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املدير العام
بشار ياسني

االفتتاحية

التضخم عاملياً

واالقتصاد الفلسطيني
مــا زال االقتصــاد العاملــي يعــاين من
ارتفــاع مســتويات األســعار رغــم اإلج ـراءات التــي
اتبعتهــا ومازالــت البنــوك املركزيــة ملحاولــة كبح جــاح التضخم،
حيــث اســتمرت برفــع نســب الفائــدة عــى االقـراض وآخرهــا متثــل برفــع
البنــك الفيــدرايل األمريــي للمــرة الثالثــة عــى التــوايل الفائــدة مبقــدار  75نقطــة
أســاس وتبعتــه معظــم البنــوك املركزيــة العامليــة يف ذلــك ،رغــم أن قـرار رفــع الفائــدة
قــد يكــون صعبـاً عــى القطاعــات األخــرى مــن خــال زيــادة تكلفــة القــروض عــى مختلــف
أنواعهــا إال أنــه يُعــدّ يف نظــر صانعــي السياســات النقديــة اإلدارة األرسع يف معالجــة التضخــم.
االقتصــاد الفلســطيني ليــس بعيــداً عــن هــذه التأثــرات ،فاالرتفاعــات املســتمرة عــى أســعار
الفائــدة أثــرت عــى أســعار رصف الشــيقل مقابــل العمــات األخــرى مثــل الــدوالر والدينــار كــا
أثــر عــى البيانــات نصــف الســنوية للبنــوك حــن تــم تقويــم العمــات بعملــة الــدوالر بنهايــة شــهر
متــوز ،فشــهدت املــؤرشات الرئيســية تراجعـاً طفيفـاً ،حيــث ارتفــع ســعر رصف الــدوالر للربــع الثــاين
مــن عــام  2022بحــوايل .%6
شــهد النصــف األول مــن عــام  2022تراجعـاً طفيفـاً مبوجــودات البنــوك العاملــة يف فلســطني
بنســبة  %2حيــث انخفضــت قيمــة املوجــودات مــن  20.7مليــار دوالر عــام  2021إىل
 20.3يف نهايــة شــهر متــوز  ،2022كذلــك الودائــع انخفضــت بحــوايل  290مليــون
دوالر أي مــا يعــادل  %2خــال األشــهر الســتة املنرصمــة لتصــل إىل 16.2
مليــار دوالر مقارنــة مــع 16.5مليــار دوالر نهايــة عــام .2021
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بشار ياسني

مدير عام جمعية البنوك العاملة
يف فلسطني

وقـد تراجعـت التسـهيالت االئتامنيـة املبـارشة خلال
األشـهر املاضية بحوايل  110ماليني دوالر أي ما نسـبته
 %1مقارنـة مـع  10.3مليـار دوالر نهايـة عـام 2021
لتصـل إىل 10.2مليـار دوالر بنهايـة شـهر متـوز .2022
وجاء توزيع التسهيالت حسب القطاعات االقتصادية
املختلفة عىل النحو اآليت :فقد سجل قطاع العقارات
واإلنشاءات النسبة األعىل من التسهيالت حيث بلغت
 %24بقيمة تجاوزت  2مليار دوالر من مجموع
التسهيالت ،يليها قطاع التجارة الداخلية بنسبة %21
وبقيمة  1.7مليار دوالر من مجموع التسهيالت.

يســلط هــذا العــدد مــن مجلــة «البنــوك يف فلســطني»
الضــوء عــى بعــض املواضيــع التــي تخــص االقتصــاد
الفلســطيني بشــكل عــام والقطــاع املــريف بشــكل
خــاص .إذ يتنــاول «ملــف العــدد» موضــوع «العمــات
الرقميــة واملشــفرة» ومــا يرتتــب عليــه مــن خطــورة
عاليــة يف حالــة التعامــل بهــا ،وكذلــك تتنــاول زاويــة
«كل النــاس» موضــوع مــدى رىض املواطنــن عــن
خدمــات الرصافــات اآلليــة يف منطقتكــم ،باإلضافــة
إىل إلقــاء الضــوء عــى عــدد مــن تجــارب الشــخصيات
املرصفيــة ،وكذلــك مواضيــع أخــرى شــيقة.
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ملف العدد
هل تؤيد البنوك فكرة «ترشيع» تداول

العمالت االفرتاضية يف فلسطني؟

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

سلطة النقد :لهذه األسباب حظرنا التعامل مع العمالت املشفرة
رام الله-البنــوك يف فلســطني -يف كل يــوم نســمع عــن عملة
افرتاضيــة تطــرح يف األســواق العامليــة ،ليصــل عددهــا اليــوم
إىل أكــر مــن  6700عملــة رقميــة ،وســط اقبــال متزايــد
عليهــا ،يف ظــل اعتقــاد البعــض بأنهــا قــد تشــكل تحــررا ً من
البنــوك املركزيــة يف العــامل ،وقــد تــؤدي إىل كبــح جــاح
التضخــم .لكــن معــاريض تــداوالت هــذه العمــات مييلــون

إىل أن عمليــات التــداول تجــري يف ظــل غيــاب تــام للرقابــة
وارتفــاع نســبة املخاطــر كونهــا غــر مضمونــة مــن أيــة
جهــة .ويف فلســطني كان التوجــه لــدى ســلطة النقــد مبنــع
تداولهــا ،فــا هــو موقــف البنــوك العاملــة يف فلســطني مــن
هــذا املوضــوع؟
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ملف العدد
بنك فلسطني:
ال ندعم التوجه لتداول العمالت االفرتاضية
يقــول املديــر العــام لبنــك فلســطني الســيد محمــود الشــوا
لـ»البنــوك يف فلســطني» أنــه يف الوضــع والوقــت الحاليــن ،ال
يدعــم البنــك التوجه لتــداول العمــات االفرتاضية أو االســتثامر
فيهــا ،وذلــك لعــدم توفــر ضوابــط كافيــة وترشيعــات مقبولــة
عامليــاً تنظــم التعامــل والتــداول بالعمــات االفرتاضيــة أو
املشــفرة وإرتفــاع مخاطــر التعامــل بهــا كونهــا غــر مضمونــة
مــن قبــل أيــة جهــة ،باإلضافــة إىل أن كافــة الجهــات واألطــراف
التــي تقــدم وتتعامــل بهــذه العمــات غــر خاضعــة أو
مرخصــة مــن قبــل أي جهــة رقابيــة ،وكذلــك التذبــذب الكبــر
يف مســتويات أســعارها ،األمــر الــذي قــد يلحــق خســائر
فادحــة باملتداولــن بهــا».
ويــرى الشــوا أنــه لكــن يجــب إنــكار أن هنالــك اليــوم أكــر
مــن  6700عملــة رقميــة يتــ ّم تداولهــا والتعامــل معهــا عامليــاً،
بــل وال يــزال ســوق العمــات الرقميــة يشــهد منــوا ً متزايــ ًدا
كل يــوم ،مشــرا ً إىل أنــه يف الوقــت الــذي تعتــر فيــه عملــة
«البيتكويــن» العملــة الرقميــة األشــهر واألعــى قيمــة ،فــإن
هنالــك العديــد مــن الــركات التــي بــدأت بإصــدار عملتهــا
الرقميــة الخاصــة ،والتــي ميكــن اســتخدامها لــراء الخدمــات
واملنتجــات مــن هــذه الرشكــة تحديــ ًدا (األمــر أشــبه بتلــك
النقــاط التــي تكســبها عنــد رشائــك بضائــع مــن موقــع معــن،
والتــي ميكنــك اســتبدالها فيــا بعــد مببلــغ مــايل حقيقــي
تســتخدمه لــراء منتجــات مــن املوقــع نفســه وليــس أي
موقــع آخــر) ،بالتــايل فنحــن اآلن نتحــدث عــن أمــر واقــع
وموجــود.
وأكــد أن االســتثامر يف العمــات الرقميــة يختلف عن االســتثامر
يف مــروع حقيقــي مــدروس تــزداد قيمتــه مبــرور الوقــت
يف ضــوء املخاطــر ،وبســبب التذبــذب الــذي حــدث مؤخــرا ً
فإنــه اليعتــر اســتثامرا ً آمنــاً ،علــاً أن العديــد مــن الصناديــق
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االســتثامرية كانــت تخصــص نســبة معينــة لالســتثامر بهــذه
العمــات بهــدف توزيــع وتنويــع املخاطــر حيــث يكــون مديــر
الصنــدوق مســتثمرا ً يف أســهم ،وســندات ،ذهــب ومعــادن،
ونســبة يف العمــات االفرتاضيــة ،إال أن املســتثمرين وعنــد
انخفــاض قيمــة هــذه العمــات عزفــوا عــن االســتثامر فيهــا.
ويؤكــد بنــك فلســطني أنــه ال يفكــر يف االســتثامر أو التــداول
بالعمــات االفرتاضيــة حفاظــاً عــى أمــوال املودعــن وتجنبــاً
لتعريضهــا أليــة مخاطــر مرتفعــة.
هل من األفضل إصدار تعليامت جديدة؟
يضيــف يف ظــل الطلــب واالزديــاد الكبــر مــن الجمهــور
الفلســطيني عــى االســتثامر بهــذه العمــات ،يــرى بنــك
فلســطني أنــه وبــدالً مــن حجــب ومنــع التعامــل مــع هــذه
العمــات ،فــإن مــن األوجــب أن يتــم إصــدار تعليــات مــن
ســلطة النقــد تنظــم هــذه العمليــة وفــق ضوابــط محــددة
وتكــون عــى مســؤولية املســتثمر نفســه وأن يتــم الســاح
بالتــداول بعمــات معينــة بحــد ذاتهــا (ومــن املمكــن

«البيتكويــن» فقــط بشــكل مبــديئ) وبعــد ذلــك يتــم زيــادة
العمــات تدريجيــاً وفقــاً آلليــة عمــل كل عملــة ،ومــن املمكــن
أن يكــون ذلــك التــداول مــن خــال رشكات الوســاطة القامئــة
حاليــاً أو مــن خــال ترخيــص رشكات مختصــة بتــداول
العمــات والعمــات االفرتاضيــة ولكــن بتعليــات وضوابــط
محــددة تضبــط آليــة عمــل هــذه الــركات.
وأشــار الشــوا إىل أن املســتثمرين يف هــذه العمــات لديهــم
قناعــة ورغبــة باالســتثامر ويســتخدمون حاليــاً بطاقــات
فيــزا إرسائيليــة أو أجنبيــة أو يتــم فتــح حســابات بــركات
«التــداول» املنتــرة حــول العــامل أو مــن خــال البنــوك
العامليــة األخــرى التــي تســمح بالتــداول بهــذه العمــات لذلــك
مــن األفضــل التعامــل بهــا محليــاً.
وأكــد أن تعليــات ســلطة النقــد الحاليــة (التــي متنــع التعامــل
بالعمــات االفرتاضيــة وحجــب إمكانيــة تداولهــا مــن خــال
القطــاع املــريف يف فلســطني) ،ســيكون لــه أثــر ســلبي عــى
توثيــق العمليــات املاليــة ،حيــث إن عمليــة رشاء العمــات
االفرتاضيــة وتداولهــا مــن خــال القطــاع املــريف يضمــن
توثيــق التعامــات املاليــة الهادفــة للتعامــل بالعمــات

االفرتاضيــة ،وأن حجبهــا يعنــي توجــه الراغبــن يف االســتثامر
وكذلــك املتداولــن واي أشــخاص يقدمــون خدمــات االســتثامر
يف العمــات االفرتاضيــة ،إىل تبــادل األمــوال وتنفيــذ عمليــات
رشاء وبيــع وتــداول العمــات االفرتاضيــة مــن خــال قنــوات
دفــع أخــرى خــارج اإلطــار والشــبكة املاليــة املرصفيــة
الفلســطينية ،ومبــا يشــكل مخاطــر متعلقــة بغســل األمــوال
ومتويــل «االرهــاب».
كملخــص بالنهايــة ،فــإن بنــك فلســطني يؤيــد عــدم التعامــل
والتــداول بهــذه العمــات يف الوقــت الحــايل لحســاب البنــك
نفســه ،مؤكــدا ً رضورة فتــح هــذا املجــال للمســتثمرين
أنفســهم بتحمــل مخاطــرة االســتثامر والتــي هــم يعلمونهــا
جيــدا ً ،وأن يتــم االســتثامر بهــذه العمــات عــن طريــق رشكات
متخصصــة يتــم ترخيصهــا وفــق األصــول أو مــن خــال رشكات
الوســاطة القامئــة أو البنــوك الفلســطينية ضمــن ضوابــط
ومحــددات معينــة لــي يســتفيد القطــاع املــريف الفلســطيني
مــن هــذا الســوق يف ضــوء االقبــال الفلســطيني (خاصــة مــن
األفــراد) عــى االســتثامر بهــذا املجــال.
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ملف العدد
البنك الوطني:
البدّ من التفريق بني العمالت الرقمية واملشفرة
يقــول ســامة خليــل الرئيــس التنفيــذي للبنــك
الوطنــي إنــه يجــب التفريــق مــا بــن العمــات
املشــفرة غــر الرســمية والتــي ال تتبــع لحكومــات
أو جهــات رســمية ،وال تســتند قيمتهــا إىل أســاس
اقتصــادي مثــل الـــ  Bitcoinوشــبيهاتها ،ومــا بــن
عملــة رقميــة رســمية تصــدر عــن جســم رســمي
ولديهــا قيمــة مســتندة إىل معيــار اقتصــادي واضــح
ال تتغــر بــن ليلــة وضحاهــا مبكاســب أو مخــارس
وتكــون صالحــة للتــداول الرســمي.
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وأشــار إىل أن وجــود عملــة رقميــة رســمية للــدول
هــو توجــه عاملــي وموجــود يف أوروبــا والصــن
واليابــان وغريهــا حاليــاً ،منوهــاً يف الوقت نفســه إىل
أن الوضــع يف فلســطني مختلــف ،فبنــود بربوتوكــول
باريــس االقتصــادي ال متكــن فلســطني مــن إصــدار
عملــة منفصلــة ،لذلــك التوجــه الفلســطيني بهــذا
الشــأن يجــب أن يركــز عــى تقليــل اســتخدام
النقــد وزيــادة اســتخدام وســائل الدفــع اإللكــروين
لعمليــات البيــع والــراء.

وبخصــوص تعليــات ســلطة النقــد بشــأن
منــع تــداول هــذه العمــات يف فلســطني ،قــال
خليل»طاملــا أن هــذه العمــات تفتقــر للغطــاء
الرســمي وتتذبــذب قيمتهــا بشــكل كبــر يف مــدة
زمنيــة قصــرة لعــدم اســتنادها إىل أســاس اقتصادي،
فخطــر التعامــل بهــا مرتفــع جــدا ً».

وأضــاف خليــل «تــداول العمــات الرقميــة غــر
الرســمية لــه مخاطــر مرتفعــة جــدا ً مثلــا ذكــرت
ســابقاً ،وال يوجــد عليهــا أي نــوع مــن الرقابــة،
لذلــك نركــز عــى إصــدار نــرات توعيــة مبخاطرهــا
لعمالئنــا واملواطنــن الفلســطينيني بشــكل دوري
للعــزوف عــن التعامــل بهــا».

وتابــع «هنالــك أصــوات تطالــب برشعنــة هــذه
العمــات ووضــع محــددات وقوانــن لهــا بســبب
اإلقبــال الكبــر عليهــا مــن قبــل الفلســطينيني ،إال أن
مخاطرهــا ســواء عــى األفــراد أو االقتصــاد الوطنــي
أعــى بكثــر مــن ميــزات االســتثامر بهــا ،وتنظيــم
التعامــل بهــا وتداولهــا بشــكل رســمي خطري جــدا ً».

مجلة البنوك يف فلسطني

البنك اإلسالمي الفلسطيني
مــن جهتــه ،يقــول د .عــاد الســعدي مديــر عــام البنــك
اإلســامي الفلســطيني «ينطلــق موقفنــا يف هــذا الجانــب
مــن موقــف الرشيعــة اإلســامية الغــراء مــن هــذه العمــات،
حيــث يوجــد إجــاع فقهــي عــى عــدم جــواز التعامــل
بالعمــات املشــفرة كونهــا افرتاضيــة وال تدخــل يف العمليــة
اإلنتاجيــة التنمويــة كــا ال تجتمــع فيهــا الصفــات الثــاث
للنقــود ،حيــث إنهــا غــر مغطــاة بأصــول ملموســة (ذهــب
أو فضــة) ،وال تتمتــع بالقبــول العــام بــن النــاس ،وال تصــدر
بشــكل رســمي مــن البنــوك املركزيــة حــول العــامل فتمتلــك
القــوة القانونيــة بذلــك».
ويضيــف» تســتند الرشيعــة اإلســامية يف تحريــم هــذه
العمــات إىل كونهــا تحمــل مخاطــر عاليــة وتحــد مــن قــدرة
األفــراد والــدول عــى حفــظ املــال الــذي يعــد املقصــد الثــاين
مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،باإلضافــة إىل احتامليــة
وقــوع املتعاملــن بهــا يف الغــرر واملقامــرة األمــر الــذي تحرمــه
الرشيعــة اإلســامية ،وللتوضيــح هنــا فــإن هــذا التحريــم
ليــس للعمــات املشــفرة بحــد ذاتهــا ألنهــا عمليــة إلكرتونيــة
مرشوعــة ،وإمنــا ملــا يرتتــب عليهــا مــن مضاربــات وضيــاع
لألمــوال وفقــدان األصــل أو الضامــن لــه».
وأشــار إىل أن موقــف الرشيعــة اإلســامية مــن هــذا العمــات
ينســجم أيضــاً مــع الدراســات االقتصاديــة حولهــا حيــث
إنهــا تزيــد مــن فــرص التعــرض للمخاطــر واالحتيــال كــا أن
مقدميهــا غــر مرخصــن وغــر خاضعــن للرقابــة مــن قبــل أي
جهــة تنظيميــة ،واحتامليــة فقــدان العملــة أمــر وارد وال ميكــن
تالفيــه أو التعويــض عنــه أو وجــود جهــة رقابيــة أو قانونيــة
لحاميــة املتعاملــن بهــا.
وتابــع الســعدي»موقفنا ال يقــف عنــد عــدم التعامــل مــع
هــذه العمــات وإمنــا ميتــد إىل توعيــة العمــاء مبخاطرهــا
كونهــا غــر رشعيــة وعاليــة التذبــذب وتلحــق خســائر فادحــة

بهــم وقــد تســتخدم يف متويــل أنشــطة غــر مرشوعــة ،وهــي
عرضــة أيضــاً لجرائــم االحتيــال والقرصنــة اإللكرتونيــة».
وبخصــوص تعليــات ســلطة النقــد ،يقــول الســعدي»نرفض
التعامــل بهــذه العمــات انطالقــاً مــن عــدم توافقهــا مــع
أحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية ،وهــذا يتوافــق أيضــاً مــع
مــا صــدر مــن تعليــات مــن ســلطة النقــد الفلســطينية مبنــع
التعامــل بهــذه العمــات نظــرا ً ملخاطرهــا العاليــة ،فبالرغــم
مــن اإلقبــال عــى تلــك العمــات ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن
أربــاح فوريــة أو رسيعــة إال أن املخاطــر املرتتبــة عــى التعامــل
بهــا هــي أكــر بكثــر ،ومــا جــرى نــره مــن تعليــات بهــذا
الخصــوص يهــدف للحفــاظ عــى اســتقرار القطــاع املــريف
ومتانتــه ،حيــث إن العمــات املشــفرة عاليــة املخاطــر وقــد
تســتخدم يف أنشــطة غــر مرشوعــة كــا أنهــا تفتقــد للــروط
األساســية الــازم توافرهــا يف أي عملــة».
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ملف العدد
البنك اإلسالمي العريب
أكــد املديــر العــام للبنــك اإلســامي العــريب هــاين
نــارص تأييــده لعــدم االســاح بتــداول العمــات
املشــفرة أو االســتثامر فيهــا كونهــا ذات مخاطــر
مرتفعــة وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا:
•العملــة االفرتاضيــة يتــم التعامــل بهــا فقــط
عــر شــبكة اإلنرتنــت دون وجــود فيزيــايئ لهــا،
وتســتخدم التشــفري وقاعــدة بيانــات تســمح
بتحويــل األمــوال برسعــة ورسيــة خــارج نظــام
الدفــع املركــزي التقليــدي.
•عــدم وجــود الترشيعــات والقوانــن واألســواق
الرســمية التــي تحمــي املســتثمريني فيهــا
وتنظــم عمليــة تداولهــا ومراقبتهــا وبالتــايل
فهــي عرضــة أكــر لعمليــات االحتيــال.
•العملــة الرقميــة غــر مدعومــة مــن أي
بنــك مركــزي وال يقابلهــا ســلة عمــات أو
ذهــب وبالتــايل فــإن قيمتهــا تحــدد بنــاء عــى
الطلــب والعــرض يف الســوق ودون وجــود أيــة
قيــود تحــدد ســقوف معينــة لحجــم االرتفــاع
واالنخفــاض يف أســعارها وبالتــايل تعــرض
املســتثمر إىل خســارة اســتثامره بشــكل أكــر.
•تعــرض املســتثمر فيهــا ملخاطــر األمــن الســيرباين
مبعنــى تعرضــه الخــراق وهجــات وقرصنة
•مـن الناحيـة الرشعيـة تـم تحريـم التعامـل
بالعملات االفرتاضية ،حيث أصـدرت دار اإلفتاء
الفلسـطينية فتـوى بتحريـم التعامـل بهـا ملـا
تحتويـه مـن رضر وإرتباطهـا باملقامـرة.
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وأكــد نــارص أن التعليــات املشــددة الصــادرة عــن
ســلطة النقــد الفلســطينية مــا هــي إالّ لحاميــة
نظــام املدفوعــات املحــي الفلســطيني مــن التعرض
أليــة مخاطــر قــد تنشــأ نتيجــة تــداول الجهــاز
املــريف للعمــات الرقميــة وكذلــك للحفــاظ عــى
أمــوال املودعيمــن واملســتثمرين ،وعــدم تعرضهــم
لالحتيــال حيــث إن العملــة االفرتاضيــة يصدرهــا
أشــخاص مجهــويل الهويــة ،عــدا عــن الحــد مــن
مخاطــر اســتخدام هــذه األمــوال يف األعــال غــر
املرشوعــة.

بنك القدس
يقــول رئيــس إدارة التخطيــط االســراتيجيي
والتحــول الرقمــي يف بنــك القــدس زيــد جــراب إن
األنظــار توجهــت بشــكل كبــر للعمــات الرقميــة
فهــي بــكل تأكيــد مــن أقــوى أســواق التــداول يف
الفــرة الحاليــة .وأضــاف» نحــن نؤمــن أن هــذه
العمــات هــي واقــع يجــب التعامــل معــه وهــي
املســتقبل ويجــب العمــل عــى تبنيهــا لكــن ضمــن
ضوابــط محــددة ،فالقلــق الكبــر هــو يف اســتثامر
وتعامــل املواطنــن بهــذه العمــات املشــفرة يف
مجــال املضاربــات ســعياً منهــم لتحقيــق الربــح
الرسيــع ،لذلــك يجــب التفكــر بــأن تكــون هــذه
العمــات كوســيلة للدفــع وتناقــل األمــوال».
ويتابــع «نحــن مهتمــون يف االســتثامر يف تكنولوجيــا
الـــ  blockchainوتبنــي العمــات الرقميــة يف نطاق
املدفوعــات وتحويــل األمــوال وليــس لالســتثامر
بغــرض املضاربــة وإمنــا بهــدف مواكبــة التطــور يف
النظــام النقــدي».
وحــول تعليــات ســلطة النقــد ،قــال جــراب
«التشــدد الكبــر هــو غــر منطقــي وغــر صحــي

ألنــه يســمح لبعــض األشــخاص التعامــل بهــذه
العمــات مــن خــال طــرق ملتفــة عديــدة ،ومــن
األفضــل دراســة املوضــوع بكافــة تفاصيلــه واالطــاع
عــى آليــة تعامــل البنــوك املركزيــة يف دول العــامل
مــع هــذه العمــات ،وإيجــاد طــرق للســاح
لألشــخاص واملؤسســات للتعامــل بهــذه العمــات
ضمــن ضوابــط محــددة تحمــي املجتمــع مــن
مخاطرهــا كونهــا غــر مضمونــة مــن قبــل أيــة جهــة
وال توجــد قوانــن منظمــة للتعامــل فيهــا».
وأضاف»لكــن يف نفــس الوقــت متكنــا مــن مواكبــة
التطــور الــذي يحصــل يف العــامل يف هــذا املجــال،
هــذه العمــات ســتصبح أمــرا ً واقعــاً يف املســتقبل،
ولذلــك ال بــد أن نحــاول أن نفهمهــا مبكــرا ً وتبنيهــا
بشــكل مبــديئ يف مجاالتهــا العــدة وضمــن ضوابــط
متنــع املضاربــة».
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ملف العدد
سلطة النقد:
لهذه األسباب حظرنا التعامل مع العمالت االفرتاضية
مــن جهتــه ،أوضــح محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية د.
فــراس ملحــم أن العمــات االفرتاضيــة متثــل شــكالً مــن أشــكال
العمــات الرقميــة ،وتتوفــر بصــورة رقميــة فقط وغري ملموســة
كالعملــة التقليديــة ،وقــد ســميت بالعملــة االفرتاضيــة،
كونهــا مجهولــة املنشــأ تحــايك الواقــع االفــرايض ،وال متتلــك
رقــاً متسلســاً ،وال أيــة وســيلة أخــرى تتيــح تتبعهــا .وقالــت
ســلطة النقد»لذلــك يــرى الكثــر مــن املحلليــن واالقتصاديــن
والخــراء أن مثــل هــذه العمــات هــي أقــرب إىل األصــل منهــا
للعملــة ،كونهــا تفتقــر إىل الــروط األساســية الــازم توفرهــا
يف أي عملــة ممثلــة بكونهــا وســيلة مقبولــة للدفــع ،ومخــزن
للقيمــة ومســتودع لهــا ،ووســيلة إبــراء الذمــة».
ولفت املحافظ إىل أن سـلطة النقـد اتجهت ،كغريها من البنوك
املركزيـة العامليـة واإلقليميـة ،إىل حظـر قيام املصارف بتسـهيل
رشاء العملات االفرتاضيـة لصالح العمالء .ولهـذه الغاية ،قامت
بإصـدار إعلان للمواطنني تحذرهـم من التعامل مع ما يسـمى
بالعملات االفرتاضيـة ،ملـا تحملـه مـن مخاطـر مرتفعـة كونهـا
غير مضمونـة من قبل أيـة جهة ،باإلضافـة إىل أن كافة الجهات
واألطـراف التـي تقـدم وتتعامل بهـذه العمالت غير خاضعة أو
مرخصـة مـن قبـل أي جهة رقابيـة .ناهيك عـن التذبذب الكبري
يف مسـتويات أسـعارها ،األمـر الـذي قـد يلحـق خسـائر فادحة
باملتعاملين بها.
وأشار إىل أنه عىل الرغم مام قد يتمخض عن التعامل بهذه
العمالت من بعض املكاسب الفورية أو الرسيعة ،إال أن
مخاطرها أكرب من فوائدها ،خاصة وأن العديد من الدراسات
التي حاولت تقييم األثر املحتمل للتعامل بالعمالت االفرتاضية
قد أبرزت جملة من املخاوف والتأثريات غري املواتية ،التي
تتعدى التقلبات السعرية الحادة ومخاطرها عىل املواطنني.
ورغـم هـذا الحظـر على التعامـل بهـذه العملات ،فقـد يلجـأ
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البعـض إىل طـرق وأسـاليب غير رسـمية للتعامـل بهـا بغيـة
تحقيـق بعـض املكاسـب الرسيعـة والفوريـة .لذلك فقـد يكون
التشـدد القانوين يف نرش ثقافة االسـتثامر يف العمالت االفرتاضية
على درجـة كبيرة مـن األهميـة ،يف ظـل إقبـال بعـض األفـراد
على تلـك األرباح الرسيعة .مع تأكيد سـلطة النقـد أن التعامل
بالعملات االفرتاضيـة ينطـوي على العديـد مـن املخاطـر التي
تفـوق الفوائـد التـي ميكـن تحقيقهـا مـن وراء هـذا التعامل.
وأكد أن هذا االهتامم املتزايد بالعمالت االفرتاضية ،قد أدى
يف املقابل إىل تنامي اهتامم العديد من البنوك املركزية حول
العامل ،مبا فيها سلطة النقد بالعمالت الرقمية وتضمينها يف
التعامالت املالية والتجارية ،ودراسة إمكانيات إصدار عمالت
رقمية خاصة بالبنوك املركزية ،ومحاولة االستفادة من الفوائد
التي ميكن أن توفرها هذه العمالت يف مجال رفع كفاءة نظم
املدفوعات وزيادة الشمول املايل ،وغريها.
ولفـت إىل أن جائحـة (كوفيد )19-قد سـارعت يف ظهور مالمح
اقتصـاد عاملـي جديـد يعتمد على التعامل بالدفـع الرقمي عرب
بطاقـات االئتمان واسـتخدام تطبيقـات الدفـع عبر اإلنرتنـت،
وتـؤرش لبدايـة انتهـاء عصر العملات الورقيـة والتوجـه نحـو
االسـتثامر يف العملات الرقميـة الصـادرة عـن البنـوك املركزية.
هل هي أداة تحوط مايل؟
يقول محافظ سلطة النقد إنه من املعروف عادة أنه يف حاالت
التضخم يلجأ املستثمرون ،أفرادا ً أم مؤسسات ،إىل التحول نحو
املالذات اآلمنة ،ومن بينها الذهب .فهل من املمكن أن تكون
العمالت االفرتاضية من ضمن هذه املالذات؟
إن منــارصي العمــات االفرتاضيــة غالبــاً مــا يدعــون أن هــذه
العمــات متثــل أفضــل تحــوط ضــد ارتفــاع أســعار املســتهلك.
وحجتهــم يف ذلــك ،أن هــذه العمــات مصممــة بحيــث

تكــون كميــة املعــروض منهــا محــدودة ،وذلــك عــى عكــس
الــدوالر األمريــي أو أيــة عملــة أخــرى .وهــذا مــا دفــع الكثــر
مــن املتداولــن واملســتثمرين إىل ضــخ اســتثامرات كبــرة يف
هــذه العمــات .وخصوصــاً عندمــا كانــت معــدالت الفائــدة
الحقيقيــة أقــل مــن مســتوى التضخــم كــا يف العــام 2020.
ويتســاءل :طاملــا كانــت هــذه العمــات أداة تحــوط ضــد
التضخــم ،فهــل ميكــن أن تنخفــض أســعارها أيضــاً ،وبالتــايل
يخــر املتداولــون واملســتثمرون رؤوس أموالهــم؟ ،مشــرة إىل
أن ذلــك حصــل فعــاً خــال الفــرة القليلــة املاضيــة ،التــي
شــهدت فيهــا أســواق العمــات االفرتاضيــة حالــة مــن الرتاجــع
الكبــر ،يف إشــارة إىل تراجــع الثقــة بهــدة العمــات.
وأضــاف «لعــل هــذا الرتاجــع يرتبــط بالعديــد مــن األســباب،
التــي قــد يكــون أحــد أهمهــا سياســات االحتياطــي الفيــدرايل،
الــذي لجــأ منــذ شــهر آذار املــايض إىل رفــع أســعار الفائــدة
األمريكيــة أكــر مــن مــرة تباعــاً ملواجهــة التضخــم .فمــن
جهــة يعــد إجــراء الفيــدرايل تحــوالً عكســياً يف السياســات
التــي عــززت االرتفــاع يف أســعار العمــات االفرتاضيــة يف العــام
 ،2020ومــن جهــة أخــرى جعــل الحجــة التــي تصــف العمالت
االفرتاضيــة يف أمــان مــن التضخــم تتصــ ًدع».
ولفــت إىل مســألة أخــرى تتعلــق بعــدم وجــود تاريــخ
طويــل لهــذه العمــات مبــا يكفــي إلثبــات صحــة كونهــا
تشــكل تحوطــاً فعــاالً .فحتــى الذهــب الــذي يعتــر مــن أكــر
املــاذات أمانــاً كان يف أكــر مــن مــرة عرضــة الرتفــاع األســعار
وانهيارهــا .كــا أن هــذه العمــات شــهدت تأرجحــاً كبــرا ً يف
أســعارها خــال عمرهــا القصــر ،وألســباب ليــس لهــا عالقــة
بالتضخــم ،نظــرا ً لكــون أســعارها ال ترتبــط بدرجــة أساســية
بقاعــدة العــرض الطلــب فحســب ،بــل هنــاك قــوى املضاربــة،
والرغبــة يف االحتفــاظ بهــذه العمــات ،األمــر الــذي يجعــل
أســعارها تتقلــب بشــكل كبــر.
ونــوه إىل أنــه مــن املمكــن أن يكــون أليــة موجــة تضخــم
تأثــر معاكــس عــى هــذه العمــات ،وخصوصــاً إذا تســبب

التضخــم يف حــدوث ركــود اقتصــادي ،مــا يدفــع املســتثمرين
إىل االبتعــاد عــن األصــول التــي تنطــوي عــى خطــورة أكــر
كالعمــات االفرتاضيــة .وهــذا مــا حصــل خــال األســابيع
القليلــة املاضيــة ،عندمــا تســبب املســتثمرون القلقــون مــن
التضخــم يف رفــع العائــد عــى ســندات الخزينــة ،ويف نفــس
الوقــت تراجــع أســعار العمــات االفرتاضيــة.
وأشــار إىل أن التعامــل والتــداول بالعمــات االفرتاضيــة يتــم يف
العــادة مــع إخفــاء هويــة املتعاملــن وخــارج ســيطرة البنــوك
املركزيــة والجهــات اإلرشافيــة األخــرى ،مــا يجعلهــا تشــكل
تحديــاً حقيقيــاً للنظــام املــايل كونهــا تســمح ملعامــات النقــد
بــدون وســيط مــايل أو بنــك مركــزي ،وبالتــايل فهــي متقلّبــة،
ومحفوفــة باملخاطــر ،وغــر شــفافة .مثــل هــذا الوضــع عــزز
مــن املخــاوف املتعلقــة بإمكانيــة اســتخدام هــذه العمــات
يف عمليــات غســل األمــوال ومتويــل «اإلرهــاب» ،ودفــع
بالعديــد مــن الــدول إىل التحذيــر الواضــح والرصيــح مــن
مخاطــر اســتخدام هــذه العمــات يف عمليــات غســل األمــوال
ومتويــل «اإلرهــاب» ،بــل ومعاقبــة مــن يقــوم بالتعامــل بهــذه
العمــات مبوجــب قانــون غســل األمــوال.
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تحت الضوء

الرئيس التنفيذي لبنك القدس
صالح هدمي ...خربة  26عاماً يف القطاع املرصيف،
نجح يف التعامل مع الضغوطات
الوصــول إىل أعــى ســلم النجــاح مل يكــن أمـراً يف املتنــاول ،لــوال شــخصية قياديــة ال تؤمــن باألحــام بــل بوضــع األهــداف واالجتهــاد
لتحقيقهــا منــذ البدايــة ،شــغفه وحبــه للنجــاح منــذ الصغــر جعــل منــه مــريف ذو بصمــة كبــرة ،اكتســب مهاراتــه يف وقــت مبكــر
مــن عمــره ،صــاح هدمــي منــوذج بالقطــاع املــريف نــود أن نعــرف عنــه أكــر يف تحــت الضــوء.

البداية 1996
كانت بداية املسرية املهنية لصالح هدمي يف البنك العريب -فلسطني
عام  1996واستمرت حتى العام  2016حيث عمل كموظف مقاصة
ومن هنا كانت البداية ،إذ استطاع أن يضع أهدافه ويحققها بعد
ذلك استلم أمني صندوق لفرتة مؤقتة ،ليواظب صالح عىل االستمرار
يف شغفه وحبه للنجاح ليتم ترقيته إىل رئيس قسم الحواالت الواردة
والصادرة وتبديل العمالت وبعدها ضابط تسهيالت تجارية ومن ثم
متداول سوق نقدي ،وحني أثبت جدارته وكفاءته يف هذه املواقع
جرى ترقيته إىل مدير دائرة الخزينة ،وبعد هذا التسلسل والتطور
حاز هدمي عىل ثقة إدارة البنك العريب و ُعني مدير قطاع الرشكات

واملؤسسات املالية يف البنك العريب فلسطني لريفع سقف أهدافه
ويبذل الجهد لتحقيقها ،فخرباته املرتاكمة عىل مدار  20عاماً أسهمت
يف صقل مهارته اإلدارية واملهنية ،وهو ما مكنه من الحصول عىل ثقة
مجلس إدارة بنك القدس يف العام  2016وتم اختياره ملوقع الرئيس
التنفيذي لبنك القدس الذي يحظى بأهمية كبرية كونه أحد أهم
البنوك العاملة يف القطاع املرصيف الفلسطيني.

خارج نطاق العمل
ينشط هدمي خارج نطاق عمله يف زياراته االجتامعية ويلتقي
باألصدقاءُ ،يارس هوايات كثرية منها السفر ركوب الدراجة الهوائية
والسباحة والغناء أحيانا.
العدد  91أيلول 15 | 2022

تحت الضوء
نصائحه للجيل الشاب
من أجل تحقيق النجاح
يرى صالح بأن االستشارة من أهم النصائح
للجيل الشاب وذلك تطبيقاً للحكمة التي
تقول ما خاب من استشار ،ويضيف أن
يكون هدفك وما تصبو إليه واضحاً من
البداية ،إضافة إىل ثقتك بنفسك والتكيف
مع كل ما هو جديد وتوسيع املعرفة خارج
حدود الوظيفة التي تشغلها يساعدك عىل
ملئ أي شاغر باملستقبل ،كام يرى صالح
هدمي أن عدم التنازل عن القيم واملبادئ
واألخالق واالغراءات مهام بلغت واالنتامء
للمؤسسة هي من النصائح الثابتة وبالتايل
النجاح هنا يحتاج إىل وقت فقط.

روح الفريق والعمل
الجامعي
وحول عالقته بطاقم العمل وأسلوبه
القيادي الذي يراه مناسباً يُشري صالح إىل
أن العمل مببدأ روح الفريق الواحد يساهم
يف تحقيق النجاح ،إىل جانب حرصه عىل
احرتام املساحة الشخصية فهو يعطي
مساحة لآلخر كال يف مجال اختصاصه
ومستمع جيد للزمالء.

وحول املواقف التي أثرت يف حياته خالل
مسريته املهنية قال «أنها ال تخلو من وجود
أحداث ُحفرت يف الذاكرة» حيث كان
مجال عمله ومنصبه يف دائرة الخزينة
يستذكر صالح موفقان منهم وهام- :
«عندما كنت يف دائرة الخزينة آنذاك تأثرت
عند وفاة مديري املبارش Stennen Armin
كام تأثرت بوفاة مديري السابق أيضا خالد
أبو حجلة» (رحمهم هللا جميعاً).

النظرة املستقبلية
وبالتطـرق إىل خططـه للمسـتقبل املهنـي
أشـار هدمـي على أن التفـاؤل هـو سـيد
املوقـف لـذا فهـو مسـتمر بالعمـل الجـاد
دون توقـف ويبـذل الجهـد األكبر للحفاظ
على املوقـع الحـايل.

الشخصية التي تأثر بها
مـازن أبـو حمدان املدير االقليمي األسـبق
للبنـك العـريب و -Stennen Armin
 Head Global Treasuryمـن أكثر
الشـخصيات التـي تأثـرت بهما إيجابيـا
يقـول صلاح وذلـك النهما يتمتعـان
بالتواضـع ودماثـة الخلـق إضافـة أنهما
يقّـدران املوظفين.

أجمل اللحظات
ومواقف أثرت يف
حياته

الجانب غري املريئ
للعامة

يؤكــد صــاح أن اللحظــات الجميلــة
كثــرة التــي عاشــها خــال فــرة عملــه
وهــي التقــدم والتطــور الوظيفــي وتبــوء
مناصــب عليــا وهــذا املشــهد تكــرر كثــرا ً،
مؤكــدا ً عــى أنهــا نتــاج املهــارات املميــزة
والنصائــح التــي تــم ذكرهــا ســابقاً.

يقول صالح« :أن األرسة التي أنتمي إليها
هي الجانب املرشق يف حيايت وأهدي
نجاحايت لها فهي التي وفرت كل سبل
النجاح ،حيث أقتنص كل فرصة إلسعادهم
بكل ما أُتيت من طاقة إيجابية بعيدا ً عن
التزامات وضغط العمل».
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صالح هدمي – يف
سطور
•االسم :صالح هدمي
•حاصـل على درجـة البكالوريـوس
بتخصـص علـوم ماليـة ومرصفيـة مـن
جامعـة عمان األهليـة يف عـام .1995
•رجل أعامل فلسطيني ومرصيف بخربة
أكرث من  26عاماً يف القطاع املرصيف
•حصل عىل عدة شهادات لها عالقة
مبجال املصارف:

- Transition to General Management( TGM - )INSEAD Business
School
- Leading Digital Transformation
and Innovation( LDTI - )INSEAD
Business School
- ACI Dealing Certificate
- Project Management Professional
)(PMP
- ICDL Certificate

•يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي
لبنك القدس ،إضافة إىل كونه رئيس
مجلس إدارة رشكة صدارة ،كام أنه
عضو مجلس إدارة يف عديد من
املؤسسات املحلية واالقليمية مثل
جمعية البنوك يف فلسطني ،أمان لنقل
األموال واملقتنيات ،كذلك شغل منصب
رئيس مجلس إدارة رشكة Meps
فلسطني وعضو هيئة ادارية يف جمعية
اصدقاء جامعة بريزيت ورئيس نادي
روتاري لعامي  2017و.2018
•يقطن السيد صالح هدمي يف القدس
الرشقية ،متز ّوج من السيدة رولني
قضامين ،وهو أب لـ  3أطفال (ولدين،
وبنت).

املدير العام ملرصف الصفا

نضال الربغويث...خربة مرصفية ممتدة عىل
الصعيدين املحيل واإلقليمي
رام الله-البنوك يف فلسطني -قال
رسول هللا صىل هللا علية وسلم «من
تواضع هلل رفعه هللا ،ومن تكرب خفضه
هللا».التواضع والقوة صفتان نادرا ً
ما تجتمعان يف شخص واحد ،ومن
اجتمعت به هاتان الصفتان منحتاه
قبول اآلخرين ،وقوة اإلدارة التي
يخضع لها املتعاملون معه ،وهي من
أعظم الصفات للقائد التي تجعل من
فريقه يتقبل النقد والنصح بإيجابية
وهمة عالية لتحقيق املطلوب .ناهيك
عن الخربة العملية الطويلة محلياً
واقليمياً التي أضافت قو ًة عىل قوة،
يف اتخاذ القرارات الصائبة التي كان
لها اثرا ً كبريا ً فيام حققه املرصف من
نتائج إيجابية.
ميتلــك نضــال الربغــويث املديــر العــام
ملــرف الصفــا خــر ًة مرصفيــ ًة وإداريــ ًة
واســع ًة ومتعــددة عــى الصعيديــن املحيل
واإلقليمــي ،شــغل خاللهــا عــدة مناصــب
يف مؤسســات ماليــة كــرى.
وقبل وصوله ليكون مديرا ً عاماً ملرصف
الصفا منذ لحظة تأسيسه عام 2016
حتى هذه اللحظة ،شغل عددا ً من
املناصب الهامة يف املؤسسات املالية لعل
أبرزها أنه كان مديرا ً عاماً للبنك اإلسالمي
الفلسطيني بني عامي  .2014-2011إىل

جانب إدارته لعدد من املؤسسات
املالية اإلقليمية يف كل من األردن
والبحرين واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية
املتحدة ،ومن أبرز هذه املؤسسات
هي البنك األهيل التجاري يف
اململكة العربية السعودية ورشكة
( )Hilal Iللخدمات املرصفية
اإلسالمية التابعة لبنك االستثامر
األورويب ،باإلضافة اىل عضويته يف
مجلس إدارة املجلس العام للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية يف
العامل .CIBAFI

نشاطات وهوايات
يقـول الربغـويث «من شـاور الناس شـاركهم
عقولهـم ،ومـن مصـادر القـوة امتلاك
املعلومـة» ،مشيرا ً إىل أن مـن نشـاطاته
واهتامماتـه املطالعـة يف جميـع املجـاالت
ال سـيام يف األمـور الدينيـة والسياسـية
والتثقيـف املسـتمر للـذات .أمـا هوايتـه ال
تختلـف عن نشـاطاته ويضيـف إليها حب
السـفر واالستكشـاف.

نصيحة للجيل الشاب
يقــدم الربغــويث نصيحــة للجيــل الشــاب
قائــاً «ضــع حــدا ً لطموحاتــك ،وحــ ّول

معيقاتــك إىل تحديــات تجتازهــا لتصــل إىل
مــا تصبــو إليــه نفســك ،فلــذة االنتصــار ال
تكتمــل دون تحــدي ذاتــك أوال واختبــار
مــدى تحملــك وتفكــرك خــارج الصنــدوق
لخلــق ميــزات تنافســية تحقــق لــك
الجــدارة».
ــر اآلخريــن
ويضيــف «اجعــل مــن ِع َ
قواعــد تتعلــم منهــا ،ال دروســاً كــا
يقــال لتحــاول دراســتها مجــددا ً ،اختــزل
واختــر تجــارب اآلخريــن لتحقيــق
انتقــا ٍل أرسع إىل أهدافك،واغتنــم كل
فرصــة أتيحــت لــك للتعلــم ،وال تقــف
عنــد حــد معــن ،مستشــهدا ً بذلــك بقولــه
وح
تعــاىل ﴿ َو َیس َٔــلُونَكَ َعــنِ ٱل ُّرو ِحۖ ُقــلِ ٱل ُّر ُ
ِمــن أَمـ ِر َربِّــی َو َمـاۤ أُوتِی ُتــم ِّمـ َن ٱل ِعلـ ِـم إِ َّل
َقلِیــا﴾.
العدد  91أيلول 17 | 2022

تحت الضوء
قائد ومعلم
امل ُعلـم األمين ،الـذي ال يبخـل وال يحجب وال مينـع معلومة ،صاحب
علـمٍ واسـع ،هو بحر ال ينضـب عطاؤه.
هــو يؤمــن بــك ،مينحــك الفُــرص ،ويدعمــك .ت ُخطــئ فيصوبــك،
تيــأس فيشــجعك ،يُحبطــك اآلخــرون فيشــد مــن أزرك ،تنهــي مــا
بــدأت بــه لينقلــك لخطــوة أخــرى .هكــذا ميكــن وصــف العالقــة
بــن قائــد معلــم وبــن زمالئــه يف العمــل.
يجسـد الربغـويث دور األب الـذي تخطـو معـه أوىل خطواتـك بثبات
وأمـان ،لتسير وتكمـل مشـوارك بثبـات أمـان ،نِعـم امل ُعلـم هو .ويف
لحظـة مـا تُـدرك أنك تلـك الشـخصية التي صنعتـك ،تتكلم بلسـانه
وتنقـل تجربتـك الناجحـة معـه ،لتصنع قصصـاً كبري ًة مـن النجاحات
املتتاليـة التـي تراهـا يف موظفيـك ومـن موقـعٍ كنت يومـاً أنت فيه.
هــو قصــة يبــدأ بروايتهــا وتكملهــا أنــت ،ويكملهــا مــن بعــدك ،هــو
منجــ ٌم لقصــص نجاح.
أمــا يف الشــأن األرسي ،فالربغــويث صديــق ألبنائــه وزوجتــه ولــكل
مــن تعامــل معــه ،وعالقتــه مبوظفيــه مــا هــي إال انعــكاس لتعاملــه
مــع أبنائــه .نِعــم األب ونعــم الــزوج والصديــق هــو.

أجمل اللحظات
أجمـل اللحظـات يف حيـاة الربغـويث يراهـا زملاؤه املوظفـون ،وال
ميكـن أن تشـهدها عيونـه ،يرونهـا وهـو يوقـع تكرميـاً أو ترقيـة أو
مكافـأ ٍة ملوظفين كان هـو أحـق منهـم بهـا ،فهـم نتـاج سـنوات من
التدريـب واإلرشاف وتصويبهـم وتشـجيعهم ،للوصـول إىل اللحظـة
التـي يحـب أن يراهـا بهـم .وهـذا يش ٌء طبيعـي فـإن األب يحب أن
يـرى أبنـاءه أفضـل منـه ،نِعـ َم األب هـو.

نظرة إىل املستقبل
االميـان امل ُطلـق بـاهلل سـبحانه وتعـاىل بعـد األخـذ باألسـباب ،هكـذا
ينظـر الربغـويث إىل مسـتقبله وخططه املسـتقبلية ،فمـن أصدق من
للا يَ ْج َع ْـل لَـ ُه َم ْخ َر ًجا * َويَ ْر ُزقْ ُه ِم ْن
هللا قيلا .قـال تعاىل» َو َمـ ْن يَتَّقِ َّ َ
ـب َو َمـ ْن يَتَ َوك َّْل َع َل َّ ِ
للا بَالِ ُغ أَ ْم ِر ِه
للا فَ ُه َو َح ْسـبُ ُه إِ َّن َّ َ
َحيْـثُ لَ يَ ْحتَ ِس ُ
ش ٍء قَ ْد ًرا ».
قَـ ْد َج َع َـل َّ ُ
للا لِـك ُِّل َ ْ
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نضال الربغويث يف سطور
•االسم :نضال ناظم مصطفى الربغويث.
•املنصب :املدير العام ملرصف الصفا.
التدرج الوظيفي:
مدير عام مرصف الصفا منذ تأسيسه عام .2016
مستشار للجنة التأسيسية ملرصف الصفا .2016-2015
إدارة مؤسســة استشــارات مرصفيــة ناشــطة يف مناطــق
مختلفــة مــن الوطــن العــريب .2016-2014
مديــرا ً عامــاً للبنــك اإلســامي الفلســطيني ســابقاً -2011
.2014
رئيــس تنفيــذي لرشكــة  i Hilalللخدمــات املرصفية اإلســامية
التابعــة لبنك اإلســتثامر األورويب /ديب.2008-2006 .
مديــر وحــدة العمليــات االســراتيجية يف البنــك األهــي
التجــاري يف اململكــة العربيــة الســعودية .2006-2001
نائبــاً للرئيــس لــدى ( (Lynch Merrill of President Vice
 Bank Internationalيف البحريــن .2002-1999
مديــر دائــرة الخزينــة واالســتثامر والدائــرة املرصفيــة الخاصــة
لــدى البنــك العــريب يف األردن .1999-1991
عضــو مجلــس إدارة املجلــس العــام للبنــوك واملؤسســات
املاليــة اإلســامية يف العــامل ( 2017)CIBAFIحتــى اآلن.
عضــو اللجنــة التوجيهيــة العليــا لتطويــر الصريفــة اإلســامية
يف فلســطني بالتعــاون مــع .IFC
الخربات العملية:
ميتلــك الســيد نضــال الربغــويث خــر ًة مرصفيــ ًة وإداريــ ًة واســع ًة
ومتعــددة عــى الصعيديــن املحــي واإلقليمــي ،شــغل خاللهــا عــدة
مناصــب يف مؤسســات ماليــة كــرى.
الشهادات األكادميية:
•ماجستري يف االقتصاد واإلحصاء.
•شهادات مهنية متخصصة ومتنوعة يف العمل املرصيف.
الحالة االجتامعية :متزوج.

املدير اإلقليمي للبنك األهيل األردين  -فروع فلسطني

عيىس باشا ..شخصية قيادية طموحة تؤمن بقوة
الكلمة والفعل الصادق
رام الله-البنــوك يف فلســطني -إنــه شــخصية قياديــة
وطموحــة ،متفــانٍ ومخلــص يف عملــه ،تقــوده رؤيتــه
لتحقيــق أهدافــه وأهــداف املجتمــع املحيــط بــه ،يؤمــن
بقــوة الكلمــة والفعــل الصــادق الــذي يتجســد عنهــا.
إنــه عيــى ســليم صالــح باشــا املديــر اإلقليمــي للبنــك
األهــي األردين  -فــروع فلســطني والــذي تــدرج
يف املناصــب اإلداريــة ،حيــث شــغل عــدة وظائــف يف

رشكات ومصــارف مرموقــة ،منهــا :مســاعد مدقــق لــدى
رشكــة ســاب وأبــو الخــر ورشكاه ،ومديــر مــايل يف رشكــة
مراكــز األعــال التجاريــة العامليــة ،وتــوزع يف عــدة
مناصــب لــدى البنــك العــريب ،وعمــل مديــرا ً لدائــرة
االئتــان لــدى بنــك اإلســكان ،وثــم عمــل مبنصــب
املديــر العــام يف البنــك التجــاري الفلســطيني ،وصــوالً
لتوليــه منصــب املديــر اإلقليمــي للبنــك األهــي األردين
يف فلســطني.

اميان بقدسية العائلة
الســيد عيــى باشــا شــخصية اســتثنائية مــن حيــث حبــه
للعائلــة وقدســيتها بالنســبة لــه ،وقــد ســعى عــى مــدار
ســنوات عملــه يف مختلــف الــركات واملؤسســات للموازنــة
بــن العمــل والحيــاة الشــخصية ،مــع تكريــس الجهــود لــكل

منهــا بإخــاص وعطــاء يشــهد لــه.
يخلــص الســيد عيــى لعائلتــه ويقــي مــع أفرادهــا أجمــل
اللحظــات يف حياتــه ،ليــؤدي دور األب والــزوج واألخ والصديق
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تحت الضوء
ــدي طاقــة كبــرة يف العطــاء لعائلتــي حتــى
والداعــم .يقــول» ل َ
لــو كنــت منهــكاً خــال عمــي».
ميــي الســيد باشــا أوقــات فراغــه يف قــراءة الكتــب وتصفــح
املواقــع اإللكرتونيــة واإلخباريــة ،والتواصــل مــع أفــراد العائلــة
واألصدقــاء داخــل فلســطني وخارجهــا ،باإلضافــة ملامرســة
رياضــة املــي بصحبــة أبنائــه وتشــارك الحديــث معهــم.
يوجـه السـيد عيسى رسـالة مفادهـا أنـه يبـذل قصـارى جهده
يف عملـه الحـايل تـاركاً التوفيق هلل ليقود مسيرة حياتـه .ويقول
«يسـوع املسـيح يف محبتـه وغفرانه وتعلمت منـه كيف أعيش
بقداسـة وسلام ومصالحـة مـع نفيس ومـع اآلخرين».

قدرة عىل تقييم املواقف

ينظــر الســيد عيــى باشــا للجيــل الشــاب عــى أنــه بــذرة
األمــل ملســتقبل واعــد ،وحيــاة قادمــة تســودها العدالــة
والكرامــة واالســتقامة ،مــع إميانــه بقــدرة الشــباب عــى
التغيــر اإليجــايب والتطويــر لرســم ســنوات ميلؤهــا االســتقرار
واألمــان ورغــد العيــش.
يتصـف السـيد عيسى بالفطنـة وقدرتـه على تقييـم املواقـف
وتحليـل الظـروف بحكمـة وعقالنيـة .ويتميـز أسـلوب اإلدارة
الخـاص بـه برؤيتـه ونظرتـه االستراتيجية وتحفيـزه لفريـق
العمـل ،وتوكيلـه لهم باملهـام واملسـؤوليات ،ومتكينهم ورفدهم
باملـوارد التـي يحتاجونهـا ،على أن يلقى منهم اإلخلاص والجد
يف العمـل ،وتحقيـق النتائـج بـكل أمانـة ومهنيـة.

أجمل اللحظات

أمـا فيام يتعلق باللحظات الشـخصية األجمـل يف حياته ،فيقول
السـيد عيسى «زواج ابنـي األكبر كان مـن أجمـل اللحظـات،
وأسـأل هللا أن نبقـى معـاً وسـوياً أنـا وأفـراد عائلتي».
أمـا يف إطـار العمـل ،فـكل يـوم يف مسيرته املهنية هـي لحظة
جميلـة ،ويف املقابـل خـاض يف حياته لحظات حزينـة ،واللحظة
األكثر حزنـاً هي وفاة شـقيقته وشـقيقه ،قائالً «خسـارة األخوة
كبيرة جـدا ً ،وأسـأل هللا أن مينـح الجميع الصحـة والعافية».
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عيىس باشا يف سطور
-متزوج وأب ألربعة أبناء .

حاصــل عــى ماجســتري إدارة أعــال مــع مرتبــة الــرف -جامعــة بريزيــت لعــام . 2014
حاصــل عــى بكالوريــوس محاســبة مــع مرتبــة الــرف -جامعــة بريزيــت لعــام .1988

ميزات شخصية ومهارات قيادية

•املســاهمة الفعالــة يف وضــع الخطــط االســراتيجية للبنــك
ملواكبــة تطــور الصناعــة املرصفيــة.
•القدرة عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك.
•مهارات قيادية وإدارية وإرشافية عالية.
•إدارة وتوجيــه وتدريــب فريــق العمــل مبــا يحقــق
األهــداف لكافــة األنشــطة البنكيــة.
•القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات ووضــع الحلــول املناســبة
وإدارة التغيــر.
•املعرفــة باألنظمــة واإلجــراءات والسياســات املعتمــدة
للعمــل املــريف.
•املعرفــة بتعليــات وقوانــن وأنظمــة ســلطة النقــد
الفلســطينية.
•املعرفــة التامــة بكافــة العمليــات املرصفيــة وجوانبهــا
القانونيــة والفنيــة واملخاطــر املرتبطــة بهــا.
•القدرة العالية عىل تحمل ضغط العمل.
•القدرة عىل التحليل وحل املشاكل.
•التخطيط والتنظيم.
•مهارات التواصل الشفوي والكتايب.
•مهــارات التفــاوض واالســتقطاب والقــدرة عــى بنــاء
عالقــات عمــل فعالــة مــع العمــاء.

ما الذي تعرفه
عن املؤسسة الفلسطينية لضامن الودائع؟
رام الله-البنوك يف فلسطني-أنشــأت املؤسســة الفلســطينية
لضــان الودائــع مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم ()7
لســنة  ،2013وتتمتــع املؤسســة بالشــخصية االعتباريــة
واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املــايل واالداري.
وتهــدف املؤسســة إىل حاميــة حقــوق املودعــن وتعزيــز
ثقتهــم بالجهــاز املــريف الفلســطيني ،ورفــع مســتوى
الوعــي والثقافــة املرصفيــة وبشــكل خــاص حــول نظــام
ضــان الودائــع ،والعمــل عــى تعزيــز ثقافــة إدارة
املخاطــر لــدى القطــاع املــريف ،وإدارة عمليــة التعويــض
والتصفيــة بكفــاءة وفعاليــة وبنــاء شــبكة عالقــات دوليــة
مــع مؤسســات ضــان الودائــع حــول العــامل مــن أجــل
تعزيــز العالقــات وتبــادل الخــرات معهــم.
كما وتعتبر املؤسسـة الفلسـطينية
لضمان الودائـع ركنـاً أساسـياً
مـن أركان شـبكة األمـان املـايل
الفلسـطيني ،ومسـاهامً يف االسـتقرار
املـايل واملصريف يف فلسـطني ومعـززا ً
للثقـة يف النظام املرصيف الفلسـطيني.

املودعــن وتعزيــز ثقتهــم يف الجهــاز املــريف الفلســطيني،
ففــي حــال اتخــاذ قــرار مــن قبــل ســلطة النقــد
الفلســطينية بتصفيــة أي مــرف ،ســتتوىل املؤسســة
الفلســطينية لضــان الودائــع تعويــض املودعــن بقيمــة
ســقف التعويــض الفــوري والــذي يبلــغ  20ألــف دوالر
أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى لــكل عميــل يف البنــك
الواحــد يف حــال تصفيــة أي بنــك ،كــا ويتــم احتســاب
ســقف التعويــض لــكل مــو ِدع عــى أســاس توحيــد جميــع
ودائعــه املؤ ّمنــة لــدى العضــو ،مبــا يف ذلــك الفوائــد أو
العوائــد املســتحقة لــه حتــى تاريــخ نــر قــرار تصفيــة
هــذا العضــو يف الجريــدة الرســمية ،بينــا تســتمر
إجــراءات متابعــة التعويضــات املاليــة املتبقيــة حســب
القانــون وإجــراءات التصفيــة.

وتضــم عضويــة املؤسســة جميــع
املصــارف املرخصــة يف فلســطني،
التجاريــة واإلســامية منهــا.
إن وجــود هــذه املؤسســة يف ظــل
تزايــد عــدد حســابات الودائــع يف
املصــارف املرخصــة يف فلســطني،
مهــاً لتحقيــق األمــان لهــؤالء

العدد  91أيلول 21 | 2022

تحت الضوء
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن البنــوك األعضــاء ملزمــة
باالفصــاح عــن عضويتهــا باملؤسســة ،وذلــك حســب املــادة
رقــم( )13بنــد ( )2مــن قانــون املؤسســة الفلســطينية
لضــان الودائــع والتــي تنــص عــى أن« :يلتــزم كل عضــو
لــدى املؤسســة الفلســطينية لضــان الودائــع بإعــام
عمالئــه بعضويتــه بهــا» .وحســب املبــدأ رقــم ( )10مــن
املبــادئ األساســية وتقييــم االمتثــال« :الوعــي العــام :مــن
أجــل حاميــة املودعــن واملســاهمة يف االســتقرار املــايل،
فمــن الــروري أن يكــون الجمهــور عــى علــم بصــورة
مســتمرة حــول محــددات وفوائــد نظــام ضــان الودائــع».
هــذا باإلضافــة إىل أن املؤسســة تقــوم دوريــاً بوضــع
مــؤرشات لقيــاس مــدى إنجــاز أهدافهــا ،وتتــم عمليــات
املراجعــة والتقييــم ملســتوى اإلنجــاز مــن خــال تشــكيل
لجــان عــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة
املؤسســة ،بهــدف معالجــة أيــة انحرافــات قــد تحــدث
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وذلــك ضمــن منهجيــة املتابعــة والتقييــم وإجــراء
التعديــات الالزمــة.
مــن جهــة أخــرى ،فقــد تطــورت املــؤرشات ذات الصلــة
بالودائــع واملودعــن ،حيــث بلغــت ودائــ ُع العمــاء
الخاضعــة ألحــكام قانــون املؤسســة حــوايل 15,667.3
مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2021مقارنــة بـــ 14,482.7
مليــون دوالر يف نهايــة عــام  2020وبنســبة منــو بلغــت
 ،%8.18علــاً بــأن هــذه الودائــع تعــود لحــوايل 2,171
ألــف مــو ِدع ،ومبتوســط وديعــة بلــغ  7,218دوالر لعــام
 2021مقارنــة بـــ  1,797ألــف مــو ِدع ومتوســط وديعــة بلغ
 8,060دوالرا ً يف نهايــة عــام  ،2020يف حــن تبلــغ نســبة
عــدد املودعــن املضمونــة ودائع ُهــم بالكامــل وبســقف
تعويــض عرشيــن ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــات
األُخــرى  %93.67مــن إجــايل عــدد املو ِدعــن الخاضعــة
ودائع ُهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام .2021
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ما تقييمكم لجودة وانتشار خدمة

الرصافات اآللية يف أماكن سكناكم؟

محافظات-البنوك يف فلسطني-

تنترش الرصافات اآللية التابعة للبنوك
العاملة يف فلسطني يف مختلف املحافظات
الشاملية والجنوبية ،إذ وصل عددها مع نهاية العام
 2021إىل ( )617رصافاً يف الضفة ،و( )93رصافاً يف قطاع
غزة ،أي مبجموع ( )710رصافات آلية يف مختلف األرايض
الفلسطينية .وتحاول البنوك دوماً أن تطور خدماتها يف
هذا املجال لتقديم خدمات متطورة .فكيف يقيم
الناس جودة وانتشار خدمة الرصافات اآللية يف
مكان سكناكم؟
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كل الناس
عبد الرحمن طافش  -غزة
محاسب

بشــكل عــام أعتقــد أن الرصافــات اآلليــة يف غــزة مريحــة وجيــدة
وتوفــر الوقــت والجهــد ،لكــن أعتقــد رضورة ادخــال فئــة ( )20شــيقالً
إىل تلــك الرصافــات نظــرا ً لحاجــة الســكان لــرف مبالــغ صغــرة
أحيانــاً .ويف الوقــت نفســه أرى وجــود رضورة لربــط عمولــة البنــك
عــى الســحب وفقــاً للمبلــغ ،فــا يعقــل مثــاً أن شــخصاً يريــد أن
يســحب مبلــغ ( )40شــيقالً يخصــم عليــه عمولــة قدرهــا ( )3شــواقل
كــا أي مبلــغ كبــر .ولخصــم مبلــغ ( )40شــيقالً ســيحتاج إىل ايــداع
مبلــغ ( )10شــواقل يك يســحب مــن الــراف كونــه ال يســحب أقــل
مــن هــذ امللبــغ ،وهــذا غــر منطقــي مــن وجهــة نظــري.

إياد أبوغوش  -رام الله
رجل أعامل

بشــكل عــام الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك عــر
الرصافــات اآلليــة جيــدة ،وانتشــارها يف مــكان ســكني
مبدينــة رام هللا أيضــاَ جيــد ،فمعظــم أحيــاء املدينــة يوجــد
فيهــا رصافــات آليــة ،لكــن مالحظتــي الوحيــدة تتعلــق
بازدحــام هــذه الرصافــات وقــت رصف الرواتب .شــخصياً،
باســتثناء فــرة الرواتــب أتعامــل بــكل أريحيــة مــع هــذه
الرصافــات ســواء مــن حيــث الســحب أو اإليــداع.
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غدير صالح  -نابلس
بكالوريوس إدارة أعامل وماجستري تخطيط وتنمية
سياسية

العميــل دومــاً يســعى للبحــث عــن الــرىض والبنــك يبحــث عــن الربــح،
وال بــ ّد مــن التــوازن بــن األمريــن ،فعنــد الحديــث عــن مســتوى
وجــودة وخدمــات الرصافــات اآلليــة يف مــكان تواجــدي ،فهــي بحاجــة
إىل تطويــر ورفــع كفاءتهــا ضمــن مواصفــات عامليــة والتوســع يف
اســراتيجيات التحــول الرقمــي لتمكــن الزبــون مــن التمتــع بخدمــات
الرصافــات اآلليــة بــكل ســهولة ورسعــة واختصــار يف الوقــت وأمــان
ورىض .لذلــك ال بــ ّد مــن ربــط خدمــة الرصافــات اآلليــة بالعمليــات
اإللكرتونيــة ألجهــزة املوبايــل ،وتوفــر املزيــد مــن التطبيقــات الحديثة،
ومواكبــة التطــورات العامليــة يف هــذا املجــال.

إلياس كوكايل  -بيت لحم
أستاذ جامعي

بالنســبة للرصافــات اآلليــة يف منطقتــي ،فهــي متوفــرة ،وموزعــة يف
مناطــق اســراتيجية موصولــة بالشــارع الرئيــي للمدينــة .كــا أننــي
أســتطيع اســتخدام بطاقتــي للســحب مــن معظــم الرصافــات اآلليــة
دون تطبيــق أي تكلفــة إضافيــة .ناهيــك عــن بعــض الرصافــات
التابعــة لبنــوك معينــة التــي تقــدم خدمــة االيــداع ،وهــي خدمــة
تســهل وتختــر الوقــت عــى البنــك والعميــل .وأخــرا ً ،معظــم
الرصافــات اآلليــة يف منطقتــي نظيفــة ،والتزمــت بإجــراءات الســامة
العامــة خــال جائحــة الكورونــا مــن خــال توفــر عالمــات للوقــوف
وإرشــادات للتعقيــم.
العدد  91أيلول 27 | 2022

كل الناس
محسن برغويث  -رام الله
موظف حكومي

بالنســبة يل جربــت عــدة رصافــات لعــدد مــن البنــوك ،وبرصاحــة هنــاك
تفــاوت يف جــودة الخدمــات املقدمــة ،فقــد تعاملــت مــع رصاف ألحــد
البنــوك وكانــت قدميــة وال تتتمتــع الخدمــة باملواصفــات الحديثــة ،أمــا
بنــك آخــر فقــد كانــت الخدمــة ممتــازة ،ورغــم أن بعــض البنــوك ترســل
رســائل باســتمرار حــول إمكانيــة إيــداع الشــيكات عــن طريــق الــراف
اآليل غــر أن هــذه الخدمــة غــر متوفــرة بشــكل دائــم ،لــذا أرى أهميــة
أن تقــوم البنــوك مبراجعــة جــودة وطبيعــة الخدمــات املقدمــة عــر
الرصافــات اآلليــة .امــا بخصــوص انتشــارها ،فأعتقــد أن مدينــة رام هللا
ال تعــاين مــن هــذا األمــر ،فالرصافــات اآلليــة ملعظــم البنــوك منتــرة يف
كافــة مناطــق املدينــة وكذلــك املحافظــة.

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

بالعــادة وجــدت خدمــة الــراف اآليل لتســهيل الكثــر مــن املهــام
عــى النــاس ،غــر أننــي ال أفضــل اللجــوء إىل هــذه الخدمــة نتيجــة
عــدة مواقــف حصلــت معــي ،فغالبيــة الوقــت غــر متوفــرة يف
الخدمــة ،خاصــة وقــت الصبــاح الباكــر ،أمــا يف فــرة مواســم األعيــاد
فاألمــوال املتوفــرة يف الــراف بعضهــا متهالــك وقديــم جــدا ً.
يف إحــدى املــرات ســحبت ســيدة أمامــي بعــض النقــود واســتلمت
اشــعارا ً بأنــه تــم ســحب النقــود مــن حســابها لكــن مل تســتلمها مــن
الــراف ،وبرسعــة توجهــت للبنــك يك تتقــدم بشــكوى ،صحيــح أن
األمــر ميكــن عالجــه فيــا بعــد ،لكــن اإلنســان يقــع يف «ســمة بــدن»
ويتأخــر أحيانــاً إنجــاز معامالتــه املاليــة نتيجــة تلــك األخطــاء ،األمــر
بالنســبة يل يحتــاج إىل مراجعــة شــاملة ســواء مــن حيــث كفــاءة
تلــك الرصافــات أو مــن حيــث انتشــارها .شــخصياً أفضــل االنتظــار
ســاعات طويلــة عــى أن اســتخدم الــراف اآليل.
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مالك أبورعية  -الخليل
بكالوريوس تكنولوجيا إعالم

فيــا يخــص الرصافــات اآلليــة املرتبطــة بالبنــوك هدفهــا هــو تســهيل
وتســيري عمليــه الســحب وااليــداع بســهوله للمواطــن ،لذلــك مــن املفــروض
توفــر رصافــات آليــة بوفــرة يف جميــع املناطــق ســواء املــدن منهــا أو
القــرى ،وبنــاء عــى ذلــك فيــا يخــص منطقــة الخليــل أســتطيع القــول
إنــه ال يتوفــر رصافــات آليــة بشــكلٍ ٍ
كاف يتناســب مــع حجــم ومســاحة
املحافظــة الكبــرة ،فليــس مــن املفــرض أن تتوفــر الرصافــات اآلليــة فقــط
بجانــب فــروع البنــوك وبعــض األماكــن ،بــل يجــب توافرهــا يف أغلــب
املناطــق يف مدينــة الخليــل وقراهــا املكتظــة بالســكان ،وفيــا يخــص بلــديت
ترقوميــا احــدى بلــدات املحافظــة ال يوجــد بهــا ســوى ثالثــة رصافــات آليــة
لجميــع ســكان البلــدة البالــغ عددهــم نحــو خمســة آالف نســمة.

محمود فارس-مخيم النصريات  -غزة
موظف حكومي

البنــك قريــب جــدا ً مــن منطقــه ســكناي ،إذ ال يبعــد ســوى خمــس
دقائــق ســرا ً عــى األقــدام ،هــذا الــراف يكــون شــغاالً أغلــب أيــام
الشــهر ،ولكــن لألســف وقــت رصف الرواتب تــراه يتعطــل ،ال أعرف
هــل ذلــك بســبب ضغــط العمــل أم ضعــف يف الشــبكة أم هنــاك
افتعــال متعمــد لهــذا األمــر .كــا هنــاك أمــر مهــم يتمثــل يف أن
بعــض الرصافــات تقــوم بــرف فقــط الرقــم الزوجــي مــن العملــة
مثــل ( )200شــيقل ،فعنــد ســحب الراتــب لــو ظ ّــل يف الرصيــد أقــل
مــن ( )200شــيقل ال أســتطيع ســحبها إال مــن خــال التوجــه للبنــك
يف اليــوم التــايل ،مــا يرتتــب عــى ذلــك عمولــة إضافيــة.
العدد  91أيلول 29 | 2022

كل الناس
سريين قسيس  -رام الله
موظفة

يف حــي الطــرة مبدينــة رام هللا حيــث أســكن ،تنتــر الرصافــات اآلليــة
يف كل مــكان ،وهــي متوفــرة يف أماكــن ســهلة الوصــول ودامئــاً تكــون
جاهــزة لتنفيــذ عمليــة الســحب أو اإليــداع .أتعامــل مــع الرصافــات
اآلليــة منــذ أكــر مــن ( )15عامــاً ،وهنــاك تطــور كبــر عــى خدماتهــا
عــر الســنني ،كــا أننــي أقــوم بكافــة الخدمــات املرصفيــة عــن طريــق
الــراف اآليل بيــر وسالســة ،وال يوجــد أيــة مشــكلة يف هــذا األمــر.

دميا عساف  -جنني
محارضة جامعية

حقيقــة مســتوى جــودة خدمــة الرصافــات اآلليــة يف مــكان ســكني
مبحافظــة جنــن ضعيفــة ،وذلــك يعــود لقلــة عــدد الرصافــات التابعــة
لــكل بنــك يف مركــز املدينــة ،وهــذا يســبب اكتظاظــاً دامئــاً مــن قبــل
املواطنــن عــى املصــارف ويأخــذ هــذا جــزءا ً كبــرا ً مــن وقــت املواطــن
وهــو ينتظــر دوره.
مــن جهــة ثانيــة ،أرى وجــود خلــل إلكــروين يف معظــم األحيــان
بالرصافــات يربــك املواطــن الــذي يكــون بحاجــه لســحب أو إيــداع
مبلــغ للــرورة ،وخاصــة إذا كان هــذا الخلــل يف أيــام عطلــة البنــوك.
أمــر ثالــث ،هنــاك بــطء عنــد اســتخدام الرصافــات وأحيانــاً يتــم ســحب
بطاقــة املســتخدم ثــم يقــوم بإخــراج البطاقــة بعــد مــدة مــن الزمــن
أي بعــد مراجعــة البنــك يف اليــوم التــايل ،وهــذا يســبب فقــدان بعــض
املواطنــن بطاقاتهــم وإعــادة طلــب بطاقــة جديــدة.
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تعليق

مدير عام جمعية البنوك
السيد بشار ياسني
عىل اآلراء الواردة

يف زاوية «كل الناس»
تطـورت خدمة الرصاف اآليل يف اآلونة األخرية بشـكل
كبير ،فقـد تـم إدخـال إيـداع النقـد والشـيكات،
باإلضافـة إىل الصراف التفاعلي والصراف الناطـق
ملسـاعدة ذوي االحتياجـات الخاصـة .كما يجـب
اإلشـارة إىل أن عمليـة التطويـر مسـتمرة ملواكبـة
التقـدم التكنولوجـي ليـس فقـط يف الصراف اآليل،
ولكـن أيضـاً يف تطويـر الخدمـات املرصفيـة املقدمـة
للجمهـور بشـكل عـام ،فنجـد اآلن خدمـات التطبيق
املصريف مـن خلال الهاتـف املحمـول والـذي يوفـر
خدمـات مرصفيـة متنوعـة منهـا تحويـل األمـوال أو
طلـب تسـهيالت ائتامنيـة ،عالوة عىل توفير خدمات
فتـح الحسـاب مـن خلال بعـض مواقـع البنـوك
والتطبيقـات دون الحاجـة إىل الوصـول ملوقـع البنك.
أمــا بالنســبة إليــداع فئــة ( )20شــيقالً ،يجــب
التنويــه إىل أنــه يف بعــض األحيــان ويف املناطــق
يوجــد صعوبــة يف تغذيــة الــراف اآليل ،فتلجــأ
البنــوك الســتخدام فئــات النقــد األكــر قيمــة،
لضــان توفــر النقــود بالــراف لفــرة زمنيــة أطــول
ومواجهــة فــرات اإلقبــال الكبــرة عــى الســحب مــن
الــراف خاصــة عنــد رصف رواتــب العاملــن.

وبخصــوص توفــر الخدمــة عــى مــدار الســاعة ،فإننــا
نؤكــد أن الحالــة الســائدة هــو توفرهــا املتواصــل
ويف جميــع املناطــق ،لكــن ال يخفــى عــى أحــد أن
الــراف اآليل بحاجــة إىل خطــوط إنرتنــت وكهربــاء
لتبقــى الخدمــة متوفــرة بشــكل مســتمر ،ويف حــال
انقطــاع أي منهــا ســتتوقف خدمــات الــراف اآليل
عــن العمــل ولــو لفــرة قصــرة.
وفيما يتعلـق بانتشـار الرصافـات اآلليـة ،فال بـ ّد من
اإلشـارة إىل أن عنصر األمـان أسـايس يف تحديد موقع
الصراف اآليل وذلـك لرضورة ربطه مـع جهاز الرشطة
ملواجهـة أيـة محـاوالت تخريبيـة تلحـق بالصراف،
وهـذا يحـ ّد من انتشـار الرصافات يف املناطـق التي ال
تتواجـد الرشطـة الفلسـطينية فيها.
وبشــكل عــام تســعى البنــوك دامئــاً إىل توصيــل
الخدمــات املرصفيــة لتــك املناطــق الفلســطينية،
وتعمــل عــى توفــر أفضــل الخدمــات لكافــة
املواطنــن ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة
واســتخدامها يف القطــاع املــريف قــدر املســتطاع
ســعياً لتســهيل التعامــل مــع البنــوك بشــكل عــام.
العدد  91أيلول 31 | 2022
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بانوراما
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بانوراما
«كيف ما تدورها إنت الكسبان»
بنك اإلسكان يطلق حملة ترويجية لخدمة الدفع

اإللكرتوين من خالل تطبيق «إسكان موبايل»
رام الله-البنــوك يف فلســطني-انطالقاً مــن سياســة البنــك
الهادفــة لتطويــر أدوات الدفــع اإللكرتونيــة واســتمرارا ً لتوجــه
البنــك نحــو توفــر مجموعــة مــن االمتيــازات الواســعة
واملتنوعــة لعمالئــه التــي تلبــي رغباتهــم وتطلعاتهــم ،أطلــق
بنــك اإلســكان حملــة ترويجيــة لخدمــة الدفــع اإللكــروين
مــن خــال تطبيــق إســكان موبايــل تحــت عنــوان «كيــف مــا
تدورهــا إنــت الكســبان».
وتهـدف الحملـة لتشـجيع عملاء البنك على االطلاع والتحكم
بكافـة الخدمـات واملميزات البنكية مـن أي مكان ويف أي وقت
مـن خلال التطبيـق؛ والـذي ميكـن مـن خاللـه دفـع الفواتير،
رشاء القسـائم اإللكرتونيـة ،وشـحن األرصـدة دون الحاجـة
للذهـاب لنقـاط الدفع والشـحن ،بحيـث إن القيـام بأحد هذه
العمليـات سـيتيح للعميـل الدخـول بالسـحب الشـهري على
موبايـل  Max Pro 13 IPhoneلفائـز واحـد ،باإلضافـة إىل 5
جوائـز نقديـة بقيمـة  500شـيقل لـكل فائـز.
وتشــمل هــذه الحملــة جميــع العمــاء القدامــى والجــدد
يف كافــة الفــروع ،إذ يشــرط للدخــول يف الســحب أن يقــوم
العميــل بدفــع فاتــورة واحــدة (عــى األقــل) مــن خــال
تطبيــق «إســكان موبايــل» بحيــث تعتــر كل عمليــة دفــع
عــن طريــق التطبيــق فرصــة إضافيــة للعميــل لزيــادة فــرص
الربــح ،علــا أن الحملــة تبــدأ بتاريــخ  2022/07/01ولغايــة
.2022/10/31
مــن جانبــه ،أكــد املديــر اإلقليمــي الســيد أســامة حــرز هللا ،
حــرص البنــك الدائــم عــى تقديــم منظومــة مــن الخدمــات
املرصفيــة املبتكــرة ،واالســتثامر يف تبنــي أحــدث مــا تقدمــه
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تقنيــات التكنولوجيــا الرقميــة يف عــامل الصناعــة املرصفيــة،
وتوفــر أفضــل الخدمــات املرصفيــة املميــزة لعمــاء البنــك
يف عــامل التحــول الرقمــي ،وأشــار إىل أنــه مــن خــال الخدمــة
ســيتمكن عمــاء البنــك مــن االســتعالم وتســديد كافــة أنــواع
الفواتــر مــن الكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت واإلنرتنت ،وأقســاط
الجامعــات باإلضافــة إىل شــحن الهواتــف النقالــة وغريهــا ،دون
تكلفــة إضافيــة عــى املســتخدم ودون وقــت أو جهــد أو زيــارة
فــروع البنــك او الــركات املــزودة لتلــك الخدمــات ،وإضافــة
اىل ذلــك ســيقوم البنــك بإعطــاء كافــة العمــاء مســتخدمي
التطبيــق ميــزة الدخــول بالســحب عــى الجوائــز الشــهرية
تحفيــزا وتقديــرا لهــم.

بنك اإلسكان يعقد ورشة توعية وارشاد يف مجاالت االمتثال
واملخاطر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ملوظفي قطاع غزة
استمراراً لسياسة بنك اإلسكان بشأن تعزيز املعرفة والوعي
ملوظفيه ليكون لديهم اطالع بشكل دائم عىل املخاطر
املتعلقة باملهام والخدمات واملنتجات التي يقدمها البنك،
تم عقد ورشة توعية متخصصة ملوظفي فروع املحافظات
الجنوبية (فروع غزة وخانيونس) حول الجوانب املتعلقة
باالمتثال واملخاطر ومكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،بحيث تعد هذه الورشة التدريبية واحدة من
سلسلة تدريبات يعقدها البنك يف إطار التعريف بأفضل
املامرسات واالرشادات لتجنب املخاطر املتعلقة باالمتثال
وامن املعلومات ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

والترشيعات والقوانني الناظمة للعمل املرصيف ،والتعريف
مبتطلبات االلتزام مبيثاق السلوك املهني واخالقيات العمل
ومعالجة شكاوى العمالء إضافة اىل قانون االمتثال الرضيبي
األمرييك (.)FATCA

وقد تناولت الورشة مجموعة من املواضيع الرئيسية التي
تتعلق بجانب االمتثال ،فقد تم تعريف املوظفني بثقافة
ومبادئ ومخاطر االمتثال واهمية االلتزام باألنظمة

استمرارا ً لحملة جوائز التوفري للعام 2022

بنك اإلسكان يعلن عن الفائز بالجائزة النصف سنوية وقيمتها  250,000شيقل
أعلن بنك اإلسكان يف فلسطني عن نتائج السحب عىل «الجائزة النصف سنوية» لجوائز حسابات التوفري  2022وقيمتها  250,000شيقل
لرابح واحد ،حيث فاز بها السيد عيل راشد احمد أبو صالح من فرع جنني ،كام أعلن البنك عن استمرار حملة الجوائز حتى نهاية العام
والتي تبلغ قيمة الجائزة
الكربى فيها 1,000,000
شيقل ،باإلضافة اىل الجوائز
الشهرية بقيمة 100,000
شيقل عدا عن الجوائز
األسبوعية وجوائز الرتضية،
داعيا العمالء لإلدخار ببنك
اإلسكان للدخول بالسحب
والحصول عىل فرصة الفوز
بجوائزه القيمة.
العدد  91أيلول 35 | 2022

بانوراما
بنك اإلسكان يكرم طلبة الثانوية العامة األوائل ملديرية الرتبية
والتعليم يف يطا ،شامل الخليل وبريزيت
قـام بنـك اإلسـكان بتكريـم طلبة
الثانويـة العامـة األوائـل ملديريـة
الرتبيـة والتعليـم يف كل مـن يطـا،
شمال الخليـل وبريزيـت من خالل
تقديـم حسـابات توفير وهدايـا
عينيـة للعشر األوائـل مـن الفـرع
العلمـي والعرش األوائـل من الفرع
األديب ،وذلـك يف احتفـاالت نظمـت
يف تلـك املناطـق بحضـور وزارة
الرتبيـة والتعليـم ،مـدراء الرتبيـة
والتعليـم ،ورؤسـاء البلديـات
واملجالـس القروية ،مـدراء املدارس
ومعلميها ،والعديد من املؤسسـات
الرشيكـة والداعمـة وذوي الطلبـة.
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وقــد هــدف التكريــم لحــث
الطــاب عــى تقديــم االفضــل
والتميــز بنجاحــات علميــة تســمو
لتطلعاتهــم ،وتأكيــدا ً عــى حاجــة
الوطــن لكفــاءات تبنــي وتعمــر،
وســعياً مــن البنــك للمســاهمة
بخدمــة املســرة التعليميــة يف
كافــة املحافظــات.
وأكــد الســيد أســامة حــرز هللا
املديــر اإلقليمــي لبنــك اإلســكان
بــأن هــذا التكريــم يــأيت إميانــاً مــن
البنــك بأهميــة التعليــم ورؤيتــه
االســراتيجية بدعــم العمليــة
التعليميــة وتوفــر كافــة الســبل

لنجاحهــا ،وذلــك مــن خــال تحفيز
الطــاب الناجحــن عــى التقــدم
بالتعليــم ليصــب يف رفعــة وخدمــة
املجتمــع ،مهنئــاً الطلبــة وأهاليهــم
عــى النجــاح ومتمنيــاً لهــم دوام
التوفيــق.
يذكــر بــأن بنــك اإلســكان يقــوم
برعايــة سلســلة مــن النشــاطات
ســنوياً مبختلــف املجــاالت ،مــن
صحــة ،تنميــة وتعليــم ،وضمــن
سياســة البنــك التــي ترمــي لتنميــة
قطــاع التعليــم بشــكل خــاص
ودعمــه وتطويــره.

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻠﺔ

ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺘﺮﺑﺤﻜﻢ ﻟﻴﺮات
ودوﻻرات

ﺟﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
ﻧﻘﺪﻳﺘﻴﻦ

ﺗﺴﻮﻗﻮا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ وادﺧﻠﻮا اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص رﺑـﺢ  8ﻟﻴﺮات ذﻫﺒﻴﺔ
ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ وﺟﻮاﺋﺰ ﻧـﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺸﻬﺮي .ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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بانوراما
نسبة منو بلغت %73

 7ماليني دوالر أرباح البنك الوطني للنصف األول من

العام 2022

رام الله-البنوك يف فلسطني-أعلن البنك
الوطني عن نتائجه املالية لفرتة الستة
أشهر املنتهية يف  30حزيران  ،2022حيث
حقق البنك صايف أرباح عائدة للمساهمني
بحوايل  7ماليني دوالر أمرييك ،مقابل 4
ماليني دوالر أمرييك يف النصف االول من
العام  ،2021بارتفاع بلغت نسبته .%73
وأشـارت البيانـات املاليـة كذلـك إىل بلـوغ
مجمـوع موجـودات البنـك حـوايل 1.5
مليـار دوالر ،وودائـع عمالئـه  1.15مليـار
دوالر  ،ووصـول حجـم تسـهيالته ومتويالته
االئتامنيـة املبـارشة خلال السـتة أشـهر
املنرصمـة مـن العـام  2022إىل  872مليون
دوالر ،ومنـو صـايف حقـوق امللكيـة بنسـبة
 %5.8لتبلـغ  154.2مليـون دوالر مقارنـة
مـع  145.7مليـون دوالر كما يف نهايـة
العـام  .2021وبلـغ إجمايل الدخـل الـذي
حققـه املصرف حـوايل  33مليـون دوالر ،
ومنـت كذلـك صايف إيرادات الفوائد بنسـبة
 %11لتبلـغ حـوايل  19.2مليـون دوالر
مقارنـة مـع ما حققتـه يف نفـس الفرتة من
العـام املـايض حيـث بلغـت حـوايل 17.3
مليـون دوالر أمريكي.
ويف تعليقه عىل النتائج املالية النصفية
للبنك ،قال رئيس مجلس ادارة البنك
الوطني سمري زريق « :إن نتائج البنك
النصف سنوية للعام  2022هي نتائج

| 38

مجلة البنوك يف فلسطني

تاريخية غري مسبوقة إذا ما قورنت بأداء
البنك لنفس الفرتات من السنوات السابقة،
مؤكدا ً أن البنك مستمر يف جهوده من أجل
تحقيق طموح مساهميه ومواصلة تنمية
العوائد عىل حقوقهم”.
وأوضـح زريق قائلاً »:إن األداء املايل املميز
يعـود اىل الخطـط التطويريـة الناجحـة
وتطبيقهـا مـن قبـل اإلدارة التنفيذيـة بكل
حكمـة ودقـة ،موضحـاً أن كفـاءة ادارة
مـوارد البنـك ومحافظـه املاليـة ،وقاعـدة
رأس املـال الصلبـة ،وانتهـاج معايير
العمـل املصريف املهنـي ،وتبنـي وتطبيـق
أعلى معايير الضبـط والرقابـة والحوكمـة
الرشـيدة ،هـي الركائـز األساسـية التـي

يسـتند اليهـا البنـك الوطنـي».
من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي للبنك
الوطني سالمة خليل أن النتائج املالية
النصف سنوية للبنك تعكس قوة أدائه
املايل ومتانة محافظه املالية ،مشريا ً إىل أن
نسبة كفاية رأس املال يف النصف األول من
العام الحايل بلغت  %15.54وهي أعىل
من املتطلبات املحلية والدولية ،ما يؤكد
استناد البنك اىل أسس صلبة كفيلة بدعم
املرحلة التالية من النمو والتقدم .ونوه
خليل إىل أن البنك عمل عىل زيادة جودة
ودائع عمالئه وفاعلية محفظة تسهيالته
االئتامنية وتنوعها ،وتعزيز فاعلية إدارة
املخاطر االئتامنية خالل النصف األول

من العام  ،2022األمر الذي انعكس عىل
العوائد التشغيلية يف القوائم املالية.
وأضـاف خليـل أن البنـك سـيواصل هـذا
العـام بعـزم وثقـة تحقيـق أهدافـه
الطموحـة ورؤيتـه مـن أجـل حصـد

إنجـازات جديـدة يف السـوق املصريف
الفلسـطيني ،مشيرا ً إىل أن مجلـس اإلدارة
بصـدد اعتماد خطـة استراتيجية جديـدة
للثالثـة أعـوام القادمة ترتكز على مواصلة
النمـو بفاعليـة وكفـاءة ،وتعزيـز العائـد

إىل املسـاهمني ،وتحقيـق الـرىض للعملاء،
وزيـادة الحصة السـوقية للبنك يف مختلف
القطاعـات مـع الرتكيـز على االسـتثامر
بالتكنولوجيـا الرقميـة ملواكبـة احتياجـات
العملاء املتناميـة بشـكل مبتكـر.

دعامً للصناعات الصغرية املحلية والحرف اليدوية

البنك الوطني يقدم رعايته لفعاليات سوق الحرجة
تحت رعاية البنك الوطني وبتنظيم من بلدية رام
هللا ،انطلقت من ميدان راشد حدادين يف مدينة
رام هللا فعاليات سوق الحرجة ،وهو سوق شعبي
سنوي يقدم مساحة لعرض منتجات الصناعات
الفلسطينية الصغرية .وشارك هذا العام أكرث من 175
مرشوعاً تنوعت منتجاتها لتشمل الصناعات اليدوية
واملنتجات الغذائية واألشغال الرتاثية .وتخلل السوق
كذلك مجموعة من العروض واألنشطة الثقافية
والفنية والتي شملت فيلم لألطفال ،وورشة صناعة
دمى ،وعرض مرسحي ،وعروض موسيقية.
وتعليقــاً عــى تقديــم البنــك رعايتــه لســوق الحرجــة ،قــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك الوطنــي ســامة خليــل إن دعــم هــذا الحــدث
يــأيت انطالقــاً مــن مســؤولية البنــك الوطنيــة واالجتامعيــة لدعــم الصناعــات الوطنيــة الصغــرة باعتبارهــا اللبنــة األساســية واملحــرك
لنمــو االقتصــاد املحــي ،كــون قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة يشــكل أكــر مــن  %90مــن املشــاريع املوجــودة يف فلســطني،
مؤكــدا ً أن دعــم قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة هــو عــى ســلم أولويــات البنــك الوطنــي وخططــه االســراتيجية.

عىل هامش مؤمتر قمة فلسطني للتكنولوجيا املالية

البنك الوطني يحصد جائزة أفضل الحلول املرصفية الرقمية
حصـد البنـك الوطنـي جائـزة «أفضـل
الحلـول املرصفيـة الرقميـة» وذلـك عـن
الخدمـة الرائـدة التـي أطلقهـا يف السـوق
الفلسـطيني «فتـح الحسـابات املرصفيـة
عـن بُعـد» .وجـاء ذلـك على هامـش
مؤمتـر قمـة فلسـطني للتكنولوجيـا املاليـة
الـذي انطلقـت فعالياتـه يف مدينة رام هللا

وغـزة -عبر نظـام البـث املبـارش -تحـت
رعاية سـلطة النقـد الفلسـطينية ،وبرشاكة
استراتيجية مـع البنـك الـدويل.
ويف كلمتـه خلال تسـلم الجائـزة ،أعـرب
الرئيـس التنفيـذي للبنـك الوطنـي سلامة
خليـل عـن سـعادته باإلنجـازات التـي
يحققهـا البنـك الوطنـي على صعيـد

التكنولوجيـا املرصفيـة ،مشيرا ً إىل أن
الهـدف األسـايس مـن تطوير هـذه الخدمة
هـو اسـتغالل التكنولوجيـا لتسـهيل إيصال
الخدمـات املرصفيـة اىل الفلسـطينيني أينام
وجـدوا تعزيزا ً للشـمول املايل يف فلسـطني،
األمـر الـذي ينصـب يف الهـدف األكبر وهو
دعـم ومتكني االقتصاد الرقمي الفلسـطيني.
العدد  91أيلول 39 | 2022

بانوراما
وأضــاف خليــل ،أن الفــرص موجــودة يف فلســطني
وباإلمــكان اســتغاللها لتطويــر املزيــد مــن الخدمــات
والحلــول املرصفيــة الرقميــة لتقديــم تجربــة مرصفيــة
فريــدة للعميــل تتميــز بالســهولة والرسعــة واألمــان
وبتكلفــة أقــل .وشــكر خليــل فريــق التكنولوجيــا
الرقميــة يف البنــك عــى جهودهــم يف إطــاق وتطويــر
هــذه الخدمــة مشــرا أن هــذا اإلنجــاز يســجل لهــم.
وتجــدر اإلشــارة ،أن البنــك الوطنــي قــدم رعايتــه
البالتينيــة ملؤمتــر قمــة فلســطني للتكنولوجيــا املاليــة،
الــذي ميتــد عــى مــدار يومــن والــذي سيشــمل جلســات وحــوارات مكثفــة وعروضــاً حــول الفــرص والتحديــات ومســتقبل التكنولوجيــا املاليــة
يف فلســطني وتســليط الضــوء عــى االبتــكارات العامليــة يف هــذا املجــال والتــي تشــمل تقنيــات الدفــع والبلــوك شــن والــذكاء الصناعــي.

بالتعاون مع مؤسسة األمرية بسمة الخريية بالقدس

البنك الوطني يدعم تأهيل  30طفالً من ذوي اإلعاقة
وقّــع البنــك الوطنــي ومؤسســة األمــرة بســمة الخرييــة
بالقــدس ،اتفاقيــة تعــاون لدعــم تأهيــل ورعايــة 30
طفــاً وطفلــة فلســطينيني مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن
يتلقــون العــاج يف املؤسســة بهــدف دمجهــم يف
املجتمــع.
وقـع االتفاقيـة الرئيس التنفيـذي للبنك الوطني السـيد
سلامة خليـل ،واملديـرة العامـة ملؤسسـة األميرة بسـمة
الخرييـة بالقـدس السـيدة فيوليت مبـارك يف مقر اإلدارة
العامـة للبنـك يف مدينـة رام هللا.
ويف كلمته أثناء التوقيع ،شدد خليل عىل
أهمية الربامج التأهيلية يف تطوير قدرات
األطفال ذوي اإلعاقة وتنمية إمكانياتهم
الجسدية والذهنية لتسهيل دمجهم
يف املجتمع ،مشريا ً إىل أن هذا التعاون
سيساهم بالتأكيد يف تحقيق ذلك.
وأشاد خليل بالدور املهم الذي تقوم به
مؤسسة األمرية بسمة بالقدس يف هذا
املجال ،والربامج املتكاملة من التأهيل
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والتعليم الجامع التي تنفذها املؤسسة
عىل مدار العقود املاضية لخدمة األطفال
الفلسطينيني ذوي اإلعاقة ليس فقط من
محافظة القدس بل من كافة محافظات
الضفة الغربية وقطاع غزة .وشدد خليل
عىل أهمية دعم صمود هذه املؤسسات
يف املدينة املقدسة ،للدور التنموي املهم
التي تقوم به بالرغم من كافة التحديات
والظروف املوجودة التي تؤثر عىل عملها.

يذكر أن مؤسسة األمرية بسمة بالقدس
هي املركز التحوييل االول لألطفال ذوي
االعاقة يف فلسطني ،وتقدم خدماتها ساعية
إىل تأمني فرص التأهيل الشامل والتعليم
الجامع لألطفال الفلسطينيني إضافة إىل
متكينهم من املشاركة والتأثري والحصول
عىل الفرص املتكافئة وصوالً لتحقيق
آمالهم.

بانوراما
«اإلســامي الفلســطيني» ينظــم سلســلة نــدوات حواريــة
للتوعيــة بصيــغ التمويــل اإلســامية والخدمــات املرصفيــة
رام الله-البنــوك يف فلســطني-نظم البنــك اإلســامي
الفلســطيني سلســلة نــدوات حواريــة للتوعيــة
بصيــغ التمويــل اإلســامية والخدمــات املرصفيــة؛
وذلــك يف إطــار جهــوده لزيــادة الوعــي بالخدمــات
املرصفيــة بشــكلٍ عــام والخدمــات املرصفيــة
اإلســامية بشــكلٍ خــاص.
وجاء تنظيم هذه الندوات بالتعاون ما بني البنك
وملتقيا رجال األعامل يف محافظتي الخليل ونابلس
والغرف التجارية يف محافظتي بيت لحم وغزة.
وقــال مديــر عــام البنــك اإلســامي الفلســطيني د .عــاد الســعدي إن هــذه النــدوات الحواريــة تــأيت يف إطــار جهــود البنــك
لرفــع مســتوى الوعــي بالصريفــة اإلســامية بــن فئــات املجتمــع املختلفــة ويف مقدمتهــا التجــار و رجــال األعــال الذيــن
ٍ
خدمــات مرصفيــة تســاعدهم عــى تطويــر أعاملهــم وتنميــة اســتثامراتهم ومبــا
يعمــل البنــك بشــكل دائــم عــى تقديــم
ينعكــس عــى دفــع عجلــة التنميــة والبنــاء وتحريــك الــدورة االقتصاديــة.
كــا جــرى خــال النــدوات تقديــم رش ٍح للحضــور حــول الخدمــات اإللكرتونيــة للبنــك والبطاقــات االئتامنيــة الجديــدة
وأبــرز االمتيــازات التــي توفرهــا للعمــاء.

«اإلسالمي الفلسطيني» يرعى عدة مهرجانات ومعارض يف

إطار دعمه للصناعات الوطنية
قدم البنك اإلسالمي الفلسطيني رعايته
لعدة مهرجانات ومعارض للتسوق
يف محافظات جنني وبيت لحم وغزة
وذلك يف إطار دعمه للصناعات الوطنية
وتعزيز توجه الجمهور نحو املنتجات
املحلية.
ويف محافظة جنني ،قدم البنك رعايته
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لفعاليات مهرجان جنني للتسوق 2022
والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة
جنني مبشاركة العرشات من الرشكات
واملصانع الوطنية يف مختلف املجاالت،
كام قدم البنك رعايته لفعاليات معرض
فلسطني الغذايئ  2022يف بيت لحم
والذي نظم من قبل نقابة تجارة املواد

الغذائية يف محافظة الخليل مبشاركة
عرشات الرشكات املصنعة للمواد
الغذائية عىل املستوى املحيل ورشكات
محلية وإقليمية أخرى تعمل يف مجال
استرياد وتصدير املواد الغذائية.
ويف غزة قدم البنك رعايته لفعاليات
مهرجان «صيف تشامبيونز للتسوق

 »2022الذي نظم مبشاركة العرشات من
الرشكات املحلية وأصحاب املهن واملشغوالت
اليدوية.

وشارك البنك بجناح خاص به يف كل من املعارض الثالثة قدم من خالله عرضاً
للجمهور حول أحدث وأبرز املنتجات والخدمات املرصفية اإلسالمية املتطورة التي
تلبي احتياجات العمالء وتواكب متطلبات العرص.

وقــال مديــر عــام البنــك اإلســامي
الفلســطيني د .عــاد الســعدي إن البنــك
يحــرص عــى دعــم املنتجــات املحليــة
وذلــك نظــرا ً ألهميتهــا يف تدعيــم االقتصــاد
الوطنــي وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة
وتأكيــدا ً عــى أنهــا منتجــات منافســة
وتحتــاج الدعــم والرعايــة الدامئــة مــن
القطــاع الخــاص ،مشــرا ً إىل أن رعايــة هــذه
املهرجانــات تضــاف إىل إســهامات أخــرى
عديــدة يقدمهــا البنــك يف مجــال املســؤولية
املجتمعيــة املســتدامة لدعــم القطاعــات
املختلفــة.

«اإلسالمي الفلسطيني» يبحث تعزيز التعاون املشرتك مع جامعة
فلسطني التقنية «خضوري»
بحــث رئيــس جامعــة فلســطني التقنيــة
«خضــوري» أ.د .نــور الديــن أبــو الــرب
ومديــر عــام البنــك اإلســامي الفلســطيني
د .عــاد الســعدي ســبل تعزيــز التعــاون
بــن املؤسســتني .
وأعـرب أبـو الـرب عـن اعتـزازه بالبنـك
اإلسلامي الفلسـطيني كمؤسسـة فلسطينية
رائـدة تقـدم خدماتهـا املرصفيـة لرشيحـة
واسـعة مـن املجتمـع الفلسـطيني ،مشيرا ً
إىل أن جامعـة فلسـطني التقنيـة «خضوري»
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تحـرص على إقامـة العديـد مـن
الشراكات التـي تصـب يف صالـح طلبـة
خضـوري مـن جهـة ،ويف مجـاالت
البحـث العلمـي مـن جهـة أخـرى.

مــن جانبــه ،أكــد الســعدي حــرص
البنــك عــى تعزيــز التعــاون مــع
قطــاع التعليــم العــايل كونــه قطاعــاً
حيويــاً ويشــكل تطــوره أساســاً

لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،مشــيدا ً
بجامعــة فلســطني التقنيــة «خضــوري»
واالنجــازات التــي حققتهــا .

«اإلسالمي الفلسطيني» ينظم سلسلة أنشط ٍ
ة تطوعية يف

مختلف محافظات الوطن

نظــم البنــك اإلســامي الفلســطيني
سلســلة أنشــط ٍة تطوعيــة يف مختلــف
محافظــات الوطــن وذلــك يف إطــار
برنامجــه للمســؤولية املجتمعيــة
املســتدامة.
وشــملت األنشــطة التطوعيــة أعــال
زراعــة لألشــجار يف األماكــن العامــة
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باإلضافــة لتنظيــم زيــارات وأنشــط ٍة
ترفيهيــة يف مراكــز للمســنني واأليتــام
ومراكــز عــاج األطفــال مــرىض
الرسطــان.
وقــال مديــر عــام البنــك اإلســامي
الفلســطيني د .عــاد الســعدي إن
البنــك يحــرص عــى تعزيــز ثقافــة

العمــل التطوعــي لــدى موظفيــه
نظــرا ً ألهميتهــا يف تعزيــز انتامئهــم
لوطنهــم ومجتمعهــم ،مشــرا ً إىل أن
العمــل التطوعــي جــزء أصيــل مــن
برنامــج البنــك للمســؤولية املجتمعيــة
املســتدامة ويجــري تعزيــزه بنــا ًء عــى
خطــة مســبقة يتــم تحديثهــا بشــكل
ســنوي.

تحت شعار «عرشة وخمسمية والفرصة كثري قوية»

«اإلسالمي العريب» يطلق حملة حسابات التوفري لعمالئه
رام الله-البنــوك يف فلســطني -أطلــق البنــك اإلســامي العــريب
حملــة جوائــز لحســابات التوفــر تحــت شــعار «عــرة
وخمســمية والفرصــة كثــر قويــة» وذلــك ضمــن ســعي
البنــك ملكافــأة عمالئــه وتشــجيعهم عــى اإلدخــار مــن خــال
إتاحــة الفرصــة بالفــوز بالجوائــز القيمــة التــي تقدمهــا
الحملــة للعمــاء ،وكذلــك االســتفادة مــن الخدمــات املرصفيــة
اإلســامية املميــزة التــي يقدمهــا.
تتيــح الحملــة ألصحــاب حســابات التوفــر فرصــة بالفــوز

بجائــزة يوميــة بقيمــة  10آالف شــيقل وجوائــز كــرى بقيمــة
 500ألــف شــيقل لفائزيــن اثنــن بحيــث يتــم الســحب عــى
الجائــزة الكــرى األوىل بقيمــة  250ألــف شــيقل يف شــهر أيلول
والثانيــة يف نهايــة كانــون األول ،وللحصــول عــى فرصــة الفــوز
بهــذه الجوائــز يتطلــب فقــط فتــح حســاب توفــر بقيمــة 100
دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى ،وكل إيــداع إضــايف
اضــايف بالحســاب بقيمــة  100دوالر يزيــد مــن فــرص الربــح
بالجوائــز ،مــع العلــم ان الحملــة للعمــاء الحاليــن والجــدد.

والبنك يفصح عن النتائج املالية للنصف األول من العام 2022
حقــق البنــك اإلســامي العــريب
أرباحــاً صافيــة بعــد الرضيبــة بلغــت
قيمتهــا  7,359,024دوالرا للنصــف
األول مــن العــام  ،2022مقارنــة بأربــاح
بلغــت  6,110,435دوالرا لنفــس الفــرة
مــن العــام املــايض ،محققــاً بذلــك منــوا ً
بنســبة  ،%20.4ويعــود ذلــك بشــكل

رئيــي للنمــو امللحــوظ يف إيــرادات
البنــك التشــغيلية.
أمــا عــى صعيــد املــؤرشات املاليــة
األخــرى فقــد وصلــت موجــودات
البنــك إىل  1,683,842,371دوالرا ً ،فيــا
بلــغ رصيــد صــايف التمويــات اإلئتامنيــة

املبــارشة إىل  996,700,970دوالرا ً ،يف
حــن بلــغ إجــايل ودائــع العمــاء
 1,399,071,516دوالرا ً ،ليحافــظ البنــك
عــى حصصــه الســوقية املميــزة ومتانــة
أدائــه املــايل ليكــون البنــك الثالــث يف
القطــاع املــريف مــن حيــث الحصــص
الســوقية ،فعــى صعيــد املوجــودات
العدد  91أيلول 45 | 2022

بانوراما
بلغــت حصتــه الســوقية حــوايل ،%8
وعــى صعيــد التمويــات املبــارشة بلغــت
حــوايل  %9.4وأمــا عــى جانــب ودائــع
العمــاء فقــد كانــت حــوايل  .%8.6أمــا
عــى جانــب حقــوق امللكيــة فقــد بلغــت
 134.3مليــون دوالر بعــد أن كان 130.9
مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2021
بارتفــاع بلغــت نســبته  ،%2.52علــاً بــأن
رأس املــال املدفــوع قــد ارتفــع مــن 91.7
مليــون دوالر يف العــام  2021إىل 96.2
مليــون دوالر مــن هــذا العــام بارتفــاع
بلغــت نســبته  ،%4.91وذلــك نتيجــة
قيــام البنــك بتوزيــع أســهم مجانيــة عــى
مســاهميه خــال إجتــاع الهيئــة العامــة،
باالضافــة للتوزيعــات النقديــة.
ويرعى حفل تكريم الفائزين

يف مسابقة االقىص املحلية الحادية والعرشين لحفظ القرآن وتالوته

قــدم البنــك االســامي العــريب
رعايتــه لحفــل تكريــم الفائزيــن
يف مســابقة االقــى املحليــة
الحاديــة والعرشيــن لحفــظ
القــرآن وتالوتــه يف مــرح
الهــال االحمــر الفلســطيني
يف مدينــة البــرة وبتنظيــم
مــن وزارة االوقــاف والشــؤون
الدينيــة والــذي اقيــم تحــت
رعايــة وحضور رئيــس الــوزراء
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دولــة الدكتــور محمــد اشــتيه وبحضــور معــايل وزيــر
االوقــاف والشــؤون الدينيــة ســاحة الشــيخ حاتــم
البكــري ،ومفتــي عــام القــدس والديــار الفلســطينية
ســاحة الشــيخ محمــد حســن ،وقايض قضــاة فلســطني،
مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات اإلســامية
محمود الهبــاش ،وعــن البنــك الســيد احمــد رسطــاوي
مديــر العالقــات العامــة ،باإلضافــة إىل جمــع مــن العلــاء
والشــخصيات الوطنيــة والرســمية.
أشــاد املديــر العــام الســيد هــاين نــارص بجهــود وزارة

االوقــاف والشــؤون الدينيــة املتعلقــة يف دعــم األنشــطة
واملســابقات الهادفــة إىل تشــجيع الشــباب الناشــئة إىل
اإلقبــال عــى تــاوة القــرآن الكريــم وحفظــه .وأكــد نــارص
أن البنــك اإلســامي العــريب يــويل اهتاممــاً كبــرا ً يف تعزيــز
الهويــة االســامية وخدمــة القــرآن الكريــم وحفظتــه
ورســالته املباركــة وذلــك انطالقــاً مــن واجبنــا الدينــي
ومــن دور البنــك الرئيــي يف تعزيــز ودعــم مؤسســات
املجتمــع املحــي املختلفــة ضمــن االســتدامة واملســؤولية
املجتمعيــة التــي ينتهجهــا البنــك يف كافــة نشــاطاته.

ويحصد البنك اإلسالمي العريب جائزة أفضل بنك إسالمي يف فلسطني
حصــد البنــك اإلســامي العــريب جائــزة أفضــل بنــك إســامي يف فلســطني للعــام  ،2022وذلــك خــال فعاليــات مؤمتــر قمــة
فلســطني للتكنلوجيــا املاليــة التــي انطلقــت يف الثالــث والعرشيــن مــن شــهر آب والــذي عمــل عــى إبــراز التحــول الرقمــي يف
صناعــة تكنلوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني واالستكشــاف والتعــرف عــى الــركات املبتكــرة وتســليط الضــوء عــى
أحــدث االتجاهــات العامليــة يف صناعــة التكنولوجيــا الرقميــة واملاليــة.
وأكــد املديــر العــام للبنــك اإلســامي العــريب
الســيد هــاين نــارص عــى اســتمرارية البنــك يف
تطويــر خدماتــه واالرتقــاء مبســتوى الخدمــات
املرصفيــة واســتحداث خدمــات مرصفيــة متالمئــة
مــع التطــور يف االقتصــاد العاملــي ومتوافقــة مــع
أحــكام الرشيعــة اإلســامية الغــراء و طــرح أفضــل
الحلــول املرصفيــة الســهلة والرسيعــة لتواكــب
أســلوب الحيــاة املتطــور للمجتمــع ،وأوضــح
أن حصيلــة هــذه الجوائــز دليــل حقيقــي عــى
االهتــام العاملــي بالخدمــات املاليــة الرقميــة.

العدد  91أيلول 47 | 2022

بانوراما
«القاهرة عامن» يوزع هدايا العيد عىل أطفال مراكز
اإليواء واملستشفيات بالضفة الغربية
رام الله-البنــوك يف فلســطني -قــدم
بنــك القاهــرة عــان مؤخــرا ً رعايتــه
لحملــة واســعة نظمتهــا رشكــة
رايــة لإلعــام والنــر (شــبكة رايــة
اإلعالميــة) ،متثلــت بتوزيــع الهدايــا
عــى األطفــال يف “  sosواملستشــفيات
يف مختلــف محافظــات الوطــن
مبناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك.
ووزع البنــك خــال فــرة عيــد
األضحــى ،أكــر مــن  300هديــة ولعبــة
عــى أطفــال مراكــز اإليــواء وأقســام
املستشــفيات الحكوميــة يف محافظــات
بيــت لحــم ورام هللا ونابلــس.
ويف بيــت لحــم شــملت زيــارة البنــك توزيــع الهدايــا عــى أطفــال قريــة األطفــال  SOSومركــز الكريــش ،بينــا يف نابلــس ورام
هللا وزعــت الهدايــا عــى األطفــال املــرىض يف قســم األطفــال مبستشــفى رفيديــا ومجمــع فلســطني الطبــي.
وتــأيت عمليــة توزيــع الهدايــا باألعيــاد يف إطــار الدعــم الــذي يقدمــه بنــك القاهــرة عــان للمؤسســات الرســمية والهيئــات
األهليــة ضمــن برنامــج املســؤولية االجتامعيــة ،لتمكينهــا مــن تقديــم خدماتهــا للمواطــن عــى أكمــل وجــه ،حيــث يعتــر البنــك
املســؤولية االجتامعيــة جــزء ال يتجــزأ مــن خطتــه االســراتيجية التــي تقــع عــى عاتقــه اتجــاه القطاعــات املختلفــة.

ويرعى حفل تكريم أوائل الثانوية العامة يف قلقيلية وطولكرم
قــدم بنــك القاهــرة عــان ،رعايتــه
لحفــل تكريــم الطلبــة األوائــل يف
امتحــان الثانويــة العامــة للعــام -2021
 2022يف محافظــة قلقيليــة ،والــذي
نظمتــه مديريــة الرتبيــة ،مبشــاركة

املؤسســات الرســمية واألهليــة،
واملؤسســة األمنيــة والهيئــات املحليــة،
واتحــاد املعلمــن وأرسة مديريــة
الرتبيــة والتعليــم ،والطلبــة املكرمــن
وذويهــم.

كــا قــدم البنكرعايتــه لحفــل تكريــم
الطلبــة األوائــل يف امتحــان الثانويــة
العامــة للعــام  2022-2021يف طولكــرم،
والــذي نظمتــه مديريــة الرتبيــة
والتعليــم ومحافظــة طولكــرم.
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يــأيت ذلــك يف إطــار اهتــام
بنــك القاهــرة عــان بالطلبــة
املتفوقــن وتكرميهــم ،وإميانــاً
بــرورة دعــم الفعاليــات ايل
تهتــم باملتفوقــن ،لتشــجيعهم
عــى التعلــم واملعرفــة ،باإلضافــة
ملســؤولية البنــك االجتامعيــة،
وتفعيــل دوره بدعــم العمليــة
التعليميــة وتوفــر ســبل نجاحهــا،
لتحفيــز الطــاب عــى التقــدم
بالتعليــم.

ويعلن عن الفائزة بالجائزة الكربى األوىل بحملة «مثل ما وفرت تالقي»
أعلــن بنــك القاهــرة عــان عــن الفائــزة بالجائــزة الكــرى
األوىل بحملــة «مثــل مــا وفــرت تالقــي» ،والتــي تبلــغ
قيمتهــا  250.000دوالر ،وكانــت الجائــزة مــن نصيــب
الســيدة ناديــة عبــدو محمــد رميــاوي ،املدخــرة لــدى فــرع
الكليــة األهليــة يف رام هللا.
وعــرت الفائــزة الرميــاوي ( 55عامــاً) ،عــن ســعادتها
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البالغــة بالجائــزة ،قائلــة إنــه شــعور ال يوصــف ،وال
تصــدق فوزهــا بهــذا املبلــغ حتــى اللحظــة ،موجهــة
الشــكر لبنــك القاهــرة عــان والعاملــن فيــه ،حيــث إنهــا
مدخــرة لــدى بنــك القاهــرة عــان منــذ عــام  ،1992قائلــة
إنهــا ســعيدة جــدا كونهــا جــزءا ً مــن أرسة بنــك القاهــرة
عــان ،وشــجعت العمــاء الشــباب عــى فتــح حســاب Go
للشــباب.

وتســعى حملــة «مثــل مــا وفــرت تالقــي» إىل تشــجيع
العمــاء واملواطنــن عــى فتــح حســابات توفــر وتغذيــة
حســاباتهم والدخــول يف الســحب عــى الجوائــز الثمينــة
التــي يقدمهــا البنــك ،حيــث ســيكون هنــاك ســحب
عــى الجائــزة الكــرى الثانيــة يف شــهر  ،2023/1علــاً
بــأن هنــاك جوائــز نقديــة شــهرية بقيمــة  50,000دوالر،

وجوائــز نقديــة أســبوعية بقيمــة  15,000دوالر.
تــأيت هــذه الحملــة ضمــن اســراتجية البنــك الهادفــة
إىل التميــز يف تقديــم الربامــج والخدمــات املرصفيــة يف
فلســطني ،كــا وتــرز التــزام البنــك بتعزيــز مفهــوم
الشــمول املــايل ،وثقافــة االدخــار ،كجــزء مــن سياســته
الراســخة تجــاه املجتمــع وأفــراده.

بنك القاهرة عامن يعيد إطالق تطبيق CAB Mobile
أعلــن بنــك القاهــرة عــان عــن إعــادة
إطــاق الخدمــة املرصفيــة عــر املوبايــل،
التــي يوفرهــا تطبيــق املوبايــل البنــي
الجديــد “،”CAB Mobile Banking PS
بشــكل متطــور يواكــب أحــدث التقنيــات
الحديثــة املتوفــرة عــى األجهــزة الذكيــة.
ويوفـر النظـام الجديـد العديـد مـن
الخدمـات املرصفيـة اإللكرتونيـة مبجموعـة
متميـزة مـن املزايـا الجديـدة واملتطـورة
التـي متنـح عملاءه تجربـة مرصفيـة
الكرتونيـة متطـورة وفريـدة ،حيـث يتميـز
التطبيـق البنكي الجديـد بالدخـول الرسيع
الـذي ميكـن العميـل مـن الدخـول مبارشة
إىل خدمـات البطاقـات أو الحـواالت أو
طلـب دفرت شـيكات ،باإلضافـة اىل إمكانية
التنقـل بين قوائـم التطبيـق بسـهولة
كبيرة ،وإمكانيـة تفعيل أو إيقـاف خاصية
الدخـول إىل التطبيـق مـن خلال بصمـة
األصبـع أو بصمـة العين.

اآلخريــن ،مشــاهدة آخــر حــركات متــت
عــى الحســاب ،إمكانيــة تحميــل كشــف
حســاب لفــرة ســابقة ،إمكانيــة طلــب
دفــر شــيكات ،فتــح حســاب إضــايف فــوري
(جــاري او توفــر) بالدينــار أو الشــيكل
أو الــدوالر أو اليــورو ،إجــراء عمليــات
التحويــل بــن حســابات العميــل نفســه أو
حســاب عميــل آخــر داخــل أو خــارج بنــك

القاهــرة عــان ،باإلضافــة إىل العديــد مــن
الخدمــات األخــرى.
ويهــدف بنــك القاهــرة عــان مــن
تحديــث خدماتــه الرقميــة ،إىل توفــر
الجهــد والوقــت عــى عمالئــه ،مــن خــال
تقديــم رزمــة مــن الخدمــات ليتمكــن
العمــاء مــن إدارة حســاباتهم دون
الحاجــة إىل زيــارة الفــرع.

ويقــدم التطبيــق عــدة خدمــات أهمهــا،
معرفــة أرصــدة الحســابات ،معرفــة
رقــم ال  IBANالخــاص بالحســاب
وإمكانيــة نســخة أو مشــاركته مــع
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بنسبة منو  %20.4واملوجودات تسجل  6.30مليار دوالر

مجموعة بنك فلسطني تحقق أرباحاً بقيمة  35مليون دوالر

للنصف األول من العام الجاري 2022
رام الله-البنوك يف فلسطني-حققت مجموعة
بنك فلسطني ،منوا ً يف صايف أرباحها للنصف
األول من العام  2022بنسبة  ،%20.4حيث
بلغت األرباح بعد احتساب الرضائب
واملرصوفات  34.9مليون دوالر أمرييك ،مقارنة
مع صايف أرباح بلغت  28.9مليون دوالر لنفس
الفرتة من العام املايض .كام سجلت املوجودات
انخفاضاً طفيفاً يف النصف األول لتسجل ما
قيمته  6.30مليار دوالر أمرييك.
وأظهرت النتائج املالية املجمعة ملجموعة
بنك فلسطني التي تم اإلفصاح عنها للبورصة
ارتفاعاً يف إجاميل الدخل بنسبة  %15.3لتبلغ
قيمتها  133.5مليون دوالر أمرييك للربع الثاين
من العام الحايل مقابل  115.8مليون دوالر
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أمرييك حققتها املجموعة يف الفرتة املقابلة لها
من العام املايض .ويف ضوء البيانات املالية التي
أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطني ،فقد زاد
مجموع حقوق امللكية لتصل إىل  512.6مليون
دوالر  ،محققة منوا ً بلغ قدره  %3.3مقارنة مع
 496.1مليون دوالر يف نهاية العام  .2021فيام
بلغ رأس املال املدفوع  577223,958,مليون
دوالر أمرييك.
وبالنظر اىل التسهيالت االئتامنية ،فقد سجلت
انخفاضاً طفيفاً بأرقامها لفرتة النصف األول
من العام الجاري عند مستوى  3.43مليار
دوالر مقارنة مع  3.45مليار سجلت يف كام يف
نهاية العام  .2021كام انخفضت ودائع العمالء
بشكل طفيف خالل الفرتة املالية املشار اليها

بنسبة  %2.1لتصل اىل  5.19مليار دوالر،
مقابل  5.31مليار دوالر ُسجلت يف نهاية العام
 .2021ويعود ذلك بسبب انخفاض قيمة
الدوالر مقابل الشيكل والعمالت األخرى.
وعرب السيد هاشم الشوا ،رئيس مجلس إدارة
مجموعة بنك فلسطني عن سعادته باألداء
املايل للمجموعة للنصف األول من العام
 .2022قائالً« :نحن فخورون بالنتائج املالية
التي متكنت املجموعة من تحقيقها ،والتي
ظهرت جلية .خصوصاً يف ظل التحديات
السياسية واالقتصادية التي تعيشها فلسطني،
لتمثل انعكاساً لتوجهاتنا نحو تعزيز التنمية
االقتصادية ،واالستدامة ،والرقمنة املالية التي
تبنيناها يف املجموعة.

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

وقعت وزارة الزراعة الفلسطينية وبنك فلسطني اتفاقية تعاون ورشاكة
إلقامة غابة تحت مسمى «غابة بنك فلسطني» يف قرية طلوزة شامل
محافظة نابلس ،بهدف استدامة املساحات الخرضاء والحفاظ عىل البيئة
والتنوع الحيوي يف تلك املنطقة .ومبوجب االتفاقية ،سيقوم البنك بتمويل
إنشاء الغابة عىل مساحة  50دومناً من أرايض القرية ،تحت إرشاف وزارة
الزراعة التي ستعمل عىل توفري  3500شتلة من األشجار الحرجية لزراعتها
يف تلك املنطقة.
وجرى توقيع االتفاقية يف مقر وزارة الزراعة مبدينة رام هللا ،حيث وقعها
كل من وزير الزراعة السيد رياض العطاري ومدير عام بنك فلسطني
السيد محمود الشوا ،وذلك بحضور عدد من املسؤولني من كال الجانبني.
من ناحيته أكد السيد رياض العطاري ،وزير الزراعة عىل أهمية زيادة
املساحات الخرضاء يف املناطق الجبلية ،وتعزيز التنمية املستدامة عىل
األرايض الفلسطينية .مشيدا ً يف الوقت ذاته بالرشاكة التي توقعها وزارة
الزراعة مع بنك فلسطني ،كأحد أهم البنوك واملؤسسات االقتصادية
الفلسطينية التي تأخذ عىل عاتقها مسؤوليات اجتامعية تجاه أبناء شعبنا.
وقال املهندس العطاري ،بأن وزارته مستمرة بتنفيذ عدد من املشاريع
الزراعية ،ودعم املزارعني ،وتعزيز منو الرثوات الطبيعة والحرجية ،واألشجار
الخرضاء .مضيفاً بأن الغابة التي يجري تنفيذها قرب قرية طلوزة يف نابلس
ستكون واحدة من عدد آخر من الغابات التي ستعمل وزارة الزراعة عىل

تنفيذها بالرشاكة مع املؤسسات والبلديات.
بدوره أشار السيد محمود الشوا ،مدير عام البنك إىل أن مرشوع إنشاء
غابة بنك فلسطني بالرشاكة مع وزارة الزراعة يأيت يف سياق رؤية البنك
واسرتاتيجيته يف تبني نهج االستدامة لدعم مختلف القطاعات االقتصادية،
والتنموية ،والبيئية ،مبا فيها الحفاظ عىل املوارد الطبيعية والحيوية
واستدامتها والتقليل من البصمة الكربونية يف وطننا الحبيب فلسطني.
وأكد الشوا أن بنك فلسطني يويل أهمية خاصة للمشاريع البيئية يف سبيل
الحفاظ عىل الرثوة الحرجية والحياة الربية ،هذا إىل جانب تطوير الغابات
واملحميات الطبيعية ،من خالل زيادة املساحات الخرضاء وتوفري بيئة أمنة
ألبناء مجتمعنا.

بنك فلسطني ينضم إىل عضوية املجلس الفلسطيني لألبنية الخرضاء
تسـلم بنـك فلسـطني ،شـهادة عضويـة
انضاممـه للمجلـس الفلسـطيني لألبنيـة
الخضراء ،والتي تهـدف إىل تعزيـز الرشاكة
والتعـاون ضمـن استراتيجية االسـتدامة
التـي تبناها البنـك ،مبا فيها تبـادل الخربات
واالسـتفادة مـن االستشـارات يف مجـال
األبنيـة الخضراء.

املجلـس الفلسـطيني لألبنيـة الخضراء،
خلال حفـل خـاص أقيـم يف مقـر اإلدارة
العامـة للبنك برام هللا ،حيث قام بتسـليمها
رئيـس مجلـس إدارة املجلـس الفلسـطيني
لألبنيـة الخضراء د .عفيف عقـل ،وبحضور
عـدد مـن املـدراء واملسـؤولني مـن كال
الطرفين.

وتسـلم مديـر عـام بنـك فلسـطني السـيد
محمـود الشـوا شـهادة العضويـة مـن

وأعـرب مديـر عـام بنـك فلسـطني محمـود
الشـوا عن سـعادته بانضامم البنك لعضوية

املجلـس الفلسـطيني لألبنيـة الخضراء،
السـيام انهـا تـأيت يف سـياق توجهـات البنك
السـتدامة مختلـف املشـاريع التـي ينفذها
البنـك مـع كافـة الشركاء ،مبـا فيهـا متويـل
املشـاريع الخضراء ،والتـي مـن شـأنها أن
تسـاهم يف تعزيز ركائز التنمية املسـتدامة،
وحاميـة املـوارد الطبيعيـة مـن مخاطـر
ومسـببات التلـوث.
وأكـد الشـوا أن بنـك فلسـطني قطع شـوطاً
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طويلاً يف دعـم املشـاريع املسـتدامة يف مختلـف محافظـات الوطـن ،مبـا فيهـا
املشـاريع الخضراء والبيئيـة ،وذلـك ضمـن برامجـه وأنشـطته املرصفيـة ،التـي
يوفرهـا للعملاء مـن خلال التسـهيالت البنكيـة املمنوحـة لهـم ،للحصـول عىل
القـروض الخضراء ،إضافـة إىل تقديـم االستشـارات الفنيـة والحوافز للمشـاريع
الصغيرة واملتوسـطة لدعـم مشـاريع كفـاءة الطاقـة والطاقـة املتجـددة.
وأشـار عقـل إىل أن انضامم بنك فلسـطني لعضويـة املجلس الفلسـطيني لألبنية
الخضراء – قطـاع املؤسسـات التمويليـة ،خطـوة هامـة ،مـا يعـزز مـن مكانـة
املجلـس كمؤسسـة محليـة تسـعى لنرش دعائم التنمية املسـتدامة يف فلسـطني.

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

أطلق بنك فلسطني برنامج فلسطينية إلدارة األعامل  MBA-Miniيف
فوجه السادس ،بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  IFCومنتدى
سيدات األعامل ورشكة إيرنست اند يونغ ،بحضور مدير عام بنك فلسطني
السيد محمود الشوا ،ورشكاء الربنامج ومشاركة  40سيدة من صاحبات
األعامل من مختلف محافظات الوطن وخريجات أفواج سابقة ،وذلك
من خالل تقنية االتصال املريئ – فيديو كونفرنس التي جمعت الحضور
يف رام هللا وغزة.
ويهدف الربنامج إىل تطوير خطط سيدات األعامل القياديات لرشكات
صغرية ومتوسطة من مختلف القطاعات االقتصادية يف فلسطني .من خالل
تعزيز مهاراتهن ورفع قدراتهن عىل إدارة أعاملهن واتخاذ القرارات يف
مجاالت مختلفة ،منها؛ التخطيط االسرتاتيجي واملايل ،والتسويق ،وإدارة
املوارد البرشية ،إضافة إىل تشبيكهن مع خبريات وخرباء محليني ودوليني،
وشهد هذا الفوج إقباالً كبريا ً من صاحبات األعامل لالنضامم ،حيث تم
تلقي أكرث من  500طلب انضامم ملشاريع السيدات ،يف حني تم اختيار 40
مرشوعاً منها لتقديم التدريب املتخصص لصاحباتهن.

ويف كلمته خالل إطالق الربنامج للفوج السادس ،عرب مدير عام بنك
فلسطني السيد محمود الشوا عن سعادته بإطالق الربنامج بحضور املديرة
التنفيذية ملنتدى سيدات األعامل السيدة دعاء وادي ،والسيد فايز عباهرة
من رشكة إيرنست اند يونغ وذلك ملساهمتهم الكبرية يف تقديم خرباتهم
ودعمهم للتدريب يف لقاءات متخصصة ،والتي تسعى لصقل مهارات
السيدات املشاركات يف قيادة مشاريعهن يف النواحي املالية والتسويقية
واإلدارية.

بنك فلسطني يطلق حملة جديدة للعامل ضمن برنامج عاملنا
أطلق بنك فلسطني حملة جديدة ،ضمن
برنامج عاملنا املخصص للعامل يف مختلف
محافظات الوطن ،والتي تهدف تلبية
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مجلة البنوك يف فلسطني

احتياجاتهم املرصفية من خالل توفري جملة
من التسهيالت البنكية لهذه الرشيحة ،وفق
مميزات ورشوط ميرسة وفوائد منافسة.

وستتيح الحملة لعاملنا الذين قاموا بتحويل
رواتبهم إىل بنك فلسطني إمكانية الدخول
عىل السحوبات للفوز بـ  3سيارات هونداي

كونا هايربد  2022سيجري السحب
عليها يف  2022/12/29و2023/2/28
و ،2023/4/30إضافة إىل توفري تسهيالت
ائتامنية تشمل كافة أنواع القروض ،مبا
فيها القروض الشخصية التي تصل إىل 50
ألف دوالر ،وقروض السيارات التي تصل
إىل  70ألف دوالر وبنسبة متويل %100
من سعر السيارة ،والقروض السكنية التي
تصل إىل  100ألف دوالر.
وقال مدير عام بنك فلسطني محمود
الشوا إن هذه الحملة تأيت يف سياق
اسرتاتيجية البنك لدعم كافة عاملنا يف
مختلف محافظات الوطن والوقوف

إىل جانبهم ،مؤكدا ً أن بنك فلسطني
يويل اهتامماً خاصاً بالعامل ،ويحرص
عىل متكينهم للوصول إىل كافة خدماته
ومنتجاته البنكية ،ما يسهم يف تحقيق
أهداف الشمول املايل.

يف بنك فلسطني ثائر حاميل أن البنك
صمم هذا الربنامج لتعزيز املالءة املالية
للعامل الفلسطينيني ومتكينهم اقتصادياً،
مبا يتضمن تقديم كافة أنواع التسهيالت
االئتامنية ،وتلبية احتياجاتهم املرصفية،

بدوره أوضح مدير إدارة أعامل األفراد

مبا يتناسب مع طبيعة أعاملهم.

انرتسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطني وفن بلووم تطلقان العيادة املالية
لتوفري خدمات واستشارات للرياديني الشباب
أطلقت انرتسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطني بالرشاكة مع رشكة
فن بلووم أول عيادة مالية عىل مستوى الوطن ،والتي تهدف إىل توفري
خدمات واستشارات للرياديني الشباب وللرشكات ،من خالل خرباء
ومستشارين ماليني وقانونيني ،وذلك ملساعدتهم عىل مواكبة متغريات
الحياة االقتصادية ،إضافة إىل إعطائها الفرصة والقدرة عىل التحكم
بشؤونها املالية عرب اتخاذ القرارات املالية السليمة بتكاليف بسيطة.
وأعـرب مديـر عـام حاضنـة انرتسـيكت الـذراع الريـادي لبنـك فلسـطني
راتـب الـرايب عـن ثقته بتحقيـق التأثري املـراد واألهداف مـن خالل إطالق
العيـادة املاليـة بالرشاكـة مـع فـن بلـووم لتطويـر وخلـق حلـول عرصيـة
خالقـة للعديـد مـن القضايـا املالية ،ال سـيام يف مجـال ريـادة التكنولوجيا
املاليـة الــ  Fintechوعـامل التقنيـة الرقميـة ،مبـا يخـدم جهـود النهـوض
ببيئـة الريـادة واالقتصـاد الوطنـي واملجتمـع الفلسـطيني على السـواء.
وأكـد الـرايب أن الهـدف الرئيسي مـن إطلاق العيـادة املاليـة هـو توفير
االستشـارات املاليـة واإلداريـة لـرواد االعمال والشركات الصغيرة أو
الناشـئة ،لتفـادي حـدوث األزمـات وتعرثهـا ،إضافـة إىل مسـاعدتها يف

الوصـول إىل االسـتقرار املـايل ،وقيادتهـا إىل بـر األمـان .مضيفـاً أن أحـد
األهـداف التـي قامـت عليهـا انرتسـيكت هـي تطويـر األعمال الرياديـة،
ودعـم املبدعين ،واألفـكار اإلبداعيـة ،والتـي تشـكل أساسـاً هامـا مـن
استراتيجية مجموعـة بنـك فلسـطني.
بـدوره ،قـال وسـيم العـارف مؤسـس رشكـة فـن بلـووم إن هـذه الرشاكة
إلطلاق العيـادة املاليـة مـن شـأنها أن تسـاهم يف تأسـيس وبنـاء نظـام
بيئـي للشركات الناشـئة ،للحصـول على الخدمـات املالية املختلفـة ،هذا
باإلضافـة إىل الخبرات التـي سـيوفرها بنـك فلسـطني ،لبنـاء قصـص نجاح
جديـدة ،وهـذا بـدوره سـيمكن الشركات األخـرى مثـل صنـدوق ابتـكار
وغريهـا مـن الشركات ،والعملاء االسـتفادة مـن هـذه الخدمـات ،إضافة
إىل تعميـم هـذه التجربـة والرتويـج لهـا مـن خلال بنـك فلسـطني عبر
فروعـه املنتشرة يف كافـة محافظـات الوطـن.
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مــرف الصفــا يعقد اجتــاع هيئته العامة لســنة 2021
رام هللا –البنوك يف فلسطني -عقدت الهيئة العامة ملرصف الصفا
اإلسالمي يوم الخميس املوافق  2022/6/23اجتامعها العادي
للعام  ،2021يف مقر إدارته العامة يف رام هللا ،برئاسة رئيس
مجلس اإلدارة ،وحضور كل من املدير العام للمرصف السيد
نضال الربغويث ،والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الرشعية يف
املرصف د .أمين البدارين ،وممثالً عن سلطة النقد الفلسطينية
السيد مشهور أبو جيش ،وممثل هيئة سوق رأس املال السيد
سعود بني عودة ،وممثل مسجل الرشكات السيد بالل كتانة،
وممثل رشكة ديلويت أند توش السيد ُمنذر البندك ،عالوة عىل
عدد من أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني .وافتتح الجلسة
ممثل مراقب الرشكات بعد اكتامل النصاب القانوين لالجتامع
بنسبة  %69من رأس املال.
وجـرى خلال االجتماع عـرض التقريرين املايل واإلداري للسـنة
املنتهيـة  ،2021علاوة على تقريـر هيئـة الرقابـة الرشعيـة،
واملصادقـة عليـه .كما تـم إبـراء ذمـة مجلـس اإلدارة ،أمـا
بخصـوص املدقـق الخارجـي فقـد تـم انتخـاب ارنسـت ويونـغ
عـن السـنة الحاليـة.
مـن جهتـه ،قـال رئيس مجلـس إدارة املرصف :رغم أن العـــام

 2021حمل بدايـــات حـــذرة فـــي ظـــل التخوفـــات مـــن
اســـتمرار تأثيـــر جائحـــة كورونـــا علــى االقتصاد العاملــي،
فقـد متكـن املصرف مـن تحقيـق منـو يف محفظـة التمويـل،
حيـث ارتفعـت لتصـل إىل حـوايل  249مليـون دوالر يف نهايـة
العـام .2021
وتابـع ،كما بلـغ رصيد ودائـع العمالء حـوايل  275مليون دوالر
يف نهايـة العـام  2021مقارنة بحـوايل  203مليون دوالر يف العام
السـابق ،وبلغت إيرادات املرصف من التمويالت واالسـتثامرات
حـوايل  10مليـون دوالر يف نهايـة العـام  2021مقارنـة بحـوايل
 5مليـون دوالر عـام  ،2020مؤكـدا ً سـعي املصـــرف ملواصلـــة
عمليــة التطــور مــن خــالل خطــة التوســع واالنتشار فـــي
املحافظــــات ،وتطويـــر خدماته اإللكرتونية.
بـدوره ،أشـاد السـيد نضـال الربغـويث املديـر العـام للمصرف
بإنجـازات املصرف ،مشيرا ً إىل أن مصرف الصفـا نجـح يف
االسـتحواذ على ثقـة عمالئـه وترسـيخ مكانتـه كجـزء ال يتجـزأ
مـن املنظومـة املؤسسـية التـي تقـدم منتجـات وخدمـات
مرصفيـة متوافقـة مـع أحـكام الرشيعـة اإلسلامية يف السـوق
املصريف الفلسـطيني.
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إدراج وبدء تداول

أسهم مرصف الصفا
وقع املدير العام ملرصف الصفا السيد
نضال الربغويث ،وعضو مجلس إدارة
بورصة فلسطني الدكتور رأفت الجالد،
اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم مرصف
الصفا يف مقر اإلدارة العامة للمرصف
يف مدينة رام هللا ،بحضور مدير عام
اإلدارة العامة لألوراق املالية السيد
مراد الجدبة ،ومبوجب هذه االتفاقية
بدأ التداول عىل أسهم مرصف الصفا
تحت الرمز ( )SAFABANKيف بورصة
فلسطني.
وقال مدير عام اإلدارة العامة لألوراق
املالية السيد مراد الجدبة أن إدراج
سهم مرصف الصفا كثالث بنك إسالمي
يف فلسطني سيعزز القيمة السوقية
لقطاع البنوك والخدمات املالية يف
البورصة والتي تبلغ قيمتها حوايل 1.3

مليار دوالر ،مركزا ً عىل أن مؤرش القدس
اإلسالمي سريفد بورقة مالية جديدة
ليصبح عدد الرشكات املدرجة يف املؤرش
هو  15رشكة وبقيمة سوقية تناهز 850
مليون دوالر.
من جانبه هنأ الدكتور رأفت الجالد
مجلس مرصف الصفا عىل إدراج
املرصف يف بورصة فلسطني ،األمر
الذي يعكس تنامي املالية اإلسالمية يف
فلسطني وتنامي ثقة الرشكات املساهمة
يف بورصة فلسطني ،والتزام إدارة املرصف
بتوفري بيئة آمنة وشفافة ونظامية ليتم
فيها تداول أسهم املرصف ،ما من شأنه

وضع مرصف الصفا عىل الخريطة
االستثامرية.
وقال املدير العام ملرصف الصفا السيد
نضال الربغويث إن مرصف الصفا يسعى
وضمن الخطة االسرتاتيجية التي وضعها
مجلس اإلدارة والتي تهدف إىل تطوير
كفاءة وفعالية أداء املرصف لتحقيق
تسعريٍ عادل مبني عىل تفاعل املتعاملني
من خالل قوى العرض والطلب ،ومن
خالل األداء اإليجايب الذي يحققه
املرصف منذ نشأته والسمعة التي
رشحها يف السوق الفلسطيني.

الصفا اإلسالمي» يعقد دورة تدريبية لطلبة جامعة القدس/أبو ديس«
عقد مرصف الصفا اإلسالمي دور ًة تدريبي ًة ألكرث من  35طالباً
وطالبة من دائرة االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف جامعة القدس/
أبو ديس استمرت عىل مدار يومني متواصلني ،وذلك يف مبنى اإلدارة
العامة للمرصف يف مدينة رام هللا ،قدمها ثلة من موظفي املرصف
املتخصصني يف مواضيع العمل املرصيف اإلسالمي املتنوعة وبرتكيز
عىل موضوع التكييف الرشعي ومخاطر العمل املرصف اإلسالمي
للمنتجات والخدمات املرصفية التي تقدمها املؤسسات املالية
االسالمية ،إىل جانب التحليل االئتامين والعمليات املرصفية يف عمل
الفروع وتهيئة الفرد للدخول يف سوق العمل.
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بدوره ،قام املدير العام ملرصف الصفا اإلسالمي السيد نضال الربغويث
باختتام الدورة مؤكدا ً عىل رسالة املرصف بالسعي عىل تدريب
وتأهيل كفاءات شابة وريادية وإعداد طلبة مبهارات علمية وعملية
يف مستويات متقدمة من خالل دورات تدريبية متخصصة ،لتوسيع
دائرة معرفتهم حول القضايا املتعلقة بالعمل املرصيف اإلسالمي
وتطويره يف فلسطني.
وعرب الربغويث عن فخره بالتعاون مع جامعة القدس /أبو ديس،
مثمناً مدى اهتاممها بجودة التعليم األكادميي املقدم لطالبها،

آمالً أن تكون هذه الدورة بداية لخطوات أخرى تصب يف توطيد
العالقات وتوثيق أوارص الصلة بني املرصف وجامعة القدس لتحقق
املنفعة للمجتمع املحيل وخدمة هذا الرصح التعليمي الفلسطيني.
يشار إىل أن مرصف الصفا اإلسالمي ويف إطار مسؤوليته املجتمعية

حرص منذ نشأته عىل تقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع املرصيف
اإلسالمي من خالل عضوية مديره العام يف مجلس إدارة املجلس
العام للبنوك اإلسالمية ( )CIBAFIوالعمل عىل التوعية بالخدمات
املرصفية االسالمية كام سعى إىل تقديم العديد من الندوات العلمية
والدورات بالتعاون مع مؤسسات املجتمع الفلسطيني.

بقيمة  250ألف شيقل

مرصف الصفا يعلن عن الفائزة بالجائزة

الكربى األوىل بحملة «حسابات
التوفري »2022

أعلــن مــرف الصفــا عــن الفائــزة بالجائــزة الكــرى األوىل ضمــن
حملــة حســابات التوفــر  2022التــي انطلقــت تحــت شــعار
«ربحــك وفــر مــع حســابات التوفــر» ،وتبلــغ قيمــة الجائــزة 250
ألــف شــيقل ،وكانــت مــن نصيــب الســيدة «مشــخص نجيــب
حمــدان» واملدخــرة يف فــرع املــرف يف محافظــة جنــن.
وعــرت الفائــزة حمــدان عــن فرحتهــا بالجائــزة واعتربتهــا مفاجئــة
ّ
ســارة وغــر متوقعــة ،مشــيدة بالخدمــات املرصفيــة املميــزة
التــي يقدمهــا مــرف الصفــا لكافــة عمالئــه والحمــات الدامئــة
واملســتمرة التــي تتيــح الفــرص امــام الجميــع للفــوز بجوائــز
متنوعــة.
وتشــمل حملــة «حســابات التوفــر  »2022ملــرف الصفــا العديــد
مــن الجوائــز النقديــة التــي يصــل مجمــوع قيمتهــا لنحــو مليــون

و 250ألــف شــيقل ،إىل جانــب  5ســيارات هيونــداي ايونيــك
التوفرييــة ( .)Hybridويضمــن املدخــر املشــاركة بالحملــة مــع
فتحــه حســاب توفــر بقيمــة 100دوالر.
ويســعى مــرف الصفــا مــن خــال حملــة حســابات التوفــر إىل
تعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى املواطنــن وتشــجيعهم عــى االســتثامر
وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،إىل جانــب تعزيــز ثقــة املواطنــن
بالخدمــات التــي يقدمهــا املــرف مــن خــال تطويــر الخدمــات
واملنتجــات املرصفيــة اإلســامية يف فلســطني.
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بانوراما

البنك العقاري
املرصي العريب

يوقع اتفاقية تعاون مشرتك

رام الله-البنوك يف فلسطني -وقع البنك العقاري املرصي العريب اتفاقية
تعاون مشرتك مع رشكة اتو زون ورشكة ريتز موتورز ورشكة جروب بلس
للسيارات ،وتهدف االتفاقية إىل إنشاء عالقة بني الطرفني للتيسري عىل
عمالء البنك بالحصول عىل تسهيالت منافسة لرشاء سيارات من نوع
(بيجو ،سرتوين ،روفر ،جاكور).
وقد قام بالتوقيع عن البنك املدير االقليمي السيد/اسامة
العبادي ،وعن جانب الرشكات الثالث مدير عام
السيد /زيك طارق أبو يوسف.
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مع رفيقة دربك ..خيل أسلوب حياتك ذيك

بنك القدس يطلق حملة ترويجية جديدة عىل
بطاقاته االئتامنية

أعلــن بنــك القــدس ،عــن إطــاق حملــة ترويجيــة
جديــدة بعنــوان «مــع رفيقــة دربــك ..خــي
أســلوب حياتــك ذيك» وذلــك بالرشاكــة مــع رشكــة
ماســركارد لصالــح عمــاء البنــك حامــي بطاقــات
ماســركارد االئتامنيــة.
وتشــمل الحملــة الســحب عــى  11جائــزة وهــي
عبــارة عــن مجموعــة مــن األجهــزة الذكيــة
املميــزة ،بحيــث ســيتم الســحب عــى  5فائزيــن
مــن حامــي بطاقــات وورلــد ،وورلــد ايليــت
ليحصــل الفائــز عــى مجموعــة أجهــزة تشــمل
(Smart ,Tablet Smart, Phone Smart
 ، )Earbuds Watchوالســحب عــى  6فائزيــن
مــن حامــي البطاقــات الفضيــة والتيتانيــوم
ليحصــل الفائــز عــى مجموعــة أجهــزة تشــمل
.))Earbuds Watch Smart ,Tablet Smart
وللدخــول يف الســحب عــى الجوائــز ،ســيتعني
عــى العمــاء مــن حملــة البطاقــات الفضيــة

والتيتانيــوم بالقيــام بعمليــات الــراء
مبجموع مــا قيمتــه  $ 1500أو مــا يعادلهــا مــن
العمــات األخــرى كحــد أدىن بشــكل تراكمــي
خــال األربعــة أشــهر التــي تشــملها الحملــة ،كام
ويحصــل العميــل عــى فرصــة اضافيــة للربــح
عنــد عمليــات الــراء املحليــة بقيمــة  ،$150أو
مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى ،ويحصــل عــى
فرصــة مضاعفــة عنــد عمليــات الــراء الدوليــة
وبنفــس القيمــة.
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بانوراما
بارتفاع نسبته  %50بنك القدس يحقق أرباحاً قياسية
جراب :فخورون بالنتائج املالية القوية التي حققها البنك

هدمي :اليوم نحقق أرقاماً تشكل حافزاً إضافيا لفريق

البنك الباحث عن التميز

رام اللــه -أعلــن بنــك القــدس عــن تحقيــق أعــى صــايف أربــاح نصــف
ســنوية للعــام الحــايل  2022وبنســبة منــو بلغــت  %50مقارنــة باألرباح
املعلنــة عنهــا للفــرة نفســها مــن العــام املــايض.
وبحســب النتائــج املاليــة األوليــة ،فقــد بلــغ صــايف أربــاح البنــك 9.63
مليــون دوالر أمريــي ،مقارنــة مــع صــايف أربــاح بعــد الرضيبــة مبقــدار
 6.41مليــون دوالر أمريــي للفــرة نفســها مــن العــام  2021بارتفــاع
بلغــت نســبته %50.16
وبلغــت مجمــوع موجــودات البنــك  1.48مليــار دوالر أمريــي فيــا
بلغــت صــايف محفظــة التســهيالت االئتامنيــة  907مليــون دوالر مــع
نهايــة حزيـران مــن العــام الحــايل ،كــا ســجلت ودائــع العمــاء 1.156
مليــار دوالر يف نهايــة النصــف األول مــن العــام الحــايل.
وتشــر البيانــات إىل منــو حقــوق امللكيــة بنســبة  %6.11وصــل إىل  146مليــون دوالر مقارنــة مــع  137مليــون
دوالر مــع الفــرة نفســها مــن العــام .2021

بنك القدس يقدم دعمه لجمعية عتيل الخريية
قـدم بنـك القـدس دعمـه لجمعيـة عتيـل الخرييـة ،وذلـك ترجمـة
لـدوره الرائـد واملسـتمر يف مجـال املسـؤولية املجتمعيـة إذ يهـدف
هـذا التبرع إىل إعـادة تأهيـل غـرف ومرافـق الروضـة التابعـة
للجمعيـة وذلـك تزامنـا مـع بـدء العـام الـدرايس.
حيـث أقامـت الجمعيـة مؤخـرا حفـل افتتـاح للمبنـى بحلتـه
الجديـدة بحضـور مستشـار رئيس مجلـس إدارة بنـك القدس ظافر
النوبـاين وعـدد مـن املـدراء واملسـؤولني يف البنـك ورئيـس الجمعية
املهنـدس سـائد طويـر ورئيـس بلديـة عتيـل عصـام مـايض وأعضـاء
مجلـس إدارة جمعيـة عتيـل الخرييـة ،ومـدريس ومدرسـات روضـة الجمعيـة وعـدد مـن أهـايل بلـدة عتيـل.
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بنك القدس يقدم حقائب مدرسية وقرطاسية مع بدء العام الدرايس
قــ ّدم بنــك القــدس دعمــه لــراء حقائــب مدرســية وقرطاســية لألطفــال املحتاجــن مــن طلبــة املــدارس يف مختلــف املحافظــات
مبناســبة بــدء العــام الــدرايس الجديــد وذلــك يف إطــار التزامــه املتواصــل مبســؤوليته املجتمعيــة.
حيــث قــام بنــك القــدس باملســاهمة بحملــة «أطفالنــا غاليــن
علينا» التــي تنظمهــا اتحــاد الجمعيــات الخرييــة يف القــدس والتــي تــم
مــن خاللها توزيــع الحقائــب واملســتلزمات املدرســية عــى الطلبــة األقــل
حظــا يف مدينــة القــدس وضواحيهــا األمــر الــذي يســاهم يف التخفيــف
مــن الضغوطــات االقتصاديــة عــن أهــايل الطلبــة.
يف ذات الســياق قدم البنــك تربعــه لصالــح جمعيــة حيــاة للعمــل
التنمــوي والتطوعــي ضمــن «حملــة بالعلــم نبنــي وطــن  »7بهــدف
توفــر حقائــب مدرســية وقرطاســية للطلبــة مــن أبنــاء األرسة األقــل حظــاً
يف أغلــب املحافظــات واملســجلني يف الجمعيــة بهــدف حصــول هــؤالء
الطلبــة عــى حقهــم بااللتحــاق يف املدرســة.

بنك القدس يدعم

أطفال متالزمة داون
غــزة -قــدم بنــك القــدس دعــا لجمعيــة
الحــق يف الحيــاة يف غــزة وجمعيــة رحيم
أصدقــاء متالزمــة دوان يف رام هللا وذلــك
ملســاندة أنشــطة الجمعيــات يف خدمــة
األطفــال املصابــن مبتالزمــة داون.
حيــث تــرع البنــك مؤخــرا لرعايــة طفلــن مــن جمعيــة رحيــم أصدقــاء متالزمة
دوان يف رام هللا وذلــك مــن أجــل مســاعدتهم يف تقديــم عــاج وظيفــي ونطقــي
ملــدة عــام كامل.
كــا قــدم البنــك دعــا لصالــح جمعيــة الحــق يف الحيــاة للمــرة الثالثــة عــى
التــوايل وذلــك بهــدف ضــان اســتمرار تقديــم كافــة الخدمــات لصالــح املصابني
مبتالزمــة دوان يف محافظــات غــزة.
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ﺧﺎﺿﻊ ﻟﴩوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﻚ.

ﻓﺮﺻﺘﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﺣﻼﻣﻚ ﺻﺎرت
ﺣﻘﻴﻘﺔ

ﺗﻘﺪم اﻵن ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻗﺮض ﺷﺨﴢ
ﻣﻦ اﻷﻫﲇ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﱴ  100,000دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﺪون ﻛﻔﻴﻞ.
ﻟﻠﻤﺰ ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ 1700100222
أو ﻋﱪ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

بانوراما
للعام الرابع عىل التوايل ...

البنك العريب يدعم برنامج الحقيبة املدرسية
رام الله-البنــوك يف فلســطني-للعام الرابــع عــى التــوايل ،واصــل
البنــك العــريب دعمــه ملــروع «الحقيبــة املدرســية» بالتعــاون
مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة وذلــك يف إطــار مبــادرات البنــك
املجتمعيــة وحرصــه عــى املســاهمة يف دعــم الطــاب األقــل
حظــاً يف املجتمــع.
وتــم توزيــع  2,000حقيبــة مدرســية شــاملة القرطاســية يف
خمــس محافظــات مختلفــة بالتعــاون والتنســيق مــع طاقــم
الــوزارة ومديرياتهــا يف كل مــن القــدس ،رام هللا والبــرة،
وأريحــا ،وجنــن ،والخليــل .كــا شــمل التوزيــع أيضــاً الطلبــة
األقــل حظــاً يف مدرســة األمــرة بســمة يف القــدس.
وتنــدرج هــذه املبــادرة ضمــن نشــاطات ومبــادرات برنامــج
املســؤولية االجتامعيــة للبنــك العــريب (معــاً) الــذي يُعنــى

بخمســة جوانــب مجتمعيــة رئيســية هــي التعليــم والصحــة
والبيئــة ومكافحــة الفقــر ودعــم األيتــام ،حيــث يــويل البنــك
اهتاممــاً كبــرا ً بدعــم قضايــا التعليــم الســيام أطفــال األرس
املحتاجــة مــن خــال املســاهمة يف توفــر احتياجاتهــم
املدرســية األساســية.

تجديد اتفاقية برنامج «تحسني البيئة املدرسية»
للسنة الثامنة عىل التوايل

تــم تجديــد اتفاقيــة برنامــج «تحســن البيئــة املدرســية» بــن
كل مــن البنــك العــريب ومؤسســة إنجــاز فلســطني وبالتعــاون
مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم للســنة الثامنــة عــى التــوايل
لتحســن البيئــة املدرســية يف ســت مــدارس حكوميــة.
وشـملت االتفاقيـة توفير الدعـم وتطويـر البنى التحتية لسـت
مـدارس تـم اختيارهـا يف خمـس محافظـات رئيسـية هـي
الخليـل ،وسـلفيت ،وطولكرم ،وجنني ومحافظـة رام هللا والبرية،
حيـث سـيتم تنفيـذ أعامل الدهـان وتجديد الشـبابيك القدمية،
وتصليـح املرشبيـات والسـاحات الخارجيـة ومالعـب الرياضـة،
باإلضافـة إىل إنشـاء حديقـة مدرسـية يف إحـدى املـدارس.
العدد  91أيلول 65 | 2022

بانوراما
ويف تعليقــه عــى هــذه املبــادرة ،قــال الســيد جــال حــوراين
مديــر منطقــة فلســطني للبنــك العــريب «إن برنامــج «تحســن
البيئــة املدرســية» مبحــاوره البيئيــة والتعليميــة والتنمويــة
والتطوعيــة هــو أحــد الربامــج االســراتيجية التــي يتبناهــا
البنــك ضمــن نطــاق برنامجــه للمســؤولية االجتامعيــة «معــا»
ويقدمــه عــى مــدار مثانيــة أعــوام ،ليشــمل توفــر بيئــة
تعليميــة صحيــة ســليمة آمنــة وجاذبــة لطلبــة املــدارس،
وتقديــم دورات تدريبيــة تطويريــة للطلبــة والهيئة التدريســية
يف بنــاء القــدرات وتطويــر املهــارات والخــرات ،إىل جانــب

العمــل التطوعــي مبشــاركة موظفــي البنــك لتنفيــذ نشــاطات
تطوعيــة داخــل املــدارس».
مــن جانبــه ،رحــب الســيد عــاد هنــدي رئيــس مجلــس إدارة
إنجــاز فلســطني بتجديــد هــذه االتفاقيــة التــي تنســجم مــع
أهــداف ومبــادئ مؤسســة إنجــاز مــن خــال تعزيــز التعــاون
مــع رشكات القطــاع الخــاص لتوفــر البيئــة املناســبة للطلبــة
لتطويــر مهاراتهــم الحياتيــة واألكادمييــة وتزويدهــم بالخــرات
العمليــة.

رعاية حفل عشاء مع امللكية األردنية
ضمــن اهتاممــات البنــك العــريب بتعزيــز عالقــات التعــاون مــع الــركاء مبــا يخــدم مصلحــة معتمديــه ويوفــر لهــم
العــروض املميــزة ،قــدم البنــك العــريب رعايتــه لحفــل عشــاء نظمتــه امللكيــة األردنيــة لعــدد مــن وكالء الســياحة
والســفر ومنظمــي الرحــات وممثــي وســائل االعــام .وقــد تــم خــال الحفــل تقديــم عــروض تشــجيعية للمســافرين
وخصومــات عــى أســعار تذاكرهــم بنســبة  %15عــى الدرجــة الســياحية و %10عــى درجــة رجــال األعــال (كـراون)
وذلــك عنــد رشاء تذاكرهــم إلكرتونيـاً ودفعهــا بواســطة إحــدى بطاقــات البنــك العــريب االئتامنيــة.

حملة خاصة بفتح الحساب الجديدة عرب تطبيق “عريب موبايل”
كخطـوة تشـجيعية ملعتمديـه على اسـتخدام تطبيـق «عـريب
موبايـل» واالسـتفادة من مزاياه ،أطلق البنـك العريب حملة خاصة
باملعتمديـن الذيـن يقومـون بفتـح حسـاب جديـد مـن خلال
التطبيـق .حيـث سـيتم تأهيـل كافة املشتركني الجـدد للدخول يف
سـحب على  10جوائـز عبـارة عـن نقـاط مجانيـة تضـاف لرصيد
مكافـآت املعتمديـن الفائزيـن بالسـحب.
كما تـم اطلاق حملـة خاصـة ملعتمـدي شـباب بتقديـم 1500
نقطـة ضمـن برنامـج «نقـاط العـريب عنـد فتـح حسـاب جديـد
مـن خلال Digital Onboardingعبر تطبيـق «عـريب موبايل»،
باإلضافـة إىل استرداد نقـدي بنسـبة %20مـن املدفوعـات عنـد
اسـتخدام بطاقـات شـباب االئتامنيـة و فيـزا الدفـع.
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إطالق خدمة املســاعد الشــخيص « العريب» عرب تطبيق «الواتس آب»
بهــدف التواصــل مــع املعتمديــن والــرد
عــى استفســاراتهم عــى مدار الســاعة،
أطلــق البنــك العــريب خدمــة رقميــة
جديــدة هــي خدمة املســاعد الشــخيص
«العــريب» عــر تطبيــق «الواتــس آب»
بإضافــة الرقــم  +970593665665إىل
قامئــة األرقــام الخاصــة بــكل معتمــد.
حيــث ســيتم اإلجابــة عــن كافــة
استفســارات املعتمديــن بخصــوص
تفاصيــل خدمــات ومنتجــات البنــك
بطريقــة ســهلة جــدا ً .كــا توفــر هــذه

الخدمــة إمكانيــة التحــدث كتابيــاً مــع
موظــف مركــز خدمــة املعتمديــن.
حيــث تعــد هــذه الخدمــة الرقميــة

إضافــة جديــدة إىل مجموعــة الخدمات
الرقميــة التــي يقدمهــا البنــك العــريب يف
أي وقــت ومــن أي مــكان.

توعية مرصفية خاصة مبوظفي وزارة االقتصاد الوطني
شــارك فريــق مــن البنــك العــريب بربنامــج التوعيــة املرصفيــة الــذي نظمتــه ســلطة النقــد الفلســطينية والــذي يهــدف
لتعريــف إدارة وموظفــي املؤسســات والــركات بالخدمــات املرصفيــة الرقميــة املقدمــة مــن البنــوك ورشكات املحافظ.
حيــث شــمل تقديــم عــرض توضيحــي لجميــع موظفــي وزارة االقتصــاد الوطنــي حــول الخدمــات املرصفيــة الرقميــة
األكــر تطــورا ً واملقدمــة مــن البنــك العــريب.
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تطوير متواصل وخدمات متميزة
البنك األهيل األردين يشارك ضمن مسابقة تطبيق «مرصيف»
رام الله-البنــوك يف فلسطني-شــارك
البنــك األهــي األردين يف متــوز مــن
العــام  2022ضمــن فعاليــات الســحب
عــى جوائــز تطبيــق مــريف ،حيــث تم
اإلعــان عــن أســاء الطــاب الفائزيــن
مــن خــال وزارة الرتبيــة والتعليــم،
وســلطة النقــد الفلســطينية ،وجمعيــة
البنــوك يف فلســطني ،وذلــك ضمــن

املرحلــة األوىل مــن الســحب عــى
جوائــز مســابقة تطبيــق «مــريف»،
بحضــور مــدراء التســويق والعالقــات
العامــة يف البنــوك ،حيــث حصــل
الفائــزون البالــغ عددهم  26طالبــاً،
عــى جائــزة حســاب توفــر مــودع
فيــه مبلــغ الجائــزة بقيمــة  100دوالر
أمريــي مقدمــة مــن كافــة البنــوك

العاملــة يف فلســطني ،حيــث فــازت
طالبتــان مــن محافظتــي رام هللا والبرية،
وبيــت لحــم بجائزتــن مقدمتــن مــن
البنــك األهــي األردين ،تشــجيعاً وتحفيزا ً
لهــم الســتخدام تطبيــق مــريف الــذي
تــم تصميمــه مــن حيــث املحتــوى
وأســلوب عــرض املعلومــات املرصفيــة
ليتناســب مــع فئــة طــاب املــدارس.

تشجيع املعتمدين عىل تحديث بياناتهم
التزامــاً باســراتيجيته الراميــة لتعزيــز التطويــر عــى الخدمــات اإللكرتونيــة ،اســتقبل البنــك معتمديــه
يف كافــة فروعــه خــال أيــام الســبت طيلــة شــهر متــوز لحــث املعتمديــن عــى تحديــث بياناتهــم،
وذلــك حرصــاً عــى التواصــل معهــم وفــق بيانــات محدثــة ودقيقــة ،وحفاظــاً عــى أمنهــم املــريف يف
حــال اســتخدامهم للخدمــات اإللكرتونيــة التــي يقدمهــا البنــك لهــم ،مبــا فيهــا خدمــات أهــي أوناليــن،
وتطبيــق أهــي موبايــل ،ومركــز الخدمــة الهاتفيــة ،التــي يقــدم البنــك مــن خاللهــا خدمــات نوعيــة وفــق
أعــى املواصفــات واملعايــر األمنيــة.
ويجــدر بالذكــر أن البنــك األهــي األردين أطلــق خدماتــه
اإللكرتونيــة أهــي أوناليــن وأهــي موبايــل مبيــزات
وخدمــات جديــدة ،ووفــق الهويــة البرصيــة الجديــدة
للبنــك لكافــة الشاشــات لــكل مــن الخدمتــن باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة ،وذلــك ضمــن سلســلة التطويــر
املتواصــل التــي ينتهجهــا البنــك ،ومبــا يســهم يف تقديــم
باقــة متنوعــة مــن أحــدث الخدمــات والحلــول املرصفيــة
لجمهــور املعتمديــن.
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ويشارك يف قمة فلسطني
للتكنولوجيا املالية

من ناحية أخرى ،شارك البنك األهيل األردين يف قمة فلسطني للتكنولوجيا املالية ،الذي نظمته
مؤسسة دار الخربة بالتعاون مع « ،»Moments Innovationحيث عقد الحدث عىل مدار يومني
يف مدينة رام الله ،وقد تخلله عدة ندوات وجلسات نقاش حول التحول الرقمي والرقمنة والخدمات
املالية مبا يشمل خدمات الدفع اإللكرتوين والتحويالت ،باإلضافة إىل عرض أحدث الدراسات
التسويقية حول أداء كربى البنوك والرشكات العاملة يف هذا املجال عىل مستوى العامل.
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وضمـن فعاليـات القمـة ،حصـل البنـك األهلي
األردين على جائـزة أفضـل بنـك للتحـول الرقمـي
“”Best Digital Transformation Solution
مقدمـة عـن تطويـر موقعـه اإللكتروين ahli.com.
 psباسـتخدام خاصيـة الـذكاء االصطناعـي “”AI
باإلضافـة لتوفير العديـد مـن الخدمـات املرصفيـة
الرقميـة واإللكرتونيـة ،منهـا خدمـة التقـدم بطلـب
فتـح حسـاب بنكي جديـد إلكرتونيـاً ،إىل جانـب باقة
مـن املزايـا والخدمـات األخـرى.
ويف هـذا السـياق ،وضمـن تطلعاتـه لتطويـر موقعـه
اإللكتروين ،بـدأ البنـك األهلي األردين املرحلـة
الثانيـة مـن اسـتحداث تطبيقـات ومزايـا وخدمـات
إلكرتونيـة عبر  ahli.com.psمـا يتيـح إمكانية إمتام
العديـد مـن الخدمـات من خلال املوقـع اإللكرتوين،
ويعـزز مـن خدمـة البنـك ملعتمديـه ،ويتناسـب مـع
اهتامماتهـم ،ويلبـي احتياجاتهـم.

انتشار البنك لتعزيز الشمول املايل
انطالقــاً مــن حرصــه لتعزيز اســتخدام كافــة فئــات املجتمــع للخدمــات واملنتجــات املاليــة عــر القنــوات املعتمــدة للبنــك ،وحيــث
يســعى البنــك لنــر التوعيــة املرصفيــة وطــرح املنتجــات التــي تتناســب مــع احتياجــات مختلــف الرشائــح والفئــات يف املجتمــع،
فقــد قــام البنــك برتكيــب جهــاز رصاف آيل جديــد يف بلــدة بيــت فجــار جنــويب بيــت لحــم ،حيــث يتواجــد الــراف يف مبنــى البلدية،
ليكــون رصاف البنــك األهــي األردين هو أول جهاز
رصاف آيل يتــم تركيبــه يف البلــدة ،ســعياً لخدمــة
أهلهــا وتوفــر الخدمــات املرصفيــة لهــم مبــا يوفــر
عليهــم الوقــت والجهــد ،مــع اإلشــارة إىل ســعي
البنــك لالنتشــار والتفــرع وتركيــب أجهــزة رصاف
آيل جديــدة خــال الســنوات القادمــة يف مــدن
وقــرى وبلــدات تســهم يف تعزيــز اســراتيجيته
الهادفــة لتعزيــز الشــمول املــايل
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بانوراما
بنك االستثامر الفلسطيني يطلق حملة حسابات
التوفري «فرصتي »2022
رام الله-البنــوك يف فلســطني-أطلق بنــك االســتثامر الفلســطيني  PIBيف منتصــف شــهر حزيــران حملــة
جوائــز حســابات التوفــر «فرصتــي « ،»2022وذلــك ضمــن فعاليــة حفــل إطــاق حملــة حســابات التوفــر
التــي نظمهــا البنــك يف مبنــى اإلدارة العامــة – شــارع اإلرســال مبدينــة رام هللا ،حيــث تــم دعــوة العمــاء
والشــخصيات وبحضــور موظفــي البنــك واإلدارة التنفيذيــة ،وتــم خاللهــا الحديــث عــن الحملــة وعــرض
األفــام االعالنيــة للحملــة وتوزيــع «الربوشــورات» ،وتســتهدف هــذه الحملــة أصحــاب الحســابات الحاليــة
والجديــدة ،وذلــك انســجاماً مــع سياســة البنــك بتشــجيع األفــراد عــى االدخــار ومكافأتهــم بربــح الجوائــز
ضمــن حســاب التوفــر «فرصتــي».

وقــال مديــر عــام البنــك ســميح صبيــح إن هــذه الحملــة ضخمــة وهــي تســتهدف أفــراد املجتمــع مــن
الرشائــح كافــة ،مشــرا ً إىل أن الســحب عــى الســيارات يكــون كل( )22يومــاً .ونــوه صبيــح إىل أن الدخــول
بالســحب عــى الجوائــز يتطلــب فتــح حســاب توفــر للعمــاء الجــدد وإيــداع مبلــغ بحــد أدىن  100دوالر
أو مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى ،أو تغذيــة حســابات التوفــر للعمــاء الحاليــن بقيمــة  100دوالر أو
مــا يعادلهــا بالعمــات األخــرى ،وكل إيــداع إضــايف بالحســاب بقيمــة  100دوالر يزيــد مــن فــرص الربــح
بالجوائــز.

| 72

مجلة البنوك يف فلسطني

ويطلق خدمة دفع الفواتري

من خالل تطبيق املوبايل البنيك pibC mobile
اســتمرارا ً بتطويــر تطبيــق « املوبايــل
البنــي « مــن ضمــن الخدمــات البنكــة
اإلكرتونيــة ،أعلــن بنــك االســتثامر عــن
إطــاق خدمــة دفــع الفواتــر مــن
خــال التطبيــق لكافــة املتعاملــن
مــع البنــك يف إطــار الجهــود املبذولــة
لشــمولية الخدمــات املرصفيــة
اإللكرتونيــة ،حيــث يتمكــن كافــة
العمــاء املســتخدمني لتطبيــق املوبايــل
البنــي االســتفادة مــن خدمــة دفــع
الفواتــر بــكل ســهولة وأمــان ومــن أي

مــكان مــن خــال التطبيــق ،حيــث إن
البنــك يقــدم حزمــة مــن الخدمــات
اإللكرتونيــة عاليــة الجــودة مــن خــال
التطبيــق البنــي عــر أجهــزة «املوبايل»
وأجهــزة «التابلــت» و»االيبــاد» .ويتيــح
تطبيــق املوبايــل البنــي للعمــاء
إمكانيــة االســتعالم عــن جميــع
حســاباتهم البنكيــة املوجــودة لــدى
البنــك والتعــرف عــى التفاصيــل وآخــر
املعامــات املرصفيــة التــي متــت عــى
حســاباتهم ،واالســتعالم عــن الودائــع

وأســعار العمــات األجنبيــة وإجــراء
التحويــات الداخليــة والخارجيــة،
وطلــب دفاتــر الشــيكات واالســتعالم
عــن مواقــع أجهــزة الــراف اآليل
وأقــرب فــرع للبنــك ،ومعرفــة أحــدث
الحمــات الرتويجيــة التــي يقدمهــا
البنــك ،وميكــن تحميــل هــذا التطبيــق
مــن متجــر «أبــل» أو «اندرويــد» بــكل
ســهولة وأمــان.

ويقدم مساهامت

يف مجال املسؤولية االجتامعية
اســتمر البنــك بتقديــم التربعــات والدعــم املــايل واملســاهامت لعــدة جهــات ،منهــا تعليمــي
كتســديد رســوم جامعيــة لطلبــة محتاجــن ورعايــة احتفــاالت تكريــم طلبــة التوجيهــي املتفوقــن
يف منطقــة م ـزارع النوبــاين وعــارورة مبحافظــة رام اللــه والبــرة ،باإلضافــة إىل تجهيــز قمصــان
للمخيــات الصيفيــة وتوزيعهــا عــى املخيــات الصيفيــة لألطفــال والشــباب يف كل مــن رام اللــه
وطولكــرم وأريحــا.
كــا تــم تقديــم الدعــم لبلديــة الجيــب ملــروع تأهيــل مدخــل البلديــة الــذي يهــدف لتحســن
مظهــر البلديــة وتســهيل حركــة املراجعــن ،وغريهــا مــن املســاهامت الصحيــة والرياديــة ،ويــأيت
ذلــك يف إطــار سياســة البنــك التــي تؤكــد عــى رضورة ترســيخ مبــادئ املســؤولية االجتامعيــة،
وانطالقـاً مــن السياســة املتبعــة يف دعــم األنشــطة الصحيــة والرياضيــة والتعليميــة.
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بنك األردن...

الراعي املايس الحتفال رواد األعامل الشباب للعام 2022
رام الله-البنوك يف فلسطني -قدم بنك األردن رعايته
املاسية الحتفال رواد األعامل الشباب للعام  ،2022والذي
نظمته مؤسسة إنجاز فلسطني ،يف قرص رام هللا الثقايف،
بالتعاون مع وزاريت «الرتبية والتعليم» و»التعليم العايل
والبحث العلمي» ،وتحت رعاية رئيس دولة فلسطني
محمود عباس.
وشهد الحفل اإلعالن عن نتائج مسابقة الرشكة الطالبية
السنوية ،لفرق من طلبة املدارس والجامعات ،حيث بلغ
عدد الطلبة املشاركني لهذا العام نحو  500طالبة وطالب
من تسع محافظات ،مبا فيها محافظتا القدس وغزة،
حيث استعرضت الفرق الطالبية الرشكات الخاصة التي
شكلوها وخططها اإلدارية والتسويقية.
وتأيت رعاية البنك الحتفال رواد األعامل الشباب ومسابقة
الرشكة الطالبية يف إطار رشاكته االسرتاتيجية مع مؤسسة
«إنجاز فلسطني» ،وانطالقاً من سعيه الدائم لدعم
وتشجيع املشاريع واملبادرات الهادفة إىل متكني الشباب
وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
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بدورها ،شكرت املديرة العامة ملؤسسة «إنجاز فلسطني»
رانية قطينة ،بنك األردن عىل رعايته لالحتفال ،إىل جانب
مشاركته يف تدريب الفرق الطالبية املشاركة يف املسابقة
سنوياً.
وشهد االحتفال تتويج رشكة «بصرية» من مدرسة فضل
عابدين الثانوية للبنات من محافظة الخليل كأفضل
رشكة طالبية لفئة املدارس ،ورشكة «خلطة» من جامعة
بريزيت كأفضل رشكة طالبية لفئة الجامعات.
وستمثل الرشكتان الفائزتان فلسطني يف املسابقة اإلقليمية
عىل مستوى الوطن العريب ،والتي ستعقد نهاية شهر
ترشين األول/أكتوبر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
مبشاركة  13دولة عربية.
وتخلل االحتفال عروض دبكة شعبية مميزة قدمتها فرقة
مدرسة بنات كفر الديك األساسية العليا من محافظة
سلفيت ،وتكريم للمعلمني واملتطوعني يف الربنامج ،إىل
جانب تكريم الراعي املايس بنك األردن وكافة الرعاة.

ويطلق حملة لتقسيط رسوم املدارس والجامعات
ضمن برنامج «أقساطي»

أعلــن بنــك األردن عــن إطــاق حملــة تقســيط رســوم املــدارس والجامعــات باســتخدام بطاقــات البنــك ،والتــي تســتمر حتــى نهايــة
العــام الحــايل ،ضمــن رؤيتــه الهادفــة إىل توفــر أفضــل الخدمــات لعمالئــه ومســاعدتهم عــى الوفــاء بالتزاماتهــم براحــة ويــر.
ومتنــح الحملــة عمــاء بنــك األردن الحاليــن والجــدد إمكانيــة تقســيط رســوم املــدارس والجامعــات بفائــدة  %0وملــدة  12شــهرا ً
ضمــن برنامــج «أقســاطي» ،علــاً أن الحــد األدىن ملــدة التقســيط  3أشــهر.
ويــأيت إطــاق البنــك لحملــة تقســيط رســوم املــدارس والجامعــات ،ضمــن برنامــج «أقســاطي» وباســتخدام بطاقــات بنــك األردن،
بهــدف التخفيــف عــى العمــاء وتلبيــة احتياجاتهــم املاليــة خــال هــذه الفــرة مــن العــام التــي تشــهد عــودة الطــاب إىل املــدارس
والجامعــات ،باإلضافــة إىل تشــجيع العمــاء عــى اســتخدام البطاقــات االئتامنيــة.
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ويقدم رعايته الحرصية ألمسية علمية
ولقاء تعارف لألطباء يف طولكرم

وقــدم بنــك األردن رعايتــه الحرصيــة
لألمســية العلميــة ولقــاء التعــارف
ألطبــاء محافظــة طولكــرم ،الــذي
نظمتــه اللجنــة الفرعيــة لنقابــة األطبــاء
يف املحافظــة.
وحــر الحفــل ،وكيــل وزارة الصحــة
الفلســطينية د .وائــل الشــيخ ،ونقيــب
األطبــاء د .شــوقي صبحــة ،ومديــر عــام
اإلدارة العامــة للرعايــة األوليــة يف وزارة
الصحــة د .كــال الشــخرة ،ورئيــس
اللجنــة الفرعيــة لنقابــة األطبــاء يف
محافظــة طولكــرم د .رضــوان بليبلــة،
ومديــر الفــروع واملبيعــات يف بنــك
األردن محمــود طلــوزي ،وممثلــون عــن
البنــك ،وجمهــور األطبــاء مــن محافظــة
طولكــرم وغريهــا مــن املحافظــات.
وتخلــل األمســية مجموعــة مــن
األنشــطة والفعاليــات وتشــبيك
العالقــات والتعــارف بــن مختلــف
األطبــاء الحارضيــن ،يف ظــل انتســاب
عــدد كبــر مــن األطبــاء الجــدد للنقابة.
واســتعرض الســيد طلــوزي يف كلمتــه
خــال األمســية ،مجموعــة مــن الربامــج
والحمــات والخدمــات التــي يقدمهــا
البنــك للعمــاء ،متطرقــا إىل التســهيالت
التــي يقدمهــا بنــك األردن خصيصــا
لألطبــاء ،ومــن ضمنهــا تصميــم برنامــج
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خــاص باألطبــاء بإجــراءات ســهلة
وبأفضــل املزايــا املرصفيــة.
ولفــت إىل أن الربنامــج يســتهدف
األطبــاء أصحــاب العيــادات ،حيــث
يقــدم لهــم قروضــاً شــخصية بســقف
يصــل إىل  25ألــف دينــار أردين ،وفــرة
ســداد تصــل إىل  60شــهرا ً ،وإمكانيــة
رشاء االلتزامــات لــدى البنــوك األخــرى
مــع إعفــاء مــن عمولــة املنــح ،%1
وبطاقــة ائتامنيــة موافــق عليهــا مســبقا
معفــاة مــن الرســوم وتأمــن عــى
الحيــاة.
كــا أكــد أن رعايــة البنــك لألمســية
العلميــة ،يــأيت يف إطــار ســعيه للتواصــل
مــع كافــة الفئــات والرشائــح يف

املجتمــع الفلســطيني ،مثمنــاً الجهــود
التــي يبذلهــا األطبــاء يف فلســطني
لتقديــم أفضــل رعايــة ألبنــاء الشــعب
الفلســطيني ،وتضحياتهــم الجليلــة
خــال جائحــة «كورونــا».
مــن جهتــه ،شــكر رئيــس اللجنــة
الفرعيــة لنقابــة األطبــاء يف محافظــة
طولكــرم د .رضــوان بليبلــة بنــك األردن
عــى رعايتــه لألمســية واللقــاء ،والــذي
يعكــس اهتــام البنــك يف تعزيــز
الواقــع الصحــي يف مختلــف محافظــات
الوطــن.
وجــرى يف ختــام األمســية ،تكريــم بنــك
األردن عــى رعايتــه الحرصية لألمســية.

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

محافظ سلطة النقد:
الجهاز املرصيف الفلسطيني قوي ومتني

رام هللا-البنــوك يف فلســطني-أكد
محافــظ ســلطة النقــد د .فــراس ملحــم
أن القطــاع املــريف الفلســطيني
مســتقر ومتــن ،وأن مؤرشاتــه املاليــة
واملرصفيــة مــن األفضــل يف املنطقــة،
وذلــك بفضــل الجهــود واإلجــراءات
املتخــذة عــى مــدار الســنوات املاضيــة
والتــي مكنــت الجهــاز املــريف مــن
تجــاوز العديــد مــن األزمــات والتــي
كان آخرهــا أزمــة فايــروس كورونــا ومــا
نتــج عنهــا مــن ركــود اقتصــادي هــدد
العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة،
مشــرا ً إىل أن التدخــل الــذي قامــت
بــه ســلطة النقــد ضمــن حزمــة
مــن اإلجــراءات املدروســة شــملت
ضــخ مليــارات الشــواكل يف الســوق
وتقديــم التســهيالت للقطاعــن الخــاص
والعــام مــا أدى للتخفيــف مــن اآلثــار
الســلبية لألزمــة.
وأضــاف املحافــظ «لقــد نجحــت
ســلطة النقــد يف تطبيــق أفضــل املعايــر
الدوليــة يف الرقابــة واإلرشاف عــى
القطــاع املــريف وبنــاء شــبكة األمــان
املــايل بهــدف الحفــاظ عــى أمــوال
املودعــن وتحقيــق االســتقرار املــايل»،
مشــددا ً عــى أن الجهــاز املــريف هــو
ِعــاد االقتصــاد الوطنــي والدعامــة
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التــي يســتند عليهــا يف دفــع عجلــة
النمــو ،واملــاذ اآلمــن لحفــظ أمــوال
املودعــن وتنميتهــا.
وبــن محافــظ ســلطة النقــد أن الجهــاز
ّ
املــريف ومــن خــال دوره يف جمــع
املدخــرات وإعــادة ضخهــا يف االقتصــاد،
قــدم مئــات املاليــن مــن القــروض
لتمويــل املشــاريع اإلنتاجيــة والتجــارة
وقطــاع الرهــن العقــاري والقــروض
الســكنية وســاهم ويســاهم يف زيــادة
حجــم االســتثامرات يف شــتى املجــاالت،
مؤكــدا ً عــى أن ســلطة النقــد تنــر
بشــكل مســتمر املــؤرشات املاليــة
الرصينــة للجهــاز املــريف إلطــاع
الجمهــور واملجتمــع الــدويل عليهــا،
وذلــك بالرغــم مــن الظــروف الفريــدة
التــي يعانيهــا االقتصــاد الوطنــي
وظــروف االحتــال وإجراءاتــه ،وعــدم
القــدرة عــى شــحن عملــة الشــيكل
لتغطيــة عمليــات التجــارة البينيــة،
األمــر الــذي يكبــد االقتصــاد الوطنــي
خســائر كبــرة.
وأوضــح املحافــظ أن معــدالت كفايــة
رأس املــال يف القطــاع املــريف تفــوق
النســب املحــددة مــن لجنــة بــازل
للرقابــة املرصفيــة ،مشــرا ً إىل أن ســلطة
النقــد تبنــت منهجيــة متحفظــة تجــاه

املخاطــر ،وطالبــت املصــارف بتطبيــق
ســيناريوهات متعــددة لقيــاس قدرتهــا
عــى تحمــل وامتصــاص املخاطــر،
وزيــادة التكويــن الرأســايل والتحــوط
للمخاطــر املاليــة واالقتصاديــة
والسياســية ،وأن املصــارف ملتزمــة
بإعــداد تقاريرهــا املاليــة وفــق املعايــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.
وتظهــر البيانــات املرصفيــة متتــع
املصــارف بســيولة متكنهــا مــن
االســتمرار بتمويــل كافــة القطاعــات
االقتصاديــة ،وأن نســبة االئتــان بلغــت
حــوايل  ،%65.5ونســب التعــر أقــل من
 %4.2والتــي تعتــر األفضــل مقارنــة
بالــدول املجــاورة ،وأن نســبة الســيولة
النقديــة حــوايل  ،%19.8فيــا بلغــت
نســبة كفايــة رأس املــال حــوايل %16.7
وهــي أعــى مــن الحــد األدىن لنســبة
كفايــة رأس املــال املحــددة مبوجــب
تعليــات ســلطة النقــد بنســبة ،%13
وأن هــذه مــؤرشات تدلــل عــى أن
الثقــة يف الجهــاز املــريف يف أعــى
درجاتهــا.
يذكــر أن املصــارف وبعــد التنســيق
املســبق مــع ســلطة النقــد قــد قامــت
بإقــراض الحكومــة أثنــاء أزمــة فايــروس
كورونــا ،وتوقــف املســاعدات الخارجية

وذلــك بهــدف مســاعدة الحكومــة
عــى تجــاوز األزمــة االقتصاديــة
التــي تزامنــت مــع وقــف تحويــل
إيــرادات املقاصــة ،وتبلــغ قيمــة
القــروض املمنوحــة للحكومــة حــوايل
 2.3مليــار دوالر بنســبة  %21مــن
إجــايل االئتــان و %14مــن ودائــع
العمــاء ،وأن جــزءا ً كبــرا ً مــن القــروض
اســتخدمت يف متويــل األنشــطة
الحكوميــة يف مجــال الصحــة والتعليــم
والكهربــاء واملحروقــات.
وأكــد محافــظ ســلطة النقــد أن شــبكة

األمــان املــايل ،التــي تضــم ســلطة
النقــد كســلطة رقابــة وإرشاف ومقــرض
للمصــارف يف حــاالت العــر املــايل
(املقــرض األخــر) إضافــة إىل املؤسســة
الفلســطينية لضــان الودائــع ،تضمــن
عــدم تعــرض أمــوال املودعــن للخطــر
والجاهزيــة التامــة لتعويــض املودعــن
الفــوري يف حــاالت تعــرض أي مــن
املصارف ألي خطر ،مشــرا ً إىل اســتجابة
ســلطة النقــد أوالً بــأول ألفضــل املعايــر
الدوليــة يف مجــال الرقابــة واإلرشاف،
وذلــك يف إطــار التحــوط أليــة مخاطــر

أو أزمــات ماليــة محليــاً أو عامليــاً.
يشــار إىل أن بعثــة صنــدوق النقــد
الــدويل أشــادت بــأداء الجهــاز املــريف
الفلســطيني وبإجــراءات ســلطة النقــد،
وأن صنــدوق النقــد يقــوم حاليــاً
بتقديــم مســاعدة فنيــة لســلطة النقــد
بهــدف تنفيــذ اختبــارات التحمــل
متعــدد العنــارص وذلــك بهــدف اتخــاذ
مزيــد مــن اإلجــراءات االحرتازيــة
الداعمــة لجهــود االســتقرار املــايل
واملــريف يف دولــة فلســطني.

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

حصلــت ســلطة النقــد عــى جائــزة دوليــة عــن أفضــل
مبــادرات وبرامــج لتعزيــز الوعــي املــايل لــدى الشــباب
بعنــوان (Award Financial Youth Global The
 )2022الصــادرة عــن التحالــف العاملــي للشــمول
املــايل  ،AFIوكانــت فلســطني مــن ضمــن قامئــة
أفضــل  5دول ترشــحت للجائــزة مــن بــن  30دولــة
تنافســت ،والتــي ضمــت أيضــاً مــر واألكــوادور
والتشــيك وبنجــادش .ويــأيت حصــول ســلطة النقــد
عــى الجائــزة ،تقديــرا ً للمســتوى الــذي حققتــه مــن
خــال تنظيمهــا وتنفيذهــا لعــدة مبــادرات يف هــذا
املجــال ،والتــي كان مــن أهمهــا الفعاليــات التوعويــة

بخدمــات الدفــع اإللكــروين وتعزيــز اســتخدام
التكنولوجيــا املاليــة .وتســلم محافــظ ســلطة النقــد
د .فــراس ملحــم الجائــزة ،ضمــن فعاليــات املؤمتــر
الســنوي العــام للتحالــف العاملــي للشــمول املــايل
( )AFIوالــذي ُع ِقــد مؤخــرا ً يف البحــر امليــت –
األردن بحضــور ممثلــن عــن كافــة الــدول األعضــاء يف
التحالــف العاملــي للشــمول املــايل.
وعــى مســتوى الجوائــز الفرديــة حصــل رئيــس قســم
التكنولوجيــا املاليــة يف ســلطة النقــد الســيد ســامر
عفانــة عــى جائــزة القيــادة الفنيــة (Technical
.)Award Leadership
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وأكــد محافــظ ســلطة النقــد د .فــراس ملحــم عقــب
اســتالمه الجائــزة عــى أن هــذا النجــاح يدلــل
عــى املســتوى املهنــي املتقــدم لســلطة النقــد التــي
باتــت تحتــل مكانــة مرموقــة بــن نظرياتهــا العربيــة
والدوليــة ،بفضــل خــرات وكفــاءات كادرهــا ومواكبتــه
ألحــدث التطــورات العامليــة ،وجهودهــم امللموســة
عــى صعيــد تحقيــق متطلبــات االســراتيجية الوطنيــة
للشــمول املــايل يف فلســطني.
وأشــار املحافــظ إىل أهميــة االســتمرار يف تعزيــز
الشــمول املــايل لــدى كافــة فئــات املجتمــع مــع
الرتكيــز عــى فئتــي الشــباب والنســاء باعتبارهــم مــن
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أكــر الفئــات املســتبعدة ماليــاً ،ولدورهــم الهــام يف
املشــاركة بالتنميــة االقتصاديــة.
وتقــدم املحافــظ بالشــكر لفخامــة الرئيــس محمــود
عبــاس وحكومتــه ،عــى رعايتهــم ودعمهــم املســتمر
لســلطة النقــد والجهــاز املــريف الفلســطيني،
وللمؤسســات الرشيكــة لســلطة النقــد لدورهــا يف
تنفيــذ مبــادرات التوعيــة املاليــة ،وهــي جمعيــة
البنــوك يف فلســطني ورشكات خدمــات الدفــع ،ووزارة
الرتبيــة والتعليــم ،وبرنامــج التعليــم يف وكالــة الغــوث
(األونــروا) ومؤسســة التعــاون األملــاين  GIZولجميــع
العاملــن يف القطــاع املــريف.

ورشة عمل ملرشيف قطاع التعليم حول تقديم
التوعية املرصفية لطالب املدارس
رام الله-البنوك يف فلسطني-عقدت سلطة النقد وجمعية
البنوك يف فلسطني يف غزة ،ورشة عمل توعوية ،ألكرث من ثالثني
مشاركاً من مرشيف قطاع التعليم ،حول تقديم التوعية املرصفية
األساسية لطالب املدارس ،وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم وبرنامج التعليم يف وكالة غوث وتشغيل الالجئني
األونروا ،بحضور ممثيل املصارف العاملة يف قطاع غزة.
وافتتـح الورشـة الدكتـور رأفـت األعـرج املشرف اإلقليمـي
لدائـرة الرقابـة يف قطـاع غزة بسـلطة النقـد ،مرحباً باملشـاركني
والحضـور ،مشيرا ً إىل أهميـة التوعيـة املرصفيـة وخاصة لطالب
املـدارس .وقـ ّدم ملحـة تعريفيـة عـن سـلطة النقـد ،مبـا يشـمل
مهامهـا ،والقطاعـات التـي تشرف عليهـا ،ودورهـا الرقـايب.
مــن جانبــه ،أشــاد الســيد أحمــد الشــامي مديــر الدائــرة
الثقافيــة يف اإلدارة العامــة لألنشــطة الطالبيــة بــوزارة الرتبيــة
والتعليــم ،بهــذا اللقــاء التعريفــي والتوعــوي ،الــذي يســلّط
الضــوء عــى تطبيــق مــريف ،كونــه أحــد مخرجــات فعاليــات
األســبوع املــريف لعــام .2022

وأكد الشامي عىل أهمية الرشاكة مع سلطة النقد وجمعية
البنوك بهدف تعريف الطلبة عىل الخدمات املرصفية التي
تق ّدمها البنوك ،فالبنوك هي إحدى الدعامات األساسية لالقتصاد
القومي الفلسطيني ،وتلعب دورا ً هاماً يف تسهيل املعامالت
املالية.
وتق ّدم بالشكر لسلطة النقد وجمعية البنوك العاملة يف فلسطني
عىل هذه الرشاكة ،معربا ً عن االعتزاز بها ،مشريا ً إىل التجربة
الناجحة املتمثلة يف األسبوع املرصيف لألطفال والشباب ،الذي
تطلقه سلطة النقد وجمعية البنوك ،يف السادس عرش من شهر
آذار من كل عام ،بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وبرنامج
التعليم يف «األونروا».
وق ّدم السيد بشار ياسني مدير عام جمعية البنوك يف فلسطني
عرضاً شامالً عن الجمعية وطبيعة عملها وأنشطتها ،باإلضافة
إىل ملحة عن القطاع املرصيف الفلسطيني ،مشريا ً إىل أهم
البيانات املالية املجمعة حتى نهاية الربع الثاين  ،2022فقد
بلغت املوجودات  21مليار دوالر ،وودائع العمالء  16.2مليار
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دوالر ،والتسهيالت االئتامنية املبارشة
 10.2مليار دوالر ،وحقوق امللكية 2.2
مليار دوالر.
وتطــ ّرق ياســن إىل املســؤولية
املجتمعيــة للبنــوك العاملــة يف
فلســطني ،إذ بلغــت نهايــة عــام 2021
حــوايل  5ماليــن ،قُ ّدمــت ملختلــف
القطاعــات منهــا قطــاع الصحــة،
والتعليــم ،والبيئــة ،واالطفــال ،ومتكــن
املــرأة .وأكــد عــى أهميــة عقــد
ورشــات توعويــة بشــكل مســتمر
لتوعيــة الجيــل الناشــئ وتثقيفــه ماليــاً.

املــايل والنمــو االقتصــادي يف فلســطني.

وتحــ ّدث الســيد مهنــد ســلعوس
رئيــس قســم الشــمول املــايل يف ســلطة
النقــد ،عــن أهميــة التوعيــة املرصفيــة
واملاليــة لجيــل األطفــال والشــباب ،ألن
املعلومــات ترســخ بشــكل كبــر لــدى
هــذه الفئــة ،مشــرا ً إىل أهميــة التوعيــة
املرصفيــة يف اســراتيجية الشــمول املــايل
وانعــكاس ذلــك إيجابيــاً عــى االســتقرار

وتطــ ّرق إىل رضورة متابعــة مخرجــات
األســبوع املــريف لألطفــال والشــباب
 ،2022والــذي متخّــض هــذا العــام
عــن إطــاق تطبيــق وموقــع إلكــروين
بعنــوان «مــريف» لتعريــف األطفــال
والشــباب بالخدمــات التــي يقدمهــا
القطــاع املــريف ،وذلــك تحــت شــعار
«تعلّــم ،ادخــر ،اكســب».
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كام تم تقديم رشح لدليل مستخدم
تطبيق مرصيف ،يشمل وصفاً لعملية
التسجيل ،ومراحل التطبيق ،واملسابقة،
والجوائز .وتخلل الورشة نقاش
واستفسارات من املشاركني وكذلك
تقديم مقرتحات وأفكار من أجل تطوير
التطبيق وتوسيع انتشاره واستخدامه.

قطاع التعليم يستحوذ عىل  %20من مجمل الدعم املقدم من
البنوك يف مجال املسؤولية املجتمعية

أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية البنوك
يف فلسطني أن مساهمة القطاع املرصيف يف
دعم قطاع التعليم بلغت نحو مليون دوالر
حتى مطلع شهر أيلول من العام الجاري.
وبينت األرقام أن البنوك العاملة يف فلسطني
ساهمت بتقديم دعم للقطاع التعليمي
الفلسطيني وصلت نسبته إىل نحو  %20من
مجمل مساهامت البنوك يف مجال املسؤولية
املجتمعية أي بزيادة نسبتها  %7مقارنة
مع الدعم املقدم للقطاع التعليمي خالل
السنوات السابقة.

ورفد املجتمع بكوادر برشية مؤهلة تسهم
يف التنمية االقتصادية وتنقل الدول إىل مزيد
من التطور واالزدهار ،الفتاً إىل أن الشعب
الفلسطيني يؤمن بأن املعرفة والتعليم هي
مفتاح لتحرير أرضه وتحقيق التنمية البرشية
التي متكنه من صناعة مكانة له تحت
الشمس ،مبيناً أن القطاع املرصيف يقف إىل
جانب شعبنا يف هذا املضامر ،لذلك ال يدخر
جهدا ً يف تقديم الدعم للقطاع التعليمي ويف
مجاالت مختلفة.

نحو  726ألف دوالر خصصت لدعم نحو140
مؤسسة تعليمية.
وبني ياسني أن القطاع البنيك يختار القطاعات
األكرث احتياجاً وأهمية لتوجيه الدعم
نحوه ،فمثالً خالل جائحة كورونا ذهب
مجمل الدعم املخصص يف مجال املسؤولية
املجتمعية للقطاع الصحي.

وقال السيد بشار ياسني مدير عام جمعية
البنوك يف فلسطني إن القطاع املرصيف يؤمن
برضورة القيام بدوره لدعم القطاعات
الحيوية التي تجسد أساس تعزيز الفلسطيني
فوق أرضه ،مبيناً أن قطاع التعليم استحوذ
عملياً عىل خُمس الدعم الذي قدمته البنوك
العاملة يف فلسطني منذ مطلع العام الجاري
ملختلف القطاعات.

وشمل الدعم املقدم من قبل البنوك للقطاع
التعليمي هذا العام مساهامت يف بناء غرف
صفية ومرافق صحية وترميم مبان مدرسية
ورشاء أكرث من ألفي حقيبة مدرسية.
يشار إىل أن قطاع التعليم استحوذ عىل نحو
 6ماليني دوالر من أصل نحو  30مليون دوالر
هي مجمل الدعم الذي قدمته البنوك لكافة
القطاعات يف مجال املسؤولية املجتمعية خالل
السنوات الخمس املاضية(.)2021-2017

يشار إىل أن قطاع الصحي استحوذ عىل
نحو  5.8مليون دوالر من إجاميل مساهمة
البنوك يف مجال املسؤولية املجتمعية خالل
العام  ،2020أي نحو  %70من إجاميل الدعم
املقدم يف ذلك العام الذي تضافرت فيه جهود
القطاع املرصيف مع الحكومة ملواجهة جائحة
كورونا.

وأضاف أن البنوك تدرك أهمية دعم قطاع
التعليم ملا له من أهمية يف بناء اإلنسان

وكانت مساهامت البنوك املجتمعية بلغت
خالل العام املايض نحو  5ماليني دوالر منها

يذكر أن جمعية البنوك يف فلسطني تأسست
عام  ،1998مبوجب قانون الجمعيات الخريية
واألهلية رقم ( )1لعام  2000واستنادًا إىل
نص املادة ( )71من قانون املصارف رقم ()9
لعام  ،2010لذا فهي مؤسسة غري ربحية متثل
القطاع املرصيف الفلسطيني وتعمل عىل رعاية
مصالحه.
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جمعية البنوك تحصد

جائزة «الشمول املايل» يف فلسطني
حصــدت جمعيــة البنــوك يف
فلســطني جائــزة «الشــمول املــايل»
وذلــك عــن جهودهــا املثمــرة يف
الســعي نحــو تحقيــق الشــمول
املــايل يف فلســطني.
جــاء ذلــك عــى هامــش مؤمتــر
قمــة فلســطني للتكنولوجيــا
املاليــة الــذي انطلقــت أعاملــه
يــوم الثالثــاء  2022/8/23وملــدة
يومــن يف فنــدق امليلينيــوم رام
اللــه ،وفنــدق رووتــس غــزة
عــر نظــام البــث املبارش-تحــت
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رعايــة ســلطة النقــد الفلســطينية،
وبرشاكــة اس ـراتيجية مــع البنــك
الــدويل.
وتضمنــت القمــة مجموعــة
واســعة مــن الجلســات وحلقــات
النقــاش والعــروض التوضيحيــة
املخصصــة ملواضيــع ماليــة
متنوعــة ،وذلــك مبشــاركة أكــر
مــن  300شــخصية تعمــل يف
عــامل االتصــاالت الرقميــة والبنــوك
والــركات الناشــئة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن جمعيــة

البنــوك قدمــت رعايتهــا الذهبيــة
لقمــة فلســطني للتكنولوجيــا
املاليــة ،التــي تناولــت عــدة
مواضيــع مــن ضمنهــا ،مســتقبل
الخدمــات املاليــة واملرصفيــة
الرقميــة ،وكيــف ســتؤثر عــى
قطــاع األعــال ،وأهميــة التعــاون
والرشاكــة بــن رشكات التكنولوجيا
املاليــة الناشــئة والبنــوك ،والــذكاء
االصطناعــي – مســتقبل الصناعــة
املاليــة واملرصفيــة ،ومنــو االبتــكار
يف املدفوعــات الرقميــة للــركات
الصغــرة واملتوســطة.

نحو  4ماليني حساب مرصيف

يف البنوك العاملة يف فلسطني

أعلنــت جمعيــة البنــوك يف فلســطني أن عدد الحســابات
املرصفيــة يف البنــوك العاملــة يف فلســطني بلغــت حــوايل
 4ماليــن حســاب مبختلــف أنواعهــا حتــى نهايــة العــام
 ،2021بنســبة منــو بلغــت  %11عــن العــام .2020
وقـال املديـر العام لجمعية البنوك السـيد بشـار ياسين،
إن هـذه النسـبة تدل على زيادة ثقـة املواطنني بالقطاع
املصريف باإلضافـة إىل السـعي الدائـم لتسـهيل إجراءات
فتـح الحسـابات املرصفيـة مـن قبـل املصـارف ،والتطـور
املسـتمر يف تقديـم الخدمـات املرصفيـة والحـرص على

إدخـال التكنولوجيـا املاليـة يف تقديم الخدمـة املرصفية.
وأضافــت الجمعيــة يف بيــان لهــا أن الحســابات املرصفية
لــدى املصــارف العاملــة يف فلســطني ،بلغــت حــوايل 4
ماليــن حســاب ،مقســم ًة إىل  2مليــون حســاب توفــر
بنســبة منــو  ،%12ومليــون حســاب جــاري بنســبة منــو
 ،%11يف حــن بلغــت الحســابات اآلجلــة  73ألــف
حســاب بنســبة منــو  %3مقارنــة مــع العــام  ،2020كــا
بلغــت نســبة الحســابات اململوكــة مــن اإلنــاث حــوايل
 %24مــن مجمــوع الحســابات املرصفيــة.
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مجلس إدارة جمعية البنوك

يناقش عدداً من القضايا واملواضيع املرصفية

عقــد مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك يــوم
الثالثــاء بتاريــخ  2022/8/17اجتامعــاً
ملناقشــة عــدد مــن القضايــا املدرجــة عــى
جــدول األعــال ذات البعد املرصفـــي وذلك
يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف املاســيون.
وتــرأس االجتــاع رئيــس مجلــس اإلدارة
الســيد ماهــر املــري ،بحضــور أعضــاء
املجلــس ومديــر عــام الجمعيــة.

وناقــش االجتــاع أعــال الجمعيــة
ونشــاطاتها الهادفــة لخلــق التوعيــة
املرصفيــة مــن خــال برامــج تثقيــف للجيــل
الناشــئ ،والتعبــر عــن صــوت البنــوك
الجامعــي مبــا يضمــن مصالــح القطــاع
املــريف يف فلســطني.

اإلعالن عن أسامء الفائزين بجائزة مسابقة تطبيق «مرصيف»
أعلنت وزارة الرتبية والتعليم ،وسلطة النقد ،وجمعية البنوك يف
فلسطني ،عن أسامء الطلبة الفائزين يف املرحلة األوىل من السحب
عىل جائزة مسابقة تطبيق «مرصيف» ،بحضور ممثلني عن املصارف،
وحصل الفائزون ،وعددهم  26طالباً ،عىل جائزة حساب توفري
مودع فيه  100دوالر مقدمة من كافة البنوك العاملة يف فلسطني.
وتطبيق «مرصيف» هو تطبيق إلكرتوين ،ميكن تحميله عىل الهواتف
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الذكية ،ويحتوي عىل فرع مرصف افرتايض ،يقدم كافة املعلومات
األساسية حول الخدمات املرصفية بطريقة تفاعلية وتشويقية
بهدف تعزيز الثقافة املرصفية والتوعوية للجيل الناشئ خاصة
طلبة الصف الثامن ،كام يتضمن التطبيق مسابقة تحتوي عىل
ألعاب وأسئلة حول الخدمات املرصفية ،متكن الطالب املشارك من
الدخول للسحب عىل جوائز.

بانوراما

وأكد مدير عام النشاطات الطالبية يف
وزارة الرتبية والتعليم السيد عبد الحكيم
أبو جاموس عىل أهمية العمل املشرتك
مع سلطة النقد وجمعية البنوك والقطاع
املرصيف لنرش وتعزيز الثقافة املرصفية بني
الطلبة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

يف نشاطات هذا العام ملواكبة التطورات
التكنولوجية ،وإدخالها إىل السوق
الفلسطينية.
يشار إىل أن تطبيق مرصيف صمم بشكل
يضمن االستمرارية يف تحديث محتوياته

ومعلوماته املرصفية وكذلك املسابقات،
ويبلغ إجاميل قيمة الجوائز املخصصة
للمسابقة  15ألف دوالر ،وسيتم السحب
عىل الجوائز عىل عدة مراحل وذلك من
أجل تشجيع الطلبة عىل التنافس للفوز
يف املسابقة.

من جانبه ،أوضح القائم بأعامل املدير
التنفيذي ملجموعة االستقرار املايل يف
سلطة النقد السيد إياد زيتاوي أن تطوير
هذا التطبيق يأيت يف سياق اهتامم سلطة
النقد والجهاز املرصيف بالتحول الرقمي
والتكنولوجيا املالية ،وتعزيز الشمول
املايل.
بدوره ،أثنى مدير عام جمعية البنوك
السيد بشار ياسني عىل الجهود الحثيثة
التي بذلتها كافة الجهات ذات العالقة
إلنجاح تطبيق «مرصيف» ،مشريا ً إىل أن
إطالق هذا التطبيق جاء ضمن فعاليات
األسبوع املرصيف لألطفال والشباب
 ،2022بهدف زيادة الوعي املرصيف لجيل
املستقبل ،وأنه تم اختيار الجانب الرقمي
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مقاالت

مقال

التكييف الرشعي لإلجارة

املنتهية بالتمليك
د .سهيل األحمد

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

إن الصيـغ التمويليـة التـي تدعـم وجودهـا الترشيعـات اإلسلامية بقواعدها وتفصيالتهـا تعمل عىل تحقيق رسـالتها السـامية وإبراز
دورهـا اإليجـايب يف خدمـة املجتمـع وزيـادة رفاهيتـه ،فهـي مبـا لديهـا من تطبيقـات شـاملة ومتكاملة إلظهـار قاعـدة الصالحية لكل
زمـان ومـكان وألداء الواجبـات املنوطـة بهـا مـن النواحـي االجتامعيـة واالقتصاديـة؛ هدفـت لرعايـة مصالح النـاس والتيسير عليهم
وتحقيـق سـعادتهم ،وحيـث كان مـن وسـائل تحقيق ذلك وإرسـائه عقـد اإلجارة املنتهيـة بالتمليك .واإلجـارة املنتهيـة بالتمليك هي
صيغـة متويليـة مـن وجهـة نظر املسـتأجر واسـتثامرية من وجهـة نظر املؤجر ،وهـي مبنية عىل قواعـد عقد اإلجـارة ويف إطار صيغة
متويليـة تحقـق حاجـات الراغبين يف اقتناء عقار ال ميلـك هؤالء كامل الثمن( .)1حيـث يقوم املؤجر برشاء األصول وتأجريها للمسـتأجر
بعقـود تتضمـن وعـد املؤجـر للمسـتأجر بنقـل امللكيـة لـه بعـد قيامـه بسـداد قيمـة األصـل املأجور إضافـة إىل األجـرة ،لهـذا تكون
األجـرة أعلى مـن أجـرة املثـل ،وغالبـاً ما يتم سـداد هـذا الثمن عىل أقسـاط( .)2وتتجلى الصيـغ التمويلية لإلجـارة املنتهيـة بالتمليك
تب ًعـا لطريقـة نقـل امللكية من خلال اآليت(:)3
ً
أول:
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد إيجــار ينتهــي بتملــك املســتأجر للعــن املؤجــرة مبقابــل يتمثــل يف املبالــغ التــي دفعــت فع ـاً
كأقســاط إيجــار للــيء املؤجــر خــال املــدة املحــددة ،ومــن ثــم يصبــح املســتأجر مالــكاً ومشــرياً للعــن املؤجــرة تلقائيـاً مبجــرد
ســداد القســط األخــر دون حاجــة إىل إبـرام عقــد جديــد(.)4
وهـذا كأن يقـول :أجرتـك هـذه السـلعة بأجـرة معينـة يف كل شـهر أو عـام ،ملدة خمس سـنوات ،عىل أنـك إذا وفيت بهذه األقسـاط
جميعهـا يف املـدة املحـددة؛ كانـت العين املؤجـرة ملـكاً لـك مقابل ما دفعتـه من أقسـاط ،فيقول اآلخـر :قبلت.
1
2
3
4

عبد هللا ،خالد ،حسني سعيد ،العمليات املرصفية اإلسالمية – الطرق املحاسبية الحديثة ،ط ،2دار وائل للنرش ،عامن ،األردن ،2011 ،ص.212
أبو الهيجاء ،الياس  ،تطوير آليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية -دراسة حالة األردن -رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة الريموك ،اربد ،األردن،2007،ص.53
انظر :الحسون ،فهد بن عيل ،اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي ،مكتبة املشكاة اإلسالمية ،منشور عىل موقع :صيد الفوائدhttps://www.saaid.net/book/open. ،
php?cat=102&book=3613
عبد هللا بن بيه ،اإليجار املنتهي بالتمليك ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد .2663/4 ،5
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فالعقـد هنـا إجـارة تنتهـي بتمليـك
يكـون مبقابـل قسـط األجـرة املحـدد،
حيـث تنتقـل ملكيـة السـلعة إىل
املسـتأجر مبجـرد سـداد القسـط األخير
ودون الحاجـة إىل إبـرام عقـد جديـد،
والثمـن هنـا فقـط ما سـدد مـن املبالغ
كأقسـاط خلال املـدة املحـددة.
ويتضح لنا أن العقد ِصي َغ من بدايته
عىل أنه إجارة ،ولكنه بيع يف نهايته،
وهنا ال ميكن اعتامد هذه الصورة ألمور
منها(:)5
 1أن كل مبيــع البــد لــه مــن مثــن،وهــو هنــا مل يتحقــق ،ألن الحاصل
هنــا اعتبــار األقســاط يف اإلجــارة
مــن قبيــل ذلــك ،وهــذا ليــس
بثمــن بــل املدفــوع هــو األجــرة
فحســب .وقــد روعــي فيهــا مثنيــة
الســلعة مــع إضافــة ربــح متفــق
عليــه بــا اعتبــار ألجــرة املثــل.
 2أن إرادة املتعاقديــن متجهــة إىلبيــع هــذه الســلعة وليــس إىل
إجارتهــا ،والدافــع لذلــك خــوف
البائــع (املؤجِــر) أال يحصــل عــى
مثــن الســلعة املؤجــل ،وكذلــك

رغبــة املشــري يف اقتنائهــا
واالنتفــاع بهــا مــع عــدم ملكــه
مثنهــا يف الحــال (بالنقــد).
ولهذا كيّفتها بعض القوانني كالقانون
املرصي بأنها بيع تقسيط( ،)6حيث
مل تعتد بعقد اإلجارة الذي رصح به
العاقدان؛ نظرا ً للقرائن التي تظهر أنه
عقد بيع( .)7ففي الفقرة الرابعة من
املادة [ ]430من القانون املدين املرصي؛
إذا كانت صورة عقد اإلجارة املنتهية
بالتمليك أنه بيع يف الحقيقة ،لكن تم
إظهاره يف صورة عقد إيجار ليك يضمن
البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال
امللكية للمشرتي؛ فإن هذه الحالة
تخضع ألحكام البيع بالتقسيط مع
االحتفاظ بامللكية لحني استيفاء الثمن
إعامالً لنص هذه املادة التي نظمت
البيع املؤجل الثمن أي االئتامين ،وأجازت
اشرتاط االحتفاظ بامللكية عندئذ لحني
استيفاء كامل الثمن(.)8
ويف الفقه اإلسالمي ال بد من معرفة
الرشوط املرتبطة بهذا العقد من حيث
الصحة والبطالن ،فإن صحت وجب
الوفاء بها وإال فال .والرشوط هنا ال
ميكن القول أنها حولت العقد من

إجارة إىل بيع؛ ألن املتعاقدين أرادا
العقد إجارة ال بيعاً ،فكان القول بذلك
عكس إرادتهام الظاهرة والباطنة .وال
ميكن اعتبار هذا العقد بي ًعا معلقًا
يكون الثمن فيه األقساط املسددة من
املستأجر؛ ألن هذه األقساط قد دفعت
عىل أنها أجرة ال ميكن أن تتحول إىل مثن
للعني املؤجرة يف نهاية املدة ملخالفتها
للقواعد املحددة لكل عقد من حيث
األحكام وترتب اآلثار عند انعقاده
صحي ًحا منتجاً واجـب الوفاء مبا يقيض
به ،وبناء عىل ذلك فهذا يعني بطالن
هذه الصورة وعدم صحتها النعقاد
اإلجارة املنتهية بالتمليك( .)9وحتى تصح
هذه الصورة يصاغ العقد فيها عىل
اعتباره عقد بيع يشرتط فيه أال يترصف
املشرتي يف املبيع ال معاوضة وال ترب ًعا...
إال بعد سداد جميع الثمن ،وإال ينفسخ
هذا العقد ،وتكون األقساط املدفوعة
هي مثن السلعة ،والوفاء بها يعني
متكني للمشرتي من الترصف فيها ،وإال
فللبائع اسرتدادها ،ويخصم من األقساط
املدفوعة قيمة األجرة الحقيقية خالل
هذه املدة ،وإذا ترتب رضر عن هذا
العدول فيصار إىل تعويض عادل لألرضار
املرتتبة(.)10

 5هذه الصورة منعها مجمع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم  ،)12/4(110يف دورته الثانية عرشة بالرياض ،يف  25جامدى اآلخرة ،عام 1421ه ،انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة
الثانية عرشة (.)699- 697/1
وانظر :عبد هللا بن بيه ،اإليجار املنتهي بالتمليك ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد .2663/4 ،5
 6بيع التقسيط هو :عقد عىل مبيع حال بثمن مؤجل كله أو بعضه يؤدى مفرقاً عىل أجزاء معلومة يف أوقات معلومة ،انظر :الحايف ،اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي ،ص .74
 7الشاذيل ،حسن عيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة1988 ،2639-2638/4 ،م.
 8عبد هللا ،عبد هللا محمد ،مـجلة مـجـمع الـفقه اإلسـالمي ،الـدورة الخامسة ،)2606-2605/4( ،بن بيه ،عبد هللا ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة،)2666-2663/4( ،
أبو الليل ،إبراهيم دسوقي ،البيع بالتقسيـط والبيوع االئتامنية األخرى ،ص.،317-315
 9وقد ذهب إىل منع هذه الصورة مجمع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم  ،)12/4( 110والصادر بشأن موضوع اإليجار املنتهي بالتمليك وصكوك التأجري ،يف الدورة الثانية عرشة-697/1( ،
 ،)699وانظر :الشاذيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك،)2640-2639/4( ،
 10جاء هذا الرأي عن :الشاذيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك ،مـجلة مجـمع الفـقـه اإلسالمي ،الدورة الخامسة ،)2640-2639/4( ،وذكر أنه يجوز يف الفقه إجراء عقد بيع مع اشرتاط عدم
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مقال
ثان ًيا:
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد
إجــارة ،يكــون فيهــا متكــن للمســتأجر
مــن االنتفــاع بالعــن املؤجــرة مقابــل
أجــرة معينــة يف مــدة محــددة ،يحــق
للمســتأجر فيهــا متلــك هــذه العــن
يف نهايــة مــدة اإلجــارة مقابــل مبلــغ
معــن مــن املــال(.)11
وهــذا كأن يقــول :أجرتــك هــذه
الســلعة بأجــرة معينــة يف كل شــهر أو
عــام ،ملــدة خمــس ســنوات ،عــى أنــك
إذا وفيــت بهــذه األقســاط جميعهــا يف
املــدة املحــددة؛ بعتــك هــذه الســلعة
بثمــن معــن (ســواء أكان الثمــن رمزيًــا
أم حقيق ًيــا) ،فيقــول اآلخــر :قبلــت.
فالعقــد هنــا اقــران لإلجــارة ببيــع
العــن املؤجــرة بثمــن رمــزي ،أو
حقيقــي ،وهــذا يعنــي اجتــاع عقديــن
يف عقــد ،وهــو يظهــر كذلــك أن عقــد
البيــع قــد علــق عــى رشط ،واألقســاط
املدفوعــة هنــا تعــد جــز ًءا مــن مثــن
الســلعة.
فــإذا كان العقــدان أحدهــا معاوضــة

11
12
13
14
15

واآلخــر ترب ًعــا؛ فالفقهــاء عــى جــواز
ذلــك( ،)12وجــواز تعليــق عقــد البيــع
عــى رشط ،مــع أهميــة أن يكــون مثــن
املبيــع مقاربًــا لقيمــة الســلعة؛ ألن
املعاوضــة أخــذ املشــري الســلعة مــن
البائــع عــوض مــا دفعــه مــن مثــن أو ما
يقــارب ذلــك مــع تحقيــق العــدل بــن
العوضــن مــن حيــث الثمــن والقيمــة.
وأمــا املبــدأ القائــل بحريــة املتعاقديــن
يف تحديــد الثمــن املتفــق عليــه عنــد
التعاقــد فهــو غــر واقــع هنــا إذا كان
الثمــن رمزيًــا ألن وجــود أجــرة تفــوق
أجــر املثــل بكثــر مــع االقــران بعقــد
بيــع عنــد ســداد أقســاط األجــرة
املحــددة خــال املــدة املتفــق عليهــا؛
يظهــر أن املقصــود مــن حيــث األصــل
هــو البيــع وليــس إجــارة يــأيت بعدهــا
عقــد بيــع ،والقاعــدة تقــول العــرة يف
للمقاصــد واملعــاين ال لأللفــاظ واملبــاين،
وعليــه فالثمــن الرمــزي املدفــوع هنــا
عنــد نهايــة اإلجــارة هــو يف حقيقتــه
جــزء مــن الثمــن ،والباقــي منــه يكــون
اســتيفاؤه مــن األقســاط التــي دفعهــا
املســتأجر كأجــرة حتــى ينتهــي عقــد
اإلجــارة ،وال ميكــن اعتبــاره عقــد بيــع

بثمــن مقســط؛ ألنــه قــد تــم بنــاؤه
عــى اعتبــاره عقــد إجــارة يرتبــط
بأحــكام ذلــك يف املــدة املحــددة ،ومــن
ثــم ينتقــل إىل عقــد بيــع بعــد انتهــاء
مــدة اإلجــارة ترتتــب عليهــا أحــكام
عقــد البيــع ،ومــا يوجبهــا هــذا العقــد
مــن الحقــوق وااللتزامــات والتــي
منهــا جميــع أقســاط اإليجــار(،)13
وحتــى تقبــل هــذه الصــورة مــن
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك بثمــن
رمــزي؛ يصــاغ عقــد بيــع يشــرط فيــه
عــدم التــرف يف املبيــع معاوضــة أو
تربعــاً حتــى يتــم ســداد جميــع الثمــن
املتفــق عليــه( .)14وإذا اقرتنــت اإلجــارة
ببيــع العــن املؤ َجــرة بثمــن حقيقــي؛
فــإن هــذا العقــد هــو يف حقيقتــه
عقــد إجــارة ترتتــب عليــه أحــكام هــذا
العقــد وآثــاره ،وعنــد انتهــاء عقــد
اإلجــارة يبــدأ عقــد البيــع املعلــق عــى
تحقــق رشط ســداد جميــع أقســاط
األجــرة املقــرن بعقــد اإلجــارة ،وهنــا
تقبــل هــذه الصــورة لإلجــارة املنتهيــة
بالتمليــك بنــاء عــى مرشوعيــة اجتــاع
عقديــن أحدهــا معاوضــة واآلخــر
تــرع وكذلــك صحــة تعليــق عقــد
البيــع عــى رشط عنــد الفقهــاء(.)15

نقل ملكية املبيع إىل املشرتي إال بعد سداد جميع الثمن املؤجل ،وأن املالكية ذهبوا إىل جواز بيع املالك للسلعة برشط أال يترصف فيها املشرتي ببيع وال هبة وال عتق حتى يعطي
الثمن ،فهذا مبنزلة الرهن وكان الثمن مؤجالً.
هذه الصورة أجازها مجـمع الفـقـه اإلسالمي ،القرار رقم  ،)12/4(110يف الدورة الثانية عرشة ،الرياض ،يف /25جامدى اآلخرة1421 ،ه ،انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة
الثانية عرشة.699-697/1 ،
انظر :السمرقندي ،محمد بن أحمد بن أيب أحمد أبو بكر عالء الدين ،تحفة الفقهاء ،ط ،1دار الكتب العلمية1993 ،م ،26-25/3 ،وفيه :إذا دفع املال إىل املضارب كان يف حكم
الوديعة؛ ألنه قبضه بأمر املالك ال عن طريق البدل والوثيقة ،فإذا اشرتى به فهو وكالة؛ ألنه ترصف يف مال الغري بإذنه ،فإذا ربح صار رشكة ،ألنه ملك جز ًءا من املال ،فإذا فسدت
املضاربة صارت إجارة يجب فيها أجر املثل ،وإن خالف املضارب صار غاصبًا.
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،قرار رقم  ،)12/4(110الدورة الثانية عرشة ،الرياض 25 ،جامدى اآلخرة1421 ،ه.699-679/1 ،
الشاذيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك.2647-2645/4 ،
املرجع السابق.)2648-2647/4( ،
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ثالثًا:
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد
إجــارة ،يتمكّــن املســتأجر فيــه مــن
االنتفــاع بالعــن املؤجــرة مقابــل أجــرة
معينــة يف مــدة اإلجــارة ،وفيــه يعــد
املؤجــر املســتأجر وعــداً ملزمـاً أنــه إذا
ســدد أقســاط اإلجــارة أن يبيعــه العــن
املؤجــرة مببلــغ مــايل معــن.
وهــذا كأن يقــول لــه :أجرتــك هــذه
الســلعة بأجــرة معينــة يف كل شــهر أو
عــام ،ملــدة خمــس ســنوات ،وأعــدك
ببيعهــا لــك إذا تــم ســداد جميــع
أقســاط اإليجــار املتفــق عليــه يف املــدة
املحــددة ،فيقــول اآلخــر :قبلــت.
فالعقــد هنــا اقــران إجــارة بوعــد
البيــع بثمــن معــن ،والوعــد هنــا
ملــزم ديانــة وقضــاء عنــد تحقــق رشط
اســتيفاء جميــع أقســاط اإليجــار ،ســواء
أكان الوعــد بالبيــع والــراء قــد صــدر
مــن املؤجــر أو املســتأجر أو منهــا
م ًعــا ،والبــد هنــا إلمتــام هــذا البيــع مــن
صيغــة جديــدة تصــدر عنــد االنتهــاء
مــن تحقــق الــرط املعلق عليــه الوعد
بالبيــع ،لعــدم وجودهــا قبــل ذلــك،
وهــي صيغــة تــدل عــى إرادة البيــع
والــراء يف الحــال ،وهــو مــا ذهــب إىل
16
17
18
19
20

مرشوعيتــه مجمــع الفقــه اإلســامي يف
قــراره رقــم .)16()12/4( 110
عا:
راب ً
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد
إجــارة ،يتمكّــن املســتأجر فيــه مــن
االنتفــاع بالعــن املؤجــرة مقابــل أجــرة
معينــة يف مــدة اإلجــارة ،حيــث يعــد
املؤجــر املســتأجر وعــداً ملزمــاً بهبــة
العــن املؤجــرة يف نهايــة العقــد إذا
قــام بســداد جميــع أقســاط اإليجــار يف
املــدة املحــددة املتفــق عليهــا.
وهــذا كأن يقــول لــه :أجرتــك هــذه
الســلعة بأجــرة معينــة يف كل شــهر أو
عــام ،ملــدة خمــس ســنوات ،وأعــدك
بهبتهــا لــك إذا تــم ســداد جميــع
أقســاط اإليجــار املتفــق عليــه يف املــدة
املحــددة ،فيقــول اآلخــر :قبلــت(.)17
فالعقــد هنــا اقــران إجــارة بوعــد الهبة
بثمــن معــن ،والوعــد هنــا ملــزم ديانــة
وقضــاء عنــد تحقــق رشط اســتيفاء
جميــع أقســاط اإليجــار ،وقــد ذهــب
مجمــع الفقــه اإلســامي يف قــراره
رقــم  ،)12/4( 110املتعلــق مبوضــوع
اإليجــار املنتهــي بالتمليــك ،وصكــوك
التأجــر ،يف الــدورة الثانيــة عــرة
بالريــاض ،جــادى اآلخــرة1421 ،ه(.)18

إىل مرشوعيــة هــذه الصــورة مــن
اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك ،النتفــاع
املوانــع الرشعيــة يف ذلــك.
خامسا:
ً
أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد إجــارة
يكــون فيــه للمســتأجر حــق االنتفــاع
بالـــعني املؤجــرة مقابــل أجــرة معينــة،
حيــث يرتبــط العقــد فيهــا بوعــد ملــزم
للمســتأجر إذا انتهــت مــدة اإلجــارة
بــأن يكــون لــه الحــق يف يف زيــادة
مــدة اإلجــارة أو إعــادة العــن املؤجــرة
للمؤجــر ،إضافــة إىل متلــك العــن
املؤجــرة بثمــن معــن عنــد إنشــاء
العقــد أو بســعر الســوق عنــد نهايتــه،
ويعتــد بقســط اإلجــارة املدفــوع ســابقًا
يف تحديــد الثمــن(.)19
وهــذه اإلجــارة عنــد اقرتانهــا بوعــد بيع
العــن املؤجــرة للمســتأجر ،أو زيــادة
مــدة اإلجــارة أو إعــادة العــن املؤجــرة
إىل املؤجــر ،مــن األمــور املرشوعــة
لتشــابهها مــع اإلجــارة املقرتنــة بوعــد
البيــع بالثمــن الحقيقــي ،وتعــد أكــر
ــول للمســتأجر ألنهــا تخــره بــن عدة
قب ً
()20
أمــور عنــد انتهــاء مــدة اإلجــارة .

القرار املتعلق مبوضوع اإليجار املنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجري ،يف الدورة الثانية عرشة ،الرياض 25 ،جامدى اآلخرة1421 ،ه ،انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،699-697/1 ،
الشاذيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك.)2651-2648/4( ،
الزيدانيني ،هيام محمد ،عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،39العدد  ،2012 ،1ص.5
انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الثانية عرشة ،699-697/1 ،الزيدانيني ،عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة ،دراسات ،علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،39العدد
 ،2012 ،1ص.5
الحايف ،اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي ،ص  ،70-66الشاذيل ،اإليجار املنتهي بالتمليك.)2617-2613/4( ،
وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي هذه الصورة ،يف قراره رقم  ،)5/6(44يف دورته الخامسة ،الكويت ،عام 1409ه ،انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد.2763/4 ،5
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الزاوية املرصفية
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

املؤرشات املرصفية
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %2ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋـﺎم
ً
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم  2021ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ
2022
 20،246ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑــ  20,735ﻣﻠﻴـﺎر
دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻌـﺎم .2021

ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
ﺣﺰﻳﺮان
2022

20,246

2021

2020

2019

2018

20,735

18,703

16,989

15,478

أﻣـﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻘـﺪ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %1ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ
ﻋـﺎم  2022ﻟﺘﺼــﻞ إﻟــﻰ  10,201ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر،
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ  10,310ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم .2021
وﻗـﺪ ﺷـﻜﻠﺖ اﻟﻘـﺮوض ﺣﻮاﻟـﻲ  %85ﻣـﻦ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﺷــﻜﻞ اﻟﺠﺎري ﻣﺪﻳﻦ
 %13ﻣــﻦ ﺻﺎﻗﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت ،اﻣﺎ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻧﺴــﺒﺔ  ،%2ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋــﺎم .2022
ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
ﺣﺰﻳﺮان
2022

10,201

2021

10,310

2020

2019

2018

9,690

8,749

8,191
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اﻧﺨﻔﻀﺖ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟـﺪى اﻟﺒﻨـﻮك ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺷـﻬﺮ
ﺣﺰﻳـﺮان ﻣـﻦ ﻋـﺎم  2022ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %2ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ 16,202
ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  16,494ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم
 .2021وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء  %90ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻮداﺋـﻊ ﺣﺴـﺐ اﻟﻨـﻮع،
ﻓﻴﻼﺣـﻆ أن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷـﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  %39ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﻟﻮداﺋـﻊ ﻟـﺪى اﻟﺒﻨـﻮك ،ﻳﻠﻴﻬـﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ واﻟﺘـﻲ ﺷـﻜﻠﺖ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  34%ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ
اﻟﻮداﺋــﻊ ،ﺛــﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ واﻟﺘــﻲ ﺷـﻜﻠﺖ  %27ﻣـﻦ
إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﻟﻮداﺋـﻊ.
ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮع وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
ﺣﺰﻳﺮان
2022

16,202

2021

2020

2019

2018

16,494

15,111

13,366

12,193

اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف
ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  105ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻓﺘﻜﻮن ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %19ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .2021

ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر (
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ﺣﺰﻳﺮان
2022

2021

2020

2019

2018

105

185

89

156

176
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البيانات املالية النصف سنوية للبنوك العاملة يف فلسطني
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻓﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮكاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﻨﺼﻒﺳﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
املوجودات
مجموع
- 2022
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠﻤﻮع
--2022
2022
ﻟﻠﻌﺎم
للعامﻟﻠﻌﺎم

2022
ﺣﺰﻳﺮان2022
ﺣﺰﻳﺮان

20.
20.22

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
ﻣﻠﻴﺎر

2021
ﻋﺎم2021
ﻧﻬﺎﻳﺔﻋﺎم
ﻧﻬﺎﻳﺔ

20.
20.77

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
ﻣﻠﻴﺎر

اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺴﺒﺔاﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺴﺒﺔ

2%
2%

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
4,820ﻣﻠﻴﺎر
4,820

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
1,684ﻣﻠﻴﺎر
1,684

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
1,560ﻣﻠﻴﺎر
1,560

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
1,525ﻣﻠﻴﺎر
1,525

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
1,482ﻣﻠﻴﺎر
1,482

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
1,130ﻣﻠﻴﺎر
1,130

دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
796ﻣﻠﻴﻮن
796

دوﻻر
787ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
787ﻣﻠﻴﻮن

دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
713ﻣﻠﻴﻮن
713

دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
511ﻣﻠﻴﻮن
511

دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
389ﻣﻠﻴﻮن
389

دوﻻر
ﻣﻠﻴﺎردوﻻر
6,301ﻣﻠﻴﺎر
6,301

دوﻻر
ﻣﻠﻴﻮندوﻻر
231ﻣﻠﻴﻮن
231

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺗﻪاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﺣﺪىﺷﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهإﺣﺪى
اﻟﻌﺮﺑﻲﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻨﻚاﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﻨﻚ
ﺗﺸﻤﻞﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦﺗﺸﻤﻞ
ﺑﻨﻚﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﻴﺎﻧﺎتﺑﻨﻚ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
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البيانات املالية النصف سنوية للبنوك العاملة يف فلسطني
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

العمالء
ودائع
2022
للعام
اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻌﻤﻼء
وداﺋﻊ
وداﺋﻊ
- 2022
- -2022
ﻟﻠﻌﺎمﻟﻠﻌﺎم

40%
40% 1000
1000
2022
2022
ﺣﺰﻳﺮان
ﺣﺰﻳﺮان

Average
Average
Likes
Likes

16.
16.
22

2021
2021
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم

Engagement
Engagement
RateRate

4.5M
4.5M

اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺴﺒﺔﻧﺴﺒﺔ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺠﻤﻮع

2%2%

16.
16.
55

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ

5,194
5,194
3,885
3,885

اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ

1,399
1,399

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
 1,225اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ
1,225
اﻟﻘﺪس
اﻟﻘﺪس
 1,156ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ
1,156
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
 1,145اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ
1,145
ﻋﻤﺎن
ﻋﻤﺎن
اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻘﺎﻫﺮة
 902 902ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻹﺳﻜﺎن
اﻹﺳﻜﺎن
ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ
663 663
اﻷردن
اﻷردن
ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ
616 616
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻚ
553 553
اﻷردﻧﻲ
اﻷردﻧﻲ
اﻷﻫﻠﻲ
اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ
406 406
اﻟﺼﻔﺎ
اﻟﺼﻔﺎ
ﻣﺼﺮف
ﻣﺼﺮف
284 284
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺒﻨﻚاﻟﺒﻨﻚ
171 171
6,000
6,000

4,000
4,000

2,000
2,000

0

ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻴﻢ
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0

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت /
2022
فلسطني
العاملة يف
للبنوك
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-النصف
املالية
البيانات
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
سنويةﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺳﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

املبارشة
االئتامنية
التمويالت
للعام 2022
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
التسهيالت/اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
 --2022اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت /

1000
1000
10.2

ﺣﺰﻳﺮان 2022

Average Likes
ﺣﺰﻳﺮان 2022

Average Likes

10.2

40%
40%
10.
3

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2021

Engagement Rate
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2021

Engagement Rate

4.5M
4.5M
1%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺠﻤﻮع

1%

10.3

4,000
4,0003,432
3,432

3,000
3,000

1,877
1,877

872 869

143
143

260
260

401 351
312 260
401 351
312 260

872 869 516

907
907

997
997

2,000
2,000

1,000
1,000

516

0

ﺴ
ﺴ
ﻓﻠ
ﻲ
ﻠ
ﻚ
ﻲ
ﻲ ﻓ ﻌﺮﺑ
ﻚ
ﻲ
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ﻨ
ﺑ
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ﻚ
ﻲ
ﻣا
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ا
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ﻲ
ﻲ
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ﻄ
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ﻄ
ﻲﻟﻘ ﺴ
ﻚ
ﻲ
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ﺴ
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اﻟﻃ
ﻟﻮﺑﻨ
ﻲﻟﻮ
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ﻲ
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ﺎ
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ﻚا
ﻄ
ﻴﻨ
ﻟﻷ
ﺎﻚن ا ﺴن ﻟﻠﺘ ﻄ
ﺑﻨ
ﻜ
ﺴ
ﻠ
ﻹﺳﺑﻨ اﻟﺳﻔﻜﺎ ﻔﻠ
ﻚا
اﻟ
رﻹ
ﻤﺎا ﻲﻤﺎر
ﻲ
ﺑﻨ ﺳﺘﻨﺜﻚ د ﺜﻧ
ﻻ ﺑ ﻷرﺳﺘ
دﻧ
ﻚا
ﻲااﻻ
اﻷر ﻲ
ﻲ
ﻲ ﻌﺮﺑ
ﻫﻠﻚ
ﺑﻨ
ﻌﺮﺑ
ﻫﻠ
ﻷ ﺑﻨ
اﻟ
ﻚا
اﻟ
ﻔﺎاﻷ ي
ي
ﺼﻚ ﺼﺮ ﺎ
ﺒﻨ
ﺼﻔ ﺼﺮ
اﻟ ف ااﻟﻟﺒﻨ ﻤ
ﻟ
ﻤ
فﻟ ا
يا
اﻟ
ﺮ
ي
ﺼﺮ
ﻣﺼ ﻘﺎر
ﻘﺎر
ﻟﻌﻣ
ﻟﻌ
ﻚا
ﻚا
ﺒﻨ
اﻟ
ﺒﻨ
اﻟ
0

ﻄﻴ
ﻦ

ﻄﻴ
ﻦ

اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر

اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر
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Editorial
Global Inflation and
the Palestinian Economy
Bashar Yasin
Director General, the Association
of Banks in Palestine.

The global economy has been suffering due to the
high price levels in spite of the measures taken by the
central banks to curb inflation i.e., raising the borrowing
interest rates; the latest of which was the US Federal
Reserve raise for the third time in a row by 75 points.
This step was imitated by most of the central banks
around the world. Although the decision to raise the
interest rates could be difficult for other sectors
as it increases the cost of loans, the monetary
policymakers consider it the fastest
intervention for addressing inflation.
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The Palestinian economy is not far from
such fluxes since the continuous increase
in interest rates have affected the Shekel
exchange rates against other currencies
e.g., US Dollar and JD Dinar. Additionally,
it affected the semi-annual disclosures
of banks, especially after evaluating the
currencies in US Dollar exchange value by the
end of July. The major indicators witnessed a
subtle decrease (2%) in the banks operating
assets in Palestine where the assets value
decreased from $20.7 billion in 2021 to $20.3
billion at the end of July 2022. The deposit
value also decreased by around $290 Million
(2%) during the same period. In the last year,
it reached $16.2 billion, compared to $16.5
billion at the end of the year before.
Moreover, the direct credit facilities
decreased by around $110 million (1%)
during the recent months where it reached
$10.2 billion, compared to $10.3 billion at
the end of July 2022. The cash distribution
facilitations according to the different
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economic sectors was as follow: The real
estate and construction sectors received
the highest share of facilitations where it
exceeded $2 billion of the total facilitations
(24%). The internal trade sector comes next
with a value of $1.7 billon of the facilitations
(21%).
The current issue of “Banks in Palestine”
magazine sheds the light on several topics
concerning the Palestinian economy in
general and the banking sector in particular.
The main article in this issue deals with
the cryptocurrencies and associated risks.
The “All People” section addresses the
Palestinians’ satisfactions with ATM services
in all territories. In addition, the magazine
sheds the light on the experiences of some
Palestinian banking gurus along with other
interesting topics.

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

The PDIC aims to ensure the rights of
depositors, enhance their confidence
in the Palestinian banking system,
raise the level of awareness and
banking culture, in particular about
the deposit insurance system, work to
promote a culture of risk management
in the banking sector, manage
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the compensation and liquidation
process efficiently and effectively,
and build an international network of
relationships with deposit insurance
institutions around the world, in order
to strengthen relations and exchange
experiences with such institutions.
The Palestine Deposit Insurance
Corporation is also considered a
cornerstone of the Palestinian financial
safety network, and a contributor
to the financial and banking stability
in Palestine, as well as a booster of
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confidence in the Palestinian banking
system.
The PDIC’s membership includes
all licensed banks in Palestine, both
Commercial and Islamic.
In light of the increasing number of
deposit accounts in licensed banks
in Palestine, the presence of this
corporation is important to achieve
safety for those depositors and
enhance their confidence in the
Palestinian banking system.

In the event of a decision by the
Palestine Monetary Authority to
liquidate any bank, the Palestine
Deposit Insurance Corporation
will compensate depositors with
the amount of the immediate
compensation limit of $20,000 or
its equivalent in other currencies
for each customer in a single bank
at the event of any bank liquidation.
Such compensation limit for each
depositor, is calculated based on the
consolidation of all the customer’s
insured deposits at the member bank,
including the due interest or returns
until the date of publication of the
decision to liquidate the member bank
in the Official Gazette. The procedures
to follow up on the remaining financial
compensation will continue according
to the law and the liquidation
procedures.
It is worth noting that member
banks are obligated to disclose their
membership in the PDIC according
to Article No. (13) Clause (2) of
the Palestine Deposit Insurance
Corporation Law, which states: “Each
member of the Palestine Deposit
Insurance Corporation is obligated
to inform their clients of their
membership in PDIC.” According to
International Association of Deposit
Insurers Principle No. (10) Of the
Core Principles and Compliance
Assessment: “Public Awareness:
In order to protect depositors and
contribute to financial stability, it
is essential that the public to be
informed on an ongoing basis about

the benefits and limitations of the
deposit insurance system.”
In addition, the PDIC periodically sets
indicators to measure the extent of
the achievement of its objectives.
Reviews and evaluations of the level of
achievement are carried out through
the formation of committees at the
level of the executive management
and the board of directors of the PDIC,
aiming to address any deviations that
may occur within the follow-up and
evaluation methodology and amend
the necessary adjustments.
On the other hand, the indicators
related to deposits and depositors
developed, the clients’ deposits
subject to the provisions of the PDIC
Law amounted to about $15,667.3
million at the end of 2021, compared
to $14,482.7 million at the end of
2020, with an increase of 8.18%.
Noting that such deposits belong to
about 2,171 thousand depositors, with
an average deposit value of $7,218
for the year 2021, compared to 1,797
thousand depositors and an average
deposit of $8,060 at the end of 2020.
The percentage of the total number
of depositors whose deposits are fully
insured at a coverage limit of $20,000
or its equivalent in other currencies,
reached 93.67% of the total number of
depositors whose deposits are subject
to the provisions of the Law at the end
of 2021.
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ﺣﻠﻮل ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
وﻣﺮﻧﺔ ﺧﺼﻴﺼ ﻟ ﻃﺒﺎء...

نحن في البنك العربي نتفهم احتياجاتك ومتطلباتك المصرفية كطبيب،
لهذا قمنا بتصميم باقة "طبيب  "plusالخاصة باألطباء لنتأكد بانك تحظى
بأقصى درجات االهتمام الشخصي والمزايا المصرفية المتنوعة التي تشمل:
برامج مصرفية خاصة تقدر وقتك وتقدم لك االهتمام الشخصي الذي
تستحقه
تسهيالت ائتمانية بمزايا منافسة
خدمات مصرفية رقمية متطورة إلنجاز معامالتك المصرفية في أي
وقت ومن أي مكان
مجموعة متكاملة من البطاقات بمزايا حصرية
حلول تأمينية شاملة لك ولعائلتك
خدمة مصرفية شخصية ترافقك عبر الحدود من خالل شبكة فروعنا
اإلقليمية مع برنامج "عربي بال حدود"

