــف وفقـاً لقــدرات الواقفــن ،والتنــوع
الحاصــل يف اهتامماتهــم الوظيفيــة.
وثالثهــا :الدافعيــة الذاتيــة :وهــذه الســمة التمويليــة
انعــكاس ملعنــى القــرىب الــذي تنطــوي عليــه حقيقــة الوقــف
وطبيعتــه ،وذلــك بــأن تكــون الجهــة املوقــوف عليهــا قربــة من
القربــات يف نظــر الرشيعــة ،ويف اعتقــاد الواقــف( .)5وهــذا مــا
نصــت عليــه املــادة ( )5مــن قانــون العــدل واإلنصــاف بقولهــا:
«يشــرط لجــواز الوقــف أن يكــون التــرف قربــة يف ذاتــه
عنــد املتــرف .»..ولتحقيــق هــدف التنميــة للوقــف اشــرط
يف هــذه الجهــة املوقــوف عليهــا أن تكــون دامئــة الوجــود مبــا
يــدل عــى تأبيــد الوقــف وعــدم تأقيتــه مبــدة معينــة( :)6ألنــه
إخــراج مــال عــى وجــه القربــة ،فلــم يجــز إىل مــدة ،مثــل
الوقــف عــى مــن مل ينقــرض قبــل قيــام الســاعة كالفق ـراء(.)7
وهــو مــا نصــت عليــه املــادة ( )6مــن قانــون العــدل واإلنصاف
وفيهــا« :يشــرط لصحــة الوقــف ...أن يجعــل آخــره لجهــة بــر
ال تنقطــع لفظًــا كــا إذا رصح بالتأبيــد ،أو مــا يقــوم مقامــه
كالفق ـراء أو املســاجد .»..
وتكمــن أهميــة هــذه الخاصيــة التمويليــة مــن حيــث أنهــا
تجعــل مــن الوقــف مصــدرا ً متويليـاً ال ينتهــي إذ هــو متوقــف
عــى املبــادرات التلقائيــة النابعــة مــن داخــل األفـراد اســتجابة
للــوازع الدينــي لديهــم ،وال يتوقــف عــى قـرار خارجــي قــادم
مــن الدولــة أو مــن غريهــا .وهــذا بــدوره مينــح الوقــف ســمة
االســتقاللية يف التمويــل واإلدارة مــن جهــة ،ويحــول دون
عمليــات الترسيــب والتهــرب مــن جهــة أخــرى ويؤكــد عــى
معيــار األمــان النســبي يف عمليــات التمويــل الوقفــي(.)8
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مجلة البنوك يف فلسطني

مميزات اعتبار املظاهر الوقفية
من املصادر التمويلية

وأمــا رابعهــا فهــو يرتبــط مبراعــاة ازديــاد األصــول
املاديــة للوعــاء الوقفــي يوم ـاً بعــد يــوم ،ويظهــر ذلــك يف
األوقــاف املؤبــدة أكــر مــن غريهــا ،حيــث ترتاكــم الجهــود
الوقفيــة التــي أنشــأتها األجيــال الســابقة لتنضــم إليهــا
األوقــاف التــي قامــت بإنشــائها األجيــال الجديــدة ،مــا يكســب
التمويــل الوقفــي ثباتًــا تراكم ًيــا وحصانــة نســبية ضــد األخطــار
التضخميــة الواقعــة واملتوقعــة التــي ميكنهــا أن تتســبب يف
تــآكل غــات الجهــات املســتحقة( .)9ولهــذا املقصــد التنمــوي
جعــل مــن رشوط وظيفــة متــويل الوقــف (الناظــر) عنــد
التفويــض العــام لــه مــا يــأيت(:)10
1.حفظ الوقف وعامرته ،وإيجاره وزرعه واملخاصمة فيه.
2.تحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو مثر ،وقسمتها بني
املستحقني.
3.حفظ األصول والغالت عىل االحتياط ،ألنه املعهود يف مثله.
4.االجتهاد يف تنمية املوقوف ورصفه يف جهاته من عامرة
وإصالح وإعطاء مستحق.
«إن فقـه الوقـف ينطـوي على تنـوع فقهـي ميكـن للإدارات
الوقفيـة أن تسـتفيد منـه يف ضـوء اختيـارات الواقفين
ورشوطهـم»( )11وذلـك ملـا يتميز بـه فقه الوقف مـن اجتهادات
فقهيـة واسـعة حيـال املامرسـات الوقفيـة ،األمـر الـذي جعـل
التعامـل مـع املـال الوقفـي يأخذ طابعـاً خاصاً؛ فهـو من جانب
يريـد املحافظـة على املبـادرة الوقفيـة مـن حيـث مضامينهـا
ومقاصدهـا ،ومـن جانـب آخـر يعنـى باإلفـادة مـن الكتـب
9
10
11
12
13
14
15

الفقهيـة الكثيرة التـي تجيز بعـض أقوالها للقامئين عىل الوقف
التصرف على مـا يقـع تحـت أيديهـم مـن وقفيـات بشرط
تحقـق مصالـح الوقـف ومقاصـده(،)12
وإلب ـراز الخاصيــة التمويليــة للوقــف ميكــن أن يتــم تنظيــم
ذلــك مبراجعــة مــا توصلــت إليــه االجتهــادات املعــارصة مــن
أجــل تطويــع املــال الوقفــي بــرف النظــر عــن بنيتــه املاديــة
وتكييفــه ودمجــه يف عجلــة االقتصــاد املحــي والعاملــي يف إطار
مــن التنافســية واألمــان( ،)13والحفــاظ عــى أصلــه ،وحقــوق
املســتحقني ،وكذلــك تطويــر صــوره ومجاالتــه املتعــددة،
وبالتــايل دعــم املؤسســات الوقفيــة ورصف الريــع الناتــج
عنهــا يف املصــارف املخصصــة حســب نــوع الصنــدوق ورشوط
الواقفــن ،وهــذه مســألة مهمــة إذا تــم اســتغاللها بالطريــق
األمثــل ،وذلــك لطبيعــة األمــور التــي يقــع عليهــا الوقــف،
وحــرص النــاس عــى إنشــائه الســتمرار أثــره بعــد املــوت.
ومن املهم يف هذا املقام إعالء قيمة النشاط
االقتصادي املرتبط بالوقف واملشاريع الوقفية:
وذلك بزيادة صوره املعارصة وتحقيق رفعته املادية واملعنوية
وذلك باعتباره ينفذ مهمة االستخالف يف األرض التي يقوم بها
اإلنسان بهدف اإلعامر والتنمية( ،)14وهذا يعني أن من ينظم
الربامج التنموية ويقوم بتطبيقها يف الواقع املعارص يعلم أنه
يتعامل مع هللا تعاىل ويبتغي مرضاته وليس مرضاة الناس
فقط( ،)15وبالتايل فإن أهدافه يف تحقيق التنمية ستجعل التزام
تعاليم اإلسالم أساس عملها وتقدمها وتبني الربامج االستثامرية
املعارصة واملؤثرة يف تحقيق هدف التنمية املرتبط بالوقف.

آل البيت ،بعنوان« :اإلغاثة اإلنسانية بني اإلسالم والقانون الدويل واقع وتطلعات»2014\6\18-17 ،م
انظر :الدغمي ،محمد راكان ،العمري ،محمد عيل ،الوقف ودوره يف متويل عمل اإلغاثة اإلنسانية ،ورقة بحثية مقدمة إىل أعامل املؤمتر الثالث لكليتي الرشيعة والقانون يف جامعة
آل البيت ،بعنوان« :اإلغاثة اإلنسانية بني اإلسالم والقانون الدويل واقع وتطلعات»2014\6\18-17 ،م
الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته.7688/10 ،
السبهاين ،الوجيز يف اقتصاديات الزكاة والوقف ،ص.217
أبو زهرة ،محمد ،محارضات يف الوقف ،دار الفكر العريب ،ص 13وما بعدها ،ص.30
 الدغمي ،العمري ،الوقف ودوره يف متويل عمل اإلغاثة اإلنسانية ،ورقة بحثية مقدمة إىل أعامل املؤمتر الثالث لكليتي الرشيعة والقانون يف جامعة آل البيت ،بعنوان« :اإلغاثةاإلنسانية بني اإلسالم والقانون الدويل واقع وتطلعات»2014\6\18-17 ،م
 الهيتي ،أساليب االستثامر اإلسالمي وأثرها عىل األسواق املالية (البورصات) ،ص .28 -دوابة ،االستثامر يف اإلسالم ،ص .49
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مقال

التحول الرقمي
()Digital Transformation

الواقع الحايل وتحديات املستقبل

ماهر “محمد غازي” التيتي
مدير أنظمة املعلومات  /بنك القاهرة عامن

التحــول الرقمــي يعنــي االنتقــال والتحــول مــن الطريقــة
التقليديــة يف إدخــال البيانــات ومعالجتهــا بطريقــة يدويــة إىل
التعامــل مــع هــذه البيانــات باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة يف
كافــة مجــاالت األعــال الخاصــة باملؤسســة ،وبطبيعــة الحــال
فــإن ذلــك يتطلــب مــن املؤسســات كافــة التــي ترغــب بالتوجــه
إىل هــذه التقنيــة أن تقــوم بإعــادة تصميــم وهيكلــة عملياتهــا
مبــا يناســب ومتطلبــات هــذه العمليــة.

هــذا يجــب أن تتــم عمليــة التحــول الرقمــي ضمن اسـراتيجية
شــاملة وممنهجــة مدعمــة بأســس تكنولوجيــة متطــورة ويتــم
وضعهــا مــن قبــل خــراء واستشــاريني متخصصــن يف هــذا
املجــال ،مبــا يضمــن االنتقــال الســليم واآلمــن لهــذه العمليــة
ومبــا يضمــن نجاحهــا وعــدم تعرثهــا.

وبالتالي فإن ذلك يقودنا إلى سؤال مهم ملعرفة ما هي املتطلبات الالزمة لعملية التحول الرقمي:

yالرتكيز عىل التكنولوجيا الحديثة والتخلص من التكنولوجيا
القدمية والتي باتت تقليدية سئم منها املستخدمون.
املستخدمون بشكل عام يبحثون دامئاً عن كل ما هو جديد
ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية يف هذا املجال.
yتغيري جذري يف ثقافة املستخدمني ومدى تقبلهم ووثوقهم
بهذه العملية ،يف حال حدوث أي خلل يف هذه العملية
فإن حقك محفوظ ،ال تقلق.
yرضورة وجود تغطية شاملة ضمن إطار وترشيعات
قانونية منظمة تحمي املستخدم وتحافظ عىل حقوقه
بشكل كامل.
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yتشجيع االبتكار وتطوير مناذج أعامل جديدة.
yإدخال وظائف جديدة يف املؤسسة متخصصة يف مجال
التحول الرقمي للمساعدة يف تطبيق عمليات التحول
الرقمي.
yزيادة االستخدام املنظم للتكنولوجيا.
ولكون التكنولوجيا تلعب دورا ً مهامً يف قدرة الرشكات عىل
التطور والتعاطي مع آخر ما توصل إليه علم تكنولوجيا
املعلومات ،حتى أصبحت من أهم  /أو أهم ميزة تنافسية
ميكن كسبها وتحقيقها يف هذا املجال ،وهذا يستدعي من كافة

الرؤساء واملسؤولني وكل من يعمل يف التخطيط االسرتاتيجي يف
املؤسسة االستعداد لهذه املرحلة والعمل عىل قيادة مؤسستهم
نحو القمة باستخدام وتطبيق آليات التحول الرقمي بطريقة
أكرث ذكا ًء وأكرث تحدياً.
ملاذا التحول الرقمي؟

ألن عمليــة التحــول الرقمــي أصبحــت تعتــر قضيــة بقــاء (to
 ،)be or not to beإذا مل تلحــق بالركــب فســيفوتك القطــار
وتخــرج مــن الســوق ،يجــب عليــك أن تفكــر مبنافســيك
( ،)Benchmarkingوأن تــدرك متامــاً بــأن التحــول الرقمــي
سيحســن أرباحــك بالفعــل ،وســيوفر عليــك الكثــر مــن الوقت
والجهــد .توقــع أن تقابــل عميلــك ويقــول لــك شــكرا ً ،أنــت
بذلــك قــد وصلــت إىل أعــى املســتويات لنيــل رىض العمــاء
(.)Customer Satisfaction
ما هي تقنيات التحول الرقمي األكثر شيوع ًا؟

 1الهواتــف الذكيــة ) :(Smart Phonesإذ يعتــر مــن أهــمالتقنيــات املســتخدمة يف عمليــات التحــول الرقمــي.
 2الحوســبة الســحابية ) :(Computer Cloudingوالتــيتصنــف عــى رأس التقنيــات املتطــورة التــي تقــود التحول
الرقمــي ،فهــي تســاهم بشــكل كبــر يف خفــض التكاليــف
ملختلــف األنشــطة والعمليــات التــي تقــوم بهــا املؤسســة،
وقــد شــكلت جائحــة كورونــا دافعـاً قويـاً لــدى كثــر مــن
املؤسســات الســتخدام الحوســبة الســحابية بشــكل كبــر
ويف كافــة املجــاالت.
 3إنرتنــت األشــياء ) :(IoTأصبــح التحكــم بــاألدواتواألجهــزة وحتــى الكائنــات الحيــة واقعـاً مطبقـاً بأشــكال
وأســاليب متنوعــة عــر تزويــد تلــك األشــياء مبستشــعرات
متصلــة باإلنرتنــت لتوظيــف إمكانياتهــا لتلبيــة احتياجات
الحيــاة العرصيــة وتقديــم أفضــل الخدمــات وتطويرهــا
مبــا يحقــق أفضــل العوائــد وأجــود الخدمــات التــي تقــدم
للمســتفيدين.

 4الروبوتــات الذكيــة :حيــث أصبحــت العديــد مــنالــركات تســتخدم الروبوتــات الذكيــة يف كافــة عملياتهــا
وأنشــطتهاالبســيطةوصــوالًإىلالعمليــاتاألكــرتعقيــدا ً.
 5الــذكاء االصطناعــي ) :(AIتتنــوع مجــاالت وأمنــاط الذكاءاالصطناعــي وإمكانيــة توظيفــه يف كثــر مــن املجــاالت،
لذلــك فإنــه يشــكل دعامــة حقيقيــة للتحــوالت الرقميــة
األخــرى كإنرتنــت األشــياء والحوســبة الســحابية والبيانات
الضخمــة واألمــن الســيرباين.
تعلــم اآلالت ) :(Machine Learningحيــث متنــح اآلالت
والحواســيب القــدرة عــى التعلــم وذلــك من خالل استكشــاف
خوارزميــات ) (Algorithmsتســتطيع أن تتعلــم ذاتيـاً وتصنــع
التنبــؤات الخاصــة بالبيانــات ،وتــرز أهميتهــا يف قدرتهــا عــى
تحليــل ومعالجــة البيانــات الضخمــة واملتنوعــة للوصــول إىل
نتائــج أرسع وأكــر دقــة.
التحول الرقمي يف مجال اخلدمات املالية
واملصرفية:

ازداد التحــول الرقمــي يف مجــال الخدمــات املاليــة واملرصفيــة
بشــكل كبــر ،وتعرضــت الصناعــة املرصفيــة للعديــد مــن
التحديــات الرقميــة والتكنولوجيــة والتــي فرضــت واقعـاً أمــام
املؤسســات املاليــة واملصــارف لــي تتعامــل وبشــكل رسيــع مع
كافــة التطــورات التكنولوجيــة بهــذا الخصــوص .لقــد فهمــت
املؤسســات املاليــة واملصــارف قواعــد اللعبــة جيــدا ً ،باختصــار
“أكــون أو ال أكــون” ،إذا مل تلحــق بالركــب فســيفوتك القطــار.
التحــول الرقمــي أدى أيض ـاً إىل تطــور الخدمــات اإللكرتونيــة
الرقميــة املقدمــة عن طريــق املوبايــل والتطبيقــات اإللكرتونية
األخــرى وتعــددت أشــكالها وميزاتهــا ،وباتــت ميــزة تنافســية
لــدى العديــد مــن املصــارف ،واكــب ذلــك حــدوث ثــورة يف
مجــال التحــول يف طريقة التعامــل بالنقد امللمــوس إىل التعامل
بالوســائل الــا تالمســية مثــل املحفظــة اإللكرتونيــة والتــداول
بالعمــات االفرتاضيــة ،واســتخدام البطاقــات ووســائل الدفــع
الــا تالمســية ،وتعــددت أشــكال أجهــزة الـراف اآليل ،فمنهــا
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االعتيــادي ومنهــا التفاعــي ،ومنهــا مــا هــو متطــور بتقديــم
خدمــات إلكرتونيــة عديــدة ) ،(Kiosksومنهــا مــا هــو معــد
خصيصــاً لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،كــا تعــددت
الخدمــات املرصفيــة املقدمــة مــن خــال هــذه األجهــزة حيــث
أصبحــت خدمــة اإليــداع النقــدي املبــارش وخدمــة إيــداع
الشــيكات والحصــول عــى قــرض فــوري وتقديــم الطلبــات ...
الــخ ،كل هــذه الخدمــات وغريهــا أصبحــت اآلن متوفــرة عــى
أجهــزة الــراف اآليل ،باإلضافــة إىل العديــد مــن التقنيــات
الجديــدة مثــل بلــوك تشــن ) (Block Chainوتقنيــات (Peer
) to Peerللدفــع املبــارش ،باإلضافــة إىل التنافــس القــوي يف
مجــال تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة املتنوعــة والــذي أدى إىل
شــيوع مــا يســمى بالبنــوك االفرتاضيــة.
ما هي فوائد التحول الرقمي؟

مام ال شك فيه فإن التحول الرقمي له فوائد عديدة ،وفيام ييل
أبرزها:
 1خفض التكاليف بنسبة كبرية جدا ً. 2تقليل األخطاء يف العمل وتحسني مصداقية املؤسسة. 3تحقيق رىض العمالء. 4تحسني الجودة وتطوير األداء. 5زيادة اإلنتاجية وتحسني كفاءة املنتجات.ولكن هل التحول الرقمي له عيوب أو مشاكل؟

بالتأكيــد ،فعــى الرغــم مــن الفوائــد العظيمــة التــي نجنيهــا
مــن عمليــة التحــول الرقمــي ،فباملقابــل ،هنــاك عيــوب
للتحــول الرقمــي ،مــن أهمهــا:
 1أمــن البيانــات :العميــل يخــى مــن ترسيــب بياناتــه| 86
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فيــا لــو تعرضــت لالخـراق ،وبالتــايل فقــد أصبــح هنــاك
تخــوف مــن اخ ـراق الخصوصيــة.
 2انعــدام األمــن الوظيفــي :الخــوف مــن أن تحــلالتكنولوجيــا محــل البــر يف العديــد مــن املهــام ،وزيــادة
عمــل األشــخاص مــن املنــزل.
 3عمــر األجهــزة التكنولوجيــة والتــي تتمتــع بعمــر قصــرنســب ًيا ،مــا يــؤدي إىل زيــادة الكلفــة عــى املســتخدمني
لحاجتهــم إىل ترقيــة أجهزتهــم بعــد عــدة ســنوات.
معوقات التحول الرقمي:

ومــا ال شــك فيــه ،فــإن هنالــك بعــض املعوقــات التــي قــد
تواجــه املؤسســة يف عمليــة التحــول الرقمــي ،والتــي مــن
أهمهــا مقاومــة التغيــر لنظــام وسياســات العمــل داخــل
املؤسســة ،وقــد تكتشــف بعــض املؤسســات أحيانـاً أنها ليســت
عــى اســتعداد للبــدء بالتغيــر ،أو تقبــل التغيــر ،ناهيــك فيــا
إذا كانــت هــذه املؤسســات تتبــع منطــاً روتينيــاً يف العمــل
والتــي ال تتضمــن أي مجــال لإلبــداع والتطويــر.
كــا أن نــدرة املواهــب وقلــة الكفــاءات ونقــص الخــرات
واملهــارات الفنيــة الالزمــة وعــدم توفــر الرغبــة واالســتعداد
للتعــاون واملشــاركة مــن قبــل أف ـراد املؤسســة يشــكل عائق ـاً
آخــر يحــول دون إمتــام عمليــة التحويــل هــذه بطريقــة سلســة
وبســيطة وناجحــة.
* مدير أنظمة املعلومات  /بنك القاهرة عامن.
• حائز عىل شهادة البكالوريوس يف علم حاسوب من الجامعة األردنية
عام ،1986باإلضافة إىل شهادة املاجستري يف إدارة األعامل ( )MBAمن
جامعة النجاح الوطنية عام .2003
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة

5700
ﻧﺎﺑﻠﺲ

16.5

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

2237
1635

اﻟﺨﻠﻴﻞ

1327

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
اﻟﻘﺪس

1232

ﺟﻨﻴﻦ

1140
1032

ﻏﺰة
ﻃﻮﻟﻜﺮم

322

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺳﻠﻔﻴﺖ

240

أرﻳﺤﺎ

224

ﺷﻤﺎل ﻏﺰة

203

ﺧﺎﻧﻴﻮﻧﺲ
ﻃﻮﺑﺎس

اﻷرﻗﺎم ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2021

777

181
132

رﻓﺢ

86.5

دﻳﺮ اﻟﺒﻠﺢ

49.2
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Editorial

Achievement
accomplished…. and
growing aspirations
Bashar Yasin
The Director General- of The Association
Of Banks in Palestine

After a harsh year of enduring the burdens
and repercussions of Covid 19 by the banking
sector, the many setbacks to most economic
sectors and what Palestine has witnessed as
an economic crisis due to Israel’s witholding
tax funds in 2020, this sector, who is a strong
supporter to the national econoomics, has
restored its vitality concluding the end of
2021 in growing figures. It expanded in
injecting liquidity in the economy through
granting credit facility reaching 10.3 billion$.
Various economic sectors and individuals
benefited from this facility which assisted
in gradual return of the economic cycle. At
the same time, banks provided cash flow to
the government to enable her to perform
her various comittments including paying
employees’salaries which had a great impact
in helping citizens to overcome the crisis.The
assets reached 20.9 billion while the bank
deposits were 16.5billion $.
Despite the challenges encountered at the
economic or political level, and the rise
of unemployment and poverty rates,the

banking indicators and rigidity indicators
showed the resilience of the banking sector,
as capital adequacy ratio reached 15.6%, and
it is higher than the limit required from Basel
Committee which is 10.5% , in addition to
the quality of credit facility,and the rate of
bad debts which reached 4.2% .of the total
of facility granted, as these rates are secured.
The banking sector’s management played
an important role in overcoming the most
extreme crises in a competent manner for
many factors: Managing the banks efficiently,
and the professionalism of the Palestinian
Monetary Authority in crisis management
in order to overcome the repercussions
smoothly.
The social responsibility gains prominence
for the banks, as they are committeed to
their moral and national responsibilities
in giving assistance to various economic
sectors and social activities. Banks have a
leading role in supporting initiatives and
projects for various categories to create a
1|
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positive change. Community initiatives came
as a result of the banks awareness to the
importance of such initiatives, in relation
to social and environmental activities. The
total contribution for the banking sector
reached 4,781,976 with an approximate
profit rate of 3% for the year 2021, through
461 partnerships with NGOs. Among the
initiatives is a contribution from the Bank
Association with an amount of 15,000$
dealing with women affairs.

The banking
sector realizes
today that
technology is the
key to success
Believing in the need to spread banking
awareness among community categories,
the banking sector continued supporting
distinctive activities targeting women and
youth. In cooperation with PMA and Bank
Association, they organized the “GLOBAL
MONEY WEEK” for children and youth for the
year 2022, in partnership with the Ministry
of Education. This annual event aims at
consolidating financial concepts for the youth,
creating awareness to enable the society to
benefit from the financial services offered
2 |
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by the banking sector, pushing forward the
economic wheel and achieving the economic
development desired.
The banking sector realizes today that
technology is the key to success in various
domains.It is dedicated to keep updated
with the developments in this domain
through automating all its operations, and
rehabilitating the cadre according to the
new parameters. In light of the financial
technology, the banks operating in Palestine
does not suffice to offer traditional services
only, but their interest is to keep abreast
of developments, to meet the needs and
expectations of the coming generations,
and to promote financial inclusion. These
contemporary trends in the financial
management in this sensitive sector will have
a great impact from our perspective, whether
at the level of quality for services rendered
or at the level of diversifying financial tools
capable of giving national economy more
motivation.
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)Digital Transformation(

Mohammad Khaled Baker
Deputy Regional Manager
Chief Operating Manager of The Housing Bank
for Trade and Finance

Many of us do not find a difference between
the meanings of common terms as, “Digitization”, “Digital transformation”, and “Digital
processing”. Let us first differentiate between
these three concepts in brief: “Digitization”
is the process of transforming paper documents to digital data through the PC. As
for “Digital processing”, it means classifying
digital data, analyzing them efficiently and
managing them through more effective databases while “Digital transformation” is to
benefit those empowered to optimize their
data access, despite their location in any integrated database. This is done through (API’s)
linking various systems among each other, as
it exists in various modern applications used
in banks, ministries, and financial institutions. This means that digital transformation
is a business strategy, not only databases and
systems.
In other words, the success to achieve digital transformation on the country level is a
strategic decision. Not only does this concept
necessarily limit the client to access his bank
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account around the clock and enables him
to obtain basic services, such as paying bills,
executing actions, and paying school fees
through the PC, smart phones and tablets,
but also comprises of every aspect of daily
life as: Renewing passport, obtaining birth
certificate, and changing address and other
services without the need to visit ministries,
municipalities and other institutions.
It is no doubt that investing in digital transformation which many countries of the
world have witnessed during the past years
has proved its efficiency, especially, in encountering the repercussions and challenges imposed by the Corona virus Pandemic.
If we look at the experience of many of the
world’s organizations, we see many features
resulting from digital transformation such as:
Work flexibility, cost effectivenss, continuity
of work, saving time and effort, quick pace
of work, improving operational efficacy and
increasing profits, as well as other features
capable of promoting banks in Palestine to
invest money in order to seek high rate of

using digital and smart services more than persons and
paper.
In light of the accelerating
pace of digital technology,
the Palestinian Monetary
Authority paid significant attention to such transformation. It motivated banks to
develop their digital systems
in a secured and reliable
manner, and not only to suffice with offering traditional
services in order to meet the
expectations of the coming
generations and enhacne
financial inclusion. Needless
to mention that digital transformation and data protection go hand in hand.One of
the main pillars of success to
achieve digital transformation at the country level is to
formulate a clear and ambitious strategy to build digital
skills for labor force, as well
as to invest in innovation in
the context of a supervisory
and legal environment keeping up with the technological revolution. This requires
a basic infrastructure for
information technology capable of evolving, expanding
and integrating easily with
other systems in a secured
manner to protect the rights
of citizens and clients.
The question still looms: Has
the information technology
become imminent? Is it in-

cluded in the strategy plan
of Palestinian Monetary Authority? Maybe the answer
needs more exploring to the
facts of techniques adopted
and the bulk of investment
planned by the banks, especially in relation to information network security along
with developing applications
and systems. If we consider
the matter objectively, we
see many successes in developing the infrastructure
of the Palestinian Monetary
Authority on the electronic
payments and settlements
system, launching advanced
schemes as the Point-of-Sale
transactions service through
the National Key System
which connects all points
of sale in Palestine in relation to the operating banks,
as if they are functioning
from one unified database,
in addition to clients who
could access their accounts
through all ATMs across the
country. Thus, continuing in
such a strategy will help in
digital transformation even
gradually. As a result, we

reach a point where cash is
no more used in financial
transactions as we eliminate
the management burden,
and facilitate offering banking services for individuals
and institutions.
Finally, we have to believe
that digital transformation is
no more a choice despite the
challenges, since the risks of
not adopting such a strategy
is higher than the challenges themselves. The rapid
growth in users of smart
appliances and applications
push the banks to give more
attention to the technical
aspect to develop banking
services and digital transformation .This requires providing high standards of digital
security to protect shared
data and confidential information to avoid cyber attacks, and hacking personal
accounts, at the time when
laws and legislations regarding electronic crimes related
to bank accounts are still incomplete.
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Characteristics of considering
Waqf (Religious endowment)
manifestations among the
funding resources.

By :Suheil al-Ahmad
Dean of Low faculty- Palestine Ahliya
University- member of the supreme sharia’s
Supervisory Board-Monetary Authority
The interests which Waqf is keen to pursue
through its various programs are means aiming at harnessing its potential to serve the
human kind. Any activity resulting from waqf
or endowment cannot pay off unless the respect of humans and protecting their interests are its top priority. This consideration
that the human is targeted as he is the core
of development, is achieved by harnessing
resources through Waqf to work on production, and deploy resources in the service of
mankind through Waqf, with the need to
abide by the Islamic Shari’a rules in spirit and
in content, in words and in deeds, and in the
use of such assets and entities.
Establishing Waqf manifestations, disbursing
and channeling their revenues in the right direction according to the conditions of donors
is considered among the important matters,
if used efficiently, and in a competent and influential manner due to the numerous forms
and nature of Waqf as human beings tend to
establish them to create a sustainable impact
even after their death.
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This also helps in achieving development and
assists the government in meeting the needs
of people, protecting their interests and preventing damage and harm to be inflicted
upon them. Thus, the developmental feature
is evident in several matters, and they are as
follows :
First: Sustainability and steadfastness:
This consideration fulfills the developmental
goal through sustainability in donation, revenues and endowment funding, as it satisfies
the needs of the beneficiaries. If residential
units are established for limited income individuals through Waqf, or if the houses of
needy people or disabled ones are being repaired in cooperation with the state or with
organizations of the same interest, these
manifestations achieve developmental goals
and assist in laying their foundations in societies, according to the legal Waqf goals as
stipulated in article (6) of the Islamic Justice
and Equity Act : « In order for the religious
endowment or Waqf to be valid….. that it is
targeted to an uninterrupted benevolance,

as Waqf can be made verbal,
and shall be explicitly said to
be permanent Waqf for the
benefit of mosques or poor
people. For example : « My
land is dedicated for Waqf,
so it is disbursed for needy
people as is the custom ».
If the Waqf is made for a
limited period, it cannot be
considered a valid Waqf. » A
prerequisite of valid Waqf is
that it is a permanent dedication of any property, and
not necessarily to be appointed for poor people in a
verbal manner. This matter
is a requirement for sustainability influencing development and laying its foundations.
The second matter is fexibility: In giving the donor a
wide space to determine his
endowment or waqf choices
in terms of its nature, the
time frame for Waqf, purpose of waqf according to
his perspective and according to a legal and jurisprudence reference. According
to books related to Waqf,
there are ten conditions for
Waqf achieving the flexibility
required in achieving development and accentuating its
features. The Jordanian civil
Act, article (1237) stipulated
that : « If the donor, during
the establishment of Waqf
for himself or for another,
granted himself the right

to: Change or exchange,
give or deprive, increase or
decrease, substitute or replace , he or the other has
the right to do so, if stipulated in the deed of Waqf. » In
the same article, it is stipulated that : « The Waqf and
the change in which it is
disbursed along with its conditions, is done in an official
certification for the competent court according to legal
regulations. »
This act of regulating the
ten conditions reflects positively on the flexibility and
the developmental dimension through the time frame
of various endowments or
waqf, type of beneficiaries
and recipients the Waqf targets, the money channeling
to such Waqf, and according
to the potential of donors
and the diversity of their
functional interest.
Third: Intrinsic motivation:
This funding feature is a
reflection of the meaning
of relatives, the concept
around which waqf and its
nature revolve.The proceeds
of waqf are earmarked for
charity and philanthropy
from the donor and Shari’a
perspective.This is stipulated in article (5) of the Islamic Justice and Equity Act. : «
Waqf shall be made in respect of a constant charity. »

The importance of this
funding features lies in its
infinity, as it depends on automatic individual initiatives
responding to the religious
morals. It does not depend
on an external decision emanating from the state or
government . Thus, Waqf
has an independent feature
of financing and managing
on one hand, and prevents
financial evasion on the other. It assures a relative security standard in the processes of Waqf funding.
Fourth: is connected to increasing financial assets for
the Waqf manifestation day
by day, and this is evident
in permanent endowments
more than anything else. Accumulation of Waqf efforts
initiated by previous generations and enhancing its
continuity by the new generations protect it relatively from any inflation taking
place or may occur that can
erode severely the profits
due for Waqf recipients.
The developmental goal is
in the core of Waqf and the
functions of the Waqf administrator are as follows:
1. Protecting the endowment, building, renting,
and cultivating.
2. Harvesting the crops and
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Characteristics of considering Waqf (Religious
endowment) manifestations among the funding resources.

dividing it between the
beneficiaries.
3. Maintaining reserve assets.
4. Exerting efforts in developing the endowment,
disbursing the outputs
in the right channels
for beneficiaries, and in
terms of repairing and
construction when needed.
“The jurisprudence of Waqf
and its interpretations is diverse. Administrations of
Waqf could benefit from
such diversity in light of the
choices and conditions of
the donors”. Waqf and how
to deal with the money or
assets allocated for such a
purpose . Waqf is mainly a
significant pious charitable
act, seen as a spiritual deed
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that ensures goals and purposes for the well- being of
Muslim community on one
hand, and at the same time
fulfilling conditions and puprose of Waqf on the other.”
It is important to accentuate
the value of funding feature
for Waqf. One could revise
the modern literature regarding Waqf, regardless of
its tangible structure, and
adapt it to the wheel of local
and international economy
in a frame of competitiveness and security, and preserve its originality and the
rights of recipients .
In this respsect, it is important to upgrade the value of
economic activity connected to Waqf projects: By increasing its contemporary

images and associations and
the various domains invested in the Waqf. When read
in modern terms, it could be
seen as a provider for public services for the sake of
development and construction on earth which is the
main function of humans
on earth. Those who implement developmental programs for Waqf know that
they are dealing with God
and seeking His satisfaction,
and not only people’s. Thus,
Waqf goals in achieving development will make abiding
by the rules of Islam, as the
core of its work and progress, and adopt contemporary investment programs
influential in achieving sustainable development related to Waqf.

Article

Digital transformation
Current status anad challenges
of future

Maher Muhammad Ghazi al-Titi
Head of Information System
Cairo-Amman Bank

Digital transformation means a transfer from
the traditional method of data entry and processing in a manual manner to dealing with
the data using digital technology in all actions
of the organization. By nature, these organizations are required to restructure their operations to use this technique.
The process of transformation is done in the
context of a systematic and comprehensive
strategy suppported with advanced technological bases and formulated by experts
and specialists in this domain, guaranteeing
a sound and secure transfer to achieve success.
As a result, this leads us to an important
question: How can we identify the
prerequisites for the process of digital
transformation?
y Focus on modern technology and eliminating old technology the users are fed up
with. In general, users always search for
what is new, and keep up with latest developments in this domain.

y A drastic change in the education of users,
their confidence and acceptance to this
process. In case there is a flaw in this process, your right is reserved, don’t worry.
y The need for a full coverage in the context
of organized legal legislations protecting
the user and his rights fully.
y Promoting innovation and developing new
patterns of work.
y Introducing new tasks at the organization
in the domain of digital transformation to
help in applying processes of digital transformation.
y Increase of regulated use for technology.
But, technology plays an important part in
the capacity of companies for development
and keeping pace with the latest developments in information technology until it became the most competetive feature that can
be fulfilled in this domain. This requires that
all officials and managers working in strategic
planning
9|
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should prepare themserlves for such a phase,
and lead their organizations to the peak performance using and applying digital transformation mechanisms in a more smart and
challenging manner.
Why digital transformation?
Because the process of digital transformation
has become a case of survival ( To be or not
to be).If you don’t go with the flow of technology, you will be left behind and out of
the market. You have to think of your competitors (benchmarking) and to realize that digital transformation will improve your profits,
and will save you time and effort. Exepect to
meet your customer who will thank you and
at this point, you will have reached higher
levels in gaining customer satisfaction.
What are the most popular techniques in
digital transformation?
1. Smart phones: Among the most important techniques used in the processes of
digital transformation.
2. Computer clouding: Classified as top
advanced techniques leading to digital
transformation.It contributes significantly in reducing costs for various activities
and operations the organization conducts. Corona virus pandemic formulated
a strong incentive for many organizations
to use computer clouding tremendously
many domains.
3. Internet of things (IoT):Controlling tools,
equipment and even human beings became a reality applied in various shapes
and methods through providing things
with censors connected to the internet to
harness its potential to meet the needs
of modern life, offer best services and
develop them for the sake of achieving
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revenues and good quality services for
beneficiaries.
4. Smart robots. Many robots use smart robots in all its simple activities and operations reaching more complicated operations.
5. Artificial intelligence (AI):Patterns and
domains of AI, and the possibility of harnessing it in many domains as this constitues a true cornerstone for for other
digital transformations as Internet of
Things, Computer Clouding, Cybersecurity, and Big data.
6. Machine learning:Machines and computers grant the capacity to learn through
a discovery in which you can develop
self-learning and make(Algorithms) in relation to data prediction. Its importance
lies in its capacity to analyse and process
big and various data to reach quicker and
more accurate results.
Digital transformation in the domain of
banking and financial services:
Digital transformation in the domain of banking and financial services has increased dramatically. Banking industry has been exposed
to many technological and digital challenges,
and imposed a reality ahead of banks and financial institutions to deal quickly with technology developments. The financial institutions realized the rules of the game, “ To be
or not to be”. If you don’t go with the flow of
technology, you will be left behind and out
of the market .
Digital transformation led also to developing electronic services offered by mobile and
electronic applications with multiple features
and shapes. It started to be a competitive
feature for many banks, as it was accompa-

Article

nied with a revolutionary transformation in
handling cash to digital payments, such as
electronic wallet (e-wallet),virtual currency
exchange, using cards and digital payments.
The forms of ATMs enumerated, as there
are basic ones and complex ones. Some are
advanced as (kiosks),and other devices dedicated for special needs individuals. Electronic
banking services has evolved to direct cash
deposit, check deposit, obtaining instant loan
and filling applications…All these services
are available at ATMs, in addition to several
new techniques as (Block chain) and )(Peer
to Peer) for direct payment, in addition to a
strong competition in the domain of offering
electronic services which led to the prevalence of virtual banks.
What are the benefits for digital
transformation?
1. Cost effective with a high rate.
1. Reducing errors at work and improving
credibility of the organization.
2. Achieving customer satisfaction.
3. Improving quality and developing performance.
4. Increasing productivity and improving efficiency of products.
Does digital transformation have flaws and
problems?
Definitely, despite the tremendous impact
we gain from digital transformation, it has
flaws in return, and they are as follows:

leakage of information, if his account gets
hacked,so his privacy is in danger.
2. Job insecurity: The fear that technology
substitutes humans in many tasks, and
the increase of number of people working
from home.
3. Life span of technological equipment
which is relatively short,as the cost is high
for users who have to update their equipment after several years.
Impediments of digital transformation:
There is no doubt that there are impediments
which may encounter the organization in the
process of digital transformation, in particular resisting the change and the working
policy. Some organizations may discover that
they are not ready for such change, or even
accept it, needless to mention that they follow a pattern and work routine without any
form of creativity.
Scarce talents, lack of competencies and
technical skills, and not willing to cooperate
by the individuals at the company impede
the digital transformation in a simple, smooth
and successful manner.
*Head of Information System/Cairo-Amman Bank
Bachelor degree from University of Jordan 1986 ,
and Master degree (MBA)from an-Najah University
2003.

1. Data security: The customer is afraid from
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