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مــا زال عــام  2022يحمــل يف طياتــه تحديــات كبــرية تلقــي
بظاللهــا عــىل االقتصــاد العاملــي ككل واالقتصــاد الوطنــي
كجــزء مــن هــذا الفضــاء ،فمســتويات التضخــم مرتفعــة
عامليــاً ،والتوقعــات مازالــت ســلبية بهــذا الخصــوص،
وسالســل التوريــد والحــرب األوكرانيــة الروســية وتداعياتها
عــىل األســواق العامليــة للغــذاء والطاقــة ورأس املــال
دفعــت معظــم الــدول إىل الــرشوع باتخــاذ إجــراءات
لكبــح جــامح التضخــم للتأثــري عــىل االرتفاعــات املتتاليــة
ألســعار الســلع والخدمــات.
تلجــأ البنــوك املركزيــة الســتخدام أدوات السياســة النقديــة
لكبــح جــامح التضخــم املرتفــع ،ورفــع ســعر الفائــدة هــو
أبــرز أدوات السياســة النقديــة مــن القــرارات املهمــة،
التــي ترتقبهــا األســواق واألف ـراد ،ملــا لــه مــن تأثــري كبــري
عــىل أغلــب القطاعــات والفئــات ،حيــث يــؤدي رفــع
أســعار الفائــدة إىل تقليــل الســيولة املاليــة املتداولــة يف
األســواق ،وجــذب أمــوال املودعــني ،مــا يســاعد عــىل
الســيطرة عــىل التضخــم.
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فق ـرار الفــدرايل األمريــيك الــرشوع برفــع أســعار الفوائــد
منــذ آذار وأيــار مــن هــذا العــام ،والرفــع األكــرب كان يف
حزيـران مبقــدار  75نقطــة أســاس لوقــف اســتمرار ارتفــاع
معــدالت التضخــم التــي وصلــت إىل .%8.6
هــذا التوجــه األمريــيك لكبــح جــامح التضخــم ،ينعكــس
عــىل دول العــامل قاطبــة ،إذ ســارعت البنــوك املركزيــة
يف معظــم الــدول ،وبخاصــة تلــك التــي ترتبــط عملتهــا
بالــدوالر مثــل منطقــة اليــورو إىل رفــع شــبيه ألســعار
الفائــدة ،بهــدف كبــح جــامح التضخــم الناجــم عــن تــرضر
سالســل التوريــد بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة،
وبســبب السياســات النقديــة للبنــوك املركزيــة خــالل
جائحــة كورونــا والتــي انخفضــت خاللهــا الفائــدة إىل
حدودهــا الدنيــا مــن أجــل ضــخ الســيولة يف األســواق
وضــامن اســتمرار دوران العجلــة االقتصاديــة.
يف ظـل املعطيـات السـابقة يلقـي التضخـم بظاللـه عـىل
مسـار االقتصاد العاملي ككل ،لذا فإن الرفع املتتايل ألسـعار

الفائـدة يجعـل االقـرتاض أكـرث كلفـة ،وهـذا يعنـي ارتفـاع
تكاليـف الفائـدة عـىل الرهـون العقاريـة وخطـوط ائتامن
حقـوق امللكيـة وبطاقـات االئتامن ويجعل قـروض األعامل
أيضـاً متنـح بأسـعار أعـىل للـرشكات الكبـرية والصغرية.
فلســطني لــن تكــون مبنــأى عــام يحصــل يف العــامل ،فغيــاب
العملــة الوطنيــة يعنــي أن كلفــة االقـرتاض ســتكون أعــىل
حتــامً حســب نــوع العملــة املمنوحــة يف التســهيالت
االئتامنيــة ،فنحــن اآلن بتنــا أمــام اســتحقاق يفــرض نفســه
عــىل الجهــاز املــرصيف يف هــذه املرحلــة ،فرفــع أســعار
الفائــدة متاشــياً مــع السياســات النقديــة العامليــة ســيحمي
أمــوال املودعــني ،ومينــع مــن تحويلهــا خــارج فلســطني،
األمــر الــذي يعنــي تشــكيل جــدار حاميــة للودائــع،
وهــي األمــوال التــي تســتخدم أص ـ ًال يف منــح التســهيالت
االئتامنيــة ،ويف دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي.
وليــس بالــرضورة أن تنعكــس نفــس نســبة الفائــدة التــي
يعلنهــا البنــك املركــزي عــىل العمــالء ،ألن هنــاك عامــل أو

أكــرث تؤثــر عــىل ســعر الفائــدة عــىل القــروض والودائــع يف
العالقــة بــني البنــك والعميــل.
إن االرتفـاع املتوقـع يف كلفـة اإلقـراض لـن يسـتمر إىل مـا
ال نهايـة بالتأكيـد ،واألمـر مرهـون بالتطـورات يف االقتصـاد
العاملـي ،وبخاصـة فيـام يجـري بالواليـات املتحـدة ،ولكـن
الحركـة التصحيحيـة يف الـدورة االقتصاديـة سـتقود يف
مرحلـة مـا قـد ال تطول عن عام من اآلن إىل خفض ألسـعار
الفائـدة ومـن ثـم خفـض كلفـة اإلقـراض بطبيعـة الحـال.
يســلط هــذا العــدد مــن مجلــة البنــوك يف فلســطني الضوء
عــىل بعــض املواضيــع املرصفيــة والتــي أيضـاً تحــايك حيــاة
النــاس ،حيــث تجــري الرتتيبــات يف اآلونــة األخــرية لتحويــل
أجــور العــامل العاملــني بإرسائيــل إىل حســابات بنكيــة يف
البنــوك الفلســطينية ،هــذه الخطــوة التــي مــن شــأنها
زيــادة الشــمول املــايل ،وفتــح مجــال أمــام فئــة مهمــة مــن
الشــعب الفلســطيني لالســتفادة مــن مختلــف الخدمــات
املرصفيــة املقدمــة مــن البنــوك.
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ﻧﺎﺑﻠﺲ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني -أﻛﺪ ﺧﺒــري اﻗﺘﺼﺎدي
أن ﻫﻴــﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﳌﺸــﻮه
ﻓــﺮض ﻋــﲆ اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني
ﻣﻨــﺢ ﺗﺴــﻬﻴﻼت أﻗــﻞ ﺧﻄــﻮرة ،ﰲ ﻇــﻞ ارﺗﻔــﺎع
اﳌﺨﺎﻃــﺮ اﻟﺘــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬــﺎ اﻟﻘﻄــﺎع اﳌــﴫﰲ.
وﻗــﺎل د .ﺑﻜــﺮ اﺷــﺘﻴﺔ ﰲ ﻟﻘــﺎء ﻣــﻊ »اﻟﺒﻨــﻮك
ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني« إن اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘامﻧﻴــﺔ ﰲ
ﻓﻠﺴــﻄني ﺗﺮﻛــﺰت ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴــﺔ
ﻋــﲆ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻟﻴــﺲ رﻏﺒــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ اﻻﻧﺤﻴــﺎز ﻟﻼﺳــﺘﻬﻼك واﻹﻓــﺮاط
ﻓﻴــﻪ ،ﺑــﻞ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺄﺛــﺮت ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ
اﳌﻬﻴــﻜﻞ أﺳﺎﺳــﺎً ﻋــﲆ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ،
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ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻨﺘﻬــﺞ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗﻘﻠــﻞ ﻣــﻦ
اﳌﺨﺎﻃــﺮ ﺑﺴــﺒﺐ ﺿﻌــﻒ اﻟﻀامﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ
ﳌﻨــﺢ ﻗــﺮوض ﺗﺪﻋــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ
ﻛﺎﻟﺰراﻋــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ.
وﻃﺎﻟــﺐ د .اﺷــﺘﻴﺔ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘــﺪ واﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ
ﺑــﴬورة اﺗﺒــﺎع ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺗﺸــﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ وﺗﻮﻓــﺮ اﻟﻀامﻧــﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻟﺘﻤﻜــني
اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم
ﺑﺪورﻫــﺎ ﺗﺠــﺎه ﺗﻮﻓــري اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟــﻼزم ﻟﺪﻓــﻊ
اﻟﻌﺠﻠــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬــﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ .وﻓﻴــام ﻳــﲇ ﻧــﺺ اﻟﻠﻘــﺎء:

معدل كفاية رأس املال مطأمن ،قاعدة
رأس املال إىل األصول املرشحة للمخاطر
ينبغي أال تقل يف املصارف عن ،%12
لكن النسبة لدينا يف فلسطني تصل
إىل  %25يف بعض البنوك وهي نسبة
مرتفعة وتوفر طأمنينة ،وتؤكد عىل
متانة القطاع املرصيف.

ال شــك أن القطــاع املــرصيف مــن أكــرث
القطاعــات التــي تعمــل مبهنيــة عاليــة
يف فلســطني وهــو محكــوم بجملــة
مــن األنظمــة والقوانــني التــي تضمــن
لــه بيئــة عمــل مناســبة ،وهــو ركــن
أســايس يف الحفــاظ عــىل دوران العجلــة
االقتصاديــة ،لكــن مــن املهــم اإلشــارة

إىل أن البنــوك يف فلســطني تعمــل يف
بيئــة ذات مخاطــر عاليــة جــدا ً ،ولهــذا
فرضــت هــذه البيئــة نفســها عــىل
عمــل البنــوك التــي فضلــت التوجــه
نحــو التســهيالت االئتامنيــة ذات
املخاطــر األقــل.

يعنــي يف الحقيقيــة هنــاك جملــة مــن
املخاطــر التــي تح ـ ّد مــن دور القطــاع
املــرصيف منهــا عــىل ســبيل املثــال أن
بعــض القــروض املقدمــة تفــوق قــدرة

االلتزامــات البرشيــة التــي اســتفادت
منهــا عــىل التســديد ،وغالبــاً يكــون
ذلــك نتيجــة تقديــم معلومــات غــري
دقيقــة عــن الدخــول الحقيقيــة ،وهــذا

مــا تســبب بوجــود نســبة تعــرث يف
بعــض القــروض ،ولألســف النظــام
القضــايئ لدينــا عقيــم وهــذا أحــد
املعيقــات.
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مــن ناحيــة ثانيــة ،الحكومــة
وموظفوهــا يســتحوذون عــىل
نحــو  %40مــن مجمــل التســهيالت
االئتامنيــة ،ويف ظــل األزمــة املاليــة التي
تعــاين منهــا الســلطة الوطنيــة فــإن
نســبة املخاطــر تصبــح عاليــة جــدا ً يف
ظــل عــدم وجــود أفــق لحــل هــذه
األزمــة .كــام أن التوظيفــات الخارجيــة
للبنــوك والبالغــة نحــو  3.4.مليــار
دوالر ”خــالل الربــع األول مــن العــام
 “2022تواجههــا أيض ـاً بعــض املخاطــر
نتيجــة تذبــذب أســعار الفائــدة عامليـاً.
كــام أن بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة
تعمــل يف بيئــة عاليــة املخاطــر مثــل
قطــاع الزراعــة إذ أن األرايض الزراعيــة
6

يف فلســطني وخاصــة يف مناطــق )ج(،
غــري مســجلة وال يوجــد فيهــا طابــو
ومهــددة باالســتيطان ،وبالتــايل ال تع ـ ّد
ائتامنيـاً مرصفيـاً ملنــح التســهيالت ،كــام
أنــه ال يوجــد يف فلســطني نظــام تأمــني
زراعــي يعــوض املزارعــني عــن أيــة
خســائر ناجمــة عــن تقلبــات الطقــس
وغريهــا ،باإلضافــة إىل التقلبــات
الســعرية للمزروعــات بســبب أحــوال
الطقــس وغريهــا ،ولهــذا فــإن املوضــوع
يحتــاج إىل تخطيــط اســرتاتيجي
مــدروس وفــق روزنامــة زراعيــة تأخــذ
يف االعتبــار حجــم االحتياجــات ،ومــا
يجــب توفــريه مــن خــالل الــدورات
الزراعيــة عــىل مــدار العــام.

وبنــاء عــىل ما تقــدم ،نالحــظ أن نصيب
عــدد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة مــن
نســبة التســهيالت املمنوحــة للقطــاع
الخــاص منخفــض مقارنــة مــع غريهــا،
فنصيــب الصناعــة كنســب مئويــة مــن
حجــم التســهيالت املمنوحــة للقطــاع
الخــاص بلــغ عــام  2008نحــو %11.8
مــن حجــم القــروض الكليــة املمنوحــة
للقطــاع الخــاص ،بينــام تراجعــت
النســبة يف عــام  2021لتصــل إىل %6.8
فقــط ،وكذلــك األمــر بالنســبة لقطــاع
الزراعــة إذ حصــل عــىل نســبة %2.6
مــن حجــم القــروض املمنوحــة للقطــاع
الخــاص يف عــام  ،2008لترتاجــع النســبة
إىل  %1.6يف عــام  ،2021رغــم أن قيمــة

التمويــل املمنــوح لهــذه القطاعــات
اإلنتاجيــة ارتفعــت ،لكــن نســبتها
املئويــة قــد تراجعــت بالفعــل مــن
حجــم التســهيالت االئتامنيــة.

مــن جهــة ثانيــة ،يجــب اإلشــارة إىل أمر
مهــم ،وهــو أن عمليــات االســتحواذ
واالندمــاج التــي اتبعتهــا ســلطة النقــد
عــىل مــدار ســنوات ،لهــا ايجابيــات
تتمثــل يف تقليــل املخاطــر مــن خــالل
رفــع رأس املــال األدىن مــن  35مليــون
دوالر عــام ، 2009وصــوالً إىل  75مليــون
دوالر مــع حلــول العــام  ،2015فتقلــص
عــدد البنــوك مــن  23بنــكاً إىل  13بنــكاً
فقــط ،وهــذا أمــر جيــد ويقلــل درجــة
املخاطــر ،لكــن يف الوقــت نفســه هــذه

السياســة مل تحكمهــا ضوابــط تراعــي
درجــة الرتكــز ،لــذا نالحــظ أن القــوة
االحتكاريــة زادت يف ظــل عــدم وجــود
قانــون يكبــح جــامح هــذه القــوى ،لــذا
رأينــا عمليــات اســتحواذ متعــددة ،ومل
يحصــل هنــاك عمليــات اندمــاج تقــوي
الوضــع املــايل لبنــوك صغــرية ،وإمنــا مــا
حصــل عمليــات اســتحواذ زادت مــن
قــوة كتــل اقتصاديــة كبــرية ،وهــذا
قلــل مــن املنافســة بــني املصــارف
لتقديــم أفضــل الخدمــات للزبائــن.

يفـرتض أن تقـود الحكومـة وسـلطة
النقـد تغيـري واقـع االقتصـاد املشـوه،
فنحـو  %75مـن اسـتهالكنا يذهـب
لـرشاء املنتجـات املسـتوردة ،وليسـت
محليـة الصنع ،سـلطة النقد من الناحية
اإلداريـة ناجحـة جـدا ً ،لكـن ينقصهـا
وضـع خطـة تنمويـة توجـه القطـاع
املـرصيف نحـو القطاعـات اإلنتاجيـة،
االسـتهالك يف فلسـطني يذهـب إىل
املنتجـات املسـتوردة وليسـت لسـلع
محليـة ،مـا يعنـي أن إنفـاق األمـوال
يذهـب إىل خـارج فلسـطني ،وبالتـايل
قاعـدة االسـتهالك ال تقدم بعـدا ً تنموياً
يخـدم العجلـة االقتصاديـة.

تصفــق ،لــذا فــإن مهمــة الحكومــة هي
مســاعدة القطــاع املــرصيف عــىل توفــري
ضامنــات تؤهلــه لرفــع نســبة املخاطــرة
لتوفــري التمويــل الــالزم للقطاعــات
اإلنتاجيــة ،مثــل الزراعــة والصناعــة،
وتحديــد نســبة مــن التســهيالت
االئتامنيــة لصالــح القطاعــات اإلنتاجية،
بعــد القيــام بعــدة إج ـراءات وإدخــال
عــدة تعديــالت عــىل البيئــة الترشيعيــة
والقانونيــة ،مثــل تقديــم إعفــاءات
رضيبيــة أكــرث للمصــارف التــي متنــح
القطاعــات اإلنتاجيــة قروضــاً أعــىل،
وســن قوانــني خاصــة بالتأمينــات
الزراعيــة .أنــا أعــذر القطــاع املــرصيف
وســلطة النقــد ،القطــاع املــرصيف
يشــغل نحــو  7آالف عامــل ،ويدفــع
وعــاء رضيبي ـاً مرتفع ـاً ،ويــوزع أرباح ـاً

عــىل املســاهمني ،ويســهم يف توزيــع
الدخــول عــىل األفــراد وهــذا كلــه
ايجــايب يف العجلــة االقتصاديــة ،لكــن
النظــام الرضيبــي ميكــن تغيــريه عــىل
ســبيل املثــال لصالــح تشــجيع العمليات
اإلنتاجيــة ،وربــط اإلعفــاءات الرضيبيــة
مبــدى املســاهمة يف متويــل القطاعــات
اإلنتاجييــة ،لهــذا ،املوضــوع يحتــاج إىل
إجـراءات حكوميــة تقلــل مــن املخاطــر
التــي تحيــط بالبيئــة التــي يعمــل بهــا
القطــاع املرصيف ،وتوفر أدوات مســاندة
متكنــه مــن تغيريالواقــع الحــايل ،فحجــم
الودائــع يف القطــاع املــرصيف وصــل إىل
 16.6مليــار دوالر ،وهــذه بإمكانهــا أن
تغــري هيــكل االقتصــاد الوطنــي ،ولكــن
األمــر يحتــاج إىل سياســات وتوجيهــات
وفــق خطــة وطنيــة تنمويــة متكاملــة.

هــذا الواقــع يعكــس تشــوهات يف
هيــكل الســوق ،لصالــح القطاعــات
االســتهالكية ،والقطــاع املــرصيف تأثــر
بالتشــوهات التــي أصابــت هيــكل
االقتصــاد الوطنــي ،لهــذا بقــي دوره
تابعــاً لهــذا االقتصــاد املشــوه ،وهــذا
حــ ّد مــن دوره يف العمليــة التنمويــة.

ولهــذا ميكــن القــول إن القطــاع املرصيف
غــري مســؤول عمليـاً عن هــذا التشــويه
الــذي أصــاب االقتصــاد ،يــد واحــدة ال
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني -تعيــش البنــوك العاملــة يف فلســطني أســوة بباقــي القطاعــات االقتصاديــة هاجــس تذبــذب
أســعار العمــالت ،إذ يــرتك هــذا املوضــوع آثــاره عــىل البيانــات املاليــة للــرشكات ســلباً أم ايجابـاً ،فكيــف تتحــوط البنــوك
ماليـاً مــع تقلــب أســعار رصف العمــالت خاصــة يف ظــل غيــاب عملــة وطنيــة واســتخدام أربــع عمــالت يف املعامــالت
املاليــة يف فلســطني حيــث متنــح التســهيالت االئتامنيــة بالعمــالت املختلفــة وتســتقبل البنــوك الودائــع بعمــالت مختلفــة
وتحديــدا ً) الــدوالر والدينــار والشــيقل واليــورو(؟
»البنــوك يف فلســطني« تســتعرض يف هــذا التقريــر تجــارب بعــض البنــوك العاملــة يف فلســطني مــع عمليــات التحــوط
املــايل يف ظــل تذبــذب أســعار العمــالت.
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يقــول بنــك القــدس إنه«نظ ـرا ً العتــامد االقتصــاد الفلســطيني
عــىل الــورادات الخارجيــة مــن الدرجــة األوىل ،يعتــرب الســوق
الفلســطيني مــن األســواق النشــطة يف تبــادل العمــالت ،حيــث
بلــغ حجــم الــواردات حســب احصائيــات عــام  2018مبلــغ
 6.5مليــار دوالر ويف املقابــل بلغــت إجــاميل الصــادرات مبلــغ
 1.064مليــار دوالر ،ويف ظــل غيــاب العملــة الوطنيــة فــإن
االقتصــاد الفلســطيني يعتــرب مــن األســواق الناشــئة التــي تتأثــر
بالعوامــل الخارجيــة الناتجــة عــن تذبــذب أســعار العمــالت
والتضخــم العاملــي«.
ويؤكد بنك القدس أنه يف ظل ارتفاع التضخم العاملي يف جميع
الدول إىل مستويات قياسية الناتج عن عوامل مختلفة منها
مشكلة سالسل التوريد ،باإلضافة إىل حرب روسيا وأوكرانيا،
حيث تعترب البنوك املركزية قوة العملة أحد األدوات املؤثرة
بشكل مبارش عىل التضخم ،ويف ظل غياب العملة الوطنية،
يتأثر االقتصاد الفلسطيني بشكل مبارش بالعوامل الخارجية ما
يعكس أثره عىل أسعار السلع املستوردة من الخارج وهذا يزيد
من العبء عىل املواطن حيث يعترب تذبذب أسعار الرصف أحد
التحديات التي تواجه التجار.
ويضيــف بنــك القــدس »مــن أجــل تجــاوز بعــض مــن هــذه
التحديــات يجــب أن نعمــل عــىل زيــادة الوعــي لــدى التجــار
وقطــاع االســترياد بأهميــة املنتجــات املاليــة للتحــوط والحــد
مــن أثــر تقلبــات أســعار الــرصف«.
يؤكــد بنــك القــدس أن تذبــذب األســعار عــىل القطــاع املــرصيف
ســالح ذو حديــن ،حيــث إن التذبــذب باألســعار يعتــرب فرصــة
لزيــادة حجــم التــداول لــدى البنــوك ،ويعكــس أث ـرا ً إيجابي ـاً
عــىل زيــادة حجــم إي ـرادات أربــاح العمــالت األجنبيــة ،ومــن
الجهــة املقابلــة يعتــرب تذبــذب األســعار أحــد التحديــات،
وينعكــس أثرهــا عــىل تقييــم إيــرادات البنــك بالعمــالت

األخــرى حيــث ميكــن أن يكــون التقييــم إيجابيــاً أو ســلبياً،
باإلضافــة إىل ذلــك إمكانيــة تعــرض البنــك لخســارة ناتجــة
عــن مراكــز عمــالت مفتوحــة يف حالــة تذبــذب األســعار بــدون
رقابــة مــن الجهــات الرقابيــة ،كــام يؤثــر تذبــذب األســعار
بشــكل غــري مبــارش عــىل الجــدارة االئتامنيــة للعمــالء يف حالــة
منــح تســهيالت بعملــة مختلفــة عــن عملــة مصــدر الســداد.

أمــا بالنســبة لسياســات الحــد مــن مخاطــر تقلبــات أســعار
رصف العمــالت ،فيلخصهــا بنــك القــدس مبــا يــيل:
•

االمتثــال إىل تعليــامت ســلطة النقــد الفلســطينية
وسياســات البنــك الداخليــة.

•

رفــع الوعــي لــدى القطــاع املــرصيف والقطــاع الخــاص
مبخاطــر تقلبــات أســعار الــرصف.

•

توفــر منتجــات للتحــوط مــن تقلبــات أســعار الــرصف
للقطــاع الخــاص.

•

منح العمالء تسهيالت بعملة مصدر السداد.

•

التحــوط إليـرادات البنــك بالعمــالت األخــرى مــن تقلبــات
أســعار الــرصف.
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يقــول بنــك اإلســكان إن تذبــذب
أســعار العمــالت يــرتك العديــد مــن
املخاطــر عــىل البنــوك والقطــاع
املــرصيف ميكــن تلخيصهــا بــاآليت:
أوﻻً :ﺗﻘﻴﻴــﻢ أرﺑــﺎح وأداء اﻟﺒﻨــﻮك:
كــون أن الــدوالر هــو عملــة
األســاس للبنــوك املدرجــة يف ســوق
فلســطني والــذي يتــم اعتــامده يف
إعــداد القوائــم املاليــة وتحديــد
ســعر أســهمها بعملــة الــدوالر،
وكــون أن مصــادر اإلي ـرادات ضمــن
قوائــم الدخــل لهــذه البنــوك
متأتيــة مــن عــدة عمــالت وأهمهــا
عملــة الشــيقل ،فــإن أي ارتفــاع أو
انخفــاض عــىل ســعر الــدوالر مقابــل
الشــيقل يؤثــر إيجاب ـاً أو ســلباً عــىل
أربــاح البنــك.
ﺛﺎﻧﻴ ـﺎً :اﻟﺨﻄــﺔ اﻻﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻚ:
حيــث إن الخطــط االســرتاتيجية
للبنــوك توضــع عــىل أســاس النمــو
يف بنــود امليزانيــة للبنــوك )الودائــع
والتســهيالت( وكــون أن بنــود
امليزانيــة مقيمــة بعملــة الــدوالر،
وأن هــذه البنــود يف أصلهــا مبنيــة
عــىل عــدة عمــالت وأهمهــا عملــة
الشــيقل ،فــإن أي ارتفــاع يف ســعر
الــدوالر مقابــل الشــيقل يــؤدي
إىل عــدم تحقيــق النمــو املطلــوب
12

بالرغــم مــن وجــود منــو عــىل
مســتوى عملــة الشــيقل ســواء كان
ذلــك يف الودائــع أو التســهيالت،
ولكــن انخفــاض ســعر الشــيقل
مقابــل الــدوالر يــؤدي إىل تــآكل
النمــو الحقيقــي يف هــذه الودائــع
أو التســهيالت ،والعكــس كذلــك يف
حــال انخفــاض ســعر الــدوالر مقابل
الشــيقل يــؤدي إىل زيــادة حجــم
ودائــع البنــك وحجــم التســهيالت
بالرغــم مــن وجــود أو عــدم وجــود
منــو حقيقــي يف هــذه الودائــع أو
التســهيالت.

ثالثــاً :املخصصــات االئتامنيــة
املتوفــرة لــدى البنــك والتــي يتــم
اقتطاعهــا ملواجهــة التعــرث يف ســداد
املقرتضــني.
رابعــاً :األقســاط املســتحقة عــىل
املقرتضــني بعملــة مختلفــة عــن
مصــدر الدخــل ،مثــالً إن تذبــذب
ســعر رصف الــدوالر مقابــل الشــيقل
لــه أثــر كبــري عــىل ســداد األقســاط
الشــهرية عــىل املقرتضــني والتــي
تكــون عملــة االقـرتاض مختلفــة عن
عملــة الدخــل للمقــرتض.

يقــول البنــك اإلســالمي الفلســطيني
إن االقتصــاد الفلســطيني عمومــاً
وقطــاع املصــارف يف فلســطني خصوصـاً
يواجــه مخاطــر كثــرية نتيجــة غيــاب
العملــة الوطنيــة وهيمنــة نظــام تعــدد
العمــالت يف املعامــالت املاليــة.
ويضيف«يعــد التضخــم وضعــف القــوة
الرشائيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن هبــوط
يف مــؤرشات االقتصــاد الــكيل وركــود
وبــطء دورة االقتصــاد مــن أوضــح
تأثــريات تذبــذب العمــالت«.
ويلخــص البنــك اإلســالمي الفلســطيني
أهــم آثــار تقلــب أســعار الــرصف يف
النقــاط اآلتيــة:
أوﻻً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ إﻳــﺮادات اﻟﺒﻨــﻚ:
يــؤدي تذبــذب العمــالت إىل التأثــري
عــىل إيـرادات البنــك املتولــدة بعمــالت
أخــرى غــري عملــة األســاس ،حيــث إن
التغــري يف ســعر الــرصف يؤثــر عــىل
هــذه اإليــرادات إيجابــاً أو ســلباً.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻷﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ :ميكن
أن تتأثر مصاريف البنك وبشكل أكرب
املصاريف الرأساملية يف حال كانت
عملة الرشاء بغري عملة األساس وبخاصة
األجور التشغيلية للمشاريع.
ﺛﺎﻟﺜــﺎً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل

واﻟﺨﺼــﻮم :ســعر التذبــذب يف ســعر
الــرصف يؤثــر يف قيمــة األصــول
والخصــوم بالعمــالت األخــرى عنــد
ترجمتهــا إىل عملــة األســاس يف القوائــم
املاليــة.

فــرتات تقلــب أســعارها ،ويدفعهــم
لســحب جــزء مــن ودائهــم نقــدا ً
لتنفيــذ حــركات تبــادل عملــة لــدى
رشكات الرصافــة ،مــا قــد يؤثــر عــىل
نســبة الســيولة النقديــة لــدى البنــوك.

راﺑﻌــﺎً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ اﻟﻨﻤــﻮ ﰲ اﻟﻮداﺋــﻊ
واﻟﺘﻤﻮﻳــﻼت :وذلــك بالتأثــري عــىل
نســبة النمــو ســلباً أو إيجابــاً نتيجــة
التغــري يف ســعر الــرصف ،دون أن
يعكــس النمــو الحقيقــي لهــذه الودائــع
والتمويــالت.

ﺧﺎﻣﺴــﺎً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ ﻗــﺪرة اﻟﻌﻤــﻼء
ﻋــﲆ ﺳــﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬــﻢ وﻋــﲆ ﻋــﺐء
اﻟﺪﻳــﻦ :يف غالــب األحيــان تقــل
قــدرة العمــالء عــىل ســداد التزاماتهــم
املمنوحــة بعملــة تختلــف عــن عملــة
الراتــب يف حــال ارتفــاع قيمــة عملــة
التمويــل مقابــل عملــة الدخــل ،كــام
ميكــن أن ترتفــع نســبة عــبء الديــن
إىل مــا يزيــد عــن  %50نتيجــة لذلــك،
مــا يؤثــر عــىل قدرتهــم الرشائيــة.

كــام تشــهد أرقــام الودائــع يف العــادة
تقلبــات أكــرث وضوحـاً نتيجــة عمليــات
املضاربــة التــي يقــوم بهــا العمــالء
لالســتفادة مــن تغ ـريات العملــة أثنــاء
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ﺳﺎدﺳــﺎً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ اﳌﺼﻨﻌــني وﻋــﲆ
اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ :تذبــذب األســعار
يؤثــر بشــدة عــىل كلــف التصنيــع،
وعــىل قــدرة املصنعــني عــىل بيــع
منتجاتهــم ،ويقلــل مــن قدرتهــم عــىل

تســديد التزاماتهــم نتيجــة لضعــف
تدفقــات األمــوال.
ﺳــﺎﺑﻌﺎً :اﻷﺛــﺮ ﻋــﲆ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس
اﳌــﺎل :نظـرا ً ألن حجــم البســط واملقــام

يف حســاب هــذه النســبة مختلــف
بشــكل كبــري ،فــإن أثــر التذبــذب يف
ســعر الــرصف يــؤدي إىل تغيــري هــذه
النســبة بشــكل يؤثــر عــىل التغــري
الحقيقــي يف هــذه النســبة.

يقــول البنــك اإلســالمي الفلســطيني »نظ ـرا ً لكــون العقــود اآلجلــة والخيــارات والتــي تســتخدم عــادة
للتحــوط ألســعار رصف العمــالت غــري مطابقــة ألحــكام الرشيعــة ،فــإن وســائل التحــوط لــدى البنــوك
اإلســالمية شــبه معدومــة ،ونعتمــد يف التحــوط بشــكل أســايس عــىل عــدم تــرك أي مراكــز عملــة
مفتوحــة قــد تؤثــر ســلباً عــىل حجــم املخاطــر والربحيــة للبنــك«.
ويشــري البنــك اإلســالمي إىل أن تأثــري تقلــب ســعر الــرصف قــد ال ينطبــق عــىل رشائــح محــددة مــن
القطاعــات االقتصاديــة التــي قــد تســتفيد مــن تغ ـريات العملــة نتيجــة لكــون املؤث ـرات التــي ترتبــط
بقطاعاتهــم تكــون عكــس تلــك املرتبطــة بالقطاعــات األخــرى.
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أكد بنك االستثامر الفلسطيني أن سعر
الرصف يلعب دورا ً مهامً يف األنشطة
االقتصادية الدولية ،سواء كانت تلك
األنشطة تجارية أو استثامرية أو
خدمية ،حيث يحتل مركزا ً محورياً يف
السياسة النقدية وبسبب استخدامه
كأداة أو كمؤرش يقيس تنافسية اقتصاد
الدولة.
وأشار بنك االستثامر الفلسطيني إىل أن
القطاع املرصيف يُع ّد من أكرث القطاعات
االقتصادية تأثريا وتأثرا ً بأسعار الرصف
وتقلباتها ،وذلك ملا لهذا القطاع من
دور أسايس يف االقتصاد واألعامل يف أي
دولة ،إذ أن القطاع املرصيف له دور كبري
ال ميكن تجاهلة يف التنمية االقتصادية،
ويعترب من أهم األدوات االقتصادية التي
من خاللها تطبق الدولة نظامها النقدي
وسياستها املالية ،الفتاً إىل أن القطاع
املرصيف يقدم مؤرشا ً رئيسياَ عن حيوية
الوضع االقتصادي يف الدولة من خالل
ما يقدمة من خدمات مرصفية متنوعة،
تعمل عىل تنشيط العمليات االقتصادية
والتجارية .لذا كان من الرضوري تقييم
أداء البنوك ومدى تأثرها باملتغريات
االقتصادية مثل أسعار الرصف وتقلباتها.
وقال بنك االستثامر الفلسطيني إن
وجود أربع عمالت متداولة يف االقتصاد
الفلسطيني وكل عملة تتبع دولة تختلف

ظروفها االقتصادية عن األخرى ،يف ظل
غياب العملة الوطنية يشري بشكل
واضح إىل أن االقتصاد الفلسطيني بكافة
قطاعاتة تابع ويتأثر بالتغريات الحادثة
يف أسعار العمالت املتداولة فيه.
وأكد بنك االستثامر أنه ميكن حرص أثر
تقلبات أسعار الرصف عىل األداء املايل
للبنوك عىل النحو اآليت:
أوﻻ :اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم:
إن سعر التذبذب يف سعر الرصف يؤثر
يف قيمة األصول والخصوم بالعمالت
األخرى عند ترجمتها إىل عملة األساس
يف القوائم املالية.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﻫﻴﻜﻞ ومنﻮ ﰲ اﻟﻮداﺋﻊ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت :وذلك بالتأثري عىل نسبة
النمو سلباً أو إيجاباً نتيجة التغري يف
سعر الرصف ،وبالتايل تغري الطلب عىل
الودائع والتسهيالت نتيجة اختالف
األسعار ،فقد يحدث طلب كبري عىل
عملة معينة نتيجة ارتفاع أسعار الرصف
والعكس صحيح ،ما يؤدي إىل تغري
هيكل وتركيبة محافظ البنك بالودائع
والتمويالت ،وينطبق األمر ذاته عىل
التسهيالت املرصفية ،حيث يتأثر الطلب
عىل التسهيالت حسب العملة نتيجة
تغري أسعار الرصف وخصوصاً يف ظل
أن معظم منشآت األعامل يف فلسطني
تكون عملة ايراداتها بالشيقل ،وبالتايل

يتغري عبء الدين إذا تغري سعر الرصف
يف حالة الحصول عىل التسهيالت
بالدوالر أو الدينار مثالً ،وهي الحالة
السائدة.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ :يؤدي
تذبذب العمالت إىل التأثري عىل إيرادات
البنك املتولدة بعمالت أخرى غري عملة
األساس ،حيث إن التغري يف سعر الرصف
يؤثر عىل هذه اإليرادات إيجاباً أو سلباً،
وخصوصاً بعملة الشيقل التي تشكل
النسبة األكرب من حجم موجودات
البنك.
راﺑﻌﺎً :اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل:
نظرا ً ألن حجم البسط واملقام يف حساب
هذه النسبة مختلف بشكل كبري ،فإن
أثر التذبذب يف سعر الرصف يؤدي اىل
تغري هذه النسبة بشكل يؤثر عىل التغري
الحقيقي يف هذه النسبة.
ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜامر ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮط
اﳌﺎﱄ؟
تعد العقود اآلجلة والخيارات والتي
تستخدم عادة للتحوط ألسعار رصف
العمالت أهم أدوات التحوط من أثر
تقلبات سعر الرصف ،كام ميكن االعتامد
يف التحوط بشكل أسايس عىل عدم ترك
أي مراكز عملة مفتوحة قد تؤثر سلباً
عىل حجم املخاطر والربحية للبنك.
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يقــول املستشــار واملحلــل املــايل محمــد ســالمة لـ«البنــوك
يف فلســطني« إن تجربــة البنــوك العاملــة يف فلســطني مــع
اآلثــار الســلبية لتذبــذب العمــالت مختلــف بــني بنــك وآخــر،
مش ـريا ً إىل نجــاح بعــض البنــوك يف القيــام بعمليــات تحــوط
مــايل يجنبهــا الخســائر الناجمــة عــن تذبــذب أســعار رصف
العمــالت وأثــر ذلــك عنــد تقييــم صــايف الفوائــد املقبوضــة عىل
التســهيالت املمنوحــة بالشــيقل وتحويلهــا إىل عملــة األســاس
بالــدوالر أو الدينــار ،مبين ـاً أن قيمــة الشــيقل تراجعــت أمــام
الــدوالر بنســبة  %11خــالل األشــهر األخــرية.
ويضيــف ســالمة أن نســبة ودائــع العمــالء يف البنــوك بالشــيقل
تصــل إىل نحــو  6مليــارات دوالر وهــي تشــكل نحــو %37مــن
مجمــل الودائــع مــع نهايــة الربــع األول )2022حجــم الودائــع
الــكيل وصــل إىل  16.6مليــار دوالر( ،الفتــاً إىل أن تراجــع
الشــيقل أمــام الــدوالر بنســبة  %11وعــدم القيــام بعمليــات
تحــوط مــايل يف بعــض البنــوك يعنــي تراجعـاً يف قيمــة أصــول
املودعــني بالشــيقل بنحــو  2مليــار شــيقل )تقريبــا  600مليــون
دوالر( بســبب إعــادة تقييــم األصــول املاليــة بالشــيقل ،مــا
ســيؤثر ســلباً يف القوائــم املاليــة لتلــك البنــوك.
وأكــد ســالمة أن الســيولة املرتفعــة للشــيقل يف الســوق
الفلســطينية واملقــدرة بنحــو 20مليــار شــيقل يؤثــر ســلباً
عــىل القوائــم املاليــة للبنــوك يف حالــة تراجــع قيمــة العملــة
اإلرسائيليــة ،فرتاجــع الشــيقل أمــام الــدوالر دون القيــام
بعمليــات تحــوط مــايل ســيؤثر ســلباً عــىل منــو املوجــودات
واملطلوبــات وســينعكس ســلباً عــىل القوائــم املاليــة للبنــوك.
ونــوه ســالمة إىل أن امليــزة الوحيــدة التــي تجنيهــا البنــوك مــن
تذبــذب أســعار العمــالت تتمثــل بجنــي أربــاح نتيجــة صعــود
عمليــات الــرصف األجنبــي) بيــع ورشاء عمــالت( ،الفتـاً إىل أن
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البنــوك جنــت أرباحـاً قيمتهــا  53مليــون دوالر يف عــام 2019
ونحــو  48مليــون دوالر يف العــام  2020مــن عمليــات الــرصف
األجنبــي.
وأكــد ســالمة أن جــزءا ً مــن أربــاح البنــوك يف العــام املــايض
ناجــم عــن فــارق عملــة نتيجــة أصــول مقومــة بالــدوالر
اســتفادت مــن ارتفــاع قيمــة الشــيقل ،لكــن هــذه امليــزة
ســتتحول إىل ســلبية يف ظــل عــدم القيــام بعمليــات تحــوط
مــايل مــا ســيكبد بعــض البنــوك خســائر أو تراجــع يف أرباحهــا
نتيجــة تراجــع الشــيقل مقابــل الــدوالر.
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ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني -رﺟــﺢ ﻣﺤﺎﻓــﻆ
ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘــﺪ ﻓ ـﺮاس ﻣﻠﺤــﻢ ،ﺗﺤﻮﻳــﻞ رواﺗــﺐ اﻟﻌــامل
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴني ﰲ اﴎاﺋﻴــﻞ ﻋــﱪ اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ
ﻓﻠﺴــﻄني ﻗﺒــﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم اﻟﺠــﺎري ،ﻣﻮﺿﺤــﺎً أن
اﻟﺨﻄــﻮة ”ﻫــﻲ ﰲ ﺻﺎﻟــﺢ اﻟﻌــامل وﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬــﻢ ،ﺣﻴــﺚ
ﺗﻀﻤــﻦ ﻋــﺪم ﺗﻼﻋــﺐ أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴــني
مبﺴــﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ،إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻬــﺆﻻء
اﻟﻌــامل ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﳌﴫﻓﻴــﺔ“.
وذﻛــﺮ اﻟﺠﻬــﺎز اﳌﺮﻛــﺰي ﻟﻼﺣﺼــﺎء أن اﻟﻌــﺪد اﻻﺟــامﱄ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠــني ﰲ اﴎاﺋﻴــﻞ واﳌﺴــﺘﻌﻤﺮات ﺑﻠــﻎ ﺣــﻮاﱄ 204

آﻻف ﻋﺎﻣــﻞ ﰲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول  2022ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺤــﻮاﱄ 153
أﻟــﻒ ﻋﺎﻣــﻞ ﰲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑــﻊ  .2021وﺗﺆﻛــﺪ ﺳــﻠﻄﺔ
اﻟﻨﻘــﺪ أن ﻫــﺆﻻء ﻳﻀﺨــﻮن ﺳــﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻮق
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘــﺪر ﺑﻨﺤــﻮ) (18ﻣﻠﻴــﺎر ﺷــﻴﻘﻞ ﺳــﻨﻮﻳﺎً
مبــﺎ ﻳﻔــﻮق اﻟﺤﺼــﺔ اﳌﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺸــﻴﻘﻞ إﱃ
اﻟﺒﻨــﻮك اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴــﺔ ) 13ﻣﻠﻴــﺎر ﺷــﻴﻘﻞ(“.
”اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني“ ﺗﻮﺟﻬــﺖ ﻟﻠﺸــﺎرع ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﲆ
رأﻳــﻪ ﺑﺸــﺄن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄــﻮة اﳌﺮﺗﻘﺒــﺔ ،وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻋــﲆ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ.

حســب رأيــي ورأي معظــم العــامل ،أعتقــد أن فكــرة تحويــل األجــور إىل
البنــوك خطــوة جيــدة ،ولكنهــا متأخــرة ولهــا العديــد مــن االيجابيــات،
لعــل مــن ايجابياتهــا اســتفادة العــامل مــن تســهيالت البنــوك وتقليــل
اســتخدام الـــ“كاش“ ،وحســب املعلومــات املتوفــرة أبــرز ايجابياتهــا القضــاء
عــىل ظاهــرة ســامرسة التصاريــح الذيــن يقاســمون العــامل أجورهــم بصــورة
بشــعة واســتغاللية ،ولكــن هنــاك ضبابيــة حــول املوضــوع يف ظــل عــدم
وجــود أي ترصيــح ســواء مــن الجهــات الفلســطينية املختصــة أو مــن الجهــة
االرسائيليــة لطأمنــة العــامل ،فليــس هنــاك أيــة تفاصيــل عــن آليــة التطبيق
ومــا يرتتــب عــىل العــامل مــن التزامــات وغريهــا.
هــذا الغمــوض يزيــد مخــاوف العــامل حــول هــذه الفكــرة ،وبالتــايل جميــع
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العــامل يبحثــون عــن مصلحتهــم ومــا هــو أفضــل لهــم ،لكــن
انعــدام الثقــة بــني العــامل والنقابــات ومســؤوليها يجعــل
العــامل يخافــون مــن هــذه الفكــرة ،ويعتقــدون أن هنــاك
مؤامــرة ضدهــم لالســتيالء عــىل حقوقهــم )األتعــاب(.

أعتقــد إذا زال هــذا الغمــوض وتــم توضيــح كل مــا يخص هذه
الفكــرة ،وكانــت فعــالً ملصلحــة العــامل ،فإنهــم ســيكونون
ســعداء بوجــود مــن يهتــم مبصلحتهــم ،وبالتــايل ســيدعمون
الفكــرة وينضمــون إليهــا بشــكل كامــل.

موضــوع تحويــل أجــور العــامل عــرب البنــوك ســالح ذو
حديــن ،فهــو مــن ناحيــة يضبــط األمــوال املحولــة ويضعهــا
ضمــن القطاعــات االقتصاديــة الرســمية بحيــث مينــع
التــرسب املــايل أو اســتخدام املــال يف غــري محلــه ،كــام ميكــن
أن يحفــظ حقــوق العــامل الفلســطينيني داخــل الخــط
األخــرض كونــه اثبات ـاً عــىل حقوقهــم ومــا يتلقونــه مــن أمــوال مــن أربــاب العمــل هنــاك.
لكــن مــن ناحيــة ثانيــة ،ال أحــد ينكــر وجــود تخوفــات لدى العــامل تحتــاج إىل توضيــح من الجهــات املســؤولة ،من
بينهــا عــىل ســبيل املثــال هــل ســيدفعون رضيبــة للســلطة الوطنيــة إضافــة ملــا يدفعونــه مــن رضائــب إلرسائيــل؟
وهــل هنــاك أيــة اســتحقاقات ترتتــب عــىل هــؤالء العــامل نتيجــة تحويــل هــذه األمــوال ســواء للبنــوك أو الجهــات
الرســمية الفلسطينية؟
أعتقــد مــن حيــث املبــدأ املوضــوع جيــد كونــه يحــرص حجــم األمــوال املحولــة ومعرفــة تأثريهــا عــىل االقتصــاد
الفلســطيني ويضمــن الحقــوق ،لكــن األمــر يحتــاج إىل مزيــد مــن التوضيــح مــن قبــل الجهــات الرســمية .وهنــاك
ســؤال مهــم :مــاذا بخصــوص العــامل الذيــن يعملــون يف الســوق الســوداء االرسائيليــة وخاصــة الذيــن يعملــون
يف ورش وال يحملــون تصاريــح أساس ـاً ،وبالتــايل ال يوجــد لهــم س ـ ّجل ُعـ ّـاميل أص ـالً ليتــم ضبــط األمــوال املتعلقــة
بهــم ،كذلــك هنــاك عــامل لديهــم تصاريــح وأربــاب عملهــم االرسائيليــون ال يرصحــون عنهــم كنــوع مــن التهـ ّرب
الرضيبــي!
ّ
خالصــة القــول ،الخطــوة مــن حيــث املبــدأ جيــدة ألننــي أؤمــن بــرضورة الســيطرة عــىل حركــة املــال وضخهــا عــرب
البنــوك العاملــة يف فلســطني ،ولكــن أرى أن التوقيــت غــري مناســب لتطبيقهــا ،فهنــاك مجموعــة مــن التســاؤالت
واملالحظــات الواجــب اإلجابــة عنهــا قبــل البــدء بالتطبيــق.
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ال شــك أن العامــل الفلســطيني لــدى املشــغل اإلرسائيــيل يواجــه األمريــن
عــىل مــدار عقــود ،خاصــة فيــام يتعلــق بالتمييــز يف األجــرة ويف الحقــوق
االجتامعيــة ،ناهيــك عــن ظــروف العمــل الســيئة وغــري اآلمنــة.
أعتقــد أن عمليــة تحويــل رواتــب العاملــني لــدى الجانــب اإلرسائيــيل عــرب
البنــوك العاملــة يف فلســطني متثــل خطــوة إيجابيــة لصالــح العــامل يف املقــام
األول ولفائدتهــم يف الحفــاظ عــىل حقوقهــم بشــكل موثــق ومضمــون كــام
هــو متعــارف عليــه مــن قبــل أربــاب العمــل اإلرسائيليــني ومينعهــم مــن
التالعــب مبســتحقات العــامل املاليــة.
باإلضافــة إىل أن أحــد املميـزات املكتســبة مــن تحويــل رواتــب العــامل عــرب
البنــوك العاملــة يف فلســطني تتمثــل بإعطائهــم فرصــة لالســتفادة مــن العــروض والخدمــات البنكيــة وزيــادة قدرتهــم عــىل إدارة
أموالهــم .مــن جانــب آخــر ،إعطــاء هــذا الحــق للعامــل الفلســطيني لــه انعــكاس إيجــايب يف إنعــاش القطــاع املــرصيف املحــيل
والســوق الفلســطيني ،باإلضافــة إىل زيــادة إي ـرادات خزينــة الدولــة.

مــن حيــث املبــدأ أعتقــد أنهــا خطــوة يف االتجــاه الصحيــح لضبــط عمليــة
التحويــالت ووقــف الفائــض مــن عملــة الشــيقل يف الســوق والتــي تســببت
بأزمــات متالحقــة للبنــوك ،هــذا مــن ناحيــة ،إضافــة إىل العمــل عــىل إدخال
هــذا القطــاع ضمــن القطاعــات املاليــة الرســمية مــا يعنــي الحــد مــن أيــة
عمليــات يف الســوق الســوداء ،فمث ـالً ميكــن لهــذه الخطــوة أن تح ـ ّد مــن
ظاهــرة ســامرسة التصاريــح كــون أن العــامل ســيتلقون رواتبهــم عــرب البنوك
وليــس مبــارشة ،فمــن املعــروف أن العــامل يتعرضــون لعمليــات ابتـزاز مــن
ســامرسة التصاريــح ،وبالتــايل فــإن تحويــل األجــور عــرب البنــوك ســيخفف
مــن هــذه الظاهــرة .أمــا مــن ناحيــة ثانيــة ،فإنــه ينبغــي تبديــد املخــاوف
لــدى العــامل مــن دفــع رضيبــة الدخــل لصالــح الســلطة الوطنيــة بينــام هم
يدفعــون رضيبــة أصـالً لصالــح ارسائيــل ،أي يجــب توفــري ضامنــات بعــدم
دفــع رضائــب مزدوجــة مــا ينتقــص مــن حقــوق العــامل.
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يف ظل ارتفاع أعداد العامل الفلسطينيني داخل الخط األخرض ،أصبح من
الرضوري السعي إلدخالهم يف منظومة حامية األجور ،وإيجاد طرق ووسائل
تنظم العمل بينهم وأرباب العمل هناك ،وبالتايل يجب الدفع بقوة نحو هذا
اإلجراء أال وهو تحويل األجور عرب املؤسسات املرصفية الفلسطينية ،حيث
أرى أن هذه الخطوة ”هي يف صالح العامل ولفائدتهم“ ،وضامن رئييس
لعدم تالعب أرباب العمل اإلرسائيليني مبستحقاتهم.
كام أن هذا اإلجراء يسمح للعامل باالستفادة من الخدمات املرصفية ،ومن
نظام توطني الرواتب الذي يتمتع به موظفو القطاعان الخاص والعام ،نذكر
من تلك االمتيازات عىل سبيل املثال وليس الحرص الحد من مخاطر نقل مال
العامل نقدا ً ،وحرية كاملة يف السحب واإليداع والتحويل املايل وحسب رغبته ويف أي وقت ،كام يتيح للعامل استخدام بطاقة الراتب
للسحب النقدي أو اإليداع ،ويساعده عىل االدخار التلقايئ وأن يسحب حاجته فقط.
من جانب آخر ،سيساعد هذا اإلجراء العامل عىل تحسني سلوكهم االستهاليك ،ويسهم يف تكريس الثقافة االستهالكية لدى عائالتهم،
وبالنتيجة سيسهم يف تحقيق معدالت منو مقبولة لتوفر السيولة لدى املصارف ما سيوسع من االئتامن ،فضالً عن أنه سينشط السوق
الفلسطيني.

إن هذا القرار له أبعاد ايجابية وأخرى سلبية ،أما البعد االيجايب فيتمثل يف
النقاط اآلتية :أوالً الحرص الدقيق ألعداد العاملني لدى الجانب االرسائييل
ملا ميثله هذا الحرص من معرفة وتحديد األجور املدفوعة من قبل املشغلني
االرسائيليني ،وبالتايل يتم التحديد الدقيق آلثار وانعكاسات املبالغ املدفوعة
عىل ميزان التدفقات النقدية يف فلسطني ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن عملية
التحويل تشكل خط حامية للعاملني من خالل حفظ حقوقهم القانونية لدى
املشغل االرسائييل ،مبعنى ال يستطيع املشغل التهرب من دفع االستحقاقات
القانونية للعاملني الفلسطينيني ،وبالتايل ال يتم استغالل العامل الفلسطيني
وابتزازه فيام يتعلق بتطبيق القانون عليه ،وكذلك ميكن أن يتم تشكيل جسم
تابع للسلطة الوطنية يتوىل املطالبة بحقوق العاملني يف حال مل يتم تطبيق
القانون عليهم.
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أمـا النقـاط السـلبية يف هـذا اإلطـار فتتمثـل بقيـام البنـوك
باحتسـاب عمـوالت قـد تكـون مرتفعـة عـىل الرواتـب املحولة
مـن الجانـب االرسائيـيل ،باإلضافـة إىل التأخري يف دفـع الرواتب
مـن قبـل البنوك العاملة يف فلسـطني إىل العاملني ،وكذلك ميكن

أن يقـوم الجانـب االرسائيـيل بابتزاز السـلطة الوطنية من خالل
عـدم تحويـل رواتب العاملـني كام يحدث يف موضـوع املقاصة،
كذلـك ميكـن أن يتـم احتسـاب رضائـب مـن قبـل وزارة املالية
والتخطيـط عـىل شـكل اقتطاعات عـىل حسـابات العامل.

ﺳــﻌﺪت ﺟــﺪاً ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻜــﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻜــﻢ ﺣــﻮل ﻫــﺬا
اﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻬــﺎم ،واﻟﺘــﻲ ﰲ أﻏﻠﺒﻬــﺎ ﺗﺘﻔــﻖ ﻋــﲆ أن ﻗـﺮار
ﺗﺤﻮﻳــﻞ أﺟــﻮر اﻟﻌــامل اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴني ﰲ إﴎاﺋﻴــﻞ ﻋــﱪ
اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني ﻳﻬــﺪف وﺑﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﳼ
إﱃ ﺣامﻳــﺔ ﺣﻘــﻮق اﻟﻌــامل ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴــام ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﳌﺴــﺘﺤﻘﺎت واﻟﺒــﺪﻻت واﻟﺤــﺪ اﻷدىن ﻣــﻦ اﻷﺟــﻮر،
وﻳﺴــﻬﻢ ﰲ ﺿــامن ﻋــﺪم ﺗﻼﻋــﺐ أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ
اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴــني مبﺴــﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ،وإﺛﺒــﺎت ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ اﻟﺘــﻲ
ﻳﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﴎاﺋﻴــﲇ.

وفيـام يتعلـق بخشـية العـامل مـن وجـود اقتطاعـات مـن
أجورهـم حـال تطبيـق قـرار تحويلهـا عـرب البنـوك ،فإننـي أود
أن أطمـنئ الجميـع مـرة أخـرى بأنه لـن يكون مبقـدور أي جهة
الخصـم مـن هـذه األجـور ،التـي سـتصل لحسـابات العـامل
الشـخصية بشـكل مبـارش مـن أرباب عملهـم ،وأيضاً لـن تكون
هنـاك أيـة كلـف إضافيـة أو ازدواج رضيبي عىل أجـور العامل.
كـام أود أن أشـري إىل امليزات التي سـيحصل عليهـا العامل عند
تحويـل أجورهـم عـرب البنـوك ،مثـل االسـتفادة من التسـهيالت

االئتامنيـة والخدمـات املرصفيـة املتاحـة يف القطـاع املـرصيف
الفلسـطيني ،ال سـيام خدمـات الدفـع اإللكـرتوين التي سـتعمل
عـىل تسـهيل إنجـاز املعامـالت املاليـة بسـهولة ويـرس وأمان.
كـام أن هـذا القـرار سيسـهم يف تحفيـز النمـو االقتصـادي من
خـالل رفـد القطـاع املرصيف باملزيـد من املدخـرات وبالتايل ضخ
املزيـد مـن السـيولة يف االقتصـاد ،وتوجيههـا نحـو القطاعـات
واألنشـطة اإلنتاجيـة ،فضـالً عـن دوره اإليجـايب يف التغلب عىل
مشـكلة فائـض الشـيقل لـدى املصـارف العاملة يف فلسـطني.
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SOS
رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨـﻮك ﰲ ﻓﻠﺴـﻄني-وقع بنـك
اإلسـكان اتفاقيـة تقديـم دعـم مـايل
ملنظمـة قـرى األطفـال  SOSفلسـطني
وذلـك بحضـور السـيد محمد الشـاللدة
املديـر الوطنـي لقـرى األطفـال SOS
فلسـطني والسيد أسـامة حرز ﷲ املدير
اإلقليمـي لبنـك اإلسـكان ،إضافـة إىل
حشـد مـن طاقـم أرسة قـرى األطفـال
 SOSفلسـطني وبنـك اإلسـكان.
تهــدف االتفاقيــة إىل التــربع ملنظمــة
قــرى األطفــال  SOSواملســاهمة يف
كفالــة بيــت مــن بيــوت قــرى األطفــال
 SOSفلســطني ملــدة ســنة كاملــة
وتشــمل هــذه الكفالــة تأمينــات
االحتياجــات الخاصــة مــن مالبــس
وطعــام ومســتلزمات لألطفــال البالــغ
عددهــم  9أطفــال.
أكــد الســيد أســامة حــرز ﷲ عــىل
ســعادته وامتنانــه لهــذه الزيــارة،

مشـريا ً إىل أن مســاهمة البنــك تــأيت مــن
أجــل منــح األطفــال األيتــام واملحرومــني
فرصــة العيــش والنمــو يف أُرس وعائــالت
محبــة وبيئــة أرسيــة ســليمة ليكــربوا
ويصبحــوا أف ـرادا ً مســتقلني معطاءيــن
يــردون جميلهــم لوطنهــم.
مــن جهتــه ،أعــرب املديــر الوطنــي

لقــرى األطفــال  SOSالســيد محمــد
الشــاللدة عــن اعتـزازه بوجــود جهــات
وطنيــة فلســطينية ت ُعنــى برعايــة
وكفالــة األطفــال فاقــدي الســند األرسي.
كــام شــكر إدارة البنــك وخــص بالذكــر
الســيد أســامة حــرز ﷲ لجهــوده يف
امتــام كفالــة البيــت يف قريــة األطفــال
 SOSبيــت لحــم.

2022
حصــل بنــك اإلســكان – فلســطني
عــىل شــهادة االلت ـزام مبعايــري أمــن
املعلومــات وبيانــات بطاقــات
وأنظمــة الدفــع اإللكرتونيــة )PCI
Industry Card Payment)( DSS
،(Standard Security Data
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والصــادرة عــن مجلــس حاميــة
وأمــن بطاقــات الدفــع العاملــي
ومق ّرهــا يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وذلــك بعــد نجــاح
البنــك باجتيــاز جميــع االختبــارات
املطلوبــة مــن قبــل الرشكــة

االستشــارية املقيمــة ،ويعتــرب
بنــك اإلســكان مــن أوائــل البنــوك
العاملــة يف فلســطني التــي حصلــت
عــىل تجديــد متطلبــات الشــهادة
لعام  2022وبالنسخة األحدث.

وأكــد الســيد أســامة حــرز ﷲ
أن البنــك ســيميض قدمــاص
يف االرتقــاء بجــودة خدماتــه
ومنتجاتــه مبــا ينســجم مــع
تطلعــات الجمهــور واحتياجــات
الفئــات كافــة وتحــت إطــار
التزامــه الراســخ باملتطلبــات
واملعايــري التــي تنهــض مبســتويات
األداء وتحقــق أفضــل الســبل يف
الوصــول إىل الخدمــة األمثــل.

 Housing Bank for Trade & FinancePalestine
Almasyoun- Padico House building, Ramallah, Palestine
has been validated by ControlCase and found to be in compliance with requirements
of Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Version 3.2.1 as per Report on
Compliance issued on January 14, 2022
ControlCase is a Qualified Security Assessor (QSA) certified by the PCI Security Standards Council
Please note that this certificate does not substitute for the need to register with the card brands directly in order to be l isted on their websites and for them to
confirm you as compliant per their individual programs.
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2022
انطالقــاً مــن سياســة البنــك الهادفــة لتعزيــز ثقافــة
االدخــار لــدى عمالئــه ومكافأتهــم عــىل والئهــم وثقتهــم،
أطلــق بنــك اإلســكان حملتــه الرتويجيــة الخاصــة
بحســابات التوفــري للعــام  2022تحــت شــعار »خطوتــك
الجايــة أكــري« وتبلــغ قيمــة الجائــزة الكــربى ﻣﻠﻴــﻮن
ﺷــﻴﻘﻞ تقــدم يف نهايــة العــام.
وتقــوم الحملــة الجديــدة عــىل تقديــم جائــزة أســبوعية
طــوال فــرتة الحملــة التــي تنتهــي نهايــة العــام الحــايل،
بقيمــة  10,000شــيقل أســبوعياً لفائــز واحــد ،وجائــزة
بقيمــة  100,000ﺷــﻴﻘﻞ ﺷــﻬﺮﻳﺎً لفائــز واحــد عــدا شــهري
حزيــران وكانــون األول ،وتزيــد قيمــة الجائــزة يف شــهر
حزيـران لتصــل إىل  250,000ﺷــﻴﻘﻞ ولفائــز واحــد ،عــىل
أن تتضاعــف الجائــزة يف نهايــة العــام إىل ﻣﻠﻴــﻮن ﺷــﻴﻘﻞ
ولفائــز واحــد.
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كــام ســيقدم البنــك خــالل الحملــة جوائــز ترضيــة بقيمــة  50,000شــيقل لعــرشة فائزيــن يف شــهر حزي ـران بواقــع  5,000شــيقل
لــكل فائــز وكذلــك  50,000شــيقل لعــرشة فائزيــن يف شــهر كانــون األول بواقــع  5,000شــيقل لــكل فائــز ليكــون اجــاميل جوائــز
الرتضيــة  100,000ﺷــﻴﻘﻞ ،وليصبــح إجــاميل قيمــة الجوائــز املقدمــة مــن بنــك اإلســكان لهــذا العــام  2,320,000ﺷــﻴﻘﻞ ولعــدد
 56فائ ـزا ً.

سـاهم بنـك اإلسـكان برعايـة ودعـم
فعاليـات بطولـة القدس أللعـاب القوى
للعـام  ،2022والتي أقيمت عىل مالعب
مدرسـة بنات ترمسـعيا الثانويـة ،وذلك
بحضور السـيد عبـد الحميـد زايد مدير
فـرع بنك اإلسـكان يف ترمسـعيا ،ومدير
عـام الرتبيـة والتعليـم د .سـهري قاسـم،
ورئيـس قسـم العالقـات العامة األسـتاذ
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أنـور عقـل ،ورئيـس قسـم النشـاطات
األسـتاذ مهند سـامي ومسـؤول النشـاط
الريـايض محمـد سـمحه ،ورئيـس بلدية
ترمسـعيا السـيد اليف أديـب ،ومديـرة
املدرسـة املربيـة عبلـة الكـوك ومجلـس
أوليـاء األمـور ،باإلضافـة اىل عـدد كبـري
مـن أهـايل بلـدة ترمسـعيا والقـرى
املجـاورة.

وأكــد املديــر اإلقليمــي لبنــك اإلســكان
– فــروع فلســطني الســيد أســامة حــرز
ﷲ »أن هــذا الدعــم يــأيت ضمن سياســة
البنــك لدعــم مؤسســات املجتمــع
املحــيل وكافــة نشــاطاتها الرياضيــة
والثقافيــة والتعليميــة«.

رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-عقد
البنــك اإلســالمي العــريب اجتــامع
الهيئــة العامــة الســادس والعرشيــن
يف مدينــة رام ﷲ .وتــرأس االجتــامع
رئيــس مجلــس إدارة البنــك الســيد
رشــدي الغاليينــي ،وبحضــور املديــر
العــام الســيد هــاين نارص ورئيــس
هيئــة الفتــوى والرقابــة الرشعيــة
املوحــدة يف البنــك أ.د .جــامل
الكيــالين ،وبحضــور عــدد مــن
الشــخصيات االعتباريــة والرســمية.
وصادقــت الهيئــة العامــة عــىل
توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة
 4,000,000دوالر وبنســبة %4.36
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مــن القيمــة االســمية للســهم،
وعــىل توزيــع أســهم مجانيــة بقيمــة
 4,500,000دوالر/ســهم بنســبة
 %4.90مــن القيمة االســمية للســهم
عــىل املســاهمني حامــيل الســهم
حتــى مســاء يــوم ،2022/4/17
واملوافقــة عــىل رصف مكافــأة
الســادة أعضــاء مجلــس إدارة البنــك
عــن العــام  ،2021وقــد تــم إبــراء
ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن
الســنة املنتهيــة يف 2021/12/31
وفقــاً ألحــكام القانــون.
وأكــد املديرالعــام الســيد هــاين
نــارص أن البنــك اإلســالمي العــريب

حقــق نتائــج مميــزة خــالل العــام
 ،2021حيــث اســتطاع زيــادة
حصتــه الســوقية يف الســوق املــرصيف
الفلســطيني لتصــل إىل  %8يف جانب
األصــول ،و  %8.6يف جانــب الودائــع
و  %9.4للتمويــالت .وأســتطاع
البنــك أيضـاً رفــع موجوداتــه خــالل
العــام  2021مبقدار 180مليــون
دوالر لتبلــغ مــا يقــارب 1.737
مليــار دوالر وبنســبة منــو بلغــت
 ،%11.5كــام شــهد منــوا ً يف ودائــع
العمــالء مبقــدار  123مليــون دوالر
وبنســبة  %9.5لتصــل إىل مــا يقارب
مــن  1.420مليــار دوالر.

قــام البنــك اإلســالمي العــريب برعايــة املؤمتــر الــدويل
الثالــث للتعلــم والتعليــم الرقمــي والــذي أقيــم يف
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،ويهــدف املؤمتــر إىل حــث
الباحثــني واألكادمييــني للعمــل عــىل توظيــف وتطويــر
التكنولوجيــا يف مجــال التعليــم والتعلــم محلي ـاً وعاملي ـاً
لتقديــم أحــدث الدراســات واملامرســات والتجــارب.
ورصح املدير العام السيد هاين نارص أن رعاية البنك لهذا
املؤمتر تأيت ضمن املسؤولية االجتامعية ،حيث يحرص
البنك أن يحتل دامئاً مراكز متقدمة يف مساهمته املجتمعية ويف مقدمتها القضايا املتعلقة بالتعليم والصحة ومحاربة الفقر.
وأضــاف أن البنــك مســتمر يف املثابــرة والســعي مــن أجــل تحقيــق اس ـرتاتيجيته وأهدافــه املرســومة وتطويــر املنتجــات املرصفيــة
اإلســالمية لتلبيــة احتياجــات عمالئــه والحفــاظ عــىل حقــوق مســاهميه ،مؤكديــن يف الوقــت ذاتــه عــىل التزامنــا يف دفــع العجلــة
االقتصاديــة والتنمويــة كرشيــك للقطاعــني الخــاص والعــام مــن أجــل رفعــة وازدهــار وطننــا الحبيــب.

QR
أطلــق البنــك اإلســالمي العريب خدمــة الدفــع عــرب نقــاط البيــع مــن خــالل اســتخدام رمز اإلســتجابة الرسيــع »  ، «code QRوالتــي
متكــن عمــالءه مــن الدفــع الفــوري للتجــار بــكل ســهولة ورسعــة وأمــان ومبجــرد توجيــه كام ـريا الهاتــف املحمــول إىل الرمزعــىل
جهــاز نقــاط البيع ) (S.O.Pلــدى التاجــر.
وميكن الوصول إىل خدمة الدفع عن طريق رمز اإلستجابة
»  «code QRعن طريق استخدام تطبيق املوبايل بانك
الخاص بالبنك اإلسالمي العريب قبل تسجيل الدخول أو
بعده ،وتعمل هذه الخدمة عىل تسهيل عملية الدفع
عرب نقاط البيع من خالل أداة رسيعة وآمنة دون الحاجة
الستخدام النقد أو بطاقات الدفع املسبق ما يوفر الوقت
والجهد عىل العمالء والتجار.
ويــأيت إطــالق هــذه الخدمــة ضمــن اســتمرارية البنــك يف
تطويــر خدماتــه املرصفيــة وتعزيــز الخدمــات اإللكرتونية
لتوجــه البنــك نحــو الرقمنــة املرصفيــة ملــا لهــا مــن تأثــر إيجــايب عــىل تســهيل حيــاة العمــالء ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ،مبــا
يضمــن أمــان املعامــالت املاليــة واســتمرارية سالســة العمــل.
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يعــد مؤمتــر أيــويف أحــد أهــم املؤمتـرات يف صناعــة املاليــة اإلســالمية العامليــة ،حيــث يناقــش أحــدث االتجاهــات يف مجــال املاليــة
اإلســالمية مبــا يتفــق مــع أحــكام الرشيعــة ،وتعتــرب هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة االســالمية -أيــويف )ِ(AAOIFI
إحــدى أبــرز املنظــامت الدوليــة غــري الربحيــة الداعمــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية.
وأكـد املديـر العـام للبنـك اإلسـالمي العـريب
السـيد هـاين نـارص عـىل أهمية هـذا املؤمتر
الـذي يسـاهم يف خلـق بيئـة مالمئـة يتفاعل
معهـا املشـاركون ملناقشـة القضايـا الراهنـة
التـي تتعلـق بالجوانـب الرشعيـة والرقابيـة
والتطبيقـات املرصفيـة يف مجـال العمليـات
املاليـة واملرصفيـة اإلسـالمية والعمـل عـىل
إيجـاد بدائـل رشعيـة للمعامـالت املرصفيـة
التقليديـة واقـرتاح مخارج وحلـول للعقبات
التـي تواجـه الصناعـة املرصفيـة اإلسـالمية
ونـرش الوعـي املعـريف بأصـول هـذه
الصناعة بشـكل عـام.

12

ﺣﻘــﻖ اﻟﺒﻨــﻚ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻌــﺮيب
أرﺑﺎﺣــﺎً ﺻﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﴬﻳﺒــﺔ
ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ  3,608,326دوﻻراً
ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ
اﻟﻌــﺎم  ،2022ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺄرﺑــﺎح
ﺑﻠﻐــﺖ  3,222,196دوﻻراً ﻟﻠﻔــﱰة
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم اﳌــﺎﴈ ،ﻣﺤﻘﻘ ـﺎً
ﺑﺬﻟــﻚ منــﻮاً ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،%12وﻳﻌــﻮد
ذﻟــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴــﴘ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﳌﻠﺤﻮظ
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ﰲ إﻳــﺮادات اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﻋــﲆ ﺻﻌﻴــﺪ اﳌــﺆﴍات اﳌﺎﻟﻴــﺔ
اﻷﺧــﺮى ،ﻓﻘــﺪ وﺻﻠــﺖ ﻣﻮﺟــﻮدات
اﻟﺒﻨــﻚ إﱃ  1,730,735,482دوﻻراً،
ﻓﻴــام ﺑﻠــﻎ إﺟــامﱄ وداﺋــﻊ
اﻟﻌﻤــﻼء 1,429,442,767دوﻻراً،
ﰲ ﺣــني ﺑﻠــﻎ رﺻﻴــﺪ
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻼت اﻻﺋﺘامﻧﻴــﺔ اﳌﺒــﺎﴍة
إﱃ  1,007,022,183د وﻻر اً،

ﻟﻴﺤﺎﻓــﻆ اﻟﺒﻨــﻚ ﻋــﲆ ﺣﺼﺼــﻪ
اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ اﳌﻤﻴــﺰة وﻣﺘﺎﻧــﺔ أداﺋــﻪ
اﳌــﺎﱄ ،ﻓﻌــﲆ ﺻﻌﻴــﺪ اﳌﻮﺟــﻮدات
ﺑﻠﻐــﺖ ﺣﺼﺘــﻪ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺣــﻮاﱄ ،%8
وﻋــﲆ ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻼت اﳌﺒــﺎﴍة
وﺻﻠــﺖ ﺣﺼﺘــﻪ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺣــﻮاﱄ
 %9.3وأﻣــﺎ ﻋــﲆ ﺟﺎﻧــﺐ وداﺋــﻊ
اﻟﻌﻤــﻼء ﻓﻘــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ﺣﺼــﺔ اﻟﺒﻨــﻚ
اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺣــﻮاﱄ .%8.6

رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني -انطالقـاً مــن اسـرتاتيجية
ورؤيــة البنــك املســتقبلية والهادفــة إىل تقديــم أفضــل
الخدمــات املرصفيــة املتميــزة ،وقــع اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﻘــﺎري
اﳌــﴫي اﻟﻌــﺮيب وﴍﻛــﺔ أﻛــﺮم ﺳــﺒﻴﺘﺎين وأوﻻده
اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﳌﺤــﺪودة اتفاقيــة تعــاون مشــرتك.
تهــدف االتفاقيــة إىل إنشــاء عالقــة بــني الطرفــني
للتيســري عــىل عمــالء البنــك بالحصــول عــىل منتجــات

الرشكــة بتســهيالت منافســة ،وجــرى التوقيــع يف
مقــر رشكــة ســبيتاين يف مدينــة القــدس ووقعهــا عــن
البنــك اﳌﺪﻳــﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ اﻟﺴــﻴﺪ /اﺳــﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒــﺎدي،
وعــن جانــب الرشكــة اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي اﻟﺴــﻴﺪ /ﻣــﺎزن
أﻛــﺮم ﺳــﺒﻴﺘﺎين .وأشــاد الســيد مــازن ســبيتاين بالــدور
التاريخــي للبنــك العقــاري يف فلســطني ،منوهــا إىل أن
اتفاقيــة التعــاون تدعــم الرشاكــة وبنــاء جســور بــني
الطرفــني.
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وقــع اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻌﻘــﺎري اﳌــﴫي اﻟﻌــﺮيب وﴍﻛــﺔ اﻳــﺰي ﻻﻳــﻒ ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﻖ واﻟﱪﻣﺠﻴــﺎت اتفاقيــة تعــاون
مشــرتك ،بحيــث تهــدف االتفاقيــة إىل إنشــاء عالقــة بــني الطرفــني لســهولة تقديم أفضــل أســعار املنتجات
اإللكرتونيــة لعمــالء البنــك ،وجــرى التوقيــع يف مقــر البنــك مبدينــة نابلــس ووقعهــا عــن البنــك ﻣﺪﻳــﺮ
ﻓــﺮع ﻧﺎﺑﻠــﺲ اﻟﺴــﻴﺪ  /ﺟــامل اﻟــﱪق ،وعــن جانــب الرشكــة مديــر عــام الرشكــة اﻟﺴــﻴﺪ /ﻣﻄﻴــﻊ ﺷــﻌﺒﺎن.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-منحت مجلــة انرتناشــونال
فاينانــس العامليــة ) (International Financeالبنــك
اإلســالمي الفلســطيني جائــزيت »أفضــل بنــك إســالمي«
و »أفضــل بنــك يف مجــال املســؤولية املجتمعيــة« يف
فلســطني عــن العــام .«2021
وجاء حصول البنك عىل الجائزتني بعد عملية تقييم وفق
أفضل املعايري املتبعة لقياس األداء قامت بها املجلة من
قبل محرريها املختصني يف العمل املايل واملرصيف.
وتســلم مديــر عــام البنــك اإلســالمي الفلســطيني د.
عــامد الســعدي الجائزتــني خــالل حفــل أقامتــه املجلــة يف
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ديب بحضــور الع ـرشات مــن مــدراء البنــوك واملؤسســات
املاليــة حــول العــامل.
وقــال الســعدي إن البنــك يفتخــر برتشــيحه للعديــد مــن
الجوائــز يف كل عــام مــن خالل مؤسســات ومجــالت مالية
عــىل مســتوى العــامل ،وذلــك تأكيــدا ً عــىل متيــزه وتطــوره
املســتمر ،مشــريا ً إىل أن الحصــول عــىل هــذه الجوائــز
يــأيت نتــاج اتبــاع املعايــري الفضــىل للحوكمــة والتميــز
املؤســيس وتطبيقــاً لإلطــار االســرتاتيجي املعتمــد مــن
مجلــس اإلدارة وتحــت إرشاف هيئــة الرقابــة الرشعيــة.

2022-2021
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبنك اإلسالمي
الفلسطيني أسامء الفائزين مبسابقة »جائزة البنك اإلسالمي
الفلسطيني للبحث العلمي للعام .«2022-2021
جــاء ذلــك خــالل حفــل نظّمتــه الــوزارة والبنــك يف مقــر
املعهــد الوطنــي للتدريــب الرتبــوي ،برعايــة ومشــاركة وزيــر
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي أ .د .محمــود أبــو مويــس.

يُشــار إىل أن الجائــزة تهــدف لتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي
وطنيــاً ،وتعزيــز الرشاكــة بــني القطاعــني األكادميــي الخــاص
يف مجــاالت البحــث العلمــي ،وتشــجيع ودعــم الباحثــني يف
الجامعــات الفلســطينية إلجــراء أبحــاث أصيلــة ومتميــزة،
وتجويــد مخرجــات البحــث العلمــي للمســاهمة يف التنميــة
املســتدامة ،ومتكــني البحــث يف مجــال االســتجابة للطــوارئ
والتحــول التكنولوجــي.

وشارك البنك يف الفعاليات السنوية الخاصة باملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية  CIBAFIوالتي تضمنت مجموعة
من الندوات حول قضايا التحول الرقمي ،باإلضافة الجتامع خاص مبجموعة عمل االبتكار والتكنولوجيا ،فيام اختُتمت الفعاليات
بعقد اجتامع الجمعية العمومية غري العادي واجتامع الجمعية العمومية الثاين والعرشين مبشاركة مدير عام البنك الدكتور عامد
السعدي والتي جرى فيها اعتامد التعديالت املقرتحة يف النظام األسايس للمجلس العام من قبل األعضاء وإطالق الخطة االسرتاتيجية
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املحدثة للفرتة  2025-2022باإلضافة لدليل االستدامة للمؤسسات املالية
اإلسالمية وغريها من القضايا األخرى.
كـام شـارك البنـك يف املؤمتـر الـدويل لهيئـة املحاسـبة واملراجعـة
للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية  AAOIFIممثـ ًال برئيـس هيئـة الرقابـة
الرشعيـة الدكتـور عـالء رزيـة وعضـو الهيئـة الدكتـور أميـن جويلـس،
وذلـك بحضـور كوكبـة مـن علـامء الرشيعـة اإلسـالمية وكبـار ممثـيل
البنـوك املركزيـة والهيئـات الرقابيـة واإلرشافيـة واملؤسسـات املاليـة
ورشكات املحاسـبة والتدقيـق وغريهـا مـن الجهـات مـن مختلـف أنحاء
العـامل.

قدم البنك اإلسالمي الفلسطيني رعايته
لفعاليات »اليوم املرصيف« الذي أقيم
يف حرم الجامعة العربية األمريكية
وذلك يف إطار جهود التوعية بالخدمات
املرصفية وأهمية مواكبة التحول
الرقمي مبا يشمل تعزيز وعي املجتمع
بالتكنولوجيا املالية.
ٍ
مبعرض
وافتتحت فعاليات اليوم املرصيف
38

شاركت فيه عدد من البنوك ومؤسسات
اإلقراض ورشكات الدفع االلكرتوين ،والتي
عرضت خدماتها للطلبة والحضور ،كام
تضمنت الفعاليات عددا ً من ورش
العمل تناولت مواضيع التحول الرقمي
والتكنولوجيا املالية ،إىل جانب يوم
توظيفي للطلبة الخريجني وأنشطة
تفاعلية مع الحضور.

وشــكل اليــوم املــرصيف منصــة توظيــف
التقــى فيهــا الخريجــون مــع البنــوك
والــرشكات لتمكينهــم مــن االنخــراط
يف ســوق العمــل ،وذلــك مــن خــالل
يــوم التوظيــف الــذي جــرى تنظيمــه
لخريجــي كليــة العلــوم اإلداريــة يف
الجامعــة الســتقطابهم لفــرص عمــل
تالئــم تخصصاتهــم ومهاراتهــم.

5

2022
رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨـﻮك ﰲ ﻓﻠﺴـﻄني -أعلن
مـرصف الصفـا ضمـن حملـة جوائز
حسـابات التوفـري »ربحـك وفـري
مـع حسـابات التوفـري« ،عـن الفائز
بسـيارة هايـربد Hyundai 2022
 ،Ioniqوالتـي كانـت مـن نصيـب
السـيد يحيـى أحمد محمـود حامد
املدخـر لـدى مـرصف الصفـا فـرع
البـرية ،حيـث تـم السـحب عـىل

الجائـزة يف مقـ ّر اإلدارة العامـة
ملـرصف الصفـا يف املاصيـون بـرام
ﷲ بطريقـة آليـة عـرب الحاسـوب
لجميـع الحسـابات التـي تنطبـق
عليهـا رشوط الحملـة.
وقــال املديــر العــام ملــرصف الصفــا
الســيد نضــال الربغــويث ،مهنئــاً
الفائــز بالجائــزة بعــد تســليم

Hyundai Ioniq

الجائــزة» ،نبــارك للفائــز بالســيارة
األوىل ضمــن حملتنــا الجديــدة،
ونؤكــد أننــا نســعى دامئــا لنكــون
عنــد ثقــة عمالئنــا« ،موضحــاً
حــرص املــرصف عــىل ســعيه الدائم
لتحقيــق اســرتاتيجيته الهادفــة إىل
تقديــم خدمــات مرصفيــة مميــزة
لعمــالء املــرصف يف مختلــف
املناطــق.
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وأضــاف الربغــويث» ،حمالتنــا
لحســابات التوفــري تــأيت مــن بــاب
حــرص املــرصف عــىل التواصــل
املســتمر مــع عمالئــه« ،مش ـريا ً إىل
أنهــا ستســهم يف تعزيــز ثقافــة
االدخــار لــدى عمــالء املــرصف،
الــذي بــدوره يســهم يف تحقيــق
األمــان املســتقبيل للفــرد وإنعــاش
االقتصــاد الوطنــي ،فضــ ُال عــن
االســتفادة التــي ســيحققها العميــل
مــن الخدمــات املرصفيــة التــي
يقدمهــا مــرصف الصفــا«.
ونــوه إىل أن املشــاركة يف الحملــة
تضمــن فتــح حســاب توفــري يف
أحــد فــروع املــرصف املنتــرشة يف
املحافظــات بقيمــة  100دوالر أو

مــا يعادلهــا مــن العمــالت األخــرى
كحــد أدىن ،مــع ازديــاد فرصــة
الربــح مــع كل  100دوالر إضــايف
وكل شــهر ميــيض عــىل فتح حســاب
التوفــري مــن بدايــة الحملــة.
مــن جهتــه ،عــرب الســيد يحيــى
أحمــد محمــود حامــد عن ســعادته
بالجائــزة ،مقدمــاً شــكره ملــرصف
الصفــا ،حيــث أثنــى عــىل خدمــات
املــرصف وحــث املواطنــني عــىل
فتــح حســابات لديهــم لالســتفادة
مــن حمالتــه وخدماتــه املتنوعــة.
ويعــد هــذا الســحب األول مــن
بــني الســحوبات عــىل عــدد مــن
الجوائــز املختلفــة ،تتمثــل يف أربــع

ســيارات متبقيــة ،إضافــة إىل جوائز
ماديــة مــن ضمنهــا جائــرة بقيمــة
 250,000شــيقل ،و 500,000شيقل
حتــى نهايــة العــام ،وجوائــر بقيمــة
 5,000شــيقل التــي يتــم الســحب
عليهــا بشــكل شــبه أســبوعي.
ويســتهدف البنــك مــن خــالل هذه
الحملــة عمــالءه الحاليــني والجــدد
ممــن تنطبــق علهــم الــرشوط ،إذ
تســتمر الحملــة حتــى نهايــة العــام
 ،2022وتصــل قيمــة الجوائــز إىل
مليــون و 750ألــف شــيقل .كــام
متتــاز هــذه الحملــة بــرشوط ســهلة
ومريحــة وفــق أحــكام الرشيعــة
اإلســالمية.

CIBAFI
نــال مــرصف الصفــا ثقــة الهيئــة
العامــة لـــ ) (CIBAFIبتعيينــه عضــوا ً
يف مجلــس إدارة املجلــس العــام لبنــوك
واملؤسســات املاليــة االســالمية يف العــامل
) (CIBAFIللــدورة الحاليــة والتــي
متتــد للســنوات الخمــس القادمــة.
يُذكــر أن الصفــا كان قــد أتــم انتخابــه
40

عضــوا َ يف مجلــس اإلدارة الســابق للفرتة
) ، ( 2022-2017وهــذا يؤكــد عــىل
اإلضافــات التــي متكــن املــرصف مــن
تحقيقهــا عــىل مــدى األعــوام الخمســة
جســد
يف عضويتــه الســابقة ،حيــث َ
املــرصف رؤيــة املصــارف االســالمية يف
فلســطني وتطلعاتهــا.

علــامً ان املــرصف كان ســ َباقاً يف
طــرح منتجــات وخدمــات مرصفيــة
إســالمية تحــايك حاجــة العمــالء
وتطلعاتهــم وفــق أحــكام الرشيعــة
االســالمية ،إذ يعتــرب املجلــس مظلــة
رســمية للصناعــة املاليــة اإلســالمية
عــىل مســتوى العــامل وهــو الجهــة التــي

تعنــى بتطويــر الصريفــة اإلســالمية
وتعزيــز حضورهــا يف األســواق العامليــة،
ويعــد كعضــو تابع ـاً ملنظمــة التعــاون
اإلســالمي  OICومق ّره يف مملكــة
البحريــن ،ويعــد مــرصف الصفــا أول
بنـ ٍ
ـك فلســطيني يعـ ّزز موقــع فلســطني
عــىل خريطــة الصريفــة اإلســالمية
العامليــة مــن خــالل نشــاطه وفــوزه
لعضويــة مجلــس إدارة الـــ  CIBAFIيف
الــدورة الســابقة
ويضم املجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية  CIBAFIيف عضويته
حوايل  130مؤسسة مالية يف  30دولة،
ويهدف املجلس العام إىل دعم وتطوير
صناعة الخدمات املالية اإلسالمية التي
تحقق االقتصاد الحقيقي ومقاصد
الرشيعة من خالل متثيلها والدفاع عنها
فيام يخص السياسات الرقابية واملالية
واالقتصادية التي تصب يف املصلحة
العامة لألعضاء.
وقــال مديــر عــام مــرصف الصفــا
الســيد نضــال الربغــويث إن نيــل
عضويــة املجلــس العــام للبنــوك
واملؤسســات املاليــة اإلســالمية يــأيت
ترجمــ ًة لرؤيــة مجلــس إدارة مــرصف
الصفــا والــذي انطلــق يف أيلــول مــن
عــام  2016يف فلســطني ولتوجهــات
ســلطة النقــد الفلســطينية لتطويــر

الصريفــة اإلســالمية وفــق املعايــري
العامليــة الحديثــة ،إذ يســعى املــرصف
إىل أن يكــون رائــدا ً يف تقديــم الخدمات
املرصفيــة املتطــورة واملتوافقــة وفــق
أحــكام الرشيعــة اإلســالمية يف الوطــن،
واملســاهمة يف تطويــر مفهــوم الصريفــة
اإلســالمية يف فلســطني ،إىل جانــب
ترســيخ موقــع قطــاع الصريفة اإلســالمية
عــىل مســتوى العــامل ،كــام يعكــس
االحتفــاظ بعضويتــه يف مجلــس اإلدارة
املركــز املتميّــز الــذي يتمتــع بــه مرصف
الصفــا عــىل خارطــة الصريفــة اإلســالمية
يف املنطقــة ،وقدرتــه عــىل بنــاء عالقــات
ورشاكات مــع املصــارف اإلســالمية يف
العــامل رغــم حداثــة نشــأته.

ويُعد املجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية  CIBAFIأحد املنظامت
واللبنات الرئيسة يف البنية املالية
اإلسالمية التابعة ملنظمة التعاون
االسالمي ،كام يضم أهم الفاعلني يف
السوق املالية اإلسالمية ،ومؤسسات
دولية متعددة األطراف ،إضاف ًة إىل
مؤسسات وجمعيات مهنية يف صناعة
الصريفة اإلسالمية عىل رأسها البنك
االسالمي للتنمية ومجموعة الربكة
االسالمية.

وأوضــح الربغــويث أن هــذه الخطــوة
ســتعزز عمليــة تبــادل الخــربات
واملهــارات بــني البنــوك واملصــارف
اإلســالمية عــىل مســتوى العــامل،
وتعريــف املؤسســات املاليــة عامليــاً
عــىل التجــارب الناجحــة يف فلســطني،
وإضافــة خــربات جديــدة يف خدمــات
الصريفــة اإلســالمية ،إضافــة إىل أن هــذه
العضويــة ســتمكّن قطــاع الصريفــة
االســالمية يف فلســطني مــن الحصــول
عــىل الــدورات التدريبيــة التــي يُقــدم
املجلــس العــام لتطويــر هــذا القطــاع
بخــربات عامليــة يشــهد لهــا بالكفايــة
وعــىل مســتوى العــامل.
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أﺳﺒﻮﻋﻴO

ﺷﻬﺮﻳO

5,000

ﺷﻴﻘﻞ  20Xﺟﻮاﺋﺰ ﺗﺮﺿﻴﺔ

اﻓﺘﺢ أو ﱢ
ﻏﺬ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  200دﻳﻨﺎر )أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أو اﻟﺸﻴﻘﻞ( ﻟﻔﺮﺻﺔ رﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﺟﺎﺋﺰة ﻛﺒﺮى ﺳﻨﻮﻳﺔ )ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن ا@ول( ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ ،وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  250,000ﺷﻴﻘﻞ ،و 7ﺟﻮاﺋﺰ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 100,000ﺷﻴﻘﻞ ،و 27ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  10,000ﺷﻴﻘﻞ ،و 20ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺮﺿﻴﺔ )ﺣﺰﻳﺮان وﻛﺎﻧﻮن ا@ول( ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  5,000ﺷﻴﻘﻞ.
 ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2022/4/1وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2022/12/31 ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ.ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺮوع ﺑﻨﻚ ا]ﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
 ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺤﻤﻠﺔّ
 ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﻚ. -اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺧﺎﺿﻌﺔ @ﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-وقع
بنــك القاهــرة عــامن وبنــك االســتثامر
األورويب ،اتفاقيــة لدعــم املنشــآت
الصغــرية واملتوســطة واملشــاريع
الرياديــة ،مــن خــالل متويــل بقيمــة 22
مليــون دوالر أمريــيك.
جـاء ذلـك خـالل احتفاليـة افتتـاح
مكتـب بنـك االسـتثامر األورويب يف
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ،التـي
عقـدت يف مدينـة رام ﷲ ،بحضـور
معـايل وزيـر االقتصـاد الفلسـطيني

السـيد خالـد العسـييل ،ومعـايل محافظ
سـلطة النقـد الدكتـور فـراس ملحـم،
وعطوفـة نائـب محافـظ سـلطة النقـد
السـيد محمـد منـارصة ،ورئيـس بنـك
االسـتثامر األورويب السـيد ويرنـر هوير،
ونائبة رئيس البنك السـيدة جيلسـومينا
فيجليـويت ،وممثـل االتحـاد األورويب
السـيد سـفني كون فـون بورغسـدورف.
متثــل هــذه االتفاقيــة تعاوناً اسـرتاتيجياً
بــني بنــك االســتثامر األورويب ،الــذي
يعــد أكــرب بنــك دويل عــام يف العــامل

واململــوك مــن قبــل  27دولــة يف
االتحــاد األورويب وبنــك القاهــرة عــامن،
والــذي يعــد مؤسســة ماليــة رائــدة عىل
املســتوى اإلقليمــي.
ومــن املتوقــع أن تســتفيد املنشــآت
الفلســطينية الناشــطة يف مختلــف
القطاعــات االقتصاديــة مــن التمويــل
الجديــد البالــغ  22مليــون دوالر
أمريــيك ،وميكنهــا الحصــول عــىل قروض
مــن خــالل فــروع بنــك القاهــرة عــامن
املنتــرشة يف كافــة أنحــاء الوطــن.
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قــدم بنــك القاهــرة عــامن دعمــه للنــادي األرثوذكــيس
يف القــدس ،مــن أجــل املســاهمة يف اقامــة يــوم ترفيهــي
لألطفــال وفعاليــات عيــد الفصــح لســنة .2022
وهــدف الحفــل إىل ادخــال البهجــة لقلــوب اأطفــال ،وتخلــل
الحفــل فعاليــات ترفيهيــة لألطفــال.
ويســعى بنــك القاهــرة عــامن ،إىل تكريــس أوارص الرشاكــة
والتعــاون مــع مختلــف مؤسســات املجتمــع ،وتعزيــز دورهــا
املجتمعــي واإلنســاين ،ويعتــرب البنــك املســؤولية االجتامعيــة
جــزءا ً ال يتجــزأ مــن خطتــه االس ـرتاتيجية التــي تقــع عــىل
عاتقــه تجــاه القطاعــات التــي تحتــاج الدعــم.

قــدم بنــك القاهــرة عــامن دعــامً
ملنتخــب فلســطني للكيــك بوكســينغ،
للمشــاركة يف بطولــة كأس العــامل
للكيــك بوكســينغ املقامة يف اســطنبول،
ويبلــغ عــدد العبــي املنتخــب ثالثــني
رياضيــاً.
ويــأيت دعــم املنتخــب الفلســطيني مــن
قبــل بنــك القاهــرة عــامن ،يف إطــار
دعــم الشــباب والرياضــة الفلســطينية،
ومــن بــاب املســؤولية املجتمعيــة
التــي تعــد مــن أهــم قيــم البنــك.
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أﻋﻠــﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻘﺎﻫــﺮة ﻋــامن ﻋــﻦ
اﻟﻔﺎﺋــﺰة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺑﺤﻤﻠــﺔ
»ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ وﻓــﺮت ﺗﻼﻗــﻲ« ،واﻟﺘــﻲ
ﺗﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ  50.000دوﻻر،
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺠﺎﺋــﺰة ﻣــﻦ ﻧﺼﻴــﺐ
ﻓﺎﻳــﺰة ﺷــﺎﻫني ﻋﺒــﺪ اﻟﺤــﻲ ﻣﺮﻗــﻪ،
اﳌﺪﺧــﺮة ﻟــﺪى ﻓــﺮع وادي اﻟﺘﻔــﺎح-
اﻟﺨﻠﻴــﻞ.

وﻋــﱪت اﻟﻔﺎﺋــﺰة ﻋــﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ
اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﺋــﺰة ،ﻗﺎﺋﻠــﺔ إﻧﻬــﺎ
ﺳــﻌﻴﺪة ﺟــﺪاً ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺟــﺰء ﻣــﻦ
أﴎة ﺑﻨــﻚ اﻟﻘﺎﻫــﺮة ﻋــامن ،ﺣﻴــﺚ
أﻧﻬــﺎ ﻣﺪﺧــﺮة ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﻨــﺬ
أﻛــرث ﻣــﻦ  25ﻋﺎﻣ ـﺎً ،ﻛــام ﺷــﻜﺮت
اﻟﺒﻨــﻚ ﻋــﲆ ﺣﻤﻼﺗــﻪ اﻟﺪامئــﺔ
واﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻟﻌﻤﻼﺋــﻪ واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻴــﺢ

اﻟﻔــﺮص أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻟﻠﻔــﻮز
ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋــﺰ اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ.
وﺗﺴــﻌﻰ ﺣﻤﻠــﺔ »ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ وﻓــﺮت
ﺗﻼﻗــﻲ« إﱃ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤــﻼء
واﳌﻮاﻃﻨــني ﻋــﲆ ﻓﺘــﺢ ﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﺗﻮﻓــري وﺗﻐﺬﻳــﺔ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
واﻟﺪﺧــﻮل ﰲ اﻟﺴــﺤﺐ ﻋــﲆ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ.

شــارك بنــك القاهــرة عــامن يف اليــوم املــرصيف الــذي
عقــد يف الجامعــة األمريكيــة بجنــني ،والــذي يهــدف
إىل تعريــف الطلبــة واملوظفــني عــىل أهــم الخدمــات
املاليــة اإللكرتونيــة التــي تقدمهــا البنــوك الفلســطينية.
حيــث عــرض بنــك القاهــرة عــامن أهــم خدماتــه املالية،
ومزايــا الخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة ،لتعريــف
الطلبــة بأهميــة مواكبــة التحــول الرقمــي يف فلســطني،
ونــرش الوعــي يف مجــال التكنولوجيــا املاليــة بــني جيــل
الشــباب ،كــام شــارك يف زاويــة التوظيــف املقامــة ضمــن
اليــوم املــرصيف.
يذكــر أن بنــك القاهــرة عــامن يــويل اهتاممــاً خاصــاً
لفئــة الشــباب ،حيــث أطلــق برنامج  GOللشــباب ،وهو
عبــارة عــن حســاب مــرصيف يســتهدف الفئــة العمريــة
للشــباب مــن ســن  22وحتــى  30عامـاً يتضمــن جملــة
مــن الخدمــات واملزايــا البنكيــة ،التــي تلبــي احتياجاتهم
وتتوافــق مــع متطلبــات ومنــط حياتهــم.
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SOS

رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-نظم
البنــك العــريب يف فلســطني مؤخــرا ً
إفطــارا ً جامعيــاً ملجموعــة مــن
موظفيــه مــع األطفــال واملوظفــني
العاملــني يف قــرى األطفــال SOS
يف بيــت لحــم ،حيــث اجتمــع عــىل
مائــدة اإلفطــار الرمضانيــة مــا يزيــد
عــن  140شــخصاً بحضــور الســيد
جــامل حــوراين ،مديــر منطقــة
فلســطني يف البنــك العــريب والســيد
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محمــد الشــاللدة ،املديــر الوطنــي
لقــرى األطفــال  SOSفلســطني
ووفــد مــن موظفــي البنــك العــريب
وطاقــم قــرى األطفــال SOS
فلســطني.
ويــأيت هــذا اإلفطــار ضمن األنشــطة
املجتمعيــة الهادفــة التــي يشــارك
بهــا موظفــو البنــك ،واســتكامالً
للتعــاون مــع قــرى األطفــال SOS
الــذي تــم مؤخــرا ً برعايــة أحــد

بيــوت القريــة ،وذلــك ضمــن
محــور التعــاون املجتمعــي والعمــل
التطوعــي لربنامــج »معــا« الخــاص
باملســؤولية االجتامعيــة للبنــك
العــريب والــذي يدعــم النشــاطات
واملبــادرات املجتمعيــة الهادفــة اىل
تعزيــز قيــم التكافــل االجتامعــي
وتقديــم الدعــم لفاقــدي الرعايــة
االرسيــة.

كام نظم البنك العريب إفطارا ً رمضانياً
ملسني بيت األجداد يف أريحا مبشاركة
متطوعني من موظفيه ضمن اهتامماته
بتنفيذ نشاطات مجتمعية هادفة
وباألخص خالل الشهر الفضيل.
نظــم هــذا النشــاط يف مقــر مركــز بيــت
األجــداد يف مدينــة أريحــا لـــ  58مســناً

ومســنة مبشــاركة موظفــني مــن البنــك
العــريب ووزارة التنميــة االجتامعيــة
الذيــن بدورهــم شــاركوا املســنني
اإلفطــار ،باإلضافــة إىل مشــاركتهم
أجــواء الفــرح ضمــن فقــرة ترفيهيــة
نظمــت بهــذه املناســبة .إضافــة إىل
تقديــم كســوة العيــد لنــزالء املركــز.

بــدوره ،شــكر مديــر املركــز أرسة البنــك
العــريب عــىل هــذه اللفتــة الكرميــة التي
كان لهــا األثــر الكبــري يف إدخــال البهجــة
والــرسور يف نفــوس املســنني ،كــام أشــاد
مبشــاركة موظفــي البنــك العــريب التــي
كانــت مميــزة مبشــاعرهم الصادقــة يف
التعامــل مــع املســنني.

وﻗّﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮيب ﻣﺆﺧﺮاً اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
واﳌﻤﻴﺰة وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﳌﻌﺘﻤﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺮيب ﺑﺮميﻴﻮم اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺌﺔ اﳌﻬﻨﻴني.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ مبﻘﺮ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮيب ﰲ ﻓﻠﺴﻄني ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮوان ﺻﻘﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮيب ﻓﻠﺴﻄني واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻴﺴﻮن إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
ﻧﻘﻴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

تزامن ـاً مــع فعاليــات األســبوع املــرصيف
لألطفال والشــباب للعــام  ،2022وضمن
اســرتاتيجيته التوعويــة والتثقيفيــة
لطلبــة املــدارس والجامعــات ،نظــم
البنــك العــريب عروضــاً مرسحيــة
تثقيفيــة توعويــة لطلبــة املــدارس

شــملت التعــرف عــىل الخدمــات
البنكيــة املتنوعــة التــي يقدمهــا البنــك
والتــي تســتهدف املعتمديــن مبختلــف
األعــامر ،كــام تــم تعريــف الطلبــة
بحســابات التوفــري التــي يقدمهــا البنــك
وتعريفهــم بأهميــة ميــزة االدخــار.

وتــم اســتضافة عــدد مــن طلبــة
جامعــة بريزيــت خــالل عــدة لقــاءات
نظمــت بفــرع الخدمــة الذاتيــة يف
الطــرية ملنحهــم الفرصــة للحصــول
عــىل صــوره واضحــة وعمليــه بالربامــج
البنكيــة والتــي متكنهــم مــن رســم
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صــورة مســتقبليه لحياتهــم العمليــة.
كــام تــم تثقيفهــم عــن قــرب باملزايــا
والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك مــن
ضمنهــا الخدمــات الرقميــة األكــرث
تطــورا ً وحداثــة والتــي يتميــز بهــا.
كام تم استضافة عدد من طالب
املاجستري يف الجامعة العربية
األمريكية الطالعهم عىل آخر
التطورات يف عامل املصارف وتعرفيهم
بالخدمات الرقمية وغري الرقمية
التي يقدمه البنك والتي تواكب
أرقى املستويات وتساهم وتخدم
املعتمدين مبختلف تخصصاتهم
ومجاالتهم العلمية والعملية.

وضمـن اهتامماتـه بتقديـم العـروض املميـزة واملسـتمرة وبهـدف التخفيـف مـن األعباء الشـهرية عـىل املعتمدين والتـي تتزامن مع
شـهر رمضـان املبـارك واألعيـاد ،أطلـق البنك العريب حملـة خصومات نقدية تبـدأ من  %5ولغايـة  %15للمعتمدين الذين يتسـ ّوقون
بالبطاقـات االئتامنية«.
كام تم إطالق حملة » 100رابح لـ  100يوم« تشجيعاً للمعتمدين حاميل البطاقات
االئتامنية وبطاقات الدفع بكافة أنواعها )من كافة البنوك( عىل استخدامها عرب نقاط
البيع  POSالخاصة بالبنك العريب لدى جميع التجار من تاريخ  2022/4/14لغاية
 .2022/7/22حيث يؤهل جميع مستخدمي هذه البطاقات يف فرتة الحملة عىل
الدخول بالسحب عىل جائزة نقدية بقيمة  100دوالر أو قيمة الحركة )أيهام اقل( ل
 100رابح.

ضمــن فعاليــات »يــوم النظافــة الوطنــي« وتحــت شــعار »بنــزرع ثقافــة لنعيــش بنظافــة« شــارك عــدد مــن املتطوعــني مــن
موظفــي البنــك لتنظيــف املنطقــة املحاذيــة ملبنــى إدارة البنــك العــريب يف املاســيون ،ضمــن اهتامماتهــم باملشــاركة بنشــاطات
تطوعيــة لخدمــة مجتمعهــم بــكل محبــة وإخــالص.
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2022
رام اﻟﻠﻪ  -اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄني -أعلن البنك
الوطني عن تقديم رعايته الذهبية ملهرجان
جنني للتسوق  ،2022والذي أطلق من قلب
مدينة جنني بتنظيم من الغرفة التجارية
والصناعية ،ومبشاركة  85رشكة فلسطينية
من قطاعات متنوعة عرضت منتجاتها
وخدماتها أمام الزوار واملتسوقني .افتتح
املهرجان محافظ محافظة جنني اللواء أكرم
الرجوب ،ورئيس اتحاد الغرف التجارية
الصناعية الزراعية عمر هاشم ،ورئيس
الغرفة التجارية والصناعية يف جنني عامر
أبو بكر ،وعدد من الشخصيات الرسمية.
وشارك يف حفل االفتتاح عن البنك الوطني
مساعد الرئيس التنفيذي ملجموعة األفراد
أمين دحادحة ،وعدد من املدراء واملوظفني.
وتعليقــاً عــىل ذلــك ،قــال الرئيــس
التنفيــذي للبنــك الوطنــي ســالمة خليــل،

إن رعايــة هــذا الحــدث االقتصــادي
الضخــم يف جنــني يــأيت انطالقــاً مــن
مســؤولية البنــك االجتامعيــة والوطنيــة
لدعــم املنتــج الوطنــي املحــيل الــذي
أصبــح ينافــس يف جودتــه املنتجــات
العامليــة ،موضحــاً أن هــذا الحــدث هــو
فرصــة تســويقية هامــة لزيــادة مبيعــات

الــرشكات املحليــة وتشــجيع املواطنــني
عــىل زيــادة اإلقبــال عــىل الصناعــات
املحليــة ،األمــر الــذي يســاهم يف تنشــيط
الحركــة االقتصاديــة وبالتــايل املســاهمة يف
تنميــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

113.1
أعلــن البنــك الوطنــي عــن امتامــه
إلجــراءات ادراج االســهم املجانيــة يف
بورصــة فلســطني ،والتــي تــم توزيعهــا
كأربــاح عــىل مســاهميه وفقــا لقــرار
الهيئــة العامــة يف اجتامعهــا العــادي
األخــري ،حيــث بلغــت األســهم التــي تــم
إدراجهــا حــوايل  8.5مليــون ســهامً لريتفــع
عــىل إثــر ذلــك رأس املــال املدفــوع للبنــك
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مــن حــوايل  105مليــون دوالر أمريــيك إىل
 113مليــون دوالر أمريــيك.
وتعليقـاً عــىل ذلــك ،أشــار رئيــس مجلــس
إدارة البنــك الوطنــي ســمري زريــق ،إىل أن
هــذه الخطــوة تهــدف اىل زيــادة إجــاميل
العوائــد للمســاهمني بتوزيــع أربــاح
مســتدامة ومتصاعــدة ،وتخلــق قيمــة
أعــىل للمســاهمني عــىل املــدى البعيــد،

باإلضافــة اىل تعزيــز متانــة القاعــدة
التــي يســتند اليهــا البنــك لدعــم خططــه
يف النمــو والتطــور لتحقيــق إنجــازات
جديــدة يف الســوق املــرصيف الفلســطيني،
مؤكــدا أن البنــك الوطنــي وبعــد رفــع رأس
مالــه املدفــوع عــزز كذلــك مــن مكانتــه
كثــاين أكــرب بنــك فلســطيني مــن حيــث
حجــم رأس املــال املدفــوع.

8.5
يف اجتامعها العادي الذي عقد
يف مدينة رام ﷲ ،صادقت الهيئة
العامة للبنك الوطني عىل توصية
مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح
عن العام  2021عىل املساهمني كام
بتاريخ  ،2022-5-15عىل شكل أسهم
مجانية بنسبة  %8.13من رأس املال
املدفوع والبالغ حوايل  105مليون
دوالر  ،أي بحوايل  8.5مليون سهام
بالقيمة االسمية دوالر واحد لكل سهم .وعىل إثر ذلك ،وبعد اتخاذ
اإلجراءات القانونية حسب األصول يرتفع رأس مال البنك الوطني
املدفوع ليصل إىل  113.1مليون دوالر  ،ليعزز البنك بذلك ترتيبه
كثاين أكرب بنك فلسطيني من حيث حجم رأس املال املدفوع.
وجرى خالل االجتامع كذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مكون
من  11عضوة وعضوا ً لألربع سنوات القادمة ،حيث جاء انتخاب كل

من السيد سمري زريق بتمثيل شخيص ،والسيد عمر املرصي بتمثيل
شخيص ،والسيد سيزر قوالجن ممثالً عن البنك التجاري األردين،
والسادة معن ملحم ،وهشام زيد ممثلني عن رشكة االتصاالت
الفلسطينية ،والسيد عصام سلفيتي ممثالً عن بنك االتحاد ،والسيدة
منال زريق بتمثيل شخيص ،والسيدة دينا املرصي بتمثيل شخيص،
والسيد عزيز عبد الجواد كعضو مستقل ،والسيد أيوب زعرب كعضو
مستقل ،والسيد كامل أبو خديجة ممثالً عن صغار املساهمني.

36.5
أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2022
ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ منﻮ ﰲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة إﱃ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%36.5ﻟﺘﺒﻠﻎ
 2.77ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
 2.03ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴈ .وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
أﻓﺼﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄني
ﺑﻠﻮغ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ  1.57ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر  ،ووداﺋﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ  1.16ﻣﻠﻴﺎر

دوﻻر أﻣﺮﻳيك ،ﻛام منﺖ ﺻﺎﰲ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘامﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﴍة ﻟﺘﺒﻠﻎ
 878ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك ﻛام ﰲ 31
آذار  ،2022وﺗﺠﺎوز إﺟامﱄ دﺧﻞ
اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﱄ  15ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك،
وﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎﰲ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﻟﺘﺒﻠﻎ  9.58ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﴏح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
وﺣﻮل ذﻟﻚ َ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻤري زرﻳﻖ ،أن ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
ﻋﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻳﻌﺰى اﱃ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ،واﱃ
ﻣﺘﺎﻧﺔ وﻗﻮة ﻣﺮﻛﺰه اﳌﺎﱄ ،ﻣﺸريا أن
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﱃ ﻗﺎﻋﺪة رأس ﻣﺎل
ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺪﻋﻢ منﻮه وﺗﻄﻮره ،ﻣﺆﻛﺪاً أﻧﻪ
اﻟﻴﻮم ﺛﺎين أﻛﱪ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع واﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺣﻮاﱄ  105ﻣﻼﻳني دوﻻر أﻣﺮﻳيك.
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2022
أعلن البنك الوطني اليوم عن تقديم رعايته الحرصية لفريق مخيم طولكرم
للفتيات »الرياضة للحياة« لتمثيل فلسطني يف كأس العامل لألطفال )Street
 (Child World Cupالذي سيقام مبوازاة بطولة كأس العامل يف الدوحة
 2022يف قطر .وجاء اإلعالن خالل مراسم تسليم الزي الرسمي لالعبات
بالتعاون مع جمعية فلسطني الرياضة للحياة ، PS4Lifeممثلة مبديرتها متارا
عورتاين وبحضور الفت للدائرة النسوية من االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
ستسلط الفتيات الضوء ضمن البطولة عىل وضع األطفال يف مخيامت اللجوء
الفلسطينية وحقهم يف الحصول عىل التعليم كسائر أطفال العامل.

وﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون
ﻣﺸﱰك ،ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ادارة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﳌﺎين
 KFWﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄني ،ﻛام وﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻚ .وﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎﱄ اﳌﻬﻨﺪس ﻇﺎﻓﺮ ﻣﻠﺤﻢ رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني.

PCI-DSS
تسلم البنك الوطني اليوم شهادة االلتزام مبعايري أمن املعلومات وبيانات
الدفع االلكرتوين ) (PCI-DSSبإصدارها األخري من قبل مجلس حامية وأمن
بطاقات الدفع العاملي ،وجاء ذلك بعد اجراء عملية تدقيق شاملة من قبل
املدققني املعتمدين ضمت مركز البيانات الرئييس ،واملوقع البديل ،باإلضافة
اىل الرصافات اآللية املنترشة يف انحاء الضفة الغربية ،وخدمتي الوطني
أونالين وموبايل ،والبطاقات االئتامنية وبطاقات الدفع املبارش .وتعد هذه
الشهادة تأكيدا ً دولياً عىل امتثال البنك ألعىل املعايري املتبعة يف تعامالت
الدفع اإللكرتوين وأمن املعلومات عىل املستوى العاملي.
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6.48

17.6
رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄني-حققت مجموعة
بنك فلسطني ،منوا ً يف صايف أرباحها للربع
األول من العام 2022بنسبة ،% 55.14حيث
بلغ صايف الربح بعد احتساب الرضائب
واملرصوفات  17.6مليون دوالر ،مقارنة مع
صايف أرباح بلغت  11.3مليون دوالر لنفس
الفرتة من العام املايض .كام تجاوزت موجودات
املجموعة يف العام  2022ما قيمته  6.48مليار
دوالر.
وأظهرت النتائج املالية املجمعة ملجموعة
بنك فلسطني والتي تم اإلفصاح عنها لبورصة
فلسطني ارتفاعاً يف إجاميل الدخل بنسبة %15
لتبلغ قيمتها  70.5مليون دوالر للربع األول

من العام الحايل مقابل  61.5مليون دوالر
حققتها املجموعة يف الفرتة املقابلة لها من
العام املايض .فيام زادت قيمة التسهيالت
االئتامنية بنسبة  %1.05لتتجاوز  3.5مليار

دوالر مقارنة مع  3.45مليار دوالر من العام
املايض .أما ودائع العمالء فقد زادت بنسبة
 % 0.22لتبلغ  5.32مليار دوالر مقارنة مع
 5.31مليار دوالر مع نهاية العام املايض.

أﻃﻠﻖ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄني ﺣﺰﻣﺘني ﺟﺪﻳﺪﺗني ﻟﻠﺴﻴﺪات وراﺋﺪات اﻷﻋامل ﺿﻤﻦ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ،وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷدوات واﻟﱪاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪف متﻜني وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺮﻳﺎدﻳﺎت وﺻﺎﺣﺒﺎت اﻷﻋامل ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻦ
وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷوﱃ راﺋﺪات اﻷﻋامل اﻟﻠﻮايت ﻣﴣ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻦ ﻋﺎم ،وﻳﺮﻏنب
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﱃ أﻋﲆ درﺟﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﻴام ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻴﺪات اﻷﻋامل اﻟﻠﻮايت ﻣﴣ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻦ  3أﻋﻮام ﻓام ﻓﻮق ،وﻳﺮﻏنب ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻨﻈﻢ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﻈﻢ.
2022

أعلن بنك فلسطني عن إطالق الحملة املميزة »مع فيزا وبنك فلسطني .خلوا هدفكم كأس العامل  FIFAقطر  ،«2022والتي تهدف إىل تشجيع مستخدمي
بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطني الحاليني والجدد ،عىل استخدام كافة أنواع بطاقات فيزا من بنك فلسطني يف عمليات الرشاء خالل فرتة الحملة ،ما
ميكنهم من التأهل للسحب عىل جائزتني لحضور مباريات كأس العامل  2022يف قطر ،حيث سيتمكن الرابح بالجائزة األوىل من حضور تصفيات املجموعة
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األوىل يف كأس العامل مع مرافق ،فيام سيكون بإمكان الفائز بالجائزة الثانية حضور
مباراة ربع النهايئ لكأس العامل مع مرافق.
وللتأهــل للســحب عــىل الجائزتــني ،يُشــرتط اســتخدام بطاقــات فيــزا مــن بنــك
فلســطني يف عمليــات الـرشاء محليـاً وخارج فلســطني إضافــة إىل املتاجــر اإللكرتونية
طيلــة فــرتة الحملــة ،حيــث ستســتمر الحملــة حتــى تاريــخ  13مــن شــهر متــوز/
يوليــو القــادم ،فيــام ســيجري بنــك فلســطني الســحب عــىل الجائزتــني يف اليــوم
التــايل النتهــاء الحملــة.

أطلق بنك فلسطني وبالرشاكة مع البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية
»منصة بنك فلسطني« عىل موقع ميكرومنتور ،والتي تعد منصة لتقديم
اإلرشاد وتوجيه صاحبات وأصحاب األعامل والرياديات والرياديني للوصول
إىل أهدافهم يف إطالق مشاريعهم الريادية أو تطوير املشاريع القامئة ،وذلك
من خالل توفري فرص اإلرشاد يف األعامل من ِقبل شبكة واسعة من املرشدات
واملرشدين من مختلف أنحاء العامل ومن مختلف التخصصات والقطاعات.
وشارك يف الحفل االفرتايض إلطالق »منصة بنك فلسطني« عرب تطبيق الزووم،
السيد كامل الحسيني مدير إدارة العالقات والتعاون االسرتاتيجي يف بنك
فلسطني ،والسيد ريتشارد جونز مدير مجموعة متويل وتطوير الرشكات الصغرية واملتوسطة ملنطقة جنوب ورشق املتوسط يف البنك األورويب إلعادة
اإلعامر والتنمية ،واآلنسة سوزان منصور من دائرة االستدامة يف بنك فلسطني ،والسيد ليث األطرش قائد فريق موقع ميكرومنتور يف الرشق األوسط،
إضافة إىل مشاركة كل من السيدة روزان الخزندار -صاحبة مرشوع روزة دايزنز يف غزة ،والسيدة ياسمني عالم من أكادميية يب-هايف يف مرص.

وقعت وزارة االقتصاد الوطني وبنك فلسطني مذكرة تعاون لتنظيم مشاريع صاحبات
األعامل ،وتعزيز فرص تطويرها واستدامتها ،وذلك ضمن رشاكة برنامج فلسطينية يف
بنك فلسطني ووحدة النوع االجتامعي يف الوزارة.
ومبوجب مذكرة التعاون التي وقعتها السيدة عبري عمران رئيسة وحدة النوع
االجتامعي يف وزارة االقتصاد الوطني ،والسيدة هبة طنطش رئيسة دائرة االستدامة
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املرصفية يف بنك فلسطني ،ونظرا ً لألهمية الكبرية التي يوليها الطرفان لتسجيل املشاريع رسمياً ،سيتم تغطية رسوم تسجيل مشاريع تقودها وتديرها صاحبات
األعامل يف وزارة االقتصاد الوطني .باإلضافة للوصول إىل صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر يف مختلف املحافظات لتعريفهن بخدمات
الوزارة حول تسجيل املشاريع والسياسات الخاصة بالتصدير ،وتوعيتهن بالخدمات واإلجراءات املرصفية من خالل سلسلة من الورشات والفعاليات املشرتكة.
»1960
أﻃﻠﻖ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄني ﺣﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓري ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﻣﻌﻜﻢ ﻣﻜﻤﻠني ﻟﻨﻮﻓﺮ
وﻧﺮﺑﺢ  ،«1960وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ مبﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ
ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎر واﻟﺘﻮﻓري ،ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮﺻﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﺷﻬﺮﻳﺔ وﺟﺎﺋﺰﺗني ﻛﱪﻳني
ﺑﻘﻴﻤﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

وﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌﺪّ ﺧﺮﻳﻦ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄني
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﺤﺐ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة
ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,000دوﻻر وأﺳﺒﻮﻋ ًﻴﺎ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ
 9,000دوﻻر وﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ 60,000
دوﻻر ،ﻓﻴام ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰﺗني ﻛﱪﻳني
ﺑﻘﻴﻤﺔ  250,000دوﻻر ﻛﻞ  3أﺷﻬﺮ.

قدم بنك فلسطني دعمه لفعاليات مؤمتر ومعرض املباين الخرضاء الذي نظمه املجلس الفلسطيني لألبنية الخرضاء تحت رعاية رئيس سلطة جودة البيئة د.
نرسين التميمي ،تحت عنوان »خطوات نحو االستدامة« ،وذلك يف فندق امليلينيوم مبدينة رام ﷲ.
واستعرض مدير إدارة االئتامن يف بنك فلسطني السيد حنا سحار خالل حلقات
نقاش املؤمتر الجهود املتواصلة التي يبذلها البنك لتطبيق معايري االستدامة التي
تبناها يف مختلف أنشطته املرصفية واملالية ،مبا فيها تقديم تسهيالت للعمالء
للحصول عىل القروض الخرضاء وقروض  ، Sunrefمشريا ً إىل أن بنك فلسطني
وبروباركو واالتحاد األورويب أطلقوا مؤخرا ً ،برنامجاً للتمويل األخرض Sunref IIيف
فلسطني ،لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ،والتي شملت حزمة من
التسهيالت االئتامنية ،ومبا يشمل االستشارات الفنية وحوافز للمشاريع الصغرية
واملتوسطة.

قدم بنك فلسطني دعمه ضمن مساهمته الفتتاح مكتبة رساج ودار الحكاية يف
البلدة القدمية مبنطقة كفر عقب شامل مدينة القدس ،وذلك بهدف رفع الوعي
املعريف والثقايف والفكري لدى مختلف الرشائح املجتمعية.
وشارك يف حفل االفتتاح ،وزير الثقافة د .عاطف أبو سيف ،ومؤسسو جمعية
مكتبات رساج ودار الحكاية اسطيفان ولوري سالمة ،ومنسقة مشاريع القنصلية
الفرنسية يف القدس جويل دوسو ،ورئيس بلدية كفر عقب عامد عوض ،ومديرة
مؤسسة رواق شذى صايف ،وممثلون عن بنك فلسطني.
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2022

105.4

رام اﻟﻠـﻪ -اﻟﺒﻨـﻮك ﰲ ﻓﻠﺴـﻄني -سـ ّجل بنـك القـدس أرباحـاً صافيـة قدرهـا  5مليـون دوالر يف
الربـع األول مـن العـام  2022مقارنة بصـايف أرباح قدرها  2.4مليـون دوالر يف نفس الفرتة من
العـام  ،2021وبارتفـاع بنسـبة  ،% 105.4حيـث سـاهم التنفيذ الناجح السـرتاتيجية البنك من
تحقيـق هـذه النتائـج التـي جـاءت لتثبت متانـة الوضع املـايل للبنك وجـودة أصوله.
ويظهــر األداء املــايل للبنــك مــن خــالل األنشــطة األساســية ،حيــث بلــغ مجمــوع موجــودات
البنــك يف نهايــة الربــع األول مــن العــام الحــايل  1.544مليــار دوالر ،وبلغــت أرصــدة ودائــع
العمــالء 1.187مليــار دوالر كــام بلــغ صايف
رصيــد محفظــة التســهيالت االئتامنيــة
 955مليــون دوالر.
انعكسـت هـذه النتائـج بشـكل إيجـايب
عـىل مجموعة مـن مـؤرشات أداء البنك مبا
يؤكـد متانـة وسـالمة وضعـه املـايل ،حيـث
بلـغ إجـاميل الدخـل يف الربـع األول 19.4
مليـون دوالر مقارنـة مـع  15.7مليـون
دوالر يف نفـس الفـرتة مـن العـام 2021
بارتفـاع بلغـت نسـبته نحـو .%24
ويف حـني واصـل البنـك إدارتـه الناجحـة
للنفقـات التشـغيلية ،األمـر الـذي انعكـس
عـىل معيـار الكفـاءة حيـث بلغت النسـبة
يف نهايـة الربـع األول من العـام الحايل نحو
 %58مقارنـ ًة مـع  %67لنفـس الفـرتة مـن
العام.
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حصــل بنــك القــدس للمــرة الثانيــة عــىل التــوايل عــىل جائــزة
البنــك األكــرث نشــاطاً يف فلســطني يف مجــال تنفيــذ عمليــات
التجــارة الدوليــة للعــام  .2021جــاء ذلــك خــالل االجتــامع
الســنوي الـــ  31للبنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة،
الــذي عقــد مؤخــرا ً يف مدينــة م ّراكــش يف املغــرب واســتمر
عــىل مــدار يومــني بحضــور  73مؤسســة ماليــة مــن ضمنهــم
بنــك القــدس.
وشــارك يف االجتــامع رئيــس إدارة الخدمــات املرصفيــة للرشكات
واملؤسســات املاليــة محمــد شــاور ومديــر وحــدة املؤسســات
املاليــة قيــس زحكيــة الــذي كان متحدث ـاً يف جلســتني ،حيــث
قــدم ملخصــاً أمــام أعضــاء البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر

وقـع بنـك القـدس ومؤسسـة فيصـل الحسـيني اتفاقيـة رشاكة،
يقـوم مبوجبهـا البنـك بتقديـم تـربع لدعـم مـرشوع »التدريب
عـىل اسـتخدام أسـاليب التعليـم القامئـة عـىل البحـث العلمي
والتفكـري الناقـد« ،الـذي تنفـذه مؤسسـة فيصـل الحسـيني
ضمـن مبـادرة اشـرتِ/ي زمنـاً ملـدارس القـدس.
ووقــع االتفاقيــة عــن بنــك القــدس رئيســه التنفيــذي ،صــالح
هدمــي ،وعــن مؤسســة فيصــل الحســيني رئيــس مجلــس
اإلدارة عبــد القــادر الحســيني ،وذلــك يف مقــر مؤسســة فيصــل
الحســيني يف ضاحيــة الــرام /القــدس بحضــور عــدد مــن
املســؤولني مــن الجانبــني.
ويهــدف املــرشوع للمســاهمة يف تحويــل العمليــة التعلميــة يف
فلســطني لتكــون قامئــة عــىل البحــث العلمــي والتفكــري الناقــد
وذلــك عــىل مســتوى الجامعــات مــن خــالل توفــري تدريــب
58

والتنميــة عــن األوضــاع االقتصاديــة يف فلســطني والصعوبــات
التــي تواجههــا يف التجــارة الدوليــة ،وناقشــوا أهــم االتجاهــات
العامليــة يف مواجهــة هــذه الصعوبــات.

ملحــارضي وطلبــة الكليــات ،وعــىل مســتوى املــدراس واإلرشاف
الرتبــوي مــن خــالل تدريــب معلمــي ومعلــامت املــدراس
ومــرشيف الرتبيــة ،كــام ســيعمل املــرشوع عــىل تحويــل مســاق
الــذكاء الثــاليث إىل مســاق إلكــرتوين بحيــث يعــرض عــىل
صفحــات املؤسســة االلكرتونيــة ويكــون متاحـاً لالســتفادة منــه
بشــكل ذايت مــن قبــل الراغبــني/ت بالتدريــب الــذايت.

أبــرم بنــك القــدس وكليــة األعــامل واالقتصــاد يف جامعــة
بريزيــت اتفاقيــة تعــاون بــني الطرفــني ،تهــدف إىل تدريــب
طلبــة الجامعــة مــن كليــة األعــامل واالقتصــاد لتأهيلهــم
للدخــول إىل ســوق العمــل املــرصيف.
جــرى توقيــع االتفاقيــة مؤخــرا ً يف مقــر الجامعــة ووقعهــا
رئيســة إدارة املــوارد البرشيــة يف بنــك القــدس نغــم عســاف
وعميــدة كليــة األعــامل واالقتصــاد د .ســامية البطمــة بحضــور
عــدد مــن املــدراء واملســؤولني مــن الطرفــني.
ومبوجــب هــذه االتفاقيــة ســيقوم بنــك القــدس بتوفــري
التدريــب الــالزم لطلبــة كليــة األعــامل واالقتصــاد ،وذلــك

بهــدف الحصــول عــىل الخــربة العمليــة والعلميــة قبــل التخــرج
مــن الجامعــة ،والتعــرف عــىل جميــع مواضيــع العمــل املرصيف
بشــكل عــام.

اﻟﻘـﺪس  -ﻗـﺪم ﺑﻨـﻚ اﻟﻘـﺪس ﺗﱪﻋـﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ اﻷوﻏﺴـﺘﺎ ﻓﻜﺘﻮرﻳـﺎ »اﳌُﻄﻠﻊ« ﻣﻦ
ﺧـﻼل ﺣﻤﻠـﺔ » ﺣﻠـﻢ رﻳـﻢ » اﳌﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺠﻤـﻊ ﺗﱪﻋـﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ ﻗﺴـﻢ زراﻋـﺔ ﻧﺨـﺎع
اﻟﻌﻈﻢ.
ﺟـﺎء ذﻟـﻚ ﺧـﻼل اﻟﻠﻘـﺎء اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﰲ ﻣﻘﺮ اﳌﺴﺘﺸـﻔﻰ أﻣﺲ وﺷـﺎرك ﻓﻴـﻪ ﺻﻼح ﻫﺪﻣﻲ
اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻟﺒﻨـﻚ اﻟﻘـﺪس ود .ﻓﺎدي اﻷﻃـﺮش اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺴﺘﺸـﻔﻰ اﳌﻄﻠﻊ
ﺑﺤﻀـﻮر ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺪراء واﳌﺴـﺆوﻟني ﻣـﻦ اﻟﻄﺮﻓني.
وﺗُﻌﻨـﻰ ﺣﻤﻠـﺔ رﻳﻢ اﻟﺘـﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺸـﺎﺑﺔ
اﻟﺮاﺣﻠـﺔ رﻳـﻢ ﺳـﻼﻣﺔ ﺧﻠﻴـﻞ ،ﺑﺘﺄﻫﻴـﻞ وﺗﻄﻮﻳـﺮ
ﻗﺴـﻢ زراﻋـﺔ ﻧﺨـﺎع اﻟﻌﻈـﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ
اﻷوﻏﺴـﺘﺎ ﻓﻜﺘﻮرﻳـﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺗﻠﺒﻴـﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﳌـﺮﴇ ﴎﻃـﺎن اﻟـﺪم
واﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬـﻢ.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني -عقــد بنــك االســتثامر الفلســطيني يــوم االثنــني املوافــق  16أيــار  2022اجتــامع
الهيئــة العامــة العــادي الســابع والعرشيــن يف مبنــى اإلدارة العامــة للبنــك يف رام ﷲ ،برئاســة رئيــس مجلــس
إدارة البنــك »عبدالعزيــز أبــو ديــه« ومشــاركة كامــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وممثــل مراقــب الــرشكات يف
وزارة االقتصــاد الوطنــي بــالل كتانــة ،وممث ـالً عــن ســلطة النقــد معــن عبدالقــادر ،وهيئــة ســوق رأس املــال
الفلســطينية مـراد الجدبــة ،وممثــل مدقــق الحســابات الخارجــي »إرنســت ويونــغ« ســائد عبــدﷲ ،وبحضــور مــا
يقــارب  %95.25مــن حملــة أســهم رأس مــال البنــك.
خــالل االجتــامع متــت مناقشــة بنــود جــدول األعــامل للســنة املاليــة املنتهيــة يف  2021/12/31الــذي تضمنتــه
الدعــوة املوجهــة للمســاهمني ،كــام صادقــت الهيئــة العامــة عــىل البيانــات املاليــة وأقروهــا عــىل توزيــع اربــاح
نقديــة بقيمــة ) (3,900,000دوالر بنســبة  %5مــن رأس املــال املدفــوع ،وتــم انتخــاب رشكــة إرنســت ويونــغ
لحســابات البنــك والــرشكات التابعــة للســنة الحاليــة التــي تنتهــي يف  .2022/12/31وأقــر بإب ـراء ذمــة رئيــس
وأعضــاء مجلــس االدارة عــن الســنة املنتهيــة لعــام .2021
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أﻃﻠــﻖ ﺑﻨــﻚ اﻻﺳــﺘﺜامر اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ »ﻗــﺮوض اﻟﻌــامل اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻨﻦ اﳌﺨﺼــﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠــني
داﺧــﻞ اﻟﺨــﻂ اﻷﺧــﴬ« ،ﳌﻨــﺢ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘامﻧﻴــﺔ ﻟﻬــﺬه اﻟﻔﺌــﺔ ﺿﻤــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺧــﺎص ﺑﻬــﻢ،
ﺣﻴــﺚ ميﻜــﻦ ﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﻓﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــني داﺧــﻞ اﻟﺨــﻂ اﻷﺧــﴬ ﻣــﻦ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﻗــﺮوض ﺷــﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺼــﻞ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  $30.000ﺑﻔــﱰة ﺳــﺪاد ﺗﺼــﻞ إﱃ  4ﺳــﻨﻮات ،أو اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ ﻗــﺮوض ﺳــﻴﺎرات
ﺗﺼــﻞ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  50.000دوﻻر ﺑﻔــﱰة ﺳــﺪاد ﺗﺼــﻞ ﻟﻐﺎﻳــﺔ  6ﺳــﻨﻮات« ﻣــﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ
ﻓــﱰة ﺳــامح و ﺑﻄﺎﻓــﺔ اﺋﺘامﻧﻴــﺔ أو ﺟــﺎري ﻣﺪﻳــﻦ دوار ﺣﺴــﺐ ﻃﻠــﺐ اﳌﻘــﱰض.
إن اﻟﻮﻗــﻮف اﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻓﺌــﺔ اﻟﻌــامل اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴني ﰲ ﺑﻨــﺎء ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ
ﻳﻌــﺪ اﺣــﺪ أﻫــﺪاف ﺑﻨــﻚ اﻻﺳــﺘﺜامر اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ،وﻟﻬــﺬا ﺟــﺎء اﻃــﻼق اﻟﱪﻧﺎﻣــﺞ ﻟﻴﻘــﺪم ﺧﺪﻣــﺎت
ﻣﴫﻓﻴــﺔ وﺑﺮاﻣــﺞ متﻮﻳــﻞ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﻌــامل اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴني داﺧــﻞ اﻟﺨــﻂ اﻷﺧــﴬ ﺑــﴩوط ﻣﻴــﴪة
ﻗــﺪ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ ﺣﺎﺟﺘﻬــﻢ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﻜﺎن ﺳــﻜﻨﻬﻢ.
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شارك بنك االستثامر الفلسطيني يوم الثالثاء املوافق  2022-6-14يف اليوم
الوطني للتنمية االقتصادية املحلية تحت شعار »بالرشاكة واالستثامر
نحقق التنمية واإلعامر« ذلك بحضور معايل وزير الحكم املحيل املهندس
مجدي صالح ،وعدد من الوزراء والسفراء ،ورؤساء البلديات ،واملجالس
املحلية ،والشخصيات االعتبارية واالقتصادية.
ورصح ســميح صبيــح مديــر عــام بنــك االســتثامر الفلســطيني إن البنــك
يعمــل ضمــن اس ـرتاتيجة التوجــه نحــو القطاعــات املختلفــة مبــا فيهــا
البلديــات لتفعيــل التعــاون معهــا ضمــن خططتهــا يف انشــاء مشــاريع
تنمويــة لتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع لتعــود بالفائــدة عــىل املواطنــني.
وحــرض مــن بنــك االســتثامر الفلســطيني شــاكر الصفــدي مديــر إدارة
تنميــة األعــامل وعبــدﷲ حمــدان مديــر فــرع طولكــرم ،وقــال الصفــدي
أن مشــاركة البنــك يف هــذا اليــوم الوطنــي تــأيت ضمــن اســرتاتيجية
البنــك يف التنميــة ودعــم املجتمــع املــدين وإيجــاد حلــول ماليــة
ومرصفيــة لتنميــة البلديــات وتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع للوصــول
لقنــوات متعــددة.

شــارك بنــك االســتثامر الفلســطيني يف اليــوم املــرصيف الــذي أقيــم يف الجامعــة العربيــة األمريكيــة – جنــني ،للتعريــف
بالخدمــات املاليــة اإللكرتونيــة ومبشــاركة رشكات الدفــع اإللكرتونيــة والبنــوك الفلســطينية ورشكات اإلقـراض لعــرض أهــم
الخدمــات اإللكرتونيــة املقدمــة يف فلســطني ،ولتعريــف الطلبــة والحضــور واملوظفــني بأهميــة مواكبــة التحــول الرقمــي
يف فلســطني يف كافــة املجــاالت وأهمهــا املجــال املــرصيف لنــرش التوعيــة يف مجــال التكنولوجيــا بــني جيــل الشــباب ،ويف
النهليــة اليــوم تــم تخصيــص وقــت الســتقبال طلبــات التوظيــف مــن الطلبــة ليتــم دراســتها وإجـراء مقابــالت العمــل.

تســتمر إدارة البنــك بالعمــل عــىل تطبيــق مبــادئ املســؤولية املجتمعيــة ضمــن السياســة املتبعــة بالبنــك يف دعــم األنشــطة
التعليميــة والرياضيــة واالجتامعيــة والصحيــة ،وقــد قــام البنــك بتقديــم ورعايــة مهرجــان جنــني للتســوق إضافــة إىل الدعــم املــايل
لعــدة جهــات منهــا تجهيــز قاعــة مناقشــة رســائل املاجســتري يف جامعــة بريزيــت ،ودعــم املخيــامت الصيفيــة لألطفــال.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄني-انطالقاً
من سعيه نحو التميز عىل صعيد
القطاع املرصيف بشكل خاص والسوق
الفلسطيني عموماً ،شارك البنك األهيل
األردين خالل األشهر املاضية يف عدة
فعاليات وأحداث بالتعاون مع أبرز
املؤسسات يف مختلف املحافظات.

وبــدأ البنــك هــذه األحــداث باملشــاركة
يف فعاليــات األســبوع املــرصيف
التــي نظمتهــا جمعيــة البنــوك يف
فلســطني بالتعــاون مــع ســلطة النقــد
الفلســطينية ووزارة الرتبيــة والتعليــم،
والتــي متيــزت هــذا العــام باعتامدهــا
عــىل التكنولوجيــا ،حيــث شــارك

وضمــن مســاعيه نحــو التوعيــة ،نظــم البنــك األهــيل األردين بالرشاكــة
مــع مبــادرة الــرشق األوســط لالســتثامر )موقــع متويــيل( ورشــة عمــل
بعنــوان »توعيــة وتدريــب موظفــي اإلقـراض مبوضــوع الطاقــة املتجــددة
وكفــاءة الطاقــة« يف مقــر اإلدارة اإلقليميــة للبنــك يف املاصيــون – رام
ﷲ ،وذلــك تعزيــزا ً لكفــاءة كادر البنــك والدوائــر املعنيــة املختصــني
باإلق ـراض ،بهــدف منحهــم التدريبــات املســتمرة التــي ترقــى مبســتوى
األداء تحقيقــاً ألهــداف البنــك وتوجهاتــه االســرتاتيجية.
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البنــك األهــيل األردين ضمــن اللجنــة
املســاهمة يف تطويــر تطبيــق »مــرصيف«
عــىل الهواتــف الذكيــة ،الــذي يحقــق
أهــداف األســبوع املــرصيف بأســلوب
رقمــي يحــايك التطــور عــىل صعيــد
الخدمــات البنكيــة واملاليــة.

وعــىل صعيــد مســؤوليته تجــاه
املجتمــع ،وتطلعاتــه نحــو االســتدامة،
شــارك البنــك األهــيل األردين يف فعاليات
»يــوم النظافــة الوطنــي« التــي نظمتهــا
بلديــة رام ﷲ تحــت شــعار »بنــزرع
ثقافــة لنعيــش بنظافــة« ،والتــي
تهــدف إىل تعزيــز دور املواطــن يف
العمــل جنبــاً إىل جنــب مــع طواقــم
البلديــة للحفــاظ عــىل مدينــة نظيفــة
يف الزمــن الحــارض واملســتقبل.
وقــد قامــت بلديــة رام ﷲ ،ممثلــة
برئيــس البلديــة الســيد عيــىس
قســيس بتكريــم البنــك األهــيل األردين
واملؤسســات والــرشكات األخــرى
التــي شــاركت يف هــذه الفعاليــات،
وســاهمت يف إنجاحهــا وترســيخ ثقافــة
املحافظــة عــىل النظافــة بــني صفــوف
كوادرهــا واملجتمــع ككل.
وانتقــاالً مــن رام ﷲ إىل جنــني ،شــارك
البنــك األهــيل األردين ضمــن فعاليــات
اليــوم املــرصيف يف الجامعــة العربيــة
األمريكيــة ،حيــث حــرص البنــك عــىل
عــرض باقــة املنتجــات والخدمــات
النوعيــة التــي يقدمهــا ملعتمديــه
وللســوق الفلســطيني عامــة ،باإلضافــة
إىل الخدمــات التكنولوجيــة املبتكــرة
التــي يوفرهــا ،مبــا فيهــا الخدمــات
اإللكرتونيــة وقنــوات التواصــل الرقميــة
التــي تلبــي احتياجــات املعتمديــن
وتواكــب التطــور يف مجــال التكنولوجيــا
املاليــة والقطــاع املــرصيف يف فلســطني.

وقــد اختتــم البنــك األهــيل األردين هذه
الفعاليــات بتكرميــه ســيادة العميــد
حقوقــي /عــالء الشــلبي مديــر رشطــة
محافظــة رام ﷲ والبــرية ،بحضــور
عــدد مــن املــدراء يف البنــك والكــوادر
ذوي الرتــب يف رشطــة محافظــة رام
ﷲ والبــرية ،وذلــك تعبــريا ً مــن إدارة
البنــك عــن شــكرها وتقديرهــا ملــا

تقــوم بــه رشطــة رام ﷲ والبــرية مــن
حفــظ لألمــن وتوفــري األمــان للمواطــن
الفلســطيني وللمؤسســات جميعهــا،
وخاصــة املصــارف التــي تعتــرب مــن
أعمــدة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني،
مــن خــالل انتشــار دورياتهــا عــىل
مــدار الســاعة ،والتواصــل املســتمر مــع
هــذه املؤسســات ،وتقديــم الخدمــة
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الالزمــة لهــا .وتــأيت هــذه املبــادرة إميانــاً
مــن البنــك بأهميــة الرشاكــة اإليجابيــة مــع
مختلــف القطاعــات واملؤسســات يف مجتمعنــا
الفلســطيني .كــام أشــار الســيد باشــا إىل حــرص
البنــك عــىل التطويــر املســتمر ســعياً لتلبيــة
احتياجــات معتمديــه ،وتقديــم باقــات ومزايــا
تفضيليــة لهــم ســواء عــىل صعيــد املنتجــات
املرصفيــة أو الخدمــات اإللكرتونيــة ،ومبــا
يتناغــم مــع رســالة البنــك يف خدمــة معتمديــه
حســب أعــىل معايــري الجــودة والكفــاءة،
تجســيدا ً لشــعاره »أنتــم أهــيل«.

ﺧﺪﻣــﺔ ﻟﻬــﻢ وﺣﺮﺻ ـﺎً ﻋــﲆ أﻣﻨﻬــﻢ اﳌــﴫﰲ ،واﺻــﻞ اﻟﺒﻨــﻚ اﻷﻫــﲇ اﻷردين ﺗﻮﻋﻴــﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳــﻪ
ﺑﺈرﺷــﺎدات وﻧﺼﺎﺋــﺢ ﰲ ﺣــﺎل اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ أﺟﻬــﺰة اﻟـﴫاف اﻵﱄ ،واﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ ﻟﻬــﻢ .واﻟﺘﺰاﻣـﺎً ﺑﺘﻌﻠﻴــامت اﻟﺴــﺎدة ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣــﺮص اﻷﻫﲇ
ﻋــﲆ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳــﻪ ﻟﺤﺜﻬــﻢ ﻋــﲆ ﴐورة ﺗﺤﺪﻳــﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳــﺎرة
أﻗــﺮب ﻓــﺮع ﻣــﻦ ﻓــﺮوع اﻟﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻨــﻮات ﻋــﺪة ﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت واﻟﺼﻔﺤﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﻋــﲆ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘامﻋــﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﻹرﺳــﺎل
رﺳــﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴــﺔ ﻗﺼــرية إﱃ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻓﻠﺴﻄني-تحت
شعار »الفرحة فرحتني! وكل شهر
فائزين اثنني« ،أعلن بنك األردن
عن إطالق حملة ضخمة لجوائز
حسابات التوفري يف فلسطني ،ضمن
رؤيته الهادفة إىل مكافئة عمالئه
باستمرار ،وتقديم أفضل الجوائز
والخدمات لهم ،وزيادة فرصة
ربحهم.
وتتضمــن الحملــة الجديــدة جائــزة
قيمتهــا  100,000شــيقل شــهريًا
لفائزيــن ابتــدا ًء مــن شــهر نيســان،

والجائــزة الكــربى يف نهايــة العــام
قيمتهــا  500,000شــيقل.
وأعـرب املديـر اإلقليمـي لبنـك
األردن يف فلسـطني ،حاتـم فقهـاء
عـن سـعادته بإطـالق هـذه الحملة
الجديـدة ،معتربا ً أن هـذه الحمالت
التـي يقدمهـا البنـك لعمالئـه
هـي نتيجـة لثقـة العمـالء بالبنـك
وتعاملهـم املسـتمر واملتزايـد معـه،
مؤكـدا ً سـعي بنـك األردن بشـكل
مسـتمر للمحافظـة عـىل تفوقـه يف
أدائـه وخدماتـه ،وكذلـك تفوقـه

يف الجوائـز املختلفـة التـي يقدمهـا
لعمالئـه ضمـن الربامـج والحمـالت
املتعـددة للبنـك.
ودعا فقهاء الجميع لفتح حسابات
توفري لدى بنك األردن أو تغذية
حساباتهم القامئة ليتمكنوا من
الدخول يف السحوبات القادمة
للحملة ،الفتًا إىل أن كافة فروع
البنك يف الضفة وقطاع غزة تشارك
يف السحوبات وأن تغذية العميل
لرصيد حسابه تزيد يف الفرص التي
يحصل عليها يف السحب.
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وقــدم بنــك األردن رعايتــه الذهبيــة
لورشــة دوليــة حول الخدمــة املدنية
نظمهــا ديــوان املوظفــني العــام
يف رام ﷲ وعــرب تطبيــق »زوم«،
بالرشاكــة مــع اللجنــة األوروبيــة
للدميقراطيــة عــرب القانــون )لجنــة
البندقيــة( التابعــة ملجلــس أوروبــا،
بحضــور رئيــس الــوزراء محمــد

اشــتية ورئيــس ديــوان املوظفــني
مــوىس أبــو زيــد ،ورئيــس منظمــة
الخدمــة املدنيــة التابعــة لجامعــة
الــدول العربيــة نــارص القحطــاين،
واملديــر اإلقليمــي لبنــك األردن يف
فلســطني حاتــم فقهــاء.
وشــارك يف الورشــة ،التــي اســتمرت

ﺟــﺪد ﺑﻨــﻚ اﻷردن دﻋﻤــﻪ ﻟﺤﻤﻠــﺔ »رﻣﻀــﺎن ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺤــﺐ واﻟﻌﻄــﺎء« واﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬــﺎ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﻋﻄــﺎء
ﻓﻠﺴــﻄني اﻟﺨريﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎم اﻟـــ  20ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ.
وﺧﺼــﺺ ﺑﻨــﻚ اﻷردن دﻋﻤــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎم ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ
68

عــىل مــدار يومــني ،بعنــوان
»سياســات الخدمــة العامــة :منــاذج
للتغيــري« ،قــادة وممثلــون عــن
أجهــزة الخدمــة املدنيــة يف العديــد
مــن الــدول العربيــة ،بينهــا :مــرص،
واألردن ،والكويــت ،والســعودية،
وقطــر ،والبحريــن ،والجزائــر،
وتونــس ،واملغــرب.

ﺻﻤــﻮد اﻟﻌﺎﺋــﻼت اﳌﺤﺘﺎﺟــﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺠــﺔ مبﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴــﺔ ،وﺑﻠــﺪة ﺑﻴﺘــﺎ مبﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻧﺎﺑﻠــﺲ ،وﻗﻄــﺎع
ﻏــﺰة ،ﻋــﱪ ﺗﻮﻓــري اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ ﻣــﻦ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴــﻞ ،ﰲ ﻇــﻞ اﻷوﺿــﺎع
اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒــﺔ ﳌﺌــﺎت اﻷﴎ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ.

واحتفلــت مؤسســة إنجــاز فلســطني
وبنــك األردن بإطــالق رشاكتهــام
النوعيــة يف برنامــج الرشكــة الطالبيــة
للعــام  ،2022يف مقــر اإلدارة اإلقليميــة
للبنــك يف مدينــة رام ﷲ ،بحضــور
املديــر اإلقليمــي للبنــك يف فلســطني
حاتــم فقهــاء ورئيــس مجلــس إدارة

أعلــن بنــك األردن تجديــد عضويتــه
يف مؤسســة التعــاون للعــام الســابع
عــىل التــوايل ،عــرب تقديــم دعــم
ســخي لربامجهــا املختلفــة ،انطالقًــا
مــن مســؤوليته االجتامعيــة وتأكيــ ًدا
عــىل التزامــه باملســاهمة يف تحقيــق
التنميــة عــىل مختلــف األصعــدة داخــل
املجتمــع الفلســطيني.
وأكـد املديـر اإلقليمـي لبنـك األردن

إنجــاز فلســطني عــامد هنــدي واملديــر
العــام إلنجــاز رانيــا قطينــة ،وعــدد مــن
موظفــي اإلدارة مــن الطرفــني.

تحقيـق ذاتهـم ،مؤكـ ًدا أن بنـك األردن
كان ومـا زال عـىل الـدوام داعام ومهتام
بقضايـا الشـباب والتأهيـل والتعليـم
إلميانـه بـأن كل مـا يبـذل يف سـبيل
تطويـر الشـباب وفتـح اآلفـاق أمامهـم،
سـيعود بـكل الخـري والنـامء للمجتمـع
وحضارتـه.

يف فلسـطني حاتـم فقهـاء أن تجديـد
عضويـة البنـك يف مؤسسـة التعـاون
يـأيت اسـتكامال للدعـم والرشاكـة عـىل
مـدار األعـوام السـابقة ،والتـي تضمنت
مسـاهمة البنـك يف رعايـة التقويـم
السـنوي للتعـاون والـذي يذهـب ريعه
ملشـاريع متكـني املـرأة والشـباب.

املجتمــع الفلســطيني ،ويســعى
دو ًمــا اىل دعــم املشــاريع التــي تعــود
باملنفعــة عــىل املجتمــع وتحقــق تنميــة
مســتدامة ،مشــي ًدا بــدور مؤسســة
التعــاون يف تعزيــز صمود الفلســطينيني
عــرب متكــني املــرأة والشــباب والحفــاظ
عــىل الــرتاث والهويــة ودعــم الثقافــة
الحيــاة ،عــرب برامجهــا :التعليمــة
والثقافيــة والتنميــة املجتمعيــة وإعــامر
البلــدات القدميــة.

وأعـرب فقهـاء عـن سـعادته بهـذه
الرشاكـة ،مثم ًنـا الجهـود التـي تبذلهـا
إنجاز فلسـطني لدعـم املجتمع وبخاصة
الشـباب واملبدعـني لتمكينهـم مـن

وأشــار الفقهــاء اىل أن البنــك يف تواصــل
مســتمر مــع كافــة فئــات ورشائــح
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192

رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-نيابة عــن
دولــة رئيــس الــوزراء شــارك محافــظ
ســلطة النقــد الدكتــور فــراس ملحــم،
بتاريــخ  ،2022/5/15يف افتتــاح أول
مكتــب لبنــك االســتثامر األورويب يف
فلســطني ،بحضــور الســيد ويرنــر هويــر
الرئيــس التنفيــذي للبنــك ،والســيدة
جيلســومينا فيجليــويت نائــب رئيــس
البنــك ،والســيد ســفني كــون فــون
بورغســدورف ممثــل االتحــاد األورويب
يف األرايض الفلســطينية ،ومستشــار

الرئيــس للشــؤون االقتصاديــة د .محمد
مصطفــى ،ومعــايل وزيــر االقتصــاد
الوطنــي الســيد خالــد العســييل،
والســفراء والقناصــل األوروبيــني،
وممثــيل القطــاع الخــاص ورجــال
األعــامل وأعضــاء الغــرف التجاريــة،
ومســؤويل البنــوك ومؤسســات اإلقـراض
املتخصــص.
كــام وقــع محافــظ ســلطة النقــد مــع
الســيدة جيلســومينا فيجليــويت نائــب

رئيــس بنــك االســتثامر األورويب عــىل
االتفاقيــة النهائيــة لقــرض بقيمــة 192
مليــون دوالر حصلــت عليــه ســلطة
النقــد مــن البنــك ،اســتكامالً لجهــود
ســلطة النقــد يف توفــري األمــوال الالزمــة
لصنــدوق اســتدامة والــذي تــم إطالقــه
رســميا قبــل مــا يزيــد عــن العــام.
وقــدم املحافــظ الشــكر لالتحــاد
األورويب وبنــك االســتثامر األورويب
عــىل إتاحــة الفرصــة لتعزيــز التعــاون
90

2022

71

املشــرتك يف تصميــم برامــج متويــل
تســتهدف القطــاع الخــاص يف قطــاع
غــزة ،وذلــك مــن خــالل توفــري
ضامنــات قــروض وحوافــز للمقرتضــني
امللتزمــني بســداد قيمــة القــروض التــي
ســيحصلون عليهــا مــن خــالل الربنامــج.
وأشــار الدكتــور ملحــم إىل أن ســلطة
النقــد نجحــت يف إطــالق صنــدوق
اســتدامة ليوفــر التمويــل للعديــد
مــن القطاعــات االقتصاديــة الحساســة

والحيويــة األمــر الذي سيســهم يف تعايف
االقتصــاد الوطنــي وصــوالً للتنميــة
املســتدامة وبالتــايل مســاندة الحكومــة
يف توجهاتهــا وسياســاتها التنمويــة،
وقــد اســتفاد فعــال مــن الصنــدوق
حــوايل  2000منشــأة بــرأس مــال يصــل
إىل  635مليــون دوالر وحافــظ عــىل
دميومــة عمــل حــوايل  19700موظــف
وموظفــة ،ومنهــا منشــآت تقودهــا
ســيدات شــكلت حــوايل  %19خاصــة
مــن برنامــج متويــل املشــاريع املتناهيــة

الصغــر بتكلفــة صفريــة.
وتخلــل االحتفــال ،حلقــة نقــاش،
عقدهــا بنــك االســتثامر األورويب
بالتعــاون مــع الحكومــة الفلســطينية
وعــدد مــن ممثــيل قطــاع األعــامل،
بعنــوان ”االقتصــاد الحقيقــي والقطــاع
املــايل :املعوقــات والفرص“.كــام وقــع
بنــك االســتثامر األورويب اتفاقيــة قــرض
مــع بنــك القاهــرة عــامن بقيمــة 22
مليــون دوالر.

عقــدت رئاســة اللجنــة الفنيــة للشــمول املــايل املكونــة مــن ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس
املــال بتاريــخ  ،2022/6/2االجتــامع األول ملجموعــات عمــل الشــمول املــايل بحضــور أعضــاء
هــذه املجموعــات والتــي تضــم حــوايل 70عضــوا ً مــن ممثــيل مؤسســات القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين واألكادميــي ذات العالقــة يف الشــمول املــايل.
وهــدف االجتــامع إىل إطــالق أعــامل مجموعــات عمــل الشــمول املــايل الثــالث »متكــني
املســتهلك ،املنتجــات املاليــة املبتكــرة ،واملشــاريع الرياديــة والصغــرية واملتوســطة« ،املنــاط
بهــا املســاهمة يف تطبيــق اســرتاتيجية الشــمول املــايل وأهدافهــا املحــددة يف خطــة عمــل
االســرتاتيجية.
وتــم خــالل االجتــامع اســتعراض آخــر مســتجدات تطبيــق االس ـرتاتيجية الوطنيــة للشــمول
املــايل وأهــم اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــالل الفــرتة الســابقة ،كــام تــم مناقشــة إعــادة
تقييــم الشــمول املــايل يف فلســطني وإج ـراء املســح امليــداين الشــامل والــذي ســيتم تنفيــذه
خــالل العــام الحــايل .2022
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أعلنــت ســلطة النقــد عــن إطــالق
سلســلة مــن التدريبــات اإللكرتونيــة
املجانيــة ،مــن خــالل منصــة منشــأيت
) ،(www.monshati.psتهــدف إىل
مســاعدة أصحاب/صاحبــات املشــاريع،
لتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم
وقدراتهــم اإلداريــة واملاليــة ،ومتكينهــم
مــن مواكبــة متطلبــات واحتياجــات
ســوق العمــل املحــيل والعاملــي.
وتتنــاول التدريبــات اإللكرتونيــة 25
موضوعــاً لبنــاء مهــارات أصحــاب
وصاحبــات األعــامل بكيفيــة إدارة
املشــاريع وإعــداد الجــدوى االقتصاديــة
والخطــط املاليــة واإلدارية والتســويقية
واملتطلبــات القانونيــة للمشــاريع
متناهيــة الصغــر والصغــرية جــدا ً
والصغــرية واملتوســطة.
وتــم إنتــاج هــذه التدريبــات بــإرشاف
ســلطة النقــد بالتعــاون مــع املعهــد
املــرصيف الفلســطيني عــىل شــكل
فيديوهــات مصــورة وتفاعليــة قدمهــا
مدربــون فلســطينيون مختصــون،
لديهــم خ ـربات متخصصــة يف مجــاالت
مختلفــة مــام يــرثي املنصــة بالخ ـربات
املحليــة.
وســيتمكن املشــاركون يف الــدورات
التدريبيــة اإللكرتونيــة مــن خــالل
منصــة »منشــأيت« الحصول عىل شــهادة

إلكرتونيــة بعــد اإلجابــة بنجــاح عــن
أســئلة االمتحــان الخــاص بالتدريــب،
وذلــك للتأكــد مــن الحصــول عــىل
الفائــدة املرجــوة ولتحفيــز املتدربــني
عــىل املشــاركة.
وتعتــرب »منشــأيت« املنصــة اإللكرتونيــة
األوىل يف فلســطني ،والتــي تديرهــا
ســلطة النقــد بالتعــاون مــع الــرشكاء،
والتــي تقــدم خدمــات نوعيــة لدعــم
القــدرات املاليــة واإلداريــة ألصحــاب
املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرية
جــدا ً والصغــرية واملتوســطة ،ومتكنهــم
مــن الوصــول ملصــادر التمويــل مــن
خــالل تقديــم طلــب متويل ملشــاريعهم
إلكرتوني ـاً مبــا يشــمل طلبــات التمويــل
مــن برامــج صنــدوق اســتدامة

املخصــص لهــذه الفئــة الهامــة ،كــام
وتوفــر املنصــة ركــن املســاعدة والــذي
يتيــح ألصحــاب املشــاريع طلــب
املســاعدة ،إلكرتونيــاً ،مــن خــالل
تقديــم طلــب وتحديــد املشــكلة
التــي تواجههــم يف مرشوعهــم ،والتــي
يتــم تحويلهــا إىل مكاتــب منشــأيت يف
الغــرف التجاريــة يف كل مــن )الخليــل،
وبيــت لحــم ،ونابلــس ،وأريحــا ،وغــزة-
الوســطى( ومتابعتهــا مــن قبــل الخـرباء
واملختصــني ،كــام تتيــح املنصــة إمكانيــة
حجــز املواعيــد ،إلكرتوني ـاً ،مــع ممثــيل
مكاتــب منشــأيت يف الغــرف التجاريــة،
للحصــول عــىل اإلرشــاد واملســاعدة.
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رام اﻟﻠﻪ-اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﻓﻠﺴــﻄني-
انتخبــت الهيئــة العامــة لجمعيــة
البنــوك يف فلســطني خــالل
اجتامعهــا العــادي الســنوي ،يــوم
األربعــاء املوافــق ،2022/6/8
أعضــاء مجلــس اإلدارة الجديــد،
حيــث تــم انتخــاب تســعة أعضــاء
للمجلــس وهــم :البنــك اإلســالمي
الفلســطيني ،وبنــك القاهــرة عــامن،
والبنــك العــريب ،وبنــك فلســطني،
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وبنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل،
وبنــك القــدس ،والبنــك اإلســالمي
العــريب ،وبنــك األردن ،وبنــك
االســتثامر الفلســطيني ،وذلــك
اســتنادا ً للــامدة ) (11مــن النظــام
األســايس.
وأقــرت الهيئــة التقريــر الســنوي
عــن أعــامل الجمعيــة لعــام
 ،2021وصادقــت عــىل الحســابات

الختاميــة وتقريــر مدقق الحســابات
القانــوين لعــام  ،2021واملوازنــة
التقديريــة لعــام  ،2022باإلضافــة
إىل تعيــني مدقــق حســابات قانــوين
للعــام  ،2022وقــد أبــرت الهيئــة
العامــة ذمــة مجلــس اإلدارة عــن
الــدورة الســابقة وقدمــت لهــم
الشــكر والتقديــر عــىل جهودهــم
وإنجازاتهــم يف خدمــة القطــاع
املــرصيف الفلســطيني.

وخــالل اجتــامع مجلــس اإلدارة
املنتخــب ،تــم انتخــاب الســيد ماهــر
املــرصي ،رئيــس مجلــس إدارة البنــك
اإلســالمي الفلســطيني رئيســاً ملجلس
إدارة الجمعيــة لدورتهــا الجديــدة
املقبلــة ،وجوزيــف نســناس املديــر
اإلقليمــي لبنــك القاهــرة عــامن نائبــاً

للرئيــس ،وجــامل حــوراين مديــر
منطقــة فلســطني للبنــك العــريب،
ملنصــب أمــني رس املجلس ،وهــاين نارص
مديــر عــام البنــك اإلســالمي العــريب،
أمينــاً للصنــدوق ،ليصبــح املجلــس
الجديــد للــدورة القادمــة كالتــايل :البنك
اإلســالمي الفلســطيني رئيســاً ،وبنــك

اختتمت جمعية البنوك يف فلسطني
مشاركتها يف املؤمتر املرصيف العريب لعام
 2022والذي عقد يف العاصمة املرصية
القاهرة تحت عنوان »تداعيات األزمة
الدولية وتأثريها عىل األوضاع االقتصادية
يف املنطقة العربية.

الذي نظمه اتحاد املصارف العربية
بالتعاون مع البنك املركزي املرصي
واتحاد بنوك ،وذلك تحت رعاية محافظ
البنك املركزي املرصي طارق عامر،
ومبشاركة محافظي بنوك مركزية عربية
منهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية
الدكتور فراس ملحم ووزراء مال
واقتصاد.

القاهــرة عــامن نائب ـاً للرئيــس ،والبنــك
العــريب أمين ـاً للــرس ،والبنــك اإلســالمي
العــريب أمين ـاً للصنــدوق ،وعضويــة كل
مــن بنــك فلســطني ،وبنــك األســكان
للتجــارة والتمويــل ،وبنــك القــدس،
وبنــك األردن ،وبنــك االســتثامر
الفلســطيني.
2022

ومثــل الجمعيــة يف املؤمتــر الــذي عقــد
عــىل مــدار يومــني ،2022/5/19-18
مديرهــا العــام الســيد بشــار ياســني.
وانطلقت فعاليات األسبو ع املرصيف
العريب يوم األربعاء بتاريخ ،2022/5/18

وناقـش املؤمتـر عـىل مـدى خمـس
جلسـات ،آخـر املسـتجدات والتط ّورات
عـىل السـاحتني الدوليـة واإلقليميـة

فيـام يتعلّـق بتداعيـات األزمـة الدوليـة
وتأثريهـا عـىل األوضـاع االقتصاديـة
يف منطقتنـا العربيـة ،ومـن بينهـا
التحديـات واملخاطـر التـي تواجه األمن
ظـل األزمة الجيوسياسـية
االقتصـادي يف ّ
الدوليـة وتأثريهـا عـىل األمـن الغـذايئ
العـريب ،إضافـة إىل مناقشـة تداعيـات
أسـعار النفـط والغـاز عامليـاً والبدائـل
املطروحـة ،وتفاعـل األسـواق املاليـة
العربيـة مـع األزمـة وآفـاق التحويـالت
املاليـة.
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شــاركت جمعيــة البنــوك يف فلســطني ،يــوم األربعــاء بتاريــخ
 ،2022-5-25يف ورشــة عمــل متخصصــة حــول »حاميــة
املســتهلك للمســتفيدين مــن الخدمــات املاليــة«.
ونظمت الورشة كلية العلوم االدارية واملالية يف جامعة
فلسطني األهلية بالرشاكة مع سلطة النقد وهيئة سوق رأس
املال وجمعية حامية املستهلك وجمعية البنوك.يف فلسطني.
ناقشــت الورشــة خــالل جلســاتها عــدة محــاور منهــا :اإلطــار
القانــوين الناظــم لحاميــة مســتهليك الخدمــات املاليــة،
والرقابــة االجــراءات واملامرســة.

شــاركت جمعيــة البنــوك يف فلســطني
يف فعاليــات »اليــوم املــرصيف« ،وذلــك
يــوم األثنــني بتاريــخ ،2022/6/6
الــذي أقيــم يف حــرم الجامعــة العربيــة
األمريكيــة يف إطــار جهــود التوعيــة
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بالخدمــات املرصفيــة وأهميــة مواكبــة
التحــول الرقمــي ســعياً لتعزيــز الوعــي
بالتكنولوجيــا املاليــة.
واســتقبل الحضــور نائــب رئيــس

الجامعــة العربيــة األمريكيــة للشــؤون
األكادمييــة الدكتــور مؤيــد أبــو صــاع
ممث ـالً عــن رئيــس الجامعــة ،وحــرض
كل مــن مراقــب الــرشكات األســتاذ
طــارق املــرصي ممثـ ًال عــن معــايل وزير

االقتصــاد ،واملديــر التنفيــذي ملجموعة
االســتقرار املــايل يف ســلطة النقــد
الفلســطينية إيــاد الزيتــاوي ،ومديــر
عــام جمعيــة البنــوك يف فلســطني بشــار
ياســني ،وقــد كانــت الفعاليــة تحــت
رعايــة البنــك اإلســالمي الفلســطيني
حيــث حــرض بالنيابــة عــن املديــر العام

قــدت جمعيــة البنــوك يف فلســطني
بالتعــاون مــع وزارة العمــل ورشــة عمــل
حــول »قــرار بقانــون رقــم ) (3لســنة
2019م بشــأن لجــان ومــرشيف الســالمة
والصحــة املهنيــة يف املنشــآت« ،وذلــك
بحضــور ممثلــني عــن كافــة البنــوك
العاملــة يف فلســطني.
وافتتــح الورشــة التــي عقدت يــوم األثنــني
املوافــق  2022-6-13يف فنــدق الكرمــل
بــرام ﷲ الســيد بشــار ياســني املديــر
العــام لجمعيــة البنوك ،مثمنــاً الجهــود

الســيد إبراهيــم الســلامن ،وحــرض
ممثلــون عــن البنــوك العاملــة يف
فلســطني ورشكات اإلق ـراض املتخصــص
ورشكات الدفــع االلكــرتوين.

االلكرتوين ،وعرضــت كل مؤسســة
خدماتهــا املاليــة ،كــام تضمنــت
الفعاليــات عــددا ً مــن ورش العمــل
تناولــت مواضيــع التحــول الرقمــي
والتكنولوجيــا املاليــة ،ويــوم توظيفــي
للطلبــة الخريجــني وأنشــطة تفاعليــة
مــع الحضــور.

التــي تبذلهــا وزارة العمــل التحســني بئيــة
العمــل يف املنشــآت.

يف وزارة العمــل /اإلدارة العامــة للســالمة
والصحــة املهنيــة ،عرضــاً مفصــالً حــول
القــرار بقانــون رقــم » «3لســنة ،2019
تضمــن :الهــدف مــن القــرار بقانــون
ونطاقــه ،ومهــام وزارة العمل ،ومســتويات
املرشفــني وآليــة اعتامدهــم ،وأنــواع
املرشفــني ومهامهــم ،ولجنــة الســالمة يف
املنشــأة وعنارصهــا وآليــة عملهــا.

وافتتحــت فعاليــات اليــوم املــرصيف
مبعـ ٍ
ـرض شــارك فيــه عــدد مــن البنــوك
ومؤسســات اإلقــراض ورشكات الدفــع

وأكــد عــىل أهميــة نــرش التوعيــة حــول
القـرار بقانــون ،ورضورة توفــري بيئــة عمــل
آمنــة خاليــة مــن مســببات الحــوادث مــا
ينعكــس عــىل تحســني واقــع الســالمة
والصحــة املهنيــة وتقليــل نســبة الحــوادث
واإلصابــات يف املنشــآت.
بــدوره ،قــدم أ.ســامر أديــب العمــد مديــر
دائــرة اعتــامد لجــان ومــرشيف الســالمة

ووجــه الحضــور العديــد مــن
االستفســارات واملالحظــات التــي أثــرت
النقــاش حــول موضــوع الورشــة.
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تهتــم البنــوك اإلســالمية بإرســاء قواعــد
التنميــة االجتامعيــة وتثبيــت أركانهــا يف
املجتمعــات عــىل اعتبارهــا مــن أهــم
املجــاالت التــي ينشــط فيهــا أعاملــه
للمســاهمة يف مكافحــة الفقــر وتوزيــع
الــرثوة واإلعانــة عــىل نــرش العدالــة،
وذلــك ألن التنميــة االجتامعيــة مقصــد
مــن مقاصــد االســتثامر يف املفهــوم
اإلســالمي) (1حيــث تعنــي :االلتــزام
املســتمر مــن قبــل رشكات األعــامل
بالتــرصف أخالقيــاً واملســاهمة يف
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة والعمــل
عــىل تحســني نوعيــة الظــروف
املعيشــية للقــوى العاملــة وعائالتهــم،
وللمجتمعــات بشــكل عــام.
1
2
3
4
5
6

إن التنميــة االجتامعيــة مســؤولية
إنســانية يشــارك الجميــع يف تحملهــا
وخاصــة البنــوك اإلســالمية ،وذلــك ألن
البنــك اإلســالمي هــو يف األصــل بنــك
اجتامعــي إضافــة إىل أنــه يعــد بنــكًا
ماليًــا يربــط بــني التنميــة بأنواعهــا
االقتصاديــة واالجتامعيــة).(2
أساسـا لنجاح
وتعـد التنمية االجتامعية ً
التنميـة االقتصاديـة من منظـور رشعي،
وذلـك ألن الرشيعة اإلسـالمية قد حثت
عـىل تشـغيل األمـوال واسـتثامرها،
والعمـل عـىل عـدم تجميدهـا
باكتنازهـا) ،(3وتتمثـل مجـاالت التنميـة
االجتامعيـة يف البنـوك اإلسـالمية) (4مـن

خـالل أمـور أهمهـا يف اآليت:
فاإلقـراض الحسـن مـن أهـم الخدمـات
التـي تحـرص املصـارف اإلسـالمية عـىل
أدائهـا) ،(5وهـذا ملا متثلـه ثقافة القروض
الحسـنة مـن معـان إسـالمية سـامية
تراعـي حاجـة النـاس وتقـف إىل جانب
املحتاجـني منهـم .وميكـن للمصـارف
اإلسـالمية أن تعمـل عـىل تحقيـق ذلـك
مـن خـالل مـا يـأيت):(6
 .1القــروض االســتهالكية :وذلــك
بتقديــم برامــج مميــزه للقــروض
الحســنة توجههــا لدعــم الفقــراء
عــىل اختــالف فئاتهــم االجتامعيــة
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مثــل حــاالت املــرض والوفــاة
والــزواج والتعليــم.
 .2القــروض اإلنتاجيــة :وهــي تقــدم
إىل فئــة الحرفيــني والفنيــني مــن
خريجــي املــدارس الصناعيــة
والزراعيــة وخريجــي الجامعــات
واملعاهــدالعليــاالتقنيــةواملهنيــة.
 .3القروض التمويلية :وذلك بهدف
متويل بعض أنشطة عمالئه يف
حالة اإلعسار ،وذلك إلقالتهم من
عرثتهم ،وتيسري أمورهم حنى
يتمكنوا من استئناف نشاطهم
لسداد ما عليهم من التزامات ،وقد
يكون ذلك بتمويل املرشوعات
الصغرية واملتوسطة التي تسهم يف
حل مشكلة البطالة لدى األفراد
واملجتمعات بشكل عام.
وهـي مـن األمـور املهمـة يف تحقيـق
البنـوك اإلسـالمية للـدور االجتامعـي
والتنمـوي الـذي تتبنـاه ،ويكـون ذلـك
):(7
بأمـور هـي
 .1إنشــاء صنــدوق للــزكاة يكــون لــه
وحــدة إداريــة مســتقلة يهــدف
مــن خاللهــا إىل متكــني الفقــري مــن
إغنــاء نفســه بنفســه وليــس إىل
ســد جوعه ،وذلــك بدعمه إلنشــاء
مــرشوع يحصــل مــن خاللــه عــىل
7
8
9
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مصــدر دخــل دائــم لــه ولعائلتــه.
 .2استغالل بعض موارد الزكاة  -يف
حال زيادة هذه املوارد املالية  -يف
إنشاء املصانع واستصالح األرايض
وذلك حتى تعود بالنفع عىل
املجتمع وخاصة الفقراء منهم،
وبالتايل تحقيق مبدأ التكافل
االجتامعي الذي يعد من املطالب
األساسية للبنوك اإلسالمية يف
أهدافها من التنمية االجتامعية.
ورصف الريـع يف املصـارف املخصصـة
حسـب نـوع الصنـدوق ورشوط
الواقفـني ،وهـي مسـألة مهمـة إذا تـم
اسـتغاللها بالطريـق األمثـل ،وذلـك
لتعـدد صـور الوقـف وطبيعـة األمـور
التـي يقـع عليهـا ،وحـرص النـاس عـىل
إنشـائها السـتمرار أثرهـا بعـد املـوت.

التـي تعمـل عـىل خدمـة املجتمـع،
وتسـاعد يف تحقيـق التنميـة االجتامعية
وتسـاعد الدولـة عـىل تلبيـة مصالـح
النـاس ومنـع التضييـق عليهـم.

)،(8

وكذلـك القيام بإصالح منـازل املحتاجني
واملعاقـني .وهـذا مـن خـالل التعـاون
مـع الحكومـة ومؤسسـات املجتمـع
املتعـددة ،وذلك بتيسـري طـرق الحصول
عـىل ذلـك مـن حيـث التمويـل والقيود
الـواردة عىل ذلـك وفق إجـراءات البنك
والقوانـني النافـذة ،وااللتـزام بأحـكام
الرشيعـة اإلسـالمية يف متويـل األنشـطة
الحالل.

)،(9
ومن أمثلة ذلك:
 .1مســاعدة الفقــراء واملحتاجــني
واملــرىض مــن خــالل دعمهــم
إلكــامل تعليمهــم يف الجامعــات
وتقديــم املســاعدة املاليــة
للطــالب ،وكذلــك القيــام بجمــع
التربعــات لهــم يف املناســبات
اإلســالمية املتعــددة.
 .2رعايــة بعــض الربامــج التلفزيونيــة
بهــدف توعيــة املجتمــع بأهميــة
رعايــة األيتــام واملســاكني واملــرىض
واملحتاجــني.
 .3توزيــع هدايــا عينيــة عــىل األيتــام
واملحتاجــني يف األعيــاد واملناســبات
اإلســالمية املتعــددة.
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)،(10
ومثــال ذلــك عضويَّــة الجمع َّيــات
التطوع َّيــة ،وإقامــة بعــض املعــامل
التجميليَّــة ،وإنشــاء مظــالَّت واقيــة
مــن الحــر واملطــر يف مواقــف
الحافــالت فـــي بعــض املــدن ،وكذلــك
دعــم املكتبــات يف بعــض املــدارس
واملنتديــات الثَّقافيَّــة ،وغــري ذلــك
مــن األعــامل الخرييَّــة بهــدف خدمــة
املجتمــع وفئاتــه املتعــددة.

إن الناظــر يف األنشــطة الســابقة يجــد
أنهــا يف مجملهــا ذات عالقــة بالبعــد
االجتامعــي للبنــوك اإلســالمية مــع أن
دورهــا األســايس هــو اقتصــادي وليــس
اجتامع ًيــا ،وذلــك أن االســتثامر يف رشكة
ماليــة ،واســتثامرية وبنكيــة تعمــل عىل
أســس إســالمية يعــد أم ـ ًرا مجدي ـاً مــن
النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيــة .ألن
مثــل هــذه املؤسســات تجــذب قطاع ـاً
معينــاً مــن النــاس مل يكــن ليتعامــل
مــع املؤسســات البنكيــة التقليديــة
وذلــك التزا ًمــا بقاعــدة الحــالل والحـرام

وتحقيــق مســألة عــدم اســتثامر
األمــوال إال يف التوظيفــات التــي
يحلهــا اإلســالم) .(11ولذلــك فــإن قيــام
املســتثمرين بالعمــل عــىل االســتثامر يف
بنــوك ومؤسســات إســالمية ،ســيحقق
لهــم مزايــا العائــد املــايل والربــح الكبري،
األمــر الــذي ســيعمل عــىل تخفيــض
تكلفــة اإلنتــاج بالنســبة لعمــالء هــذه
املؤسســات ،وبالتــايل تخفيــض األســعار
وزيــادة االســتثامر ،وتخفيــض البطالــة،
وبالتــايل العمــل عــىل رفاهيــة املجتمــع،
وتحقيــق التنميــة االجتامعيــة).(12

 10العبد الالت ،دور البنوك اإلسالمية يف التنمية املستدامة.http://www.ammanxchange.com ،
 11املالقي ،البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،ص .27
 12حلس ،سامل عبد ﷲ ،ومقداد ،محمد إبراهيم ،دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية االقتصادية يف فلسطني ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،املجلد الثالث عرش،
العدد األول ،يناير 2005م ،ص 248وما بعدها
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تقــوم العديــد مــن املهــن عــىل
حفــاظ الرسيــة املهنيــة والخصوصيــة
الشــخصية ،ألن أطــراف العالقــة
بالتعامــالت أساســها الثقــة املتبادلــة،
فمثـ ًال العالقــة بــني الطبيــب واملريــض،
والعالقــة بــني املحامــي وموكلــه ،بغــري
الثقــة القامئــة بــني األطــراف فإنهــا
تنهــار.
أمــا املــرصف فإنــه يلتــزم التزام ـاً تام ـاً
بالكتــامن والحفــاظ عــىل أرسار العمــالء
التــي وصلــت إليــه وفــق عملــه املرصيف
وعــدم افشــائها إىل الغــري.
إن الرسيــة املرصفيــة لهــا عــدة
اعتبــارات ،األول :حاميــة الحيــاة
الخاصــة واألرسار الشــخصية املتعلقــة
بأمــوال الشــخص ومركــزه املــايل ألن
كل شــخصية )طبيعــي أو معنــوي(
تقــوم بعمــل إخفــاء األرسار املاليــة
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عــن الغــري .والثــاين :هــو حاميــة
املجتمــع ومصالحــه مــن أجــل جلــب
املســتثمرين وتشــجيعهم لتعامــل
مــع املصــارف وجــذب االســتثامرات
مــن الخــارج لدعــم االقتصــاد الوطنــي
لدولتــه ،فمثــ ًال االقتصــاد الســويرسي
يقــوم عــىل الخدمــات واملصــارف التــي
يقــدر عددهــا مــا يقــارب  370مرصف ـاً
ويعمــل بهــا أكــرث من  110ألف شــخص
بالصناعــة املرصفيــة الســويرسية ،فثلث
املعامــالت املرصفيــة يف العــامل متــر
عربهــا والتــي تقــدر بأكــرث  3تريليــون
فرنــك ســويرسي .والثالــث :الحاميــة
التــي تعــود عــىل املــرصف بشــكل
كبــري فهــو ليــس دوره ربــط العالقــة
بــني املودعــني واملقرتضــني بــل تتعداهــا
لســمعته القامئــة عــىل الثقــة املتبادلــة
بينــه وبــني عمالئــه التــي تســاعد عــىل
نهضتــه واســتمرار أعاملــه.

فاســتمرار اخضــاع املصــارف للرسيــة
املرصفيــة ســريفع شــأنها ويشــجع
املســتثمرين وأصحــاب رؤوس األمــوال
عــىل االســتثامر وايــداع األمــوال
وجــذب االســتثامرات األجنبيــة.

تنــص املــادة األوىل مــن القانــون
املــرصي رقــم  205لســنة  1990يف شــأن
رسيــة الحســابات بالبنــوك» :تكــون
جميــع حســابات العمــالء وودائعهــم
وأمانتهــم وخزائنهــم يف البنــوك وكذلــك
املعامــالت املتعلقــة بهــا رسيــة ،وال
يجــوز االطــالع عليهــا أو إعطــاء بيانــات
عنهــا بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش أو
إال بــإذن كتــايب مــن صاحــب الحســاب
أو الوديعــة أو األمانــة أو الخزينــة أو
مــن أحــد ورثتــه أو مــن أحــد املــويص
لهــم ،بــكل أو بعــض هــذه األمــوال،

أو مــن النائــب القانــوين أو الوكيــل
املفــوض يف ذلــك أو بنــاء عــىل حكــم
قضــايئ أو حكــم محكمــني«.
يتضــح مــن التعريــف بأنــه تعريــف
عــام ويشــمل كافــة الحســابات
لعمــالء املــرصف طبيعــي أو معنــوي،
ويشــمل الحســابات الجاريــة والودائــع
واألمانــات لــدى املــرصف كصنــدوق
األمانــات والشــيكات برســم التحصيــل.
إلــخ .وتســتمر الرسيــة املرصفيــة بــني
املتعامــل مــع املــرصف واملــرصف حتــى
لــو انتهــت العالقــة بينهــام.
وقــد عــرف آخــر الرسية املرصفيــة
بأنهــا »هــي أيضــاً التــزام املصــارف
بعــدم إفشــاء األرسار التــي وصلــت إىل
حوزتهــا ،فهــي إذن تعــ ّد واجبــاً عــىل
املــرصف وحقــاً للعميــل بنظــر بعــض
الفقهــاء ،أو واجبـاً عــىل املــرصف وحقـاً
لــه يف آن واحــد بنظــر بعضهــم اآلخــر«.

وترتكـز الحاميـة الشـخصية باملواثيـق
الدوليـة منهـا اإلعـالن العاملـي لحقـوق
االنسـان باملـادة ) (12منـه حيـث تنص
»ال يجـوز تعريض أحد لتدخل تعسـفي
يف حياتـه الخاصة أو يف شـؤون أرسته أو
مسـكنه أو مراسـالته ،وال لحمالت متس
رشفـه وسـمعته .ولـكل شـخص حـق
يف أن يحميـه القانـون مـن مثـل ذلـك
التدخـل أو تلـك الحمـالت« .وكذلـك
العهـد الـدويل الخاص بالحقـوق املدنية

والسياسـية وفـق نـص املـادة )1-» (17
ال يجـوز تعريـض أي شـخص ،عـىل نحو
تعسـفي أو غـري قانـوين ،لتدخـل يف
خصوصياتـه أو شـؤون أرستـه أو بيته أو
مراسـالته ،وال ألي حمـالت غـري قانونية
متـس رشفـه أو سـمعته 2- .من حق كل
شـخص أن يحميـه القانـون مـن مثـل
هـذا التدخـل أو املسـاس«.
اﻟﴪﻳــﺔ ﰲ اﻹﺳــﻼم :الديــن اإلســالمي
نهــى عــن إفشــاء األرسار ،واعتــرب ذلــك
مــن كبائــر اإلثــم ســواء أكانــت هــذه
اإلرسار فرديــة ،أو أرسار تخــص الوظيفــة
أو عملــه ،وقــد ورد هــذا النهــي يف
الكتــاب والســنة ،فقــال ﷲ ســبحانه
وتعــاىل يف ســورة الحجــرات »يَــا أَيُّ َهــا
ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ا ْجتَ ِن ُبــوا كَ ِثـ ًريا ِّمـ َن الظَّـ ِّن
ـض الظَّ ـ ِّن إِث ْ ـ ٌم َوال ت َ َج َّس ُســوا َوال
إِ َّن بَ ْعـ َ
ـب أَ َح ُدكُ ـ ْم
يَ ْغتَــب بَّ ْعضُ ُكــم بَ ْعضً ــا أَيُ ِحـ ُّ
أَن يَ ـأْك َُل لَ ْح ـ َم أَ ِخي ـ ِه َم ْيتًــا فَ َك ِر ْهتُ ُمــو ُه
اب َّر ِحي ـ ٌم« .وكان
ﷲ إِ َّن َّ َ
َوات َّ ُقــوا َّ َ
ﷲ ت َ ـ َّو ٌ
رســول ﷲ صــىل ﷲ عليــه وســلم يعتــرب
ـرس بــه الشــخص مــن الغــري يعــد
مــا يُـ ِّ
عــىل ســبيل األمانــة والحديــث بينهــام
عــىل ســبيل األمانــة ،ورسه وعملــه عــىل
ســبيل األمانــة.

يرجــع بعــض الفقهــاء أصــل الحاميــة
القانونيــة للرسيــة املرصفيــة ويحــدد
الزاميــة املصــارف بالرسيــة املرصفيــة
إىل قانــون العقوبــات ،فقــد نصــت
املــادة  335مــن القانــون الســاري

بالضفــة الغربيــة » يعاقــب بالحبــس
مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات كل
مــن  1-:حصــل بحكــم وظيفتــه أو
مركــزه الرســمي عــىل أرسار رســمية
وأبــاح هــذه األرسار ملــن ليــس لــه
صالحيــة االطــالع عليهــا أو إىل مــن ال
تتطلــب طبيعــة وظيفتــه ذلــك االطــالع
وفق ـاً للمصلحــة العامــة 2- .كان يقــوم
بوظيفــة رســمية أو خدمــة حكوميــة
واســتبقى بحيازتــه وثائــق رسيــة أو
رســوماً أو مخططــات أو منــاذج أو
نســخاً منهــا دون أن يكــون لــه حــق
االحتفــاظ بهــا أو دون أن تقــيض ذلــك
طبيعــة وظيفتــه 3- .كان بحكــم مهنتــه
عــىل علــم بــرس وأفشــاه دون ســبب
مــرشوع«.
وألهميــة الــرس املهنــي فقــد أكــد
املــرشع أهميتــه وألزمــه عــىل العامــل
بقانــون العمــل الفلســطيني باملــادة 33
» يلتــزم العامــل بتأديــة عملــه بإخــالص
وأمانــة وباملحافظــة عــىل أرسار العمــل
وأدواتــه« فقــد ألــزم املــرشع العامــل
بعــدم إفشــاء األرسار واملحافظــة عليــه
وال يجــوز ترسيبهــا ونقلهــا إىل الغــري
مبــادة امــره .باإلضافــة للعديــد مــن
القوانــني التــي تنــص عــىل أهميــة
الحاميــة للرسيــة املهنيــة التــي تركــز
حــول األرسار وأهميــة الحفــاظ عليهــا،
وقــد أسســت القوانــني التجاريــة
أهميــة الــرس ولتأســيس الــرس املــرصيف
فقــد نصــت الفقــرة األوىل باملــادة 32
مــن قانــون املصــارف قــرار بقانــون
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رقــم ) (9لســنة 2010م بشــأن املصارف
»تحــدد ســلطة النقــد التعليــامت
املنظمــة لرسيــة الحســابات املرصفيــة،
وتبــادل املعلومــات والبيانــات املتعلقــة
مبديونيــة العمــالء بــني املصــارف
ومؤسســات اإلقــراض املتخصصــة ،مبــا
يكفــل رسيتهــا ويضمــن توفــر البيانــات
الالزمــة لســالمة عمليــات منــح
االئتــامن وإدارة املخاطــر«.
وقــد حــددت بالفقــرة الثانيــة مــن
املــادة )» (32عــىل جميــع أعضــاء
مجلــس إدارة املــرصف الحاليــني
والســابقني ،واملســؤولني الرئيســيني،
واملوظفــني واملدققــني واملستشــارين
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واملتعاقديــن الخارجيــني يف املصــارف
ومؤسســات اإلقــراض املتخصصــة
الحفــاظ عــىل رسيــة املعلومــات
واملســتندات املتعلقــة بالعمــالء والتــي
تصــل إليهــم بحكــم أدائهــم ملهامهــم،
وال يجــوز ألي منهــم إفشــاء أي مــن
هــذه املعلومــات أو الســامح للغــري من
خــارج املــرصف أو مؤسســة اإلقــراض
املتخصصــة باالطــالع عليهــا ،ويــرسي
هــذا الحظــر عــىل كل مــن يطلــع
بحكــم مهنتــه أو وظيفتــه أو عملــه
بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش عــىل
تلــك البيانــات واملعلومــات«.
وقــد أفــردت تعليــامت ســلطة النقــد

الفلســطينية للرسيــة املرصفيــة فقــد
نصــت بتعليــامت رقــم ) (8لعــام
 ،2009ومــن ثــم أصــدرت تعليــامت
جديــده رقــم ) (20لســنة 2020
وكان مــن أهميــة هــذه التعليــامت
الجديــدة أنهــا رشحــت بالتفصيــل
أهميــة الرسيــة املرصفيــة وســمتها
هنــا برسيــة البيانــات ،وكذلــك فصلــت
التزامــات املصــارف برسيــة البيانــات
وباإلضافــة للمحظــورات واالســتثناءات
عــىل رسيــة البيانــات ،ثــم حــددت
آليــة تزويــد ســلطة النقــد بالبيانــات
ومــن أي بيانــات تــزود للغــري باســتثناء
التعليــامت ،والعقوبــات التــي تفــرض
عــىل مــن يفصــح الرسيــة املرصفيــة.

حــدد املــرشع الجهــات الخاضعــني
لرسيــة املرصفيــة هــو كل مــن
يعمــل باملــرصف مــن رئيــس وأعضــاء
مجلــس اإلدارة وإدارة التنفيذيــة
وكافــة العاملــني باملصــارف بكافــة
وظائفهــم ،وتخضــع الرسيــة املرصفيــة
عــىل رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة
ســلطة النقــد الفلســطينية وكافــة
العاملــني بهــا ،باإلضافــة للمستشــارين
واملدقــق الخارجــي حتــى هيئــات
الرقابــة الرشعيــة باملصــارف اإلســالمية
واملستشــارين الخارجيــني ،وكل مــن
يحصــل عــىل رس مــرصيف.

حــدد قانــون املصــارف الفلســطيني
طــرق اإلفصــاح عــن الرسيــة املرصفيــة
بطريقــني األول :موافقــة العميــل
الخطيــة .والثــاين :حكــم قضــايئ صــادر
عــن محكمــة فلســطينية.

لقــد وضــع املــرشع العديــد مــن
االســتثناءات بنــص املــادة ) (33مــن
قانــون املصــارف وهــي :اإلفصــاح
الــذي يحصــل عليــه املدقــق الخارجــي،
واملوظفــون املكلفــون مبهامهــم
وأعاملهــم ،وإصــدار شــهادة أو بيــان
بأســباب رفــض رصف أي شــيك بنــاء

عــىل طلــب صاحــب الحــق ،واإلفصــاح
عــن املعلومــات مبوجــب أحــكام قانــون
مكافحــة غســل األمــوال والتعليــامت
الصــادرة مبوجبــه ،واالفصــاح وتبــادل
املعلومــات بــني املقرتضــني والكفــالء
لــدى مكتــب معلومــات االئتــامن يف
ســلطة النقــد والــرشكات التــي وافقــت
تســهيل تبــادل هــذه املعلومــات،
وافصــاح املعلومــات املتعلقــة بالعميــل
ملؤسســة ضــامن الودائــع واملؤسســات
ذات العالقــة واملرتبطــة مبهامهــا وفق ـاً
لتعليــامت تصدرهــا ســلطة النقــد،
ومجلــس اإلدارة باملصــارف يف حالــة
الرغبــة باالندمــاج بــني املصــارف.
القانــون املــرصي حــدد دور النائــب
العــام أو مــن ينــوب عنــه بطلــب
اإلفصــاح عــن البيانــات مــن خــالل
املصــارف بــأن يقــدم طلب ـاً للمحكمــة
مــن طــرف واحــد لرفــع الرسيــة عــن
البيانــات التــي تســاعد بالكشــف عــن
البيانــات التــي تفيــد بالتحقيقــات
للكشــف عــن الجرميــة أو مــا يحــارب
جرميــة غســيل األمــوال.

إن األصــل باملعامــالت املاليــة
واملرصفيــة القامئــة بــني العميــل
واملــرصف عــىل الــرس املــرصيف ،ويحــرتم
املــرصف الــرس ومــن واجبــه االلتــزام
التــام بعــدم البــوح بالــرس املــرصيف إال
وفــق القانــون.

بــني كافــة املؤسســات املرصفيــة
والقانونيــة ذات العالقــة لســد أي
فجــوة قانونيــة بالتطبيــق العمــيل،
باإلضافــة لحاجــة ماســة لدراســات
علميــة حــول الرسيــة املهنيــة بشــكل
عــام والرسيــة املرصفيــة بشــكل خــاص.
وقــد قضــت محكمــة العــدل العليــا
األردنيــة بحكــم رقــم 1999/369
)هيئــة خامســية( بتاريــخ 2000/4/16
بــأن »مــن أوىل واجبــات املوظــف
هــو القيــام بواجباتــه الوظيفيــة بــكل
أمانــة وإخــالص والحــرص عــىل التقيــد
بالتعليــامت واألنظمــة ،ومــن هــذه
التعليــامت عــدم اإلســاءة للمرفــق
الــذي يعمــل بــه وافشــاء أرساره وبذلك
يكــون الق ـرار املطعــون بــه قــام عــىل
ســبب يــربر إصــداره«.
إن اح ـرتام الرسيــة املرصفيــة والحفــاظ
عليهــا يُعــد ذات أبعــاد شــخصية
ووطنيــة عامــة وهــي التــي تعطــى
األمــان لالســتثامر وهــي الجــاذب األكرب
لالســتثامر ،باإلضافــة لألســباب األخــرى
كالقضــاء والتحكيــم وتســهيالت
الرضيبيــة وكفــة عنــارص تشــجيع
االســتثامر.

إننــا بحاجــة ماســه للتعــاون املشــرتك
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التغــري هــو الثابــت املســتمر يف حيــاة البــرش .بــدأت الثــورات الصناعيــة يف العــامل منــذ القــرن الثامــن عــرش تحديــدا ً يف انجل ـرتا
باخ ـرتاع اآلالت البخاريــة حيــث كان لهــا كبــري األثــر عــىل أوروبــا بتحســني أوضــاع املعيشــة وحــدوث تنميــة اقتصاديــة شــاملة،
ويف القــرن التاســع عــرش تحديــدا ً عــام  1840كانــت الثــورة الصناعيــة الثانيــة امتــدادا ً للثــورة الصناعيــة األوىل وأبــرز مالمحهــا بنــاء
العديــد مــن خطــوط الســكك وصناعــات الحديــد الصلــب وامتــدت حتــى عــام  ،1984وبــدأت الثــورة الصناعيــة الثالثــة معتمــدة
عــىل صناعــة الكهربــاء والبــرتول ،فأيــن نحــن اليــوم؟
عــىل أجهــزة الكمبيوتــر .هنــا ترجمــت عمليــة تحويــل
البيانــات التناظريــة عــىل األوراق إىل بيانــات رقميــة عــىل
األجهــزة اإللكرتونيــة ،هــذه هــي الرقمنــة.

كالهــام مســميات مفادهــا التغ ـريات الجذريــة التــي ظهــرت
مالمحهــا عــىل حيــاة البــرش املتزامنــة مــع هيمنــة اإلنرتنــت
والتطــور املتســارع للصناعــات التكنولوجيــة مــن خــالل
التحــول الرقمــي يف شــتى التعامــالت وقلــب املظهــر العــام
لشــكل الحيــاة إىل شــكل مختلــف متامــاً.

تتبــع عمليــة الرقمنــة تبويب ـاً وتصنيف ـاً للبيانــات التــي متــت
رقمنتهــا حتــى يســهل الوصــول إليهــا عنــد الحاجــة لهــا يف
أرسع وقــت واســتخدامها بكفــاءة وفعاليــة عاليــة .وهــذا مــا
يقصــد بــه باملعالجــة الرقميــة.

جميعهــا مصطلحــات شــائعة تتســلل إىل مســامعنا كثــريا ً
ونجهلهــا أحيان ـاً .كانــت تحفــظ البيانــات عــىل الــورق تســلل
عليهــا التحــول الرقمــي ليضفــي عليهــا أثــره ،فأصبحــت تحفظ

وتحالــف الرقمنــة مــع املعالجــة الرقميــة يقودنــا إىل التحــول
الرقمــي ،وهــو إعــادة تصميــم األعــامل واملؤسســات وتحديثهــا
وتجهيزهــا ببنيــة تحتيــة وكــوادر برشيــة تواكــب التطــور
املســتمر لالســتفادة مــن العــامل الرقمــي أقــىص اســتفادة مــن
خــالل بنــاء اس ـرتاتيجية عمــل رقميــة شــاملة قابلــة للتنفيــذ
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تعالــج كافــة الجوانــب بدايــة مــن
املنتجــات أو الخدمــات ووصــوالً إىل
تجربــة العمــالء وتحــدد املتطلبــات
واملعيقــات للتحــول الرقمــي حتــى
تتمكــن مــن تحديــد أفضــل هيــكل
عمــل للتحــول الرقمــي يــرشف عليهــا
أخصــاء ذوو خــربة عــن طريــق تشــكيل
هيئــة وإدارة لتنفيــذ اســرتاتيجية
التحــول الرقمــي لضــامن انتقــال ناجــح
وآمــن مــن الطــرق التقليديــة إىل العــامل
الرقمــي .ليعطــي القطاعــات املختلفــة
أشــكاالً مختلفــة غــري التــي نعهدهــا،
ومــن أبــرز القطاعــات التــي شــهدت
تحــوالً رسيع ـاً يف اآلونــة األخــرية هــي:
.
مــع دخــول جائحــة كورونــا وإغــالق
املــدارس تحتــم عــىل الحكومــات
البحــث عــن ســبل أخــرى لتوفــري حــق
التعليــم ملواطنيهــا ،فأصبــح التحــول
الرقمــي رضورة حتميــة إجبارية إلكامل
العمليــة التعليميــة دون االختــالط بــني
الطلبــة ،فتمــت عمليــة التحــول حتــى
أصبــح بإمــكان مقــدم خدمــة التعليــم
إعطــاء الخدمــة بشــكل كامــل رقميــاً
دون انقــاص منهــا وبفعاليــة أكــرث مــن
الطريقــة التقليديــة.
ورغــم انكــامش رسعــة تفــيش الوبــاء
إال أن التعليــم اإللكــرتوين أصبــح نهج ـاً
ســائدا ً ،وأصبــح يف تطــور دائم مســتمر
يف أغلــب القطاعــات التعليميــة

املختلفــة ،ويعــزى ذلــك إىل النجاحــات
التــي تحققــت خــالل تجربــة التحــول
الرقمــي يف قطــاع التعليــم خــالل
الجائحــة.
.
إن أعــداد املســتفيدين مــن الخدمــات
املقدمــة مــن مؤسســات الــدول كبــرية
جــدا ً .قبــل دخــول العــامل الرقمــي كان
ال بـ ّد عــىل متلقــي الخدمــة أن يخصص
وقت ـاً وجهــدا ً وتكلفــة معينــة للوصــول
إىل مركــز متخصــص يقــدم الخدمــة.
أمــا بعــد تطبيــق التحــول الرقمــي يف
التعامــالت الحكوميــة املختلفــة ،أصبــح
بإمــكان املواطــن الحصول عــىل خدماته
من خــالل التطبيقــات املختلفــة ،فمثالً
أصبــح بإمــكان املواطــن دفــع الرســوم
وإصــدار املعامــالت واالستفســار عــن
الخدمــات مــن الهاتــف املحمــول يف
أي وقــت ،وأصبــح بإمــكان الدولــة
تقديــم الخدمــات إلكرتونيــاً ألعــداد
تفــوق تلــك التــي كانــت تســتوعبها
املراكــز املخصصــة بــآالف األضعــاف،
باإلضافــة إىل تبويــب البيانــات يف وقــت
أقــل ودون الحاجــة ألعــداد كبــرية مــن
املــوارد البرشيــة.

إن اتســاع حجــم العمليــات املنفــذة
يوميــاً يف البنــوك واحتامليــة وقــوع

األخطــاء البرشيــة وارتفــاع تكاليــف
التشــغيل مــن أبــرز األســباب التــي
دفعــت القطــاع املــرصيف نحــو
االســتعانة بالــذكاء االصطناعــي تتمثــل
يف تقنيــات) (RBAالتــي ســاعدت يف
ضــامن االمتثــال للوائــح ،و«إعــرف
عميلــك«) ،(KYCومكافحــة غســيل
األمــوال) ،(AMLكــام تــم تطويــر ملف
دقيــق حــول مخاطــر العمــالء وعــدم
التعــرف عــىل االحتيــال ومكافحــة
غســيل األمــوال.
وكذلــك اللحــاق بالعميــل وتنفيــذ
أنشــطة إعــداد الحســاب الجديــد آليــا
وتبســيط عمليــة تجميــع البيانــات مــن
األنظمــة الداخليــة والخارجيــة بهــدف
تقديــم العنايــة الواجبــة للعميــل.
وعــىل صعيــد الرهــن العقــاري،
يفــرض تطبيــق التشــغيل اآليل الــذيك
نفســه بهــدف اســتخراج املســتندات
وفهرســتها وطلــب التقاريــر مــن جهات
خارجيــة والتحقــق مــن بيانــات القــرض
وتبســيط االكتتــاب عــىل القــرض.
أمــا بخصــوص خدمــة العمــالء ،مكــن
التحــول الرقمــي ممثــيل خدمــة
العمــالء مــن الوصــول إىل البيانــات
وجمعهــا عــرب أنظمــة متعــددة
والتعامــل مــع طلبــات التغيــري والبيــع
املتقاطــع للمنتجــات املاليــة.
أمــا مــن جانــب العمــالء فأصبحــت
الخدمــات اإللكرتونيــة املقدمــة مــن
قبــل البنــك تعطيــه ميــزة تنافســية
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أمــام البنــوك األخــرى ،وأصبــح العميــل
قــادرا ً عــىل االستفســار عــن حســاباته
وتنفيــذ الحــواالت والدفــع وطلــب
الخدمــات املختلفــة والســحب وااليداع
رقميــاً دون اللجــوء إىل العنــرص
البــرشي املتواجــد داخــل فــرع البنــك،
باإلضافــة إىل العديــد مــن الخدمــات
األخــرى التــي أصبــح البنــك يقدمهــا
عــرب املنصــات الرقميــة.
للتحــول الرقمــي العديــد مــن الفوائــد
التــي تصــب يف صالــح جميــع األطـراف
وقــد ينتــج عنــه أيضـاً جانبـاً ســلبياً.
فــام هــي مزايــا وعيــوب التحــول
الرقمــي؟

 .1تعزيز تجربة العمالء.
 .2تقليل التكاليف.
 .3زيــادة وترسيــع اإلنتاجيــة وتقليــل
تكلفــة العاملة.
 .4تشــجيع التعــاون بــني اإلدارات
لتحديــث املهــارات واكتســاب
املعرفــة.
 .5تحسني االبتكار.
 .6الحصــول عــىل املزيــد مــن الــرؤى
املســتندة إىل البيانــات يف فهــم
العمــالء بشــكل أفضــل.

 .1يحتاج تطبيقه إىل مبالغ كبرية.
 .2قــد تحتــاج عمليــة التحــول
88

إىل وقــت طويــل ألنهــا تخضــع
لعمليــة التجــارب.
 .3يحتــاج لفــرتات عــدة لتدريــب
املوظفــني عــىل اســتخدامه.

االســرتاتيجية :أي نجــاح للتحــول
الرقمــي يف املؤسســات يتأثــر
بشــكل كبــري باالســرتاتيجية
الرقميــة التــي تنتهجهــا املؤسســة،
وأفضــل االسـرتاتيجيات هــي التــي
تعتنــي بالعميــل وترشكــه يف
عمليــة التحــول ليكــون جــزءا ً ال
يتجــزء منهــا.
القــوى العاملــة :يتطلــب التحــول
الرقمــي إىل معرفــة خاصــة
وأشــخاص ذوي خــربات واســعة
وفطنــة بالعمــل وروح رياديــة
وتعاونيــة ال تتوفــر بالــرضورة عند
جميــع املوظفــني باملؤسســات،
وميكــن تجــاوز هــذا املعيــق مــن
خــالل عقــد تدريبــات للموظفــني
وتوظيــف املواهــب الرقميــة.
الثقافــة الســائدة :تســمح الثقافــة
التــي تنظــر بايجابيــة للتحــول
الرقمــي بتطــور ســليم ،وتشــارك
بتشــجيع البنــاء واالنفتــاح عــىل
األفــكار القادمــة مــن خــارج
املؤسســة ،وعــىل التعهيــد
الجامعــي لألعــامل والرصــد
الرسيــع للفشــل ملواجهــة
احتــامالت املخاطــرة عــىل غــرار

الثقافــة الراهنــة املتمســكة
بالكــامل وتجنــب أي مخاطــرة
إىل جانــب الــرتدد حيــال القيــام
بــأي أمــر يحتمــل الخطــأ .هــذه
الثقافــة تشــكل بالنســبة للكثــري
مــن املؤسســات عقبــات تجــاه
التحــول الرقمــي.
املســتقبل القريــب يحمــل يف طياتــه
تغــريات كبــرية وتحــوالت جذريــة يف
جميــع املجاالت اســتجابة للمســتجدات
التــي ســتطرأ .مــا ســيخلق فرص ـاً أمــام
الــرشكات واملؤسســات والحكومــات
لتحســني أدائها وتحســني مســاراتها ،ويف
املحصلــة نجــاح أيــة مؤسســةيف وقتنــا
الراهــن يعتمــد عــىل مــدى إنجازهــا يف
عمليــة التحــول الرقمــي التــي أصبحــت
ســبيل النجــاه ،ومــدى مــا تظهــره
املؤسســة مــن مرونــة وقــدرة عــىل
التأقلــم مــع الثابــت األســايس للعــرص
الرقمــي الحديــث أال وهــو التغيــري
الــذي قــد تــراه بعــض املؤسســات
مصــدر قلــق وخطــر ،غــري أنهــا مــن
موقعهــا الثابــت ستشــهد البيئــة حولهــا
تغــريا ً وتحــوالً ،أمــا البعــض اآلخــر
ســينظر بايجابيــة ويســتفيد مــام قــد
توفــره البيئــة الرقميــة الجديــدة ،ويُعــد
تصــورا ً لخدماتــه ويطــور طريقتــه مــع
املتعاملــني باســتمرار ،مــا يســاعده عــىل
تحقيــق وتطويــر التطــور واالزدهــار.
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Editorial

Implications of Raising Interest Rate
on the Banking Sector
Bashar Yassin
General Manager, the Association of
Banks in Palestine

The year 2022 continues to pose significant
challenges that overshadow the global
economy as a whole and the national
economy, which is part of this huge system.
Global inflation levels have risen globally, and
expectations remain negative. The damage to
the supply chains along with the UkrainianRussian war and their repercussions on the
world’s food, energy, and capital markets
have prompted most countries to initiate
measures to curb inflation and mitigate
successive rises in goods and services prices.
Central banks use monetary policy tools to
rein in high inflation. Interest rate hikes are the

most prominent monetary policy instruments
in this respect, with important decisions,
anticipated by markets and individuals,
having a significant impact on most sectors
and groups. Raising interest rates reduces the
financial liquidity circulating in the markets,
and attracts depositors’ money, which helps
to control inflation.
Since March and May of this year, the US
Federal Reserve decided to start raising
interest rates, as the largest increase was in
June by 75 basis points to stop the continued
rise in inflation rates, which reached 8.6%.
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This U.S. decision was reflected in the
world’s nations, where central banks in most
countries, especially those with a dollarbound currency such as the eurozone,
accelerated a rate hike. These countries are
trying to rein in inflation, which was also
caused by central banks’ monetary policies
during the coronavirus pandemic, during
which interest fell to its minimum in order to
inject liquidity into markets and ensure the
continued turnover of the economic wheel.
Under previous details, inflation casts a
shadow over the course of the global economy
as a whole. Consequently, successive
higher interest rates make borrowing more
expensive, which means higher interest costs
on mortgages, equity lines, and credit cards
and also makes business loans granted at
higher rates to large and small companies.
Palestine has not been immune from what
is happening in the world. The absence
of the national currency means that the
cost of borrowing will inevitably be higher
depending on the type of currency granted
in credit facilities. At this stage, the banking
system needs to raise the interest rate in line
with global monetary policies. This will help
protect depositors’ funds and prevent them
2 |
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from being transferred outside Palestine,
which means forming a deposit firewall;
deposits are originally used to grant credit
facilities and to drive economic growth.
The same interest rate announced by the
Central Bank is not necessarily reflected on
customers as there are many factors affecting
the interest rate on loans and deposits in the
bank-client relationship.
It can be said that the projected rise in the
cost of lending will not continue indefinitely
– depending on developments in the world
economy, particularly in the United States.
However, the corrective movement in the
economic cycle will at some point lead to a
reduction in interest rates and, of course, a
reduction in the cost of lending.
This issue of the “Banks in Palestine
Magazine” highlights some banking topics
that also address the situation of people,
as arrangements are being made recently
to transfer the wages of workers working in
Israel to bank accounts in Palestinian banks.
This step will increase financial inclusion and
open the way for an important category of
the Palestinian people to benefit from various
banking services provided by banks.

Article
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Interview Article
A Palestinian Economist: Palestinian Economic
Structure Imposed on Banks to Grant Less
Risky Credit Facilities
Dr. Shtayyeh: The consumer base in Palestine does not
achieve a significant development benefit, because 75%
of the consumption volume goes to imported goods.

Nablus, Banks in Palestine - A Palestinian Economist has emphasized
that the distorted structure of the Palestinian
economy has forced
banks operating in Palestine to grant less risky
facilities, given the high
risks faced by the banking sector.
In an interview with
“Banks in Palestine”, Dr.
Bakr Shtayyeh said that
the credit facilities in
Palestine have focused
during the past years on

High-Risk Environment
How do you assess the performance of the banking
sector, especially regarding
credit facilities and their relationship to the development in Palestine?

consumer sectors, not
because they want to
promote over-consumption, but because they
were affected by the Palestinian economy, which
is mainly structured on
consumer sectors. This
pushed such institutions
to adopt a policy that reduces risks due to weak
guarantees necessary to
grant loans that support
productive sectors such
as agriculture and industry.
Dr. Shtayyeh called on
The capital adequacy ratio is
reassuring, the capital base
to the risk-candidate assets
should not be less than 12%
in banks, but the ratio we
have in Palestine reaches
25% for some banks, which
is a high percentage and

the Monetary Authority and the government
to adopt policies that
encourage the productive sectors and provide
sufficient
guarantees
to enable banks operating in Palestine to play
their role in providing
the necessary financing
to advance the economic wheel, foremost of
which is the productive
sectors.
The meeting went as follows:

provides reassurance, and
confirms the strength of the
banking sector.
There is no doubt that the
banking sector is one of the
most professionally working
sectors in Palestine, and it is

Article

One hand cannot clap and
the Government is required
to provide guarantees to the
banking sector to enable
providing the necessary
funding to the production
sectors

governed by several regulations and laws that guarantee a professional work environment, and it is an essential pillar in maintaining the
rotation of the economic
cycle. Nevertheless, it is significant to note that banks
in Palestine operate in a
very high-risk environment,
which prompted the banks
to move towards credit facilities with lower risks.

What are the greatest
risks to the banking
sector in Palestine?
In practice, several risks are
limiting the banking sector’s
role, for example, some of
the loans made exceed the
repayment capacity of the
liabilities from which they
have benefited. This is often
a result of inaccurate information on real incomes,
which has caused some

loans defaulted, and unfortunately, our judicial system
is sterile, and this is one of
the major obstacles.
On the other hand, the government and its employees
account for about 40% of all
credit facilities, and in light
of the financial crisis that
the Palestinian Authority is
suffering from, the risk ratio becomes very high in the
absence of a solution to this
crisis. The Placement abroad
is about $3.4 billion during
the first quarter of 2022, also
face some risks as a result
of fluctuating interest rates
globally. Moreover, some
productive sectors operate
in a high-risk environment,
such as the agricultural sector, as agricultural lands in
Palestine, especially in Area
C, are unregistered, have no
title deed, are threatened by

settlement, and therefore
are not considered bank
credit for granting facilities.
Additionally, there is no agricultural insurance system in
Palestine that compensates
farmers for any losses resulting from weather changes and others, in addition
to the price fluctuations of
crops. This issue, therefore,
needs to be strategically
planned in accordance with
an agricultural calendar that
takes into account the size of
the needs and what needs
to be provided through agricultural cycles throughout
the year.
Based on the aforementioned, it is noted that the
productive sectors’ share of
facilities granted to the private sector is low compared
to other sectors. In 2008,
the share of industry as a
5|
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Interview Article
percentage of private-sector
facilities amounted to about
11.8% of total private sector loans, while in 2021 the
percentage fell to only 6.8%.
The agriculture sector received 2.6% of private-sector loans in 2008, falling to
1.6% in 2021. Although the
value of funding for these
productive sectors has risen,
their percentage has already
declined from the volume of
credit facilities.
This reality reflects distortions in market structure, in
favor of consumer sectors.
The banking sector was also
affected by the distortions in
the structure of the national economy, so its role remained dependent on that
distorted economy, which
limited its part in the development process.

Requirements for
Changing the Current
Reality
From your perspective,
what is required to
change the current
reality?
The government and the
monetary authority are supposed to lead in changing
the reality of the distorted
economy, as about 75% of
our consumption goes to
buy imported goods. the
Monetary Authority is considered very successful, but
6 |
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it lacks a development plan
that directs the banking sector towards the productive
sectors. As we said, consumption in Palestine goes
to imported goods, which
means that spending money
goes outside Palestine, and
therefore the consumption
base does not provide a developmental dimension that
serves the economic cycle.
Therefore, it can be said that
the banking sector is practically not responsible for the
distortion that has affected
the economy. As we have
said, one hand cannot clap.
Therefore, the government’s
task is to help the banking
sector to provide guarantees that qualify it to raise
the risk rate to provide the
necessary financing for productive sectors, such as agriculture and industry, and to
determine a percentage of
credit facilities in favor of the
productive sectors. It must

also take several measures
and make several amendments to the legislative and
legal environment, such as
providing more tax exemptions to banks that give productive sectors higher loans
and enacting agricultural
insurance laws. The banking sector and the Monetary
Authority are excused, as
they hire more than 7,000
workers, pay a high tax base,
distribute profits to shareholders, and contribute to
distributing incomes to individuals, and all of this is
positive in the economic
cycle. However, the tax system can be changed, for
example, in favor of encouraging production processes,
and linking tax exemptions
to the extent to which they
contribute to financing the
productive sectors. For this,
the issue needs government measures that reduce
the risks surrounding the
environment in which the
banking sector operates,
and provide support tools
that enable changing the
current reality. The volume
of deposits in the banking
sector has reached 16.6 billion dollars, and this amount
can change the structure of
the national economy, but
this requires establishing
policies and directives in accordance with an integrated
national development plan.

Article

Areas of Social Development in
Islamic Banks

By : Suheil al-Ahmad
Dean of the Faculty of Law, Palestine Ahliya
University; Member of the Supreme Sharia
Supervisory Board, Monetary Authority.

Islamic banks are interested in laying the foundations
of social development and
consolidating its pillars in
societies, considering it one
of the most important areas
in which it is active to contribute to the fight against
poverty, the distribution
of wealth and the dissemination of justice, as this is
one of the purposes of investment in the Islamic concept(1). Social development
is defined as the continuous
commitment by business
companies to behave ethically, contribute to achieving
economic development and
improve the quality of living

conditions of the workforce
and their families, and societies in general.

which encourages the investment of funds and discouraged cash hoarding(3).

Everyone has a part to play
in contributing to social development as a matter of
human responsibility, where
Islamic banks in particular
should bear this responsibility because they were founded as social institutions
before becoming financial
institutions, connecting development with its social
and economic forms(2).

Following are examples of
the social development areas in Islamic banks(4):

Social development is the
basis for the success of economic development from an
Islamic Sharia perspective,

1) Good Loan: good lending is one of the most
important services that
Islamic banks are keen to
deliver(5). This is because
the culture of good loans
represents high Islamic
meanings that take into
account people’s needs
and stand with those
in need. Islamic banks
can work towards this
through the following(6):

1 Dawaba, A. (2009) Investment in Islam. Dar al-Salaam for printing, publishing, distribution, and translation, Cairo, 1, p. 47.
2 Sawan, H. (2008). The Basics of Islamic Banking, an Analytical Banking Study with an Appendix to Sharia Fatwas. Dar Wael Publishing,
Amman, 2nd Edition, p. 90.
3 Al-Malqi, A. (2000). Islamic Banks, the Experience between Jurisprudence, Law, and Application. Arab Cultural Center, Casablanca, 1, p. 27.
4 Al-Abdul-Lat, A. (n.d.). The Role of Islamic Banks in Sustainable Development, http://www.ammanxchange.com, Sawan, Basics of Islamic
Banking, p. 96.
5 Sawan. (Ibid). p. 98. See Irsheed, A. (2010). Manpower in Islamic Banks. Dar Al-Nafaes, Amman, Jordan, 1, p. 81, 82.
6 Al-Abdul-Lat (Ibid). See Sawan (Ibid), p.98, 99.
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a. Consumer loans: include
providing distinguished
programs of good loans
directed to support the
poor of different social
groups, such as cases of
illness, death, marriage,
and education.
b. Productive loans: provided to craftsmen and technicians from industrial
and agricultural schools
as well as graduates of
universities and higher
technical and vocational
institutes.
c. Financing loans: include
financing some of the
bank clients in the event
of insolvency to support
them and enable them
to resume their activities
and pay their obligations.
Such loans also include
financing small and medium enterprises (SMEs)
that contribute to solving
the problem of unemployment among individuals and societies in
general.
2) Zakat: Islamic banks need
to realize the social and
developmental role they
adopt. This is done in the
following things(7):
a. Establishing a Zakat fund
that will have an independent administrative unit

to empower the poor –
not only fill their hunger
– through establishing
projects to provide them
ongoing income.
b. Taking advantage of some
of the Zakat resources - in
the event of an increase
in these financial resources – to establish factories
and reclama lands, to
benefit the community,
especially the poor, and
thus achieve the principle
of social solidarity, which
is one of the basic goals
of social development
within Islamic banks.
3) Supporting the establishment of financial endowments and disbursing the
economic rent in the designated banks according
to the type of fund and
the conditions of the endowers. This activity has
several forms and conditions where people are
keen on establishing financial endowments as
a form of ongoing charity
after death.
4) Supporting charities that
serve the community,
assist in social development, and help the State
to meet people’s needs
and not fine them.
5) Supporting the construc-

7 Irsheed. (Ibid). p. 80, 81. See Sawan (Ibid). p. 96.
8 Dawaba (Ibid). p.47.
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tion of adequate housing for low-income people(8), as well as repairing
the homes of the needy
and the disabled. This is
achieved through cooperation with the government and various community institutions, by
facilitating ways to obtain
this in terms of financing
and the restrictions contained therein following
the bank’s procedures
and applicable laws, and
adherence to the provisions of Islamic Sharia in
financing halal activities.
6) Caring for society and
participating in ensuring
decent life for its members; could be achieved
through the following:
a. Helping the poor, needy
and sick by supporting
them to complete their
education at universities
and providing financial
assistance to students, as
well as fundraising during
various Islamic occasions.
b. Sponsoring some television programs to educate
the community about the
importance of caring for
orphans, the needy, the
sick, and the needy.
c. Distributing in-kind gifts
to orphans and those in

need during the Islamic
holidays and occasions.
7) Participating in various
social activities(9), i.e.,
membership in voluntary
associations, setting up
some beautifying monuments, and establishing
shelters from heat and
rain at bus stops in some
cities. In addition, they
can support libraries in
some schools and cultural forums, and other
charitable works to serve
the community and its
categories.
The previous activities, in their entirety, are
related to the social dimension of Islamic banks, although their primary role is
economic rather than social,
since investing in a financial,
investment and bank company operating on Islamic
foundations is economically
and socially feasible. Islamic Banks attract a certain
category of people who do
not deal with traditional
banking institutions, as they
abide by the rules of Islamic Halal activities and realize
the significance of Investing
their funds only in such activities(10). Therefore, investors’ work to invest in Islamic banks and institutions

will bring them the benefits
of financial return and substantial profit. Such returns
contribute to the reduction
of production costs, thereby
reducing prices, increasing
investment, reducing unemployment, and, thus increasing social welfare and
achieving social development (11).
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Article

Legal and Economic Significance
of Bank Secrecy

By : Omar R. Sabra
Legal Researcher, Ramallah

Many occupations are based
on professional secrecy and
personal privacy, where
mutual trust is the source
of such a relationship. For
example, the doctor-patient relationship, and the
lawyer-client relationship,
without the parties’ trust,
collapse.
Banks are fully committed to
securing and preserving the
secrets of clients and not
disclosing them to others.
Banking secrecy has several
considerations: i) to protect
private life and personal secrets related to a client’s assets and financial position as
they are very confidential;
ii) to protect society and its
interests to attract investors
and encourage them to use
10 |
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the bank services and attract
foreign investments to support the national economy.
The Swiss economy, which a
third of the world’s banking
transactions pass through,
for example, depends on
the banking industry – with
around 370 banks – and
hires more than 110,000
people; and iii) to preserve
the reputation of the bank
by reinforcing mutual trust
with its clients, and not only
connecting depositors and
lenders, to develop and continue successful work.
Commitment to banking secrecy helps in strengthening
the bank’s position, encouraging investors, increasing
bank deposits, and attracting foreign investments.

What is banking secrecy?
Article 1 of Egyptian Law No.
205 of 1990 on the secrecy of bank accounts states:
“All customer accounts,
deposits, secretariats and
vouchers in banks as well
as related transactions shall
be confidential and may not
be consulted or reported
directly or indirectly or only
with the written authorization of the account holder, depositary, secretariat,
treasury, one of its heirs or
one of their guardians, all
or some of these funds, or
of the Legal Procurator or
Authorized Procurator, or
based on a judgment or an
arbitrator “.
The above definition is general and encompasses all

bank clients – individuals or
legal entities as it includes
current accounts, deposits,
and securities at the bank
such as the trust fund and
cheques. etc. Bank secrecy
between the client and the
bank continues even if their
relationship ends.

family, home or correspondence, nor to attacks upon
his honor and reputation;
and ii) Everyone has the right
to the protection of the law
against such interference or
attacks”.

Banking secrecy is also defined as the commitment of
banks not to disclose secrets
that have come into their
possession, so it is considered a duty on the bank and
a right of the client in the
view of some jurists, or a
duty on the bank and a right
at the same time – as others
perceive.

The Islamic religion forbids divulging secrets, and
considers that a major sin,
whether these secrets are
individual, or secrets related to the job or work. This
prohibition was stated in
the Quran and the Sunnah.
Allah Almighty says in Surah
al-Hujurat “[12] O you who
believe! Avoid most suspicion—some
suspicion
is sinful. And do not spy,
nor backbite one another.
Would any of you like to eat
his dead brother’s flesh?
You would hate it. So, reverence Allah. Allah is the
Acceptor of Repentance,
the Mercy-Giver.” Besides,
Prophet Muhammed (Peace
be upon him), considered
secrets as a kind of Amanah
(trust), which should not be
divulged.

Personal Protection
under International
Conventions:
Personal protection is based
on international conventions, including the Universal Declaration of Human
Rights, Article 12 of which
states that “No one may be
the object of arbitrary or
abusive interference with
his private life, his family,
his home, or his correspondence, or of unlawful attacks
on his honor or reputation”
The International Covenant
on Civil and Political Rights
also stipulates in the text of
Article (17) “i) No one shall
be subjected to arbitrary interference with his privacy,

Secrecy in Islam:

Protection of banking
secrecy in the Palestinian
law:
Some jurists refer to the origin of legal protection for
banking secrecy and specify the obligation of banks
to banking secrecy to the

Penal Code. Article 335 of
the law in force in the West
Bank states, “A term of up to
three years’ imprisonment
shall be imposed on anyone whom i) by virtue of his
position or official position,
obtains official secrets and
makes these secrets available to those who do not
have the authority to access
them, or to whom the nature of his job does not require access to, according to
the public interest, shall be
punished by imprisonment
for a period not exceeding
three years; ii) was performing an official job or a government service and kept in
possession of confidential
documents, drawings, plans,
forms or copies of them
without having the right to
keep them or without the
nature of his job dictating
that; and ii) by virtue of his
profession, was aware of a
secret and disclosed it without a legitimate reason.”
Due to the significance of
professional secrecy, the
legislator emphasized its importance and obligated it to
the workers under the Palestinian Labor Law. Article 33
states, “The worker shall be
obliged to perform his/her
work sincerely and honestly
and to preserve the work’s
secrets and tools.” In addition, many laws have stipulated the significance of pro11 |
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Article
tecting professional secrecy
that focuses on secrets and
the importance of preserving them. Commercial laws
have established the importance of secrecy and the
establishment of banking
secrecy. The first paragraph
of Article 32 of the Banking
Law, Decree-Law No. (9) for
the year 2010 concerning
banks stipulates “The Monetary Authority shall determine the instructions governing the secrecy of bank
accounts, exchange of information and data on customer indebtedness between
banks and specialized lending institutions, to ensure
their secrecy and ensure the
availability of data necessary
for the safety of credit and
risk management processes.
The second paragraph of
Article (32) specifically stipulated, “All current and former members of the bank’s
board of directors, principal
officials, employees, auditors, consultants and external contractors in banks
and specialized lending institutions shall maintain the
secrecy of information and
documents related to clients
that reach them by virtue of
the performance of their duties, and none of them may
disclose any of this information or allowing third parties
outside the bank or the specialized lending institution
12 |
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to view it, and this prohibition applies to anyone who,
by virtue of his profession,
job or work, has direct or
indirect access to such data
and information.”
The Palestinian Monetary
Authority has issued instructions for bank secrecy,
issuing instructions No. 8
of 2009, and hence issuing new instructions No. 20
of 2020. The significance
of these new instructions
was to explain in detail the
implication of bank secrecy, which was called “data
secrecy”. The banks’ obligations of secrecy of data,
as well as prohibitions and
exceptions to the secrecy
of data, were also severed,
and the mechanism for providing the monetary authority with data and any data
provided to others was then
established except for instructions and penalties for
disclosing bank secrecy.

Who is subject to bank
secrecy?
The legislator identified the
entities subject to banking
secrecy, namely, the President and members of the
Board of Directors, the Executive Department, and all
bank employees in all their
functions. Bank secrecy applies to the Chairman and
members of the Board of

Directors of the Palestinian
Monetary Authority and all
its personnel, as well as to
external advisers and auditors, including the Shari’a
supervisory bodies of Islamic banks and external advisers, and anyone who has access to a banking secret.

What is the banking
secrecy detection
mechanism?
The Palestinian Banking Law
defines the mechanism of
disclosing banking secrecy
in two ways, the first, the
written consent of the client, and the second, a court
ruling issued by a Palestinian
court.

What are the exceptions
to disclosure?
The legislature has made
many exceptions under article 33 of the Banking Act,
namely, disclosure obtained
by the external auditor, officials assigned to their functions and business, issuance
of a certificate or statement
of reasons for refusing to pay
any cheque at the request of
the right holder, disclosure
of information under the
provisions of the Anti-Money Laundering Act and instructions issued thereunder. This also includes
disclosure and exchange of
information between borrowers and sponsors at the

ation between all relevant
banking and legal institutions to fill any legal gap in
practical application, as well
as an urgent need for scientific studies on professional
secrecy in general and banking secrecy in particular.

Credit Information Office of
the Monetary Authority and
companies that have agreed
to facilitate the exchange of
such information, and disclosure of information about
the client of the Deposit
Guarantee Corporation and
related institutions associated with its functions in accordance with instructions
issued by the Monetary Authority and the Board of Directors of Banks in the event
of a merge between banks.
The Egyptian law defines the
role of the Attorney-General
or his representative by requesting disclosure of data

through banks by submitting
a unilateral request to the
Court to declassify data that
would help disclose data for
investigations to detect the
crime or to combat money-laundering.

Conclusion
The financial and banking
transactions between the
clients and the bank are
based on banking secrecy.
The bank shall respect the
secrecy and it has to fully
abide by the non-disclosure
of banking secrecy except
under the law.

The Jordanian High Court of
Justice ruled by Judgment
No. 369/1999 (a five-member panel) dated 4/16/2000
that “one of the employee’s
first duties is to carry out his
job duties with honesty and
sincerity and to ensure adherence to the instructions
and regulations. Among
these instructions is not to
offend the facility in which
he works and to disclose
secrets Therefore, the contested decision is based on
a reason that justifies its issuance.”
Respect for and preservation of banking secrecy is
considered to be of general
personal and national dimensions that give security
to investment and are the
greatest attraction to foreign investment in addition
to other reasons such as the
judiciary, arbitration, tax facilities, and investment promotion elements.

We urgently need cooper13 |
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