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أكد أن إصدار عملة وطنية بحاجة لدراسة متأنية ومعمقة

محافظ سلطة النقد :أولويتنا تطبيق استراتيجية الشمول المالي
ومشروع التقاص اإللكتروني
كتب سائد أبو فرحة:
قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا ،إن تطبيق االستراتيجية الوطنية
للشمول المالي ،ومشروع التقاص االلكتروني ،يمثالن أبرز أولويات سلطة
النقد خالل العام الحالي ،مشددا في الوقت ذاته ،على «أن مسألة اصدار عملة
وطنية يجب أن يدرس بعناية ،وأن سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة
باتخاذ قرار بهذا الصدد».
وأثنى في حديث خاص لـ «األيام» ،على مؤشرات نمو القطاع المصرفي
وأدائه ،مبينا أن االرتقاء به يشكل حجر الزاوية في نشاط سلطة النقد.
وتابع :أظهرت مؤشرات األداء الخاصة بالمصارف العاملة في فلسطين
تطورًا متناميًا على مختلف الصعد ،فعلى مستوى االئتمان نمت التسهيالت
االئتمانية الممنوحة على أساس سنوي بنسبة  ،%16.8لتصل إلى نحو 8
مليارات دوالر ،توزعت على مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية ،كان

للقطاع الخاص النصيب األكبر منها حيث نمت التسهيالت المقدمة لهذا
القطاع بنسبة  %20.2خالل العام  ،2017لتصل إلى حوالي  6.6مليار دوالر،
مشكلة ما نسبته  %82من إجمالي محفظة التسهيالت ،كما تحسنت جودة
التسهيالت االئتمانية بشكل عام ،حيث لم تتجاوز الديون المتعثرة نسبة الـ
 %2.3من إجمالي محفظة التسهيالت.
وأضــاف :نمت ودائع العمالء على أساس سنوي بنسبة  ،%12.9لتصل
إلى حوالي  12مليار دوالر ،بينما وصلت نسبة االئتمان (اجمالي التسهيالت
المباشرة إلى ودائع العمالء) إلى  %67مقارنة بـ  %64.8في نهاية العام .2016
وأردف :زادت قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر ،من خالل تدعيم
رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة  ،%8ليصل الى حوالي 1.16
مليار دوالر ،إضافة إلى نمو صافي األرباح بنسبة  ،%16.3لتصل إلى حوالي
التتمة صفحة ٢٣

عزام الشوا
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حقــــــائــــق
وأرقـام
سلطة النقد مؤسسة عامة مستقلة ،مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات
النقدية والمصرفية ،لضمان سالمة القطاع المصرفي ،ونمو االقتصاد المحلي
بشكل متوازن ،وهدفها األساسي الحفاظ على االستقرار النقدي والمالي،
وتعزيز النمو االقتصادي المستدام ،وذلك من خالل:
•التنظيم الفاعل والشفاف ،واإلشراف على المصارف ومؤسسات
اإلقراض المتخصصة ،والصرافين العاملين في فلسطين.
•اإلشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة
عالية.
•رسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق االستقرار النقدي.
وهي تعمل بموجب قانون سلطة النقد رقم ( ،)2الصادر عن المجلس
التشريعي العام  ،1997وحدد استقالليتها ،إضافة إلى قانون المصارف رقم
( (9لعام .2010
رؤيتها:
أن تكون بنكًا مركزيًا حديثًا كامل الصالحيات لدولة فلسطين ،وأن
تكون قادرين على تحقيق اإلستقرار المالي والنقدي ،وإبقاء التضخم تحت
السيطرة ،كما تعمل سلطة النقد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام،
وتشجيع التكامل مع االقتصاد اإلقليمي والدولي.
رسالتها:
تهدف الى الحفاظ على االستقرار المالي ،عبر تطوير جهاز مصرفي
مستقر وآمن ،ونظام مدفوعات وطني فاعل ،وتحقيق الشمول المالي ،وتحقيق
االستقرار النقدي من خالل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
الحوكمة:
اهتمت سلطة النقد بالحوكمة في الجهاز المصرفي منذ إنشائها ،وذلك
بإصدار تعليمات تتعلق بالجوانب األساسية للحوكمة الجيدة ،ال سيما في
مجاالت التدقيق الداخلي والخارجي ،وتشكيل مجالس إدارة المصارف،
وغيرها من الجوانب األخرى.

عن سلطة النقد
الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى نهاية كانون األول 2017
البنوك المرخصة 15( :بنكا)
البنوك المحلية التجارية
بنك فلسطين م.ع.م ،بنك االستثمار الفلسطيني ،بنك القدس ،البنك
الوطني.
البنوك المحلية اإلسالمية
البنك اإلسالمي العربي ،البنك اإلسالمي الفلسطيني ،مصرف الصفا.
البنوك التجارية الوافدة

مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال الشهري
بلغ مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال لشهر شباط الماضي في الضفة
4ر 12نقطة ،مقابل – 4ر 35نقطة في القطاع.
سلطة النقد تحقق االستقرار المالي من خالل:
الرقابة الفاعلة على الجهات الخاضعة لرقابتها:

بنك القاهرة عمان ،البنك العربي ،البنك األردني الكويتي ،البنك األهلي
األردني ،بنك األردن ،البنك العقاري المصري العربي ،بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل ،البنك التجاري األردني.
مؤشرات الجهاز المصرفي الفلسطيني:
•بلغ اجمالي الودائع 1ر 13مليار دوالر.
•بلغ إجمالي محفظة االئتمان  8مليار دوالر.
•بلغ صافي األصول 5ر 15مليار دوالر.
•عدد العاملين في الجهاز المصرفي في الربع الثالث  2016هو 6692
موظفًا.
•عدد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في الضفة وقطاع غزة في
نهاية العام ،2017هو .337
• 80موظفًا حصلوا على شهادة متخصص في مكافحة غسل األموال
« »PAMLAمن المعهد المصرفي الفلسطيني.
• 184موظفًا حصلوا على تدريب كشف التزييف ،والتزوير من
المعهد.

•المصارف.
•مؤسسات اإلقراض المتخصصة.
•الصرافين.
ضبط السوق والشمول المالي:
•مكتب المعلومات االئتمانية.
•التصنيف االئتماني.
•التوعية المالية.
•نظام الشيكات المعادة (نشام).
بنية تحتية للمدفوعات ،متطورة وآمنة لتنفيذ :المدفوعات اإلجمالية
ومدفوعات التجزئة.
االصدارات:
التقارير السنوية:
تقرير سلطة النقد السنوي ،تقرير االستقرار المالي ،التنبؤات االقتصادية.
التقارير الربعية:

Banks operating in Palestine
Financial Indicators
()Values in US$

محطات رئيسة
• 1994تأسست سلطة النقد بموجب مرسوم رئاسي رقم (.)184
• 1997صدور قانون سلطة النقد رقم ( )2عن المجلس التشريعي.
• 2007صدور قانون مكافحة غسل األموال.
• 2008اطالق نظام المعلومات االئتماني.
• 2008صدور مرسوم رئاسي بقانون ترخيص ومراقبة مهنة الصرافة.
• 2010إنشاء نظام المدفوعات الوطني.
• 2010صدور قانون المصارف.
• 2010اطالق نظام الشيكات المعادة (نشام).
• 2011إنشاء دائرة انضباط السوق.
• 2011انشاء قاعة استقبال الجمهور.
• 2011اطالق نظام التسوية اإلجمالية (براق).
• 2011صــدور مرسوم رئاسي بقانون ترخيص ومراقبة مؤسسات
االقراض المتخصصة.
• 2012اطالق برنامج حساب أساسي لكل مواطن.
• 2012صدور قانون تسوية المدفوعات الوطني.
• 2013اطالق رقم الحساب المصرفي الدولي (االيبان).
• 2013انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
• 2014اطالق نظام المقاصة اآللي.
• 2014اطالق المفتاح العام للبنية التحتية.
• 2015اطالق نظام المفتاح الوطني (.)194
• 2015اطالق نظام ادارة المعلومات الخاصة بسلطة النقد (.)MIS
• 2015اطالق نظام ادارة المعلومات الجغرافية الخاصة بسلطة النقد
(.)GIS

•بلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة  6مؤسسات مرخصة.
•بلغ عدد فروع مؤسسات اإلقراض المتخصصة  84فرعا.
• 292صرافا مرخصا.
•نسبة التعثر في المحفظة االئتمانية 3ر.%2

2018/1/31
15,521,873,147
1,157,692,220
1,913,686,493
15,384,683
12,014,498,134
13,130,253,550
8,128,756,142
8,021,182,103
107,574,039
%67.7
15
338
2017/12/31
184,389,544
%2.30
%58.02

Item
Net Assets
Paid up Capital
Owners Equity
Net Income
Customer Deposits
Total Deposits
Direct Gross Credit
Direct Net Credit
Loan Loss Provision
Credit Ratio
() Direct Gross Credit / Customer Deposits
Number of Banks
Number of Branches
)Item (Quarterly Basis
Non-Performing Loans
Non performing Loans/ Direct Gross loans
Coverage ratio
()Loan Loss Provision/ Non Performing Loans

المراقب االقتصادي ،تقرير التضخم ،تقرير التطورات االقتصادية ،تقرير
التطورات السيولة المحلية ،تقريراألسواق العالمية ،النشرة االحصائية
الربعية ،استدامة مالية الحكومة والدين الحكومي ،ميزان المدفوعات ،مسح
االستثمار األجنبي المباشر ،تقرير االستدامة الخارجية ،التنبؤات االقتصادية
الربعية ،مجلة «المرساة».
التقارير الشهرية:
مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال.
فعاليات سنوية:
 16آذار من كل عام ،األسبوع المصرفي لألطفال والشبان.
المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي السنوي.
االنجازات على الصعيد الدولي:
•العام  ،2014حصلت سلطة النقد على جائظة أفضل فعالية تم
تنظيمها في منطقة الشرق األوســط وشمال افريقيا ،لتعزيز
الوعي المالي لدى شريحة األطفال والشبان ،وتصدر عن المؤسسة
المالية العالمية لتعزيز الوعي المالي لألطفال والشبان ،ومقرها في
العاصمة الهولندية «امستردام».
•العام  ،2016إشادة البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي بدور سلطة
النقد ،في إدارة وتنظيم القطاع المصرفي ،خاصة في ظل األزمات.
•العام  ،2016نالت سلطة النقد الجائزة العالمية (،)SAG AWARD
المقدمة من قبل شركة ( )ESRIاألميركية الرائدة على مستوى
العالم في مجال نظم المعلومات.
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أرباحه العام الماضي زادت بنسبة 29ر %15عن العام 2016

«اإلسالمي الفلسطيني» ...تقدم ملموس
في كافة المؤشرات وتوجه نحو تعميق حضور التكنولوجيا
رام الله – تقدم مــؤشــرات األداء المختلفة المرتبطة بالبنك اإلسالمي
الفلسطيني ،حيثيات الفتة إلى حد كبير ،حول قدرته على النمو ،وتحقيق نتائج
مميزة ال سيما على الصعيد المالي ،وال أدل على ذلك من وصول أرباحه بعد الضريبة
العام الماضي إلى 53ر 14مليون دوالر ،وبنسبة تغير 29ر %15عن العام .2016
ويلفت مدير عام البنك بيان قاسم ،إلى نجاح البنك في تحقيق إنجازات
متنوعة خالل العام الماضي ،انسجاما مع استراتيجيته لألعوام ( ،)2020-2017ال
سيما فيما يتصل بتحديث منظومة الخدمات االلكترونية الخاصة بالبنك ،حيث
يشير إلى تعاقد البنك مع شركة «أوراكل» لشراء نظام بنكي جديد عصري ،يساعد
على مركزية العمليات ،ما سيسهل على العمالء القيام بعملياتهم المصرفية
األساسية بشكل أسهل ،إضافة إلى اتاحته المجال لتصميم منتجات جديدة
تخدمهم.
كما يلفت قاسم إلى قيام البنك بتحديث منصات الخدمات االلكترونية،
ما تجلى في إعادة اطالق موقع البنك ،وكذلك الحال بالنسبة لخدمة االنترنت
البنكي بعد اجراء تحديث كامل عليها ،واطالق خدمة «الموبايل البنكي» ،وخدمة
الـ ( )Chatbotعبر موقع «فيس بوك» ،ليكون البنك األول في فلسطين في اطالق
هذه الخدمة.
كما قام البنك بإطالق خدمات وبرامج تمويل جديدة تميز بها على المستويين
الداخلي والخارجي ،أهمها خدمة تأجير المنافع ،والتخصص في تمويل الرسوم
التعليمية بنفس السعر النقدي المعلن لدى الجهة التعليمية ،بما يشمل كافة
مراحل التعليم المدرسي والجامعي وحتى الدراسات العليا ،وتمويل أقساط
التعليم للفصل أو السنة الدراسية لمدة تصل إلى  12شهرا أو حسب الرغبة.
كذلك فقد وقع البنك اتفاقية مع شركة «ماستر كارد» ،بالتالي بات عضوا
أساسيا قادرا على اصدار البطاقات االئتمانية ،ما يعني خدمات مصرفية أفضل
للعمالء.
وبموازاة ذلك ،واصل البنك سياسته التوسعية ،عبر فتح فروع ومكاتب
جديدة ،ليصل عددها إلى  36فرعا ومكتبا نهاية العام الماضي ،عدا عن رفع

رأسماله ليصل إلى  69مليون دوالر ،وتوزيعه أرباحا نقدية بلغت نسبتها 5ر%8
من القيمة االسمية للسهم الواحد.
ويردف :نتائجنا المالية العام الماضي جاءت وفق خططنا ،اذ حافظنا على
نسبة نمو مرتفعة ،بالتالي فمن ناحية العائد على االستثمار واألصول ،والزيادة
في األرباح ال نزال على قمة الهرم.
وهو يعزو نجاحات البنك على الصعيد المالي ،إلى ثقة العمالء المتنامية
بالبنك ،العتبارات مختلفة من ضمنها االستراتيجية السليمة المعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة ،وما يرتبط بها من خطط وآليات قابلة للتطبيق ،عالوة على تميز
فريق عمل البنك وتفانيه ،إضافة إلى الدور الذي تقوم به اإلدارة التنفيذية،
مضيفا «نحن نؤمن بأن التنافس يجب أال يكون على األسعار بل على الخدمة،
بالتالي فنحن نحرص على أن نكون دوما عند حسن ظن العميل».
وبالنسبة ألولويات البنك خالل  ،2018فإنه يحددها في االستمرار في تحقيق
استراتيجية البنك ،عالوة على رفع رأسمال البنك ،والبدء في عملية تطبيق النظام
البنكي الجديد ،واتمام تحديث قاعدة بيانات عمالء البنك عبر حملة تحديث
البيانات ،وتعظيم أرباح البنك والمساهمين ،وتعزيز الشراكات محليا ودوليا
ألغراض تقديم خدمات غير مباشرة لجمهور المتعاملين ،وألغراض تعزيز الفرص
االستثمارية للبنك.
ويبين أن تلمس التغيير في النظام البنكي من قبل الجمهور ،سيكون خالل
العام المقبل ،الفتا إلى أن ذلك سينعكس في توفير خدمات شاملة ومتكاملة
للعمالء سواء من خالل الفروع ،أو عبر منظومة الخدمات االلكترونية المتاحة من
قبل البنك.
وإذا كان النجاح في الشق المالي أحد عناصر تميز البنك ،فإن للمسؤولية
المجتمعية حيزا كبيرا ضمن سجل النجاح.
وفي هذا السياق ،يقول قاسم :المسؤولية المجتمعية لدينا تدار من أعلى
المستويات ،وتحديدا عبر لجنة مشتركة من مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،ما
يجسد مدى عناية مجلس ادارة البنك بهذا الملف الحيوي.

أوﺳﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

islamicbank.ps

ويستدرك :بفضل متابعة
مجلس اإلدارة ،حــدث تطور
كبير عــلــى نــمــط عملنا في
مجال المسؤولية المجتمعية
خالل السنوات األخيرة ،ونحن
نعنى عبر برامجنا للمسؤولية
المجتمعية بقطاعي الصحة
والــتــعــلــيــم ،إضـــافـــة إلــى
األشخاص ذوي اإلعاقة ،انطالقا
من رؤيــة تقوم على تقديم
دعــم يعود بتغيير حقيقي،
إلحداث أثر إيجابي ومستدام
على الفئة المستهدفة.
بيان قاسم
ويتابع :نحن نفخر باآلثار
اإليجابية البالغة للعديد من
مساهماتنا في مجال المسؤولية المجتمعية على المواطنين ،مثل دعمنا إنشاء
ثالث محطات تحلية للمياه في قطاع غزة ،ونحن بصدد إنشاء محطة رابعة أيضا.
كما يلفت إلى دعم البنك للجمعيات التي تعنى بالفئات األقل حظا مثل
األيتام ،والفقراء وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة.
وال يغفل البنك عن تخصيص جانب من مسؤوليته المجتمعية للمدينة
المقدسة ،بالتالي فقد ساهم مثال في اعادة تشغيل تكية البلدة القديمة في
القدس ،وتقديم الدعم المالي لعدد من المؤسسات المقدسية ،من ضمنها مدارس
«دار الفتاة الالجئة» ،و»رياض األقصى» وعمل على ترميم مدرسة النهضة (أ).
وهو يشيد بالعالقة القائمة مع سلطة النقد ،مبينا أن السياسات والتعليمات
التي تصدرها تقوم على أفضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي،
وبالتالي تنعكس إيجابا على واقع ومتانة هذا القطاع.
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تصدر قائمة البنوك في فل

جمال الحوراني :البنك العربي
القطاع المصرفي يتطور بش
رام الله – تبرز األرقـــام والمعطيات
الخاصة بأداء ومبادرات وأنشطة البنك
العربي ،مالمح استثنائية من سجل إنجاز
هذه المؤسسة العريقة ،التي تحرص
طــوال الــوقــت على اح ــراز نجاحات في
كافة الميادين وتقديم أفضل نموذج
في مجال العمل المصرفي ،ما خولها
ألن تصبح واحــدة من أكبر المؤسسات
المصرفية محليا واقليميا ،وقد ارتأت
“األيــام” ،أن تضع في متناول قرائها،
هــذا اللقاء الــذي انفردت به مع مدير
منطقة وفروع فلسطين في البنك جمال
الحوراني ،ليقدم حيثيات مفصلة عن
نجاحات البنك العام الماضي ،وأولوياته
للعام الحالي ،عدا خالصة رؤيته للعديد
من المحاور المتصلة بالقطاع المصرفي،
وكيفية النهوض به ،وفيما يلي نص
اللقاء:
س :ما أبرز انجازات البنك خالل العام الماضي؟
ج :تشير كافة النسب والمؤشرات المالية
الى أن البنك العربي – فلسطين ،حقق أداءًا قويًا
خالل العام  ،2017وتصدر قائمة البنوك في
تحقيق األرباح ،حيث نمت األرباح الصافية بعد
الضرائب بنسبة  % 25حيث بلغت  59مليون
دوالر في نهاية  2017مقارنة مع  47مليون دوالر
في نهاية العام  ،2016كما حقق البنك نموا في
صافي األرباح التشغيلية بنسبة  ،%16بفضل
النمو في صافي الفوائد والعموالت المتأتية
من األعمال البنكية الرئيسة ،وبذلك حقق البنك
نموا الفتا في العائد على حقوق الملكية حيث
بلغت % 20في نهاية العام  2017مقارنة مع
 % 17في العام . 2016
كذلك استطاع البنك تعزيز قاعدة رأس المال
لديه ،وبلغت  238مليون دوالر كما في كانون
االول  2017وبنسبة نمو بلغت  % 9عن العام
 ،2016حيث تظهر النتائج نجاح استراتيجية
عمل البنك في فلسطين ،من حيث توسيع
نشاطاته ،وتعزيز حصته السوقية من أنشطة
األعمال كافة.
كما حقق البنك نموًا في صافي محفظة
التسهيالت االئتمانية بنسبة  ،% 18لتصل
إلى  1.785مليار دوالر ،مقارنة مع  1.512مليار
دوالر كما في  31كانون االول العام  ،2016مع
الحفاظ على جودة المحفظة االئتمانية ،حيث

جمال الحوراني

بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض
 %1.5في العام  ،2017وهي االقــل في القطاع
المصرفي الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر ،حقق البنك العربي نموا في
ودائع المعتمدين بنسبة  ،% 3حيث تخطت حاجز
الـ  3مليارات دوالر ،حيث بلغت ودائع المعتمدين
 3.027مليار دوالر في العام  ،2017بينما بلغت
 2.942مليار دوالر في العام .2016
وقد قدم البنك العربي ،مجموعة متكاملة من
الخدمات والعروض والحمالت التي صممت بعناية
فائقة ،لتلبية االحتياجات المصرفية لمختلف
الفئات بالشكل الذي يكفل راحتهم ،ويوفر وقتهم
وجهدهم ويناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم،
وتتواصل عــروض وحمالت البنك ،لتشكل قيمة
إضافية ونقلة نوعيه في حياة المعتمدين.
وبموازاة ذلك ،اطلق البنك عدة حمالت وعروض
خالل العام  ،2017شملت هدايا خاصة على قروض
السكن ،وحمالت خاصة على قروض السيارات.
كما استمر البنك بتقديم الجوائز الخاصة

ببرنامجي “شباب” ،و”جيل العربي” ،التي شملت
رحالت مدفوعة التكاليف إلى عالم “فيراري – أبو
ظبي” في دولة اإلمارات لمعتمدي برنامج “شباب”،
وكذلك رحالت إلى “يــورو ديزني” في العاصمة
الفرنسية “باريس” لمعتمدي “جيل العربي”.
وأطلق البنك العربي خالل العام  ،2017العديد
من العروض والخدمات الخاصة ببطاقات “فيزا
البنك العربي” االئتمانية ،وشملت تقديم جوائز
قيمة منها رحالت سفر ،ومكافآت نقدية ،وإضافة
نقاط مجانية ،وخصومات متنوعة من عدة محال
تجارية محلية وعالمية ،إلى جانب خدمة “التسديد
المريح  ،”EPPالتي تمكن المعتمدين من تسديد
ثمن مشترياتهم عبر الفيزا بأقساط ميسرة ومريحة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي
االئتمانية ،تمنح حامليها مجموعة من المزايا من
بينها ،القبول الواسع محليا وعالميا ،إضافة إلى
برنامج “مكافآت العربي” ،وبرنامج “التسديد
المريح” ،إلى جانب إمكانية الوصول إلى حسابات
البطاقات االئتمانية بمنتهى السهولة وفي أي

وقت ،عن طريق تطبيق “عربي موبايل” ،والخدمة
المصرفية عبر اإلنترنت “عربي أون الين” ،والخدمة
المصرفية الهاتفية “هال عربي”.
كما تم توفير إمكانية استبدال نقاط بطاقات
الفيزا االئتمانية بشكل فوري بمبالغ نقدية في
البطاقة ،وتحديث خدمة “عربي اون الين” ،لتظهر
تصميم الخدمة حسب تصنيف حساب المعتمد.
وإن البنك العربي يحرص على تقديم منظومة
متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية مجانًا،
ودون عمولة اشتراك ،لما فيها من سهولة ويسر
على المعتمدين تسهل أعمالهم ،وتمكنهم من
اجراء كافة العمليات البنكية على حساباتهم في اي
وقت ومن اي مكان ،حيث تعتبر الخدمات المصرفية
الرقمية ،أحد أهم االستراتيجيات التي يتبناها
البنك ،لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وقد تعددت الخطوات التي تم تنفيذها خالل
العام  2017من ضمنها ما يلي:
 - 1تحديث شبكة الصرافات اآللية :اذ قام البنك
بتعزيز شبكة الصرافات اآللية ،لتصل الى 104
صرافات ،حيث تم استبدال عدد من الصرافات
اآللية بصرافات ذات جودة عالية حديثة وسريعة،
كما قام بتحديث كافة أنظمة التشغيل الخاصة
بخدمة هــذه الصرافات ،لتظهر بحلة جديدة
للجمهور وبطريقة عملية سريعة وبسيطة جدا،
حيث تم تخصيص تصاميم جديدة لتتناسب
مع تصنيف حساب المعتمد (إيليت ،بريميوم،
شباب).
كما تمت إضافة خدمات جديدة عليها من بينها
خدمة “السحب السريع” ،وتغيير الرقم السري
لبطاقة الفيزا االئتمانية ،واإليداع النقدي الفوري
في بطاقة الفيزا االئتمانية ،وكذلك إظهار أرصدة
الحسابات المضافة على البطاقة ،للتسهيل على
المعتمد باختيار الحساب المتوفر فيه رصيد،
ما اقترن أيضا بتحديث خاصية اإليداع النقدي،
التي تمكن المعتمدين من إضافة أوراق نقدية
عند حركات اإليداع ،ما يساعد المعتمد على إنجاز
حركة اإليداع بسرعة.
 - 2استبدال بطاقات الفيزا إلكترون ،اذ ضمن
اهتمامات البنك بتقديم األفضل لمعتمديه،
تم استكمال مشروع استبدال كافة بطاقات
“الفيزا إلكترون” القديمة ،ببطاقات تحتوي على
الشريحة الذكية ،لتوفير مستوى أعلى من األمان
للمعتمدين.
 - 3تطوير الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت ،اذ
يعتبر البنك العربي الريادي في تقديم الخدمات
المصرفية الرقمية ،ويستمر في إدخال التطوير
والتحسين وإضافة الخدمات الجديدة ،وبهذا
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لسطين على صعيد األرباح

ً
ي حقق أداء قويًا خالل 2017
شكل الفت رغم التحديات
الصدد فقد أطلق البنك عدة خدمات وتحديثات
على الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت ،أهمها إطالق
خدمة عربي أكسس (ِ ،)Arabi Accessالتي تربط
كافة حسابات المعتمد (إيليت وبريميوم) من عدة
دول (فلسطين ،األردن ،مصر ،لبنان ،اإلمارات ،قطر،
البحرين) ضمن شاشة واحدة ،وتمكنه من التعامل
معها ،وكأنها حساب واحد من حيث االستعالم
والتحويل فيما بينها بشكل فوري ودون عموالت.
كما عزز البنك خدمة الشحن الفوري للهاتف
الخلوي مسبق الــدفــع ،مــن خــال ادراج الشحن
لمشتركي “الوطنية موبايل” ،حيث اصبحت الخدمة
تشمل مشغلي الخدمات الخلوية في فلسطين
“جــوال” ،و”الوطنية موبايل” ،كما أصبح بإمكان
مشتركي هذه الشركات شحن الرصيد من خالل
بطاقاتهم االئتمانية أيضا عدا عن حساباتهم.
وجرت إضافة خاصية ربط ودائع المعتمدين ،من
خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت ،دون الحاجة
لزيارة الفرع او توقيع طلبات ورقية.
وقد تميز البنك العربي خالل العام المنصرم،
بحصوله على العديد من الجوائز وشهادات التقدير
المختلفة من جهات عالمية مرموقة ،كان من أبرزها
جائزة بنك العام في الشرق األوســط  2017من
مجلة (ذا بانكر  ،)The Banker-التابعة لمجموعة
الفايننشال تايمز العالمية ومقرها في العاصمة
البريطانية “لندن” ،وكذلك جائزة أفضل بنك في
الشرق األوسط للعام  2017من كل من مجلة (غلوبال
فاينانس )Global Finance-في “نيويورك”
األميركية ،واتحاد المصارف العربية.
س -ما هي أولويات البنك خالل العام الحالي؟.
ج :تعزيز حصة البنك السوقية في فلسطين
من خــال استقطاب الــودائــع المصرفية بكافة
انواعها من الحسابات الجارية والتوفير واالجل،
حيث برهن البنك تاريخيا انه يتمتع بثقة راسخة
من قبل المودعين انطالقًا من سياسته الحصيفة،
باالحتفاظ بنسب سيولة عالية ،علما أن البنك يوفر
برامج تشمل كافة الفئات بدءا من “جيل العربي”،
و”شباب” ،و”اصحاب الرواتب” ،و”عربي بريميوم”،
ومعتمدي “إيليت”.
كما يسعى البنك الى تعزيز حصته السوقية
في التسهيالت المصرفية لقطاعات األعمال،
خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من
اثر ايجابي على خفض مستويات البطالة ،وتعزيز
االقتصاد الفلسطيني ،وتشجيع مشاريع الطاقة
المتجددة والنظيفة ،كما سيستمر البنك بتقديم
المنتجات المصرفية لألفراد ،من قروض السكن
والسيارات ،والقروض الشخصية ،بمزايا تناسب

احتياجات المعتمدين.
ويقوم البنك وبشكل مستمر ،بتحديث أنظمة
الحاسوب واالتصاالت الخاصة به ،والتي تعزز ريادته
في اطالق الخدمات الرقمية المتطورة ،وتناسب
الجيل الجديد وأسلوب حياته ،وتمكنه من التعامل
مع أموره المصرفية ضمن متطلبات العصر ،حيث
يعزز البنك من الخدمات عبر الموبايل ،واالنترنت
البنكي لألفراد والشركات ،وخدمات الهاتف البنكي
على مدار الـ  24ساعة ،اضافة الى خدمات كثيرة
قادمة.
وسيقوم البنك بتعزيز شبكة الفروع والصرافات
اآللية وتحديثها وادخال خدمات متطورة للصرافات
اآللية.
س -ما طبيعية دور البنك في مجال المسؤولية
االجتماعية في فلسطين ،والقطاعات التي يعنى
بها؟.
ج :يعمل البنك العربي على برنامج متكامل
للمسؤولية المجتمعية ،وهو برنامج “معا” ،الذي
يهتم بالتركيز على أربعة مجاالت رئيسة ،تشمل:
الصحة ،والتعليم ،وحماية البيئة ،ومكافحة الفقر،
ويــحــرص البنك على التعاون مــع مجموعة من
المؤسسات غير الهادفة للربح ،من خالل تطوير
وتطبيق العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية،
التي تتناغم مع توجهات البنك االستراتيجية
لالستدامة.
وقد جدد البنك دعمه لبرنامج “تحسين البيئة
المدرسية” للسنة الرابعة على التوالي ،بالتعاون
مع مؤسسة “إنجاز فلسطين” ،لصيانة وتجديد 5
مدارس حكومية ،ليصل بذلك عدد المدارس التي
شملها البرنامج إلى  18مدرسة بكلفة إجمالية
وصلت إلى  550,000ألف دوالر.
وقــدم البنك دعما لمركز “ط ــوارئ بني زيد
الصحي” شمال غرب رام الله ،الذي هو المركز الوحيد
في المنطقة ،ويخدم  10قرى وبلدات محيطة.
ويهتم البنك العربي اهتماما خاصا بدعم ذوي
االحتياجات الخاصة ،من خالل توفير كافة سبل
الراحة والسهولة لعملية وصولهم إلى الفروع،
وتقديم الخدمة المصرفية لهم بكل سهولة ويسر،
ودون تحمل أية مشقة أو عناء.
كما جدد البنك دعمه لبرنامج “التأهيل الشامل
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة” في مركز
“األميرة بسمة” في القدس ،وشــارك معهم في
العديد من النشاطات الترفيهية.
وقــدم البنك عــددا مــن الحقائب المدرسية
المجهزة بالقرطاسية لألطفال األقل حظا ،ضمن
حملة العودة إلى المدارس.

وضمن اهتماماته بالحفاظ على البيئة ،ساهم
البنك العربي بشكل فاعل في زيادة رقعة المساحات
الخضراء في عدد من الحدائق العامة ،والمحميات
الطبيعية ،حيث قام البنك بمشاركة موظفيه بزراعة
أكثر من  1000شتله حرجية.
كما قام البنك بتنفيذ العديد من برامج “بناء
القدرات” سواء للمؤسسات غير الهادفة للربح ،أو
طلبة الجامعات ،من خالل برامج تدريبية ،تهدف
إلى بناء القدرات الوظيفية والتقنية والسلوكية،
بشكل يسهم في تحقيق األثر اإليجابي ،ويعزز من
أداء ودور هذه المؤسسات والطلبة في المجتمع.
ويشجع البنك العربي موظفيه على التطوع
بوقتهم وجهدهم ،وخبراتهم للمشاركة الفاعلة
بنشاطات ومبادرات طوعية ،تتناسب مع رؤية البنك
والمجاالت الرئيسية األربعة لبرنامج “معا” ،حيث
شارك خالل العام  2017حوالي  217موظفا في
ساعات عمل طوعية إجمالية قدرها  338ساعة.
س -كيف تنظرون لدور الجهات اإلشرافية وتحديدا
سلطة النقد؟.
ج :يتطور عمل الجهات اإلشرافية باستمرار،
نظرا للمتطلبات والتطورات المحلية والعالمية التي
تتطور وتتزايد بشكل مستمر ،ما يتطلب التكامل
ما بين دور البنك وسلطة النقد ،التي تقوم بدورها
االشرافي والتنظيمي والرقابي بشكل فاعل وعلى
اكمل وجه ،ويلتزم البنك العربي بكافة التعليمات
الرقابية الصادرة عن الجهات ذات االختصاص،
كما يشارك في كافة المشاورات واللقاءات التي
تتم بهدف االرتــقــاء بالعمل المصرفي ،ويقدم
المالحظات والتوصيات حيثما يلزم من واقع خبرته
المصرفية.
س -مــا تقييمكم لــواقــع القطاع المصرفي في
فلسطين؟
ج :يتطور القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل
الفت ويظهر ذلك من خالل نمو مؤشرات األداء ،كما
يعزز من انتشاره الجغرافي ومن تقديم الخدمات
لكافة القطاعات االقتصادية ،كما يعمل جاهدًا
لتحقيق االشتمال المالي ،والوصول الى كافة فئات
وأفراد المجتمع.
ويظهر ذلك جليا من خالل النظر الى الزيادة في
حجم الودائع والتسهيالت والفروع والعمالء بشكل
سنوي ،وبنسب نمو جيدة جدا ،وإن أحد أهم أسباب
ذلك ،هو عمل البنوك في ظل بيئة تنافسية كاملة،
ما يعود بالنفع على العمالء واالقتصاد بشكل كلي.
وتــواجــه البنوك فــي فلسطين العديد من
التحديات ،منها ما يخص السوق الفلسطينية

وطبيعتها ،مثل غياب عملة وطنية ،ما يجعل
تعرض البنوك واالقتصاد بشكل عام لمخاطر
وتحديات عمالت دول اخرى ترتبط اسعارها
واسعار فوائدها ببلدانها ،وليس باالقتصاد
المحلي ،وتحديات اخرى عالمية وجديدة ،ترتبط
بمتطلبات العصر ،خاصة الرقمنة والمخاطر
المتعددة المرتبطة بها ،وتحتاج الى استثمارات
كبيرة في مجال االمــن االلكتروني ،واجــراءات
مكافحة غسل االم ــوال والجريمة ،والحد من
المخاطر.
وتعتبر الخدمات المالية التي تقدمها
البنوك عامال مهما في تطوير ونمو االقتصاد
الفلسطيني ،وتساهم بشكل فاعل في تشجيع
فرص االستثمار ،من خالل التسهيالت الممنوحة
سواء لألفراد أو المؤسسات ،وتوفير التمويل
الالزم للمشاريع االستثمارية ،األمر الذي يعكس
نوعا من االستقرار المالي في المنطقة ،ويساهم
بشكل مباشر أوغير مباشر في تحسين بيئة
االستثمار ،وإيجاد فرص عمل.
س -كيف يمكن النهوض بدور هذا القطاع أكثر
فأكثر في دفع عجلة النشاط االقتصادي في
فلسطين؟.
ج :إن دفع عجلة النشاط االقتصادي يحتاج
الى تضافر كافة الجهود من جانب الحكومة،
والقطاع الخاص ،وتحتاج الى دعم دولي نظرا
للوضع الخاص في فلسطين ،وتقوم البنوك
بدورها الكامل في توفير التمويل ألي مشاريع
ذات جـــدوى ،كما تحفز االقتصاد مــن خالل
التسهيالت لألفراد ،ما يضخ أمواال في الدورة
االقتصادية ويمكن من تحفيزها.
وإن قــيــام الحكومة بــخــطــوات تحفيزية
لالقتصاد ،ووجــود موازنة تطويرية ،ووجــود
دعم دولي ،يحفز القطاعات االقتصادية على
العمل واالستثمار ،كما يحسن من العوائد
عليه ،ويجعل منه مجديا ،ما يشجع البنوك على
المشاركة والتمويل.
كما يتطلب األمــر اتخاذ خطوات عديدة،
باإلسراع في تسجيل وفرز االراضي ،ما يعزز من
الضمانات المستوفاة ويوسع قاعدة التمويل،
كما أن تحسين البيئة التكنولوجية خاصة
االتصاالت ،يمكن من تطبيق وتوفير الخدمات
المصرفية الرقمية ،ويسهل عملية االنتقال
باالقتصاد الى الرقمي بدال من النقدي حاليا،
وهــذا كله يلزمه بيئة قانونية تواكب هذه
التطورات ،إضافة إلى اجــراءات تقاض فاعلة
وسريعة تمكن من تحصيل الحقوق.
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سلط الضوء على إنجازات “القاهرة عمان” وخططه التطويرية

جــوزيــف نسناس :لدينا قطاع مصرفي متماسك
يــشــكــل رافـــعـــة أس ــاس ــي ــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي
رام الله – قال نائب المدير العام ،المدير اإلقليمي
قطاع
لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس“ ،لدينا
ٍ
مصرفي متماسكُ ،يشكل رافعة أساسية من روافع
ٍ
اقتصادنا الوطني ،ويحظى بمؤشرات اقتصادية
واعـــدة ،تجلت بوتيرة النمو المتصاعدة ،والمالءة
المالية المتنامية ،التي كفلت له الثقة ،ليس فقط
من قبل المواطنين فحسب ،بل والبنوك العالمية،
وقدم للسوق الفلسطينية ،منتجات وخدمات مصرفية
تلبي احتياجاته ،متماشيا مع كافة القوانين واألعراف
الدولية”.
ورأى نسناس ،وهــو رئيس جمعية البنوك ،أنه
“كلما ازدادت متانة القطاع المصرفي ،كلما ازدادت
اسهاماته في دفع عجلة النشاط االقتصادي قدما،
بالتالي فإن استمرار التزام القطاع المصرفي بتطبيق
أفضل المعايير الدولية ،واالستمرار في الحفاظ على
جودة المحافظ االئتمانية ،اضافة الى زيادة القدرة
على استقطاب الودائع طويلة األجل ،من خالل تطوير
خدمات ومنتجات خاصة لهذه الودائع ،وتطبيق أفضل
الممارسات الدولية الخاصة بمعايير االلتزام ومكافحة
غسيل االمــوال ،جميع هذه العناصر ،ستسهم في
تدعيم القطاع المصرفي وزيــادة قدرته على النمو،
بالتالي التأثير إيجابا على النشاط االقتصادي في
فلسطين”.
وفيما يتعلق بأبرز انــجــازات البنك خــال العام
الماضي ،ال سيما فيما يتعلق بالشق المالي ،قال:
إن أبــرز إنجازات وأنشطة البنك خالل العام ،2017
تندرج ضمن توسع نشاط البنك في منح التسهيالت
االئتمانية خاصة لفئة األفــراد ،واستقطاب المزيد
من ودائــع العمالء للمواءمة ما بين مصادر األمــوال
واستخدامات األموال للبنك ،بما يتوافق مع الممارسات
المصرفية الفضلى ،والذي أدى بدوره إلى نمو إيجابي
في محفظة التسهيالت وودائع العمالء ،ضمن مؤشرات
ايجابية بحسب ما هو مخطط له خالل العام ،األمر الذي
كان له أيضًا األثر اإليجابي على صافي ربحية البنك.
وأردف :بخصوص النتائج المالية للعام الماضي
حسب البيانات المالية الموحدة لبنك القاهرة عمان-
فلسطين للسنة المنتهية في  31كانون االول ،2017
فقد ارتفعت صافي اإليرادات التشغيلية للبنك بنسبة
2ر ،%4لتصبح 33ر 28مليون دينار ،كما ارتفع صافي
الربح بعد الضريبة بنسبة 6ر %2ليصبح 1ر 6مليون
دينار.
ومضى نسناس قائال :ارتفعت صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة للبنك بنسبة  ،%27لتصبح بحدود
57ر 343مليون دينار للعام  2017مقارنة مع مبلغ
76ر 270مليون دينار خالل العام السابق ،كما ارتفع
إجمالي ودائع عمالء البنك بنسبة 5ر %7لتصبح بحدود
5ر 509مليون دينار للعام  ،2017مقارنة مع مبلغ
15ر 474مليون دينار خالل العام السابق.
وبالنسبة ألولويات البنك خالل العام الحالي ،أشار
إلى أنها تتلخص في االستمرار في تطبيق الخطة
االستراتيجية للبنك ،والتركيز على الحفاظ على نسب
الربحية العالية والنمو في الربحية ،والتوسع في
التسهيالت االئتمانية ،والحفاظ على الريادة في قطاع
األفــراد ،وزيادة الحصة السوقية من خالل استقطاب
عمالء جدد ،وتحسين كفاءة التشغيل ،وخفض كلفة

جوزيف نسناس

العمليات لتتناغم مع االيــرادات ،اضافة الى التركيز
على خدمة العمالء ،وتحسين جودة الخدمات وابتكار
منتجات وخدمات منافسة ،وانشاء قنوات الكترونية
جديدة لتوفير الخدمة ،ومواصلة تطبيق سياسات
حكيمة إلدارة المخاطر ،والحفاظ على نسبة السيولة
القانونية ،تماشيا مــع متطلبات البنك المركزي
وسلطة النقد ،واالستمرار بتطبيق سياسات ائتمانية
وتشغيلية حكيمة ،والحفاظ على نسبة متدنية من
القروض المتعثرة ،تماشيا مع مستويات القطاع
المصرفي ،عالوة على تطبيق أفضل معايير أنظمة
حماية ألمن المعلومات.
وبخصوص الجديد في منظومة الخدمات االلكترونية
المقدمة من البنك ،قال :من المتوقع أن يشهد العام
الحالي ،نقلة نوعية في منظومة الخدمات اإللكترونية
التي سيقدمها البنك لعمالئه ،فعلى صعيد القنوات
اإللكترونية ،يعمل البنك حاليًا على تطوير أنظمته
اإللكترونية بحيث تمكن العمالء من إدارة حساباتهم
على بطاقات الصراف اآللي ،بشكل تتيح لهم إمكانية
ربط حسابات جديدة على البطاقة/إلغاء ربط حساب/

تعديل الحساب الرئيس للبطاقة/تعريف ،وإلغاء
تعريف سقف إنترنت على بطاقة الصراف اآللي.
واستدرك :كما سيصبح بإمكان العمالء تسديد
مستحقاتهم الخاصة ببطاقات اإلئتمان ،من خالل
نظام الموبايل البنكي ،كما أتم البنك كافة التجهيزات
الفنية إلصــدار بطاقات مسبقة الدفع لعمالء البنك
بشكل فــوري ،كذلك فإن البنك قد أتم تهيئة عدد
من صرافاته اآللية الجديدة لخدمة العمالء من ذوي
اإلحتياجات الخاصة.
وأردف :بعد أن أنجز البنك عملية تغيير لعدد كبير
من صرافاته اآللية القديمة ،واستبدالها بصرافات
حديثة ،فإنه خالل الفترة القريبة القادمة ،ستكون
عملية اإليداع النقدي على الصرافات اآللية بالعمالت
الثالث (الشيكل/الدوالر/الدينار) جاهزة ،على عدد من
الصرافات الرئيسة التابعة للبنك ،عالوة على إضافة
فئة جديدة للسحب بعملة الشيكل ( 50شيكال) ،إلى
جانب الفئات المستخدمة حاليًا ( 200 ،100شيكال)،
كما سيتم تفعيل خدمة إجراء حركات على الصرافات
اآللية التابعة للبنك دون إستخدام بطاقة الصراف اآللي،

من خالل رسالة نصية قصيرة تحتوي على “توكن”
يستخدم لمرة واحدة ،إضافة إلى توسيع خدمة بصمة
العين ،لتشمل نطاقا أوسع من الصرافات اآللية.
وأضـــاف قــائــا :حصل بنك الــقــاهــرة عــمــان في
فلسطين ،مؤخرا ،على شهادة PCI (Payment Card
 ،) Industry - Data Security Standardالتي تعتبر
أحدث معيار عالمي ،ويوفر أعلى مستويات الحماية
والسرية للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع اإللكترونية،
وبهذا اإلنجاز يكون بنك القاهرة عمان في فلسطين،
من أوائل البنوك الحاصلة على هذه الشهادة ضمن
أحدث إصدار لها (.)V3.2
واستطرد :على صعيد شبكات وخطوط االتصال
الخاصة بالبنك ،فقد قام البنك مؤخرًا ،بتوقيع إتفاقية
خاصة مع شركة اإلتصاالت الفلسطينية ،لرفع سرعة
خطوط االتصال الخاصة بشبكة البنك ،لتحسين كفاءة
وفاعلية هذه الخطوط ،ال سيما بعد تطبيق نظام مراقبة
جديد ومتطور لدى البنك ،إضافة إلى توفير خدمة “واي
فاي” في كافة فروع البنك لخدمة عمالئه.
وقال :تعاقد البنك مع شركة متخصصة لتطبيق
نظام الحلول المصرفية الذكية ،وتساعد اإلدارة
التنفيذية على اتخاذ القرارات االستراتيجية مدعومة
بالبيانات التحليلية المتوفرة ،ضمن أنظمة البنك
بشكل يومي ،لتكفل تحقيق خدمة مثالية لعمالء
البنك وتحقيق الربحية.
ومضى قائال :يسعى بنك القاهرة عمان ،إلى تقديم
خدمات بنكية رائــدة تهدف إلــى ابتكار منتجات
وخدمات مصرفية مواكبة إلحتياجات العمالء المتغيرة،
ويركز على التواصل بشفافية عالية ،من خالل سياسته
المعهودة وخدماته المتميزة.
وحول دور البنك في مجال المسؤولية االجتماعية
قال :إننا نرى أن دورنا في مجال المسؤولية االجتماعية،
حتى يكون مؤثرا بشكل فعلي ،يجب أن يراعي مبدأ
االستدامة ،واستهداف شرائح واسعة من المجتمع ،لذا
فإننا نركز في هذا اإلطار على القطاع التعليمي بكافة
مستوياته وعلى القطاع الصحي ،حيث يشكل هذان
القطاعان ،أهمية كبرى لدى المجتمع.
واستدرك :كما أننا نولي المساهمة في دمج ذوي
االحتياجات الخاصة بالمجتمع ،أهمية خاصة ،ونعمل
بشكل حثيث على دعم األنشطة التي تحقق هذه
الغاية ،ومن المشاريع التي قام بها البنك مؤخرا ،هو
تقديم رعايته لبرنامج تعليمي لدى جامعة بيرزيت
تم طرحه في أواخر العام الماضي بمسمى “مساري”،
مبدأه األساس تحفيز الطلبة للقيام بأنشطة وبرامج
واقعية تطور لديهم ملكة االبتكار واإلبداع ،والتواصل
الواقعي مع احتياجات المجتمع ،وتنمي قدرتهم على
االنخراط في بيئة العمل بسهولة بعد التخرج.
وبخصوص تقييمه لدور الجهات اإلشرافية ،قال:
نتطلع الى دور الجهات الرقابية وتحديدا سلطة النقد
بإيجابية عالية ،كونها الجهة التي يقع على عاتقها
ضمان بيئة مالية ومصرفية مستقرة وآمنة ،كما أن
العالقة معها قائمة على التواصل المستمر والحوار ،بما
يكفل الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي ،ومواكبة
التطورات وأفضل الممارسات الدولية ،لمواجهة أي
مخاطر أو أزمات ،والحفاظ على قطاع مصرفي كفؤ ومتين،
له دور مؤثر في التنمية االقتصادية المستدامة.
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بلغت أرباحه العام الماضي  12مليون دوالر قبل الضريبة

مـ ــديـ ــر عــــــام “الـــــوطـــــنـــــي” :راضــــــــون عــــن نــتــائــجــنــا
وسنطبق خطة طموحة جديدة لألعوام الثالثة المقبلة
رام الله – يعتبر البنك الوطني ،احدى المؤسسات
المصرفية التي نجحت في الحفاظ على معدالت نمو
الفتة ،في مختلف مؤشرات األداء خالل الفترة الماضية،
وهو ما يحرص القائمون عليه على تعزيزه أكثر فأكثر في
الفترة المقبلة ،اعتمادا على خطة طموحة تغطي األعوام
( ،)2020-2018سيكون أحــد ركائزها طــرح منتجات
جديدة ونوعية في السوق الفلسطينية.
وقد حقق البنك خالل العام  ،2017نتائج مالية
مميزة ،اذ وصلت أرباحه إلى  12مليون دوالر قبل احتساب
الضريبة ،بينما نمت موجوداته بنسبة  ،% 22لتبلغ 08ر1
مليار دوالر ،بعد أن كانت 87ر 884خالل  ،2016أما ودائع
العمالء فنمت بنسبة 3ر % 23لتبلغ 78ر 808مليون
دوالر ،بعد أن كانت 96ر 655مليون دوالر نهاية العام
.2016
وبالنسبة للقائمين على البنك ،فإن تسجيل هذه
النتائج لم يكن غريبا ،نظرا لألسس المهنية التي يعتمد
عليها في منظومة عمله ،وقدرته على طرح منتجات
متخصصة ،األمر الذي سيتواصل خالل العام الحالي.
وفي هذا الصدد ،يذكر مدير عام البنك أحمد الحاج
حسن ،أن البنك نفذ خالل األعــوام الخمسة الماضية
سياسة استراتيجية مقرة من قبل مجلس ادارته ،مبينا
أن األداء كان أفضل حتى مما أقر ضمن الخطة.
ويضيف الحاج حسن :وضعت الخطة أهدافا كبيرة،
ورغم ذلك فقد جاءت نتائج البنك متقدمة بعام كامل
عما كنا نخطط له ،بالتالي فنحن راضون تماما عما تحقق
حتى اللحظة ،بيد أن التحدي الماثل أمامنا يكمن في
الحفاظ على تحقيق نسب نمو مرتفعة خالل السنوات
الثالث المقبلة.
وتتضمن خطة البنك بعض الــتــعــديــات على
توجهات البنك ،الذي سجل نسب نمو ،تعد األعلى ،ليس
على الصعيد المحلي فحسب ،بل وعلى مستوى المنطقة
في بعض األحيان.
ويقول الحاج حسن :سنركز بشكل أكبر ضمن الخطة
الجديدة ،واعتمدت نهاية العام الماضي ،على تمويل
القطاعات الصغيرة والمتوسطة ( ،)SMSوخدمات األفراد.
ويتابع :انصبت جهودنا خالل العام  ،2017على
استكمال البنية األساسية للبنك ،بالتالي تم اطالق
النظام البنكي خالل كانون الثاني من العام الماضي ،بعد
ثالث سنوات من التحضيرات لذلك ،وقد تخلل ،2017
عمليات تطوير مستمرة للنظام المعروف باسم( (�Teme
 ،)nos T24ويمثل أكبر استثمار يقوم به البنك في مجال
منظومة خدماته االلكترونية.
ويــضــيــف :حــجــم اســتــثــمــار الــبــنــك فــي الجانب
التكنولوجي ،يفوق بكثير ما أنفقه على صعيد التوسع
في مجال المباني والفروع ،ما اقترن أيضا بالتركيز على
تأهيل الكادر عبر العناية بالشق التدريبي.
وقد واصل البنك خالل العام الماضي ،سياسة التفرع
التي ينتهجها ،وكان أبرز معالمها افتتاح فرع له في
المدينة المقدسة ،ويعتبر الفرع األول لبنك فلسطيني
فيها ،ما شجع سائر البنوك على اإلقــدام على الخطوة
ذاتها.
وحول ذلك يقول الحاج حسن :هناك بنوك اتخذت
اجراءات على صعيد الحصول على التراخيص الالزمة،
بخالف أخــرى بــدأت العمل فعليا ،بناء على األســاس
الذي أرسى دعائمه البنك الوطني ،ما نتوقع أن يكون
له آثار إيجابية لجهة تغيير طبيعة تعاطي المواطنين
المقدسيين مع الجهاز المصرفي ،اذ ستقدم مجموعة من

الماضية على الــمــرأة،
البنوك خدماتها لهم
والــتــعــلــيــم ،والــقــدس،
في المناطق الموجودة
وسنواصل العام الحالي
خارج الجدار.
تركيزنا على القطاعات
ومـــع افــتــتــاح فــرع
المختلفة ،مع التركيز
الــقــدس ،بلغت فــروع
على خدمة الفئات التي
البنك  18فرعا ،عدا ستة
تــحــتــاج لتمكين في
مــكــاتــب مــوجــودة في
المجتمع ،سواء الشباب
المحاكم وتقدم الخدمة
أو المرأة.
للمواطنين.
واستمرارا لفلسفة
كـــــمـــــا افـــتـــتـــح
عمله القائمة على طرح
“الوطني” مع بدايات
برامج متخصصة ،فإن
العام الحالي ،فرعا له في
الحاج حسن ،يؤكد نية
طولكرم ،بينما سيتم
البنك طرح برنامج توفير
فتح فرعين جديدين
لألطفال ،بدأ “الوطني”
قريبا في كل من بلدة
عملية تــطــويــره العام
سنجل شمال رام الله،
الماضي.
والعيزرية شمال شرق
ويــضــيــف :ارتــأيــنــا
القدس ،وبذلك سيصل
ارجـــــــاء اطــــــاق ه ــذا
عــدد فـــروع البنك في
البرنامج الجديد ،حتى
محافظة الــقــدس إلى
ال يتعارض مع برنامج
أربعة فروع.
أحمد حاج حسن
“حياتي” ،خاصة أننا ال
وخــافــا للمخاوف
نريد أن يكون هناك أي
التي يمكن أن تساور
البعض من فتح فروع بنكية في القدس ،فإن خدمات تعارض في الرسائل اإلعالنية ،لكن بمجرد اجراء السحب
الفرع كما يؤكد الحاج حسن ،تلقى اقباال الفتا ،مضيفا على الجائزة الكبرى ضمن برنامج “حياتي” منتصف
“أداء الفرع مبشر ،ونموه أسرع من الفروع التي تفتتح العام الحالي ،سيكون المنتج الجديد مطروحا ،مع بقاء
البرامج والخدمات القائمة حاليا.
عادة في محافظات أخرى في الضفة”.
ويــســتــدرك :سياسة التخصص فــي الخدمات
ويردف :كان هناك تخوف من امكانية عدم تفاعل
المواطنين المقدسيين مع مثل هكذا فــرع ،خاصة والمنتجات ستتواصل من قبل البنك ،ألنه يمنحنا هامشا
في ظل فرض تساؤالت نفسها ،حول إن كنا نخضع لالبتعاد عن المنافسة ،عدا أهميته لجهة توفير منتجات
للسيادة الفلسطينية أو اإلسرائيلية ،لكن الوقت كان تناسب احتياجات العمالء ،ألنه يصمم خصيصا لفئة
كفيال بتبديد كافة مخاوف الجمهور المقدسي ،بل على محددة ،من هنا أطلقنا العام الماضي برنامج “قدوتي”
العكس بتنا نرى اقباال من اناس لم يكونوا يتعاملون مع الموجه للمعلمين ،ولن نهمل أيضا المنتجات العامة،
فهي بال شك مهمة وأوفر للبنك ،فسنعمل بالتوازي على
القطاع المصرفي.
ويستدرك :هذا الفرع ال ينافس الفروع الفلسطينية هذين المسارين.
وجوابا على سؤال حول تقييمه ألداء القطاع المصرفي
على حساب المقدسيين ،بل على العكس ،نحن نتنافس
ونتائجه خالل العام  ،2017يقول الحاج حسن :الجهاز
مع البنوك اإلسرائيلية على خدمة المقدسيين.
وبخصوص أولويات البنك خالل  ،2018يوضح الحاج المصرفي ينمو بشكل مستمر ،وأرباحه تزداد ،وربما يكون
حسن ،أنها ستتركز على مواصلة تقديم خدمات التوفير ،أقوى قطاع اقتصادي في فلسطين ،واألكثر تنظيما ،ما
وتعزيز الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة ،والتي بدأها يعود للدور الذي تلعبه البنوك وسلطة النقد.
ويمضي قائال :بدأنا نشعر أواخــر العام الماضي،
البنك في العام  2017بتطوير برنامج “حياتي” ليصبح
أن هناك بعض التراجع في األداء االقتصادي ،ونرى
نموذجا متكامال وليس مجرد برنامج توفير للنساء.
كما أن البنك سيوفر خدمات الكترونية ،جانب منها بعض المؤشرات السلبية مثل ارتفاع نسب الشيكات
المرتجعة ،ما يستدعي تنبها مبكرا من الجهاز المصرفي
جديد على السوق الفلسطينية.
وعن ذلك ،يقول الحاج حسن :سيشعر العمالء العام ألن انعكاساتها ستمس غالبا به ،ونحن نعتقد أنه خالل
الحالي ،بفارق كبير ،بفعل تغيير النظام ،حيث سيتم العام الحالي هناك تحديات أكبر نظرا لزيادة ضريبة
طرح خدمات آلية (الكترونية) جديدة ،كذلك ستكون الدخل على البنوك ،عالوة على أن تطبيق معيار محاسبي
هناك أساليب تواصل جديدة بعضها سيطرح للمرة جديد ألول مرة يعرف باسم ( ،)IFRS9وهو متطلب دولي،
األولــى على صعيد فلسطين والمنطقة ،ما سيسهل سيكلف البنوك مخصصات أعلى لمواجهة الديون
على العمالء بالذات ،التحكم في حساباتهم وادارتها ،المشكوك في تحصيلها.
ويضيف :تطبيق هذا المعيار ،يستدعي استثمارا
والتواصل مع البنك ،عدا امكانية االستفادة منها من قبل
كبيرا من البنوك في أنظمة الكترونية لالحتساب ،ألن
الجمهور على غير صعيد.
وبموازاة ما تقدم ،فإن المسؤولية االجتماعية ،تمثل االحتساب اليدوي مستحيل ،عدا الحاجة إلى برامج
لتصنيف العمالء ،بالتالي يتوقع أن يدفع هذا المعيار
احدى محاور االهتمام الرئيسة بالنسبة للبنك.
ويقول الحاج حسن :قمنا خــال األعـــوام األربعة كافة البنوك إلى زيادة مخصصاتها لتسديد الديون
الماضية ،بتخصيص نحو  % 4من األرب ــاح سنويا المشكوك في تحصيلها ،األمر الذي سيؤثر على ربحيتها.
للمسؤولية االجتماعية ،وقد كان تركيزنا خالل السنوات
ويتابع :إن استقرار البيئة الضريبية والتشريعية

مسألة حيوية ،بمعنى أن كثرة التغيير في نسب
الشرائح الضريبية أو التعديالت على القانون الضريبي،
ليس أمرا مرغوبا أو محبذا ألي مستثمر ،بل إنه يؤثر على
خطط الهيئات المختلفة على المدى البعيد ،فمثال نحن
بنينا خطة لثالثة أعوام مع مراعاة نسب ضريبية معينة،
لكن مع التغيرات التي نشهدها يستدعي اعادة النظر
فيها من قبلنا.
وبخصوص دور البنوك في دعم شتى القطاعات
ال سيما اإلنتاجية مثل الصناعة والزراعة وكما يروج
عن زيادة منح القروض االستهالكية للمواطن ،يقول
الحاج حسن :هناك كثير من الناس يتحدثون عن
هذا األمر بناء على انطباعات وليس أرقام أو بيانات
مفصلة ،فنسب اقتراض الموظفين لدينا تعتبر من
بين األقــل على مستوى العالم ،وقد أبــرزت دراسة
سوقية قمنا بها أن نسبة الموظفين الحاصلين على
أي نوع من القروض أو التسهيالت تصل إلى ،% 28
مع مراعاة أن أغلبهم يتركز في وسط الضفة وتحديدا
رام الله والبيرة.
ويستدرك :حتى قروض األفراد مثل تلك المخصصة
لشراء سيارات ،ال تتجاوز الـ  % 2من اجمالي محفظة
التسهيالت للبنوك ،بينما قروض الرهن العقاري (أي
المخصصة لشراء شقق أو مــنــازل) ال تصنف ضمن
القروض االستهالكية ،بل على العكس فإنها تساهم
في تطوير القطاع العقاري ،ال سيما أنها تساعد المواطن
على امتالك بيت له ،وهو ما يمثل أحد مؤشرات النمو
االقتصادي.
ويتابع :قرض الرهن العقاري يسهم في أن يكون
للمواطن أصل ثابت بعد أن ينتهي من ســداده ،دون
نفقات متواصلة عليه ،وإذا أخذنا باالعتبار أن أغلب
المواطنين غير قادرين على امتالك منزل دون الحصول
على قرض ،باعتبار أنه من الصعوبة بمكان أن يمتلك
معظم المواطنين المال الالزم لشراء شقق ومنازل بعيدا
عن التوجه للمؤسسات المالية ،في ظل االرتفاع المتنامي
في أسعار العقارات واألراضي ،فإن القروض رغم الكلفة
المرتبطة بها ،فإنها تمثل استثمارا مهما للمواطن في
أصل ثابت ستملكه العائلة إلى األبد.
ويقول :ال توجد سياسة لــدى البنوك تقوم على
االبتعاد عن أو تجنب المشاريع اإلنتاجية ،لكن ال بد هنا
من ادراك أمرين ،أولهما أن هناك قطاعات ليس عليها
طلب مثل الصناعة ،وهنا أود أن أورد أنه لم يحصل أن
رفضنا في البنك الوطني ولو لمرة طلبا لتمويل مشروع
صناعي ،لكن لألسف ال تردنا طلبات في هذا المجال ،ألن
التطور في الصناعة محدود لدينا ،وقاعدة هذا القطاع
ال تزال صغيرة على المستوى االقتصادي ،بينما قطاع
الخدمات كبير ،من هنا فإن حجم القروض الموجهة إليه
كبيرة ،انسجاما مع حجمه.
أما األمر الثاني ،ويتعلق بقطاعات مثل الزراعة ،فيشير
الحاج حسن ،إلى أنه من القطاعات التي تعتبر نسبة
المخاطر فيها عالية ،وتحتاج إلى توفير برنامج لضمان
القروض ،وتدخل المؤسسات العامة ،ألن اإلقراض فيه،
يعرض البنك والمقترض لمخاطر على حد سواء.
ويقول :دورنا األساسي هو الحفاظ على مصالح العمالء
وودائعهم ،لكن من المهم أيضا حماية المقترض ،ومن
هنا من المهم مثال عدم توريط أي مزارع بقرض إذا ما
تعثر ،في ظل غياب شبكة أمان ،بالتالي آليات تمويل
هذا القطاع ،تستدعي تدخال من المؤسسات المعنية
بهذا القطاع.
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بلغ إجمالي دخله العام الماضي 7ر 53مليون دوالر

مدير عام بنك القدس :نتائجنا المالية ممتازة
وباعتقادي فإن بإمكان البنوك تحقيق نتائج أفضل
رام الله – حافظ بنك القدس ،كعادته في كل
عام على نسب نمو الفتة خالل العام  ،2017وهو ما
يعكس قدرة البنك إلى حد كبير ،على الوصول إلى
أفضل المستويات في مجال العمل المصرفي.
وأبرزت البيانات الخاصة بالبنك ،ارتفاع اجمالي
الدخل العام  2017إلى 7ر 53مليون دوالر ،أي بزيادة
قدرها  10ماليين دوالر ،أي بنسبة نمو قدرها % 22
مقارنة مع العام  ،2016بينما ارتفع صافي األرباح
(قبل الضريبة) للفترة ذاتها إلى 08ر 15مليون
دوالر ،مقارنة مع أرباح العام السابق البالغة 45ر12
مليون دوالر.
أما مجموع موجودات البنك فقد تجاوز ألول
مرة المليار دوالر ،وبلغ نهاية  ،2017نحو 08ر1
مليار دوالر ،بمعدل نمو  ،%12فيما ارتفع مجموع
الودائع  ،%10وزاد البنك من أنشطته في قطاع
التسهيالت واإلقــراض بنسبة  ،%7بينما بلغت
حقوق المساهمين 7ر 102مليون دوالر مقارنة مع
 89مليون دوالر للعام .2016
ويرى مدير عام البنك صالح هدمي ،أن نتائج
البنك خالل العام الماضي ،مميزة بكل المقاييس،
ما يعزوه في أحد جوانبه إلى تسديد وزارة المالية
والتخطيط ،الجزء األكبر من دينها للبنك ،مبينا أن
البنك قام بإعادة توظيف هذه األمــوال لتحقيق
عائد أفضل عبر تنفيذ أنشطة استثمارية متنوعة.
ويقول هدمي :تمكن البنك من تحقيق نمو
في اجمالي الــدخــل ،وصافي األربـــاح ،ومحفظة
التسهيالت بشكل الفت وكبير ،بالتالي فإن نتائج
العام  2017ممتازة.
ويبين أن نجاح البنك في أعادة توظيف أموال
القرض الخاص بوزارة المالية ،يبرز جاهزية البنك،
ووجود ما يكفي من األنظمة والسياسات االئتمانية،
والفريق القادر على توظيف مبلغ ضخم خالل فترة
زمنية قصيرة.
وكان من الالفت في نشاط البنك خالل العام
الماضي ،النمو في عدد موظفيه ،اذ بلغ مع بداياته
 670موظفا ،بينما وصل العدد في نهايته إلى 740
موظفا ،رغم عدم فتحه فروعا جديدة.
ويعتبر هدمي أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا
مهما حول تنامي أنشطة البنك ،مبينا أن مرد
الزيادة إلى إيجاد دوائر جديدة ،ووظائف جديدة
لمواكبة أفضل الطرق واآلليات المتصلة بالعمل
المصرفي.
وحول أولويات البنك خالل العام الحالي ،فإنه
يلفت إلى أنها تتمثل في المراكمة على النجاحات
المتحققة ،مع التركيز على العمل على استقطاب
مزيد من الودائع ،عبر تحسين مستوى الخدمة،
وتوسيع قاعدة العمالء ،عالوة على اعادة التأكيد
على محفظة التسهيالت نظيفة وخالية من
المخصصات إلى حد ما.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى امتالك البنك شبكة
واسعة من الفروع والمكاتب قوامها  37فرعا ومكتبا،
عدا مكتب تسويق الكتروني في حي “الطيرة” في
رام الله.
ويعد من الالفت في تجربة المكتب الجديد،
أنه يقدم خدماته دون الحاجة إلى دوام موظفين

صالح هدمي

فيه ،عدا ما يتيحه من خيارات واسعة ،بما في
ذلك امكانية التواصل مع موظفي البنك في قسم
االتصال ( )Call centerلالستفسار عن أي مسائل،
أو الحصول على المساعدة.
وتــشــكــل مــســألــة تــوفــيــر أفــضــل الــخــدمــات
االلكترونية ،أحد أبرز أولويات البنك ،كما يشير
هدمي.
ويضيف في هذا الصدد :مواكبة كل ما هو
جديد في مجال الخدمات البنكية االلكترونية يمثل
أولوية قصوى بالنسبة للبنك ،بالتالي تم تخصيص
موازنة خاصة لهذا الغرض ،لالستثمار في مختلف
األدوات والقنوات المرتبطة بها.
وتمثل بطاقات االئتمان الخاصة بشركة “ماستر
كارد” ،وتحديدا بطاقات “World Elite Master
 ،”Cardاحدى أهم األدوات المقدمة من قبل البنك،
وتتيح للمستفيدين منها مزايا استثنائية ،علما
أنها تمثل أعلى فئة ضمن بطاقات “ماستر كارد”،
وتمنح لكبار العمالء.

وحسب هدمي ،فإن هذه البطاقات ذات مزايا
تفوق نظيرتها الموجودة في السوق الفلسطينية.
كما عمد البنك إلى اطالق برنامج “برايم” بشكل
رسمي ،ويعنى البرنامج بتقديم أفضل الخدمات
المصرفية ،وتوفير أعلى درجة من العناية بالزبائن
والتواصل معهم على مدار الساعة يوميا.
ولم تنفصل هذه التطورات الخاصة بنشاط
البنك ،عن اطالقه برنامج توفير جديد ،مختلف عما
يوفره البنك من مبادرات في هذا المجال.
وتبعا لـ هدمي ،فإن برنامج التوفير سيلبي
احتياجات ويحقق أحالم الكثيرين من العمالء،
الذين اختاروا البنك خيارا لالدخار.
وفي اطار عنايته بملف المسؤولية االجتماعية،
كان للبنك العام الماضي 76 ،نشاطا وتدخال على
هذا الصعيد.
ويقول هدمي :تنوعت نشاطاتنا في مجال
المسؤولية المجتمعية ،ما بين صحة ،وتعليم،
وبيئة ورياضة ،ومحاربة فقر ،وغيرها ،وفي العام

الحالي ،ستكون هناك زيادة ملموسة في الموازنة
المرصودة للمسؤولية المجتمعية ،نظرا إلدراكنا
طبيعة ظروف المجتمع ،واحتياجاته المتنامية،
وأهمية الدور الملقى على كاهل البنك في هذا
المجال.
ويتابع :بدأنا العام الحالي بدعم ورعاية أنشطة
مهمة على صعيد التعليم والصحة ،والبيئة،
وستتواصل تدخالتنا ومبادراتنا المتنوعة ضمن
هذا المجال خالل الفترة القادمة.
وحول تقييمه للدور الذي تؤديه سلطة النقد،
كجهة اشرافية على القطاع المصرفي ،يقول
مدير عام بنك القدس :نحن نرتبط بعالقة مميزة
مع سلطة النقد ،باعتبارها المرجع األساس للقطاع
المصرفي ،وصمام األمــان لنموه وازدهــاره ،ويتم
التشاور مع سلطة النقد في كل ما هو جديد.
ويــســتــدرك :هناك ال شــك تحديات عديدة
تفرض نفسها على مكونات القطاع المصرفي ،من
ضمنها ( ،)IFRS9والمقاصة االلكترونية ،ومكافحة
الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد ،ونحن
نعتقد أننا يدا بيد كقطاع مصرفي نستطيع أن
نحقق كل ما هو أفضل لهذا القطاع.
وهو يرى أن بمقدور القطاع المصرفي أن يكون
أفضل حــاال ،ال سيما فيما يتعلق بهامش الربح
واإليراد.
ويقول :نحن نتحدث عن قطاع فيه  15بنكا،
وتبلغ حقوق الملكية فيه 6ر 1مليار دوالر ،بينما
أرباحه ال تتجاوز الـــ  160مليون دوالر ،بالتالي
باعتقادي فإن باإلمكان أن تحقق البنوك نتائج
أفضل بكثير.
ويمضي قائال :هناك نزيف في النفقات يمكن
ضبطه ،ما يتمثل في أحــد جوانبه في الفوائد
المدفوعة ،ومؤسسة ضمان الودائع ،والحفاظ على
السيولة النقدية.
وهو يقترح للنهوض بالقطاع المصرفي أكثر
فأكثر ،االرتقاء بحجم تواجد القطاع المصرفي
اقليميا ودوليا ،ما من شأنه تعزيز جذب ودائع
الفلسطينيين المقيمين في الخارج ،إلى جانب دفع
االقتصاد الوطني قدما.
ويتابع :ال بد أن يكون لدينا تمثيل اقليمي
وعالمي ،عــاوة على أنــه بما أن البنوك تسعى
لمسألة التصنيف االئتماني ،فإن هذا من شأنه أن
يساعدها على إيجاد شبكة مراسلين أكبر مما هو
متاح حاليا ،وتقديم خدمات أفضل وأوسع انتشارا.
كما يلفت إلى ضــرورة اعــادة صياغة العالقة
القائمة مع البنوك اإلسرائيلية ،وتعود إلى ما يزيد
عن  23عاما.
ويقول في هذا الصدد :نحن مضطرون بحكم
الواقع ،واالتفاقيات الموقعة ،ال سيما اتفاقية
باريس االقتصادية ،إلــى التعاطي مع البنوك
اإلسرائيلية ،والعقد القائم حاليا فيما بيننا بحكم
هذه االتفاقية أشبه بعقد اذعان ،من هنا فال بد
من اعادة صياغة العالقة مع هذه البنوك ،بحيث
يتم التخلص من فائض الشيكل ،وتزويد البنوك
الفلسطينية بكافة الخدمات المتعلقة بعملة
الشيكل.
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بلغت أرباحها العام الماضي أكثر من مليوني دوالر

“التكافل للتأمين” تواصل حصد النجاحات وتتطلع للمزيد
رام الله – شهد العام  ،2017نجاحات إضافية في
مسيرة شركة “التكافل للتأمين” ،التي كانت أول شركة
تأمين تعمل وفق صيغة التأمين التكافلي “اإلسالمي” في
فلسطين.
وتقدم مؤشرات أداء الشركة خــال العام الماضي،
حيثيات الفتة حول انجازاتها المتنوعة خاصة في المجال
المالي ،بالتالي فقد حققت نموا على كافة الصعد.
وفي هذا السياق ،يشير مدير عام الشركة جمال عواد،
إلى تحقيق “التكافل” زيادة في اإلنتاج بنسبة  %15عن
العام  ،2016حيث بلغ االنتاج  37,979,308دوالر ،بينما
حققت زيــادة في األربــاح بنسبة  %170مقارنة مع العام
نفسه.
ويضيف :بلغت األربـــاح الصافية بعد اقتطاع
مخصصات الضرائب 584ر193ر 2دوالرا ،ما اقترن بنجاح
الشركة برفع هامش المالءة من  %123إلى  ,%145فيما
ارتفعت موجوداتها لتصل إلى  57,088,898دوالرا،
بزيادة قدرها  %35عن العام .2016
كما حققت الــشــركــة ربــحــا لــصــنــدوق المتكافلين
بمقدار  478,710دوالرا ،فيما بلغت االحتياطيات الفنية
 31,930,710دوالرا.
ويوضح عواد ،أن اإلنجازات لم تقتصر على الشق المالي،
بل تعدتها لجوانب أخرى ،مثل نقل مقر الشركة في نابلس

إلى أفضل المواقع التجارية ،ما اقترن بعملية تأهيله وفق
أحدث المواصفات والتقنيات الهندسية ،بما يتالءم مع
ثقافة الشركة وهويتها ،وتعزيزه بكوادر اضافية مؤهلة.
وال يخفي عواد فخره بتجربة الشركة ،التي يشير إلى أنه
رغم حداثة نشأتها والتي تعود إلى العام  ،2007إال أنها
باتت شركة صاحبة تجربة رائدة يشار إليها بالبنان ،باعتبار
أنها أضحت نموذجا اقتصاديا اسالميا بارزا.
وكانت سجلت الشركة لــدى مراقب الشركات تحت
رقم ( ،)562601179ويبلغ رأسمالها  10,000,000ماليين
دوالر ،وبدأت نشاطها بتقديم خدمات التأمين وفق أحكام
الشريعة الغراء العام .2008
ويقول عواد :مع نهاية العام  ،2017بلغ عدد أفرع الشركة
في فلسطين ثمانية أفرع ،وعدد المكاتب  13مكتبا ،موزعة
على كافة محافظات الوطن ،لتسهيل تقديم الخدمات
التأمينية وفق الشريعة اإلسالمية للجمهور.
كما يبين أن الشركة تقوم بتوفير كافة خدمات التأمين
التكافلي للمؤسسات واألف ــراد ،من خالل إطــار مؤسسي
ملتزم بمفاهيم الحداثة ،بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ويحافظ في الوقت ذاته ،على مصالح مشتركي
صندوق التكافل ،والمستثمرين في رأسمال الشركة.
ويذكر أن “التكافل” ،وجدت لتلبي احتياجات وقطاعات
ُ
المجتمع المختلفة ،توافقا مع قواعد الشريعة اإلسالمية،

لتقدم العديد من برامج التأمين التكافلية التي تمتاز
بالمرونة ،والشفافية ،وسرعة التعويض.
وهو يشير إلى حيوية الدور الذي يلعبه كادر الشركة،
الفتا إلى أنه ذو كفاءة عالية ،وخبرة لخدمة الزبائن في
مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة.
وبموازاة ما تقدم ،فإنه يلفت إلى أن أولويات الشركة
خالل العام الحالي ،تتمثل في زيــادة حصتها السوقية،
واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ،إلى جانب تعزيز
مساهمتها في مجال المسؤولية االجتماعية.
ويبين أن المسؤولية االجتماعية ،تشكل أحد الدعائم
األساسية في نشاط الشركة واستراتيجيتها ،بالتالي فهي
تدعم جهات مختلفة ،مع التركيز على الجانب االقتصادي.
ويقول :نحن نعنى بدعم األنشطة االقتصادية ،من هنا
فإننا نشارك في رعاية ودعم مؤتمرات وفعاليات متنوعة
في هذا المجال.
ويردف :نحن نحرص دوما على المشاركة في العديد
من المعارض المحلية ،وتقديم أفضل صورة عن التأمين
التكافلي ،من هنا مثال فقد قمنا برعاية وثيقة التأمين
لمعرض “بيتي” الذي نظم في رام الله ،مؤخرا.
كما يشير إلى عناية الشركة بنشر الثقافة التأمينية،
بالتالي فهي تنظم بشكل دائــم ورشــات عمل توعوية
للجمهور ،وأئمة المساجد عن التأمين التكافلي بالتنسيق

جمال عواد

مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،والجامعات المحلية.
ويبين أن اهتمام الشركة بالجانب التأميني ال يقتصر
على الــداخــل ،بــل يمتد إلــى المشاركة فــي العديد من
المؤتمرات التأمينية الخارجية المتخصصة.
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جمعيتها العمومية األخيرة رفعت

رئيس مجلس إدارة مجموعة
أصبحنا مجموعة مالية لخدمة أبناء شعبنا معتمدين عـلى
رام الله  -إذا ما ذكرت هيئات مالية كبرى ،لها بصمات
وتأثير ملموس على مناحي الحياة الفلسطينية ،فستكون
مجموعة بنك فلسطين ،واحدة منها أو أكبرها على األغلب،
العتبارات مختلفة ،من ضمنها قوة حضورها في المشهد
االقتصادي والمالي الفلسطيني.
فقد واصلت المجموعة القيام بدورها كمجموعة مالية
في دعم االقتصاد الوطني ،وتعزيز نموه عبر تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وخدمة الشركات واألفراد
ورفد اإلقتصاد بإمكانيات الصمود واإلستمرار.
وبعد أن تحول بنك فلسطين والشركات التابعة (بنك
فلسطين ،والبنك اإلسالمي العربي ،وشركة الوساطة
لالوراق المالية ،وشركة  PalPayللدفع االلكتروني) الى
مجموعة مالية ،أضحت المسؤوليات أكبر حجمًا في جميع
المجاالت االقتصادية والوطنية والمجتمعية ،بالتالي
واصلت المجموعة عطاءها المجتمعي ،من خالل رعاية
ودعــم العديد من القطاعات الحيوية ،مثل؛ التعليم
والصحة ،والثقافة ،والرياضة ،وغيرها.
المجموعة التي يقف على رأسها هاشم الشوا ،باتت
اليوم تمثل قصة نجاح ليس على المستوى المحلي
فحسب ،بل والدولي أيضًا ،من هنا لم يكن غريبا مصادقة
جمعيتها العمومية خــال اجتماعها األخير الشهر
ً
الماضي ،على زيادة رأسمالها الى  250مليون دوالر ،بدال
من  200مليون دوالر ،واستمراراها بتوزيع أربــاح على
المساهمين بشكل سنوي.
وقد كان لـ “األيــام” هذا اللقاء المطول مع الشوا،
الذي يسرد فيه ،حيثيات المهمة الصعبة التي أخذها
على عاتقه ،ليتحول البنك إلى مجموعة اقتصادية كبرى،
حققت نتائج الفتة على مختلف الصعد ،ال سيما خالل
السنوات القليلة الماضية.
وبالنسبة للشوا ،فإن العام الماضي ،شكل عالمة فارقة
في مسيرة المجموعة لعدة عوامل ،من ضمنها تنفيذه
عملية تحديث الهيكلة على صعيد البنك واإلدارة
التنفيذية ،إضافة إلى افتتاحه ثاني مكتب تمثيلي في
العاصمة التشيلية “سانتياغو”.
ويذكر الشوا ،أن البنك واصل العام الماضي ،ترسيخ
مكانته في السوق المصرفية الفلسطينية ،كأكبر
مؤسسة مصرفية ،تلتزم بمبادئ االستدامة وتحمل
المسؤولية ،وتطبق الحداثة المصرفية ،مع الحفاظ
ً
على مجموعة من القيم الراسخة واألصيلة في البنك،
لتحقيق العائد لصالح كافة متعامليه ،من مساهمين
وعمالء وموظفين وموردين ،وبما يشمل أيضًا كافة فئات
المجتمع الفلسطيني.
ويتابع :كان العام  2017حافال باإلنجازات على الصعيد
المحلي والعالمي ،حيث تمكن البنك ومجموعة الشركات
التابعة له ،من تحقيق أهداف ونتائج مرضية ،اذ تمكن
البنك والمجموعة من التحوط أمام أية تقلبات وغموض
في البيئة الخارجية المحيطة ،ورغم استمرار التحديات
االقتصادية والتقلبات في األســواق ،إال أن رؤية البنك
واستراتيجيته التي يعتمدها ،والتي تم بناؤها على
أسس سليمة ،أخذت باالعتبار هذه التحديات ،إضافة الى
الفرص الموجودة في السوق المحلية واإلقليمية والدولية،
والتي عكست نفسها عبر مؤشرات األداء جميعها ،التي
شهدت نموًا في العمليات ،واستمرارًا في ابتكار الخدمات
المصرفية ،وتطوير الخدمات المقدمة ،على مستوى

دوالر ،إضافة الى
البنك وشــركــات
زيادة عدد فروعه،
المجموعة.
مبينا في الوقت
وفيما يتعلق
ذاتــه ،أن الحصة
بالنتائج المالية
السوقية للصيرفة
للبنك خالل ،2017
اإلســـامـــيـــة في
فقد حقق زيــادة
فـــلـــســـطـــيـــن ال
في إجمالي الدخل
تـــــزال مــتــدنــيــة
بنسبة % 24.48
وهــــــي حـــوالـــي
وبلغ  220مليون
بينما
دوالرا مقارنة مع
،% 11
 177مليون دوالرا
الحصة السوقية
في العام ،2016
الكامنة للصيرفة
األمـــر الـــذي مكن
اإلســـامـــيـــة في
البنك من تحقيق
الوضع الطبيعي،
أرباح صافية خالل
تقترب من ،% 25
العام  2017بعد
وهـــو مــا يعكس
احتساب الضريبة،
فـــرصـــة الــنــمــو
بقيمة بلغت 54
المستقبلية.
مليون دوالرا ،أي
أمـــا بالنسبة
بنسبة نمو بلغت
لشركة الوساطة،
 ،%1.80مقارنة
فــيــوضــح الــشــوا
أن الـــشـــركـــة
مع صافي أرباح 53
عــــمــــلــــت عــلــى
مليون دوالرا في
زيــادة رأسمالها،
العام .2016
هاشم الشوا
لــتــتــمــكــن مــن
أمــا موجودات
البنك فقد واصلت ارتفاعها خالل العام  ،2017لتصل إلى الحصول على الرخص الالزمة لتقديم خدمات استثمارية
 4.88مليار دوالر بنسبة نمو قدرها  %18.60مقارنة مع جديدة ،من استشارات مالية في مجاالت إدارة األصول
والمحافظ االستثمارية لمواكبة السوق المالية العالمية،
 4.11مليار دوالر في نهاية العام .2016
وارتفع حجم التسهيالت االئتمانية ،لتبلغ  2.51مليار إضافة الى استقطاب مستثمرين محليين ودوليين جدد
دوالر ،بعد أن كانت  2.21مليار دوالر في نهاية العام  2016للسوق الفلسطينية.
أي بنسبة زيادة بلغت حوالي  ،%13.79علمًا بأن البنك
وبخصوص شركة “ ”PalPayللدفع االلكتروني،
يواصل سعيه لزيادة حجم محفظة التسهيالت لتقديم فقد تم تفعيل خدمات جديدة على نظامها خالل
التمويل الالزم لجميع الشرائح المجتمعية والقطاعات العام  ،2017عالوة على تعاقدها مع  18شركة جديدة،
اإلقتصادية والمشاريع ،التي تساهم في تحفيز اإلقتصاد بهدف تزويدها بخدمات الدفع االلكتروني ،علما أنها
الوطني ،ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية تمكنت من تنفيذ ما يزيد عن  1.2مليون حركة شهريا،
الصغر ،محققًا نموًا جيدًا في محفظة المشاريع الصغيرة بنسبة تحصيل  ،%100وأنها نالت جائزة عالمية من
والمتوسطة بمقدار  %8والمشاريع متناهية الصغر مؤسسة “سيتي بنك” العالمية ،كأفضل مزود ألنظمة
الدفع االلكترونية للمساعدات اإلنسانية وفق المعايير
بمقدار .%14
ويقول الشوا :رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالمية.
االقتصاد الوطني ،فقط حافظ البنك على نسبة منخفضة
ويعتقد الــشــوا ،أن عملية اعــادة تحديث هيكلة
من الديون المتعثرة بلغت  ،%2.34فيما زادت ودائع المجموعة ،جاءت لتشكل ركيزة مفصلية وأساسية في
العمالء بنسبة  %19.90لتصل الى  3.76مليار دوالر ،تعزيز مكانة البنك وعملية المأسسة داخله ،ولتمنحه قوة
مقارنة مع  3.14مليار دوالر في نهاية العام  ،2016ما دفع إضافية خالل الفترة القادمة.
وقد تم في إطار هيكلة البنك واإلدارة التنفيذية،
يعكس زيــادة الثقة التي يتمتع بها البنك من جانب
تعيين رشدي الغالييني في منصب المدير العام لبنك
عمالئه ومتعامليه.
وبالنسبة لحقوق المساهمين ،فقد واصلت نموها فلسطين ،وتعيين هاني ناصر مديرًا عامًا للبنك اإلسالمي
كغيرها مــن الــمــؤشــرات المالية ،حيث بلغت حقوق العربي.
ويبين الشوا ،أن هذه الخطوة جاءت انسجامًا مع سعي
مساهمي بنك فلسطين مع نهاية العام  ،2017حوالي
 450مليون دوالر ،مقارنة مع  403ماليين دوالر في نهاية المجموعة لالمتثال ،ألفضل معايير الحداثة والحوكمة
العالمية ،وإتاحة المجال للتركيز على العلميات ،ولتنمية
العام .2016
ويلفت الشوا ،إلى أن تنويع مصادر الدخل ،يعتبر أحد األعــمــال ،وتنويع مصادر الدخل داخــل جميع شركات
العالمات المميزة في سجل المجموعة ،من هنا وتحديدا المجموعة.
ويقول :البنك يتجه نحو الحداثة المصرفية ،منطلقًا
فيما يتعلق بالبنك اإلسالمي العربي ،فقد تمت زيادة
رأسمال البنك خالل العام  2017ليصل الى  75مليون من قيمه األصيلة ،المتمثلة في العديد من الممارسات

االجتماعية والمهنية في أعماله ،بالتالي عمد البنك إلى
ترسيخ استراتيجيته للنمو المستدام ،مع التركيز على
التكنولوجيا المصرفية وأتمتة المعلومات ،من خالل
التطوير المستمر للخدمات ،والتوسع واالنتشار ،وتأسيس
دوائر جديدة لتحقيق هذا الغرض ،حيث عمل البنك على
إنشاء وحدة مركزية إلدارة العمليات في البنك ،تعمل على
هندسة العمليات بشكل أفضل وأتمتة الحركات ،بهدف
تخفيض التكاليف عبر استثمار أمثل لموارد البنك ،ما
سيؤثر على مستوى الكفاءة واالنتاجية ،وتحسين جودة
الخدمات المقدمة.
ويتابع :البنك عمد إلى تطوير منتجاته وخدماته
ووضعها في متناول العمالء ،باالعتماد على منظومة
الكترونية متقدمة ،تنسجم مــع أفضل المعايير
والممارسات الدولية ،وتضمنت اصدار بطاقات بتصاميم
جديدة مستوحاة من الهوية الفلسطينية بشكل فوري،
مع توفير رزمة من المزايا لصالح العمالء ،حيث قام البنك
باستبدال بطاقة “فيزا إلكترون” ،ببطاقتي الخصم
والمشتريات الكالسيكية والبالتينية ،وأصبحت بطاقات
خصم عالمية متعددة الوظائف ،تمنح حامليها المرونة
في عمليات الشراء من المتاجر ،والتسوق ،والدفع عبر
اإلنترنت ،والسحب النقدي من الصرافات اآللية محليًا
ودوليًا ،إضافة إلى تكنولوجيا “ ”Visa payWaveالتي
تعد خيارًا جديدًا للدفع باستخدام البطاقة ،وتقلل
من وقــت اإلنتظار عند الدفع ،وتضفي مرونة عالية
لمستخدميها.
ويستدرك :كما أدخل البنك خدمة “ ”Cashbackعلى
أجهزة نقاط البيع ،وهى إحدى الخدمات الخاصة بقبول
بطاقات الخصم الصادرة عنه ،والخدمة عبارة عن عملية
بيع ،مع دفعة نقدية يدفعها التاجر الى حامل البطاقة
حسب طلبه.
كذلك تم إطــاق خدمة اإلنترنت البنكي بحلتها
الجديدة في العام  ،2017بحيث تمت إضافة وظائف
جديدة ،وتسهيل عملية التسجيل الذاتي وخدمات
التحويل المختلفة ،وزيادة الشركات في عمليات تسديد
الفواتير ،فضال عن مرونة أعلى في التحكم بالحساب
والخدمات البنكية.
واستمر التطوير في القنوات اإللكترونية ،ليطلق
البنك تطبيق “الموبايل البنكي” بنسخته الثانية ،بتطابق
مع معظم الوظائف المتاحة على خدمة اإلنترنت البنكي.
وواكب التطور المستمر بالخدمات اإللكترونية ،نشاط
في كامل المنظومة ،بما في ذلك خدمة العمالء ،من خالل
مركز اإلستعالمات في بنك فلسطين ،الذي يقدم خدمات
فورية ودقيقة للعمالء ،حيث قام المركز خالل ،2017
باستقبال نحو نصف مليون مكالمة.
وتشمل خدمات المركز توفير منصة هاتف ناطق،
إلتاحة جميع الخدمات اإللكترونية من خالل الهاتف،
إضافة لخدمات التبليغ واإلشعار اآللي من خالل الهاتف.
ويضيف الشوا :قام البنك بالتركيز على شركات
المجموعة ،وتطويرها ،لتتالءم واحتياجات ومتطلبات
السوق والهيكلية الجديدة ،بالتالي جرى تنويع الخدمات
المقدمة للعمالء األفــراد ،عبر إنشاء دائــرة خاصة لهذا
الغرض.
وتــتــولــى هــذه الـــدائـــرة ،خــدمــة الــعــمــاء األفـــراد،
والموظفين ،والعاملين في القطاعين العام والخاص،
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ت رأس المال إلى  250مليون دوالر

ة بنك فلسطين هاشم الشوا:
استراتيجية الحداثة المصرفية ومنطلقين من قيم أصيلة
واالهتمام بمتطلباتهم المصرفية ،من التسهيالت
ً
والبطاقات والخدمات األخرى ،فضال عن الحمالت المتميزة
التي يطلقها البنك ،وكان آخرها حملة لتشجيع العمالء
على استخدام البطاقات البالستيكية.
وبالعودة إلى موضوع فتح المكتب التمثيلي في
تشيلي ،فإن الشوا ،يرى أن هذه الخطوة مهمة لجهة
تسويق الخدمات المالية ألكثر من مليون فلسطيني
مغترب في تشيلي وأمريكا الالتينية ،ومد جسور التواصل
ما بين الفلسطينيين والمستثمرين في األميركيتين مع
داخل الوطن ،ما سيعزز من مكانة البنك على المستوى
الدولي ،كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية تعمل خارج
فلسطين.
ويتابع :إن المكاتب التمثيلية للبنك تمثل فرصة
لعرض الفرص االستثمارية في فلسطين ،وتشبيك
العالقات التجارية ما بين المستثمرين في تشيلي واميركا
الالتينية ،ومنطقة الخليج العربي ،ال سيما أن البنك كان
افتتح مكتبًا تمثيليًا في مدينة دبي اإلماراتية.
ويذكر أن االستراتيجية التوسعية للبنك لم تقتصر
على الخارج ،بل كان لها مالمح أخرى داخل الوطن ،ما تجلى
في استمرار البنك في عملية التفرع ،وتوسيع شبكته في
مختلف المناطق ال سيما الريفية ،وتعزيز وجود الخدمات

عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع المحافظات ،وحفاظ
البنك على امتالكه ألكبر شبكة مصرفية مكونة من 72
فرعًا ومكتبًا.
وحسب الــشــوا ،فقد شكل افتتاح أول فــرع لبنك
فلسطين في ضاحية البريد بمدينة القدس ،نموذجا آخر
على حرص البنك على توفير خدماته المالية والمصرفية
ألبناء المدينة المقدسة ،عالوة على المؤسسات الدولية
والسفارات والمكاتب التمثيلية.
ويقول الشوا :إن افتتاح الفرع في المدينة ،ليس أمرا
عاديًا بالنسبة إلينا ،بل هو إنجاز في غاية األهمية ،ألنه عدا
الخدمات التي سيتيحها ألهلنا في القدس ،فإنه جزء من
مقومات التنمية االقتصادية فيها ،وهو ما يمثل أولوية
بالنسبة إلينا.
وحسب الشوا ،فقد استمر بنك فلسطين بتنفيذ برامج
تمويلية ضخمة موجهة لقطاعات اقتصادية حيوية،
مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
من هنا فقد كثف جهوده على صعيد تمويل هذه
المنشآت ،كاشفًا في الوقت ذاته عن تحقيق البنك خالل
العام  ،2017نموًا جيدًا في محفظة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بمقدار  ،%8والمشاريع متناهية الصغر
 ،%14ومواصلته العمل للوصول الى الفئات المهمشة،

وتوفير الخدمات المصرفية في كافة المناطق من خالل
طواقمه الميدانية.
ويقول الشوا :إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر ،التي مولها البنك حتى نهاية العام
 ،2017وصلت إلى نحو  5000مشروع صغير أو متوسط
بقيمة إجمالية بلغت حوالي  350مليون دوالر ،كما أولى
البنك اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الفلسطينية،
بالتالي قام بتوقيع اتفاقية مع االتحاد العام للصناعات،
لتمويل المنشآت بقيمة  100مليون دوالر ،بهدف تعزيز
قطاع الصناعات واإلنتاج.
وعلى الصعيد االجتماعي ،بــادر البنك إلى توقيع
اتفاقية مع وزارة العمل ،لتقديم التمويل والدعم الالزم
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتحويلهم من االعتماد على
المساعدات الى اإلنتاج ،بالتالي تم تخصيص محفظة
بقيمة  500ألــف دوالر ،كقروض حسنة دون عموالت
أو فوائد ،لتشجيعهم على تطوير مشاريعهم ،وذلك
بهدف تحفيز األشخاص ذوي اإلعاقة والمساهمة في
ً
تطوير مشاريع انتاجية ،فضال عن مساهمته في تنظيم
مجموعة من ورشات العمل بالتنسيق مع الغرف التجارية
واالتــحــادات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات
النسوية لنشر التوعية المصرفية بين الصناعيين

والفئات المستهدفة.
وفي مجال الشمول المالي ،يشير الشوا الى تركيز
البنك في أعماله على تحقيق أعلى درجات الشمول المالي
للسيدات ،وتشجيعهن على البدء بمشاريعهن الخاصة،
من خــال إعطائهن دورات تدريبية عن كيفية إدارة
المشاريع وتحقيق ربح منها.
وفي العام  2017احتفل البنك بتخريج الدفعة الثانية
من برنامج إدارة األعمال للسيدات الرياديات ،Mini MBA
إضافة الى توقيع البنك التفاقيات جديدة مع عدد من
المؤسسات النسوية.
وفي إطار حرصه على تكريس المسؤولية االجتماعية،
يصف الشوا ،المسؤولية االجتماعية ،بأنها قيمة أصيلة
ينفذها البنك تجاه المجتمع وأبناء الشعب الفلسطيني،
مؤكدًا مواصلة البنك االضطالع بمسؤولياته في هذا
المجال ،مخصصًا ما نسبته  %5من أرباحه السنوية لدعم
مشاريع وأنشطة متنوعة في شتى المجاالت ،لتغطي
قطاعات مختلفة منها؛ التعليم والصحة والمساعي
اإلنسانية ،وتمكين المرأة وغيرها.
ويقول :إن فلسطين ال تزال واعدة بشبابها ومواردها
البشرية واالقتصادية ،معربا عن أمله في أن تحمل األيام
ً
القادمة أمال لألجيال القادمة بمستقبل واعد.
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افتتح أول فرع لبنك فلسطيني لممارسة األعمال المصرفية والمالية في الخارج

مدير عام “بنك االستثمار الفلسطيني”:
ما تحقق العام الماضي من نتائج يشكل نموًا متصاعدًا
رام الله – كان العام  ،2017عاما استثنائيًا في مسيرة
بنك االستثمار الفلسطيني ،للتطورات غير المسبوقة
وتمثلت في افتتاح المقر الرئيس لإلدارة العامة للبنك
في محافظة رام الله والبيرة ،اضافة إلى افتتاح الفرع
المصرفي الفلسطيني األول للبنك خــارج فلسطين،
وتحديدا في عاصمة مملكة البحرين “المنامة” ،وبذلك
يكون اول بنك فلسطيني يمارس االعمال المصرفية
بالكامل خارج حدود الدولة الفلسطينية.
وقد تأسس البنك بمبادرة من نخبة من المصرفيين،
ورجال األعمال الفلسطينيين والعرب ،وقد كان البنك
الفلسطيني األول الذي حصل على التراخيص الالزمة
لمزاولة أعماله من السلطة الوطنية ،حيث تم تسجيله
في مدينة غزة بتاريخ  1994/10/8برأسمال مدفوع
بالكامل قدره  20مليون دوالر ،وقد باشر العمل من خالل
فرعه األول في مدينة غزة بتاريخ  ،1995/3/26وتواصلت
بعدها عملية التوسع واالنتشار في المدن والتجمعات
السكانية المختلفة من قبل ادارة البنك ،وفقًا لخطط
مرسومة وواضحة ومحددة ،حتى أصبح للبنك شبكة فروع
تغطي التجمعات السكانية في المناطق الفلسطينية
من الشمال الى الجنوب.
وقد مضى البنك في مسيرة نجاح ثابتة ،حتى بات
لديه اآلن  19تفرعًا محليًا وخارجيًا ،وقد افتتح البنك فرعه
في “المنامة” اواخر العام  ،2016ما جعله البنك االول
فلسطينيًا الذي يتفرع لممارسة االعمال المصرفية في
خارج فلسطين.
ويقول مدير عام البنك عيسى قسيس :نحن نتطلع
عبر منظومة عملنا االلكترونية ،إلى تمكين الجمهور من

الحصول على خدماتنا،
ورغـــم نــشــاط البنك
حتى دون أن يكون لنا فروع
االقــراضــي الــواســع لمثل
في مناطق سكناهم ،ونحن
هذه المنشآت والمشاريع،
نعتقد أن الــعــمــل على
فإن نسبة التعثر متدنية،
مساري التوسع ،وتقديم
مــا يــعــزوه إلــى الخبرات
الــخــدمــة االلــكــتــرونــيــة
المتراكمة لــدى الــكــادر
عنصران أساسيان بالنسبة
الوظيفي للبنك ،وقدرته
للجمهور.
عــلــى إيـــصـــال خــدمــاتــه
ويلفت إلى أن االرتقاء
لمستحقيها ،بما ينعكس
بــمــنــظــومــة ال ــخ ــدم ــات
على دفــع قطاع األعمال
االلكترونية ،أحد أولويات
قدما ،ال سيما فيما يتعلق
البنك ضمن خطته لألعوام
بالقطاعات اإلنتاجية.
( ،)2020-2018متوقعا
ويقدم البنك خدماته
أن يلمس الجمهور نتائج
اإلقراضية ليس للمنشآت
جــهــود الــبــنــك فــي هــذا
الــصــغــيــرة والمتوسطة
المجال بشكل كبير خالل
فحسب ،بــل والــشــركــات
العام القادم.
الــكــبــيــرة ،والــمــؤســســات
وي ــت ــاب ــع :ســنــواصــل
الرسمية.
جهودنا في مجال توفير
ويملك البنك شركة
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة
خاصة بــــاألوراق المالية
عيسى قسيس
المميزة ،اذ نحن نقدم هذه
مقرها في مدينة نابلس،
الخدمات أصــا ،لكن ربما
بينما أسس مؤخرا شركة
نحتاج لشيء من التعريف األكبر بها ،وهو ما سنقوم به مختصة باالستثمار العقاري ،لتملك مراكز (مقار) عمل
العام الحالي.
البنك ،بالتالي فهي ستدير العقارات التي يمتلكها
ويردف :إن البنك يركز بشكل كبير على المنشآت البنك ،أو تلك التي ستؤول ملكيتها له.
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وسيواصل اهتماماته
ويولي البنك عناية خاصة للمساهمة بشكل بارز
بمثل هذه المنشآت.
في مجال المسؤولية االجتماعية ،بالتالي فهو يخصص

موازنة لهذا الغرض سنويا ،تستهدف شرائح متنوعة
من المجتمع.
وعن ذلك يقول قسيس :لربما نكون من البنوك التي ال
تتحدث عن دورها في هذا المجال ،ألننا نسعى إلى القيام
بواجبنا ،بالتالي فإننا أحيانا كثيرة نتجاوز ما هو مرصود
ضمن الموازنة ،لكن من أبرز أولوياتنا على هذا الصعيد
مسألة الصحة ،وقضايا المرأة ،والثقافة ،والتعليم.
وحول تقييمه للقطاع المصرفي ،يبين أن لديه قدرة
هائلة على التكيف ،وتجاوز الصعاب ،رغم الظروف
السياسية السائدة في فلسطين ،مع مراعاة طبيعة
المجتمع الذي يميل إلى التعامل بالنقد.
وهو يرى أن هناك حاجة إلحداث تغيير فيما يتعلق
بثقافة التعامل بالنقد ،عبر التركيز على مالحقة التطور
العالمي فيما يتصل بالخدمات االلكترونية ،واتاحتها
للمواطنين أينما تواجدوا.
ويقول :نتائج القطاع المصرفي تتحدث عنه ،فمثال
نحن كبنك مضى على انطالقة نشاطنا نحو  23عاما،
وسنويًا نحقق أرباحا رغــم كافة الظروف السياسية
واألمنية.
ويمضي قائال :إن هناك حاجة لعمل كبير من أجل
تكريس التغيرات المطلوبة ،فيما يتصل بتقديم
الخدمات االلكترونية البنكية ،بالتالي فال بد من تحديث
وتغيير على مستوى النظام واألدوات المستخدمة.
ويقول :ان إنجاز مسألة التقاص االلكتروني ،يمكن
أن يكون لها آثار إيجابية على االقتصاد الفلسطيني،
وباعتقادي فال بد من تطوير التعليمات ،لتواكب
التغييرات الحاصلة في النظام البنكي بشكل عام.
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قدمت نحو  200ألف قرض منذ انطالق نشاطها

نام ويتطور
مدير عام “فاتن” :اإلقراض الصغير قطاع ٍ
لكنه بحاجة لمزيد من االهتمام لتحسينه
رام الله  -مضى نحو عقدين من الزمن على انطالقة
نشاط الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية “فاتن”،
استطاعت خاللها تحقيق حضور الفت في مجال اإلقراض،
وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات ،من ضمنها تلك
المتعلقة بالشأن المالي ،عالوة على اتساع نطاق فروعها،
وتنوع منظومة الخدمات والمنتجات التي توفرها.
وتعود بدايات المؤسسة إلى العام  ،1999وهي
تعتبر من اوائل المؤسسات التي تبنت خيار التمويل
الصغير ،كوسيلة لتمكين المجتمعات الفقيرة واألقل
حظا.
ويعد من الالفت في نشاط الشركة ،خاصة في
البدايات تركيزها على شريحة النساء ،ما كان له أثر
كبير على عدد كبير منهن ،تمكن من تنفيذ مشاريع
غيرت كثيرا في منظومة حياتهن ،ومستوى معيشتهن
وأسرهن.
ويذكر مدير عام الشركة أنور الجيوسي ،أن “فاتن”
أصدرت منذ انطالقة نشاطها  200ألف قرض ،بقيمة
نصف مليار دوالر ،موزعة على  43ألف مقترض ومقترضة،
مبينا أن محفظتها القائمة حاليا تبلغ نحو  120مليون
دوالر.
وتقدم “فاتن” عموما ،رزمة متنوعة من المنتجات،

بعضها ذي طابع اسالمي ،انسجاما مع الطلب المتزايد
على هذا النوع من التمويالت.
وجـــاءت نتائج الشركة المالية الــعــام الماضي،
منسجمة مع تطلعات القائمين عليها ،الذين أكدوا أن
الجهود منصبة خالل العام الحالي على استكمال ما
بدأته العام  ،2017لجهة استكمال انشاء مقرها في
حي “المصيون” في رام الله ،عالوة على تطبيق النظام
المحاسبي الجديد ،المعروف باسم “.”Temenos T24
ويــرى الجيوسي ،أن العام  ،2017كان بالنسبة لـ
“فاتن” عام تمتين البيت الداخلي ،وتمكين الموظفين،
ال سيما أن معدالت نمو الشركة خالل السنوات الماضية
كانت جيدة ،وتتراوح بين  ،%40-25مضيفا “هناك طلب
كبير على خدماتنا ،لكننا ارتأينا الحفاظ على نسب نمو ال
تتعدى الـ  %10خالل العام  ،2017للتركيز على تنظيم
البيت الداخلي وتحسين الخدمة ،وتوفير العديد من
المسائل التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على بيئة
العمل داخل الشركة ،وترتيب الفروع ،ما اقترن أيضا
بالتركيز على تدريب الموظفين ،إلى غير ذلك”.
ويقول :لم نحقق أرباحا كبيرة العام الماضي ،ألنا ركزنا
على البيت الداخلي وترتيبه ،لكننا راضون عن النتائج
المالية بشكل عام.

ويلفت إلى أن إنجاز مقر الشركة ،المتوقع أن يتم
مع بدايات العام المقبل ،أمر حيوي لـ “فاتن” ،باعتبار
أنه سيكون دعامة أساسية لتعزيز دورها على الصعيد
التنموي.
ويبين أن للشركة رسالة لها بعد قيمي ،تقوم على
االنحياز للفئات األقــل حظا ،وتحديدا الريف ،وفقراء
المدن ،وأهالي المخيمات ،إليجاد نوع من التمكين،
وتشجيع الريادية ،مع التركيز على النساء والشباب.
ويوضح أن للشركات مثل “فاتن” مسؤولية كبيرة،
لجهة المساهمة في تثبيت المواطنين على أرضهم،
ودعم صمودهم ،مضيفا “ال نستطيع العمل بمعزل عن
اجراءات وممارسات االحتالل ،التي تهدد الفلسطيني
وبقائه ،باعتبار أن هذه البيئة هي التي تحكم حياة
الشعب الفلسطيني ،بالتالي فنحن حريصون على أن
يكون لتمويالتنا أثر قدر اإلمكان ،بمعنى أننا ال نبحث
عن التمويل كهدف بحد ذاته ،ألننا شركة غير ربحية ،لذا
نحن حريصون على أن تكون قروضنا مفيدة للمستفيدين
منها ،وتحسن من مستوى حياتهم وظروفهم المعيشية،
وتزيد انتماءهم وحبهم لوطنهم”.
وينوه إلى أن “فاتن” تسعى إلى االرتقاء بمستوى
وعي المواطنين لدمجهم في النظام المالي ،استنادا

أنور الجيوسي

إلى األفعال وليس األقــوال ،مبينا “أن بساطة الشركة
وحضورها القوي في المجتمع ،يمثل قيمة مضافة ،ال
سيما أنها تعنى بالجيل الشاب ،والرياديين ،والمبادرين،
ونحن نفخر بالطابع الخاص بالشركة ،والدليل أن عدد
موظفيها  300موظف %70 ،منهم دون سن الثالثين”.
ويشير إلى فخره بكادر الشركة ،ودوره في إنجاح
مسيرتها.
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حجم محفظتها التمويلية نحو  21مليون دوالر

البرنامج التمويلي لمؤسسة “إدارة وتنمية أموال اليتامى” يسجل نجاحًا الفتًا
رام الله – كثيرون ربما يسمعون بمؤسسة إدارة
وتنمية أموال اليتامى ،لكن كم منهم يعرفون بأنها
تنفذ برنامجا تمويليا ،يعتمد أشكال التمويل اإلسالمي،
بحيث يستهدف شتى شرائح المجتمع.
ويذكر مدير عام المؤسسة أمجد نبيه المصري ،أن
البرنامج يمثل أحد ركائز عمل المؤسسة ،التي تعتمد
على مواردها الذاتية في تمويل أنشطتها ،مع الحفاظ
على مصالح األيتام ،وتنمية أموالهم ،التي تمثل أساسا
حجر الزاوية في عملها.
ويوضح المصري ،أن المحفظة التمويلية للبرنامج
حاليا تبلغ نحو  21مليون دوالر ،مبينا أن البرنامج
يلقى إقباال كبيرا من قبل المواطنين ،رغم حقيقة أن
االستفادة منه ،تستدعي توفر متطلبات معينة ،يقر
المصري بأنها أكثر صرامة مقارنة مع المؤسسات
التمويلية واإلقراضية األخرى.
ويضيف :إن متطلباتنا أكثر صرامة من اآلخرين،
لعظم المسؤولية الملقاة على كاهلنا ،باعتبار أن
األموال التي نديرها ونسعى إلى تنميتها هي أموال
اليتامى.
وحسب المصري ،فإنه قبيل ذلك التاريخ ،وبحكم
االرتباط اإلداري والجغرافي مع األردن ،فقد كانت أموال
اليتامى تتابع من قبل ديوان قاضي القضاة ،وذلك
تحت إشراف مؤسسة ادارة وتنمية أموال األيتام في
األردن.
ويستدرك :العام  ،2002وحينها كان الديوان
برئاسة الشيخ تيسير التميمي ،الذي أبرم اتفاقا برعاية
الرئيس الشهيد ياسر عرفات مع الجانب األردني ،تم
بموجبه نقل حقوق أيتام الضفة إلى فلسطين ،بالتالي

ويبين أن المؤسسة
ج ــرى ضــم أمــــوال يتامى
تــــــزاول أنــشــطــتــهــا بما
قطاع غزة ،ليتشكل ما عرف
ينسجم مع قواعد الشريعة
حينها بمجلس األيــتــام
اإلسالمية ،بمعنى أنها ال
الفلسطيني.
تستطيع استثمار أموالها
ومع حلول العام ،2005
بأي نشاط استثماري أعماله
تم إضفاء الصبغة القانونية
تــتــعــارض مــع الشريعة
على المؤسسة ،عبر سن
اإلسالمية.
القانون الخاص بها ،وهو
ويــوضــح أن األنشطة
القانون رقــم ( )14لسنة
االستثمارية للمؤسسة،
 2005والـــذي جــرت عليه
تتركز في ثالثة مجاالت،
تعديالت الحقة تتناسب
تتمثل بداية في المساهمة
مع تطور أعمال المؤسسة.
فــي شــركــات فلسطينية،
يذكر أن المؤسسة
مــبــيــنــا أن الــمــؤســســة ال
حينما بــدأت نشاطها (أي
تستثمر أموالها إال داخل
بعيد تحويل حقوق األيتام
الوطن.
من األردن لداخل الوطن)،
ويردف :نحن مساهمون
لم يكن رأسمالها يزيد عن
أمجد المصري
فــي أســهــم الــعــديــد من
ثالثة ماليين دينار ،بينما
الــشــركــات ،مــثــل البنك
يصل حاليا إلى  45مليون
اإلسالمي الفلسطيني ،كما كنا من مؤسسي شركة
دوالر.
ويلفت إلى أن المؤسسة التي تتولى كما هو واضح “التكافل الفلسطينية للتأمين” ،لكننا خرجنا منها بعد
من اسمها ادارة وتنمية أموال اليتامى ،تقوم باستقبال أن قمنا ببيع أسهمنا فيها ،بينما قمنا مؤخرا بتأسيس
األمــوال التي ترد إليها ،وارجاعها ألصحابها ،عندما شركة “تمكين الفلسطينية للتأمين” ،والتي تملك
يصلون سن الرشد أي (الـ  18عاما) ،بموجب قرار قاض المؤسسة  %51.25من أسهمها ،كما تملك المؤسسة
شرعي ،مع مراعاة أن المبلغ الذي تعيده لليتيم يزيد أسهما في العديد من الشركات الفلسطينية.
على رأس المال األصلي ،بحكم أنه تتم إضافة األموال
ويشير المصري ،إلى أن قيمة استثمارات المؤسسة
التي دخلت عليها جراء االستثمارات التي تقوم بها في مجال األسهم ،تبلغ  16.5مليون دوالر.
المؤسسة باالستفادة من المبالغ األساسية.
أمــا المجال الثاني ،فيكمن فــي االستثمارات

العقارية ،اذ تملك أراض في شتى المحافظات خاصة
في الضفة.
ويوضح المصري ،أن قيمة األراضي التي تملكها
المؤسسة اليوم ،تقدر بنحو  36مليون دوالر.
أما المجال الثالث الــذي تنشط فيه المؤسسة،
فيتمثل في التمويالت ،أي برنامج التمويل واإلقراض
الذي تنفذه منذ سنوات ،ويقوم على أساس المرابحة
لآلمر بالشراء وأنواع أخرى من التمويل اإلسالمي ،وهو
مخصص لألفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
والشركات على حد سواء.
وعن هذا البرنامج يقول المصري :هذا البرنامج
ليس جديدا ،لكن قمنا خالل األعوام الثالثة الماضية
بتوسيعه بشكل كبير.
ويردف :البرنامج يحقق هامش ربح يعتبر معقوال
مقارنة مع مؤسسات اإلقــراض والتمويل ،بمعنى أن
نسبة الربح التي نحققها تعد منافسة.
ويذكر أن المؤسسة ترعى أموال  18ألف يتيم لهم
حقوق مالية في المؤسسة بالضفة والقطاع ،موضحا أن
 %95من األرباح التي تحققها المؤسسة تعود لأليتام،
بينما يتم االحتفاظ بنسبة  %5كاحتياط اجباري
بموجب أنظمة وقانون المؤسسة.
ويلفت إلى أن أولوية المؤسسة خالل العام الحالي،
تتمثل في توسيع محفظتها التمويلية ،إضافة إلى
الشروع في بناء مقر دائم لها ،بعد أن تملكت قطعة
أرض خصيصا لهذا الغرض.
ويتابع :إننا نتطلع إلى زيادة حجم استثماراتنا،
ومواصلة عملية االرتقاء بــأداء المؤسسة ،وتحقيق
األرباح نحو االستدامة.
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رفعت رأسمالها مؤخرًا إلى 6ر 9مليون دوالر

الرئيس التنفيذي لـ “العالمية المتحدة للتأمين”:
نتائجنا المالية العام  2017جيدة وحققنا نموًا في صافي األرباح بنسبة  % 483عن 2016
رام الله – قال الرئيس التنفيذي لشركة العالمية
المتحدة للتأمين جمال الحمود ،إن نتائج الشركة
العام الماضي ،كانت جيدة سواء من الناحية الفنية
أو عوائد االستثمار ،حيث حققت أقساطا اجمالية
مكتتبة بلغت 436ر 42مليون دوالر ،بنمو  % 24عن
العام  ،2016مشيرا في الوقت ذاته ،إلى تحقيقها
أرباحا صافية بلغت 9ر 2مليون دوالر ،بنمو 483
 %عن العام  ،2016بالتالي فقد تمكنت على ضوء
هذه النتائج من تعزيز احتياطاتها الفنية ،وزيادة
رأسمالها الحالي بنسبة  ،% 20ليصل إلى 6ر9
مليون دوالر ،بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة غير
العادية للشركة مؤخرا.
ولفت إلى أن أبرز إنجازات الشركة خالل العام
الماضي ،تتمثل في تعزيز دورها الريادي ،وتطوير
برامجها ،وآلــيــات عملها بما ينسجم مع أفضل
الممارسات الدولية.
وقال في هذا الصدد :حرصت الشركة على أن
تكون رائدة وسباقة في تطبيق ،وتطوير برامجها
الرقابية ،حيث تعاقدت مع مختصين لتطوير
وتفعيل دائــرة ادارة المخاطر بأحدث األساليب
والمعايير الدولية ،كما تعاقدت مع شركة رائدة
لتركيب أحدث نظام لألرشفة االلكترونية ،وذلك
استمرار لسياسة الشركة في تطوير األداء والفاعلية
في مراكز الشركة الرئيسة ،والــفــروع ،والتحول

لألرشفة االلكترونية ،كما قامت الشركة بعقد دورات
تدريبية في النواحي الفنية وادارة المخاطر لكافة
موظفي الشركة ،استمرارا في سياسة تنمية الكفاءات
الفنية واإلدارية للموظفين.
وحــدد أولويات الشركة خالل العام  ،2018في
الحفاظ على مكانة الشركة الريادية في السوق
الفلسطينية ،وتعزيز نتائجها الفنية ،وكذلك متابعة
ما قد تم البدء به العام  ،2017من تطوير برامجها
في مختلف الدوائر ،واالستمرار في سياسة التحول
لألرشفة االلكترونية ،على أن يتم انجاز هذه المهمة
خالل العام الحالي ،واالنتهاء من تحديث أطر العمل
في الدوائر الفنية ،والموارد البشرية ،وادارة المخاطر،
وخدمة الزبائن.
وبخصوص دور الشركة في مجال المسؤولية
االجتماعية ،ذكــر أنــه إيمانا منها بمسؤوليتها
تجاه المجتمع بكافة قطاعاته ،سواء التعليمية ،أو
الثقافية ،أو الرياضية ،أو إزاء الجمعيات الخيرية وذوي
االحتياجات الخاصة ،فقد قامت برعاية العديد من
األنشطة المتصلة بهذا الشأن خالل العام الماضي.
وكــمــا أشـــار إلــى افساحها الــمــجــال لــعــدد من
الخريجين الجدد ،للتدرب في كافة دوائر الشركة،
ومنح المتفوقين منهم فرص عمل.
وحــول تقييمه للدور اإلشــرافــي والرقابي الذي
تقوم به هيئة سوق رأس المال ،قال الحمود :صدر

قانون التأمين رقم ( )5لسنة  ،2000والــذي ساعد
على تطوير وتنمية قطاع التأمين ،حيث تقوم اإلدارة
العامة للتأمين في الهيئة ،باإلشراف على تنظيم عمل
الشركات العاملة في فلسطين ،ومما ال شك فيه فإن
دور هذه اإلدارة مهم جدا في الحفاظ على استقرار
سوق التأمين الفلسطينية ،وتنظيم عمل القطاع.
واستدرك :إن استمرارية جهات اإلشراف والرقابة
في تطوير وتنمية هذا القطاع ،سينعكس إيجابا على
شركات التأمين العاملة في السوق ،كما أن هناك
مسؤولية تقع على كاهل شركات التأمين العاملة في
السوق ،فيما يتعلق بااللتزام بالقوانين والتشريعات
المنظمة لعملها ،خاصة فيما يتصل بااللتزام بالحد
االدنى للتعرفة.
وبالنسبة لرأيه في قطاع التأمين ،جدد الرئيس
التنفيذي لـ “العالمية” ،التأكيد على أن الوضع في
السوق الفلسطينية صعب وفريد ،مضيفا “هناك
الكثير من التحديات التي تواجه معظم القطاعات
االقتصادية بما فيها قطاع التأمين ،وإن هذه
المعوقات ال تخفى على أحد ،ومن أهمها معوقات
االحــتــال اإلسرائيلي ،وبــطء النمو فــي االقتصاد
الفلسطيني ،ومحدودية أفق التوسع.
ومضى قائال :رغم كافة المعوقات ،هناك بارقة
أمل ،بأن تتمكن السوق الفلسطينية من التكيف،
وتجاوز هذه الصعوبات.

جمال الحمود

ورأى أن أقل ما يمكن فعله للنهوض بقطاع
التأمين ،يكمن في الحفاظ على مكتسبات السوق
الحالية ،وعــدم االنــجــراف خلف المنافسة غير
المدروسة ،حيث أن الحفاظ على هذه المكتسبات
يعد انجازا بحد ذاته ،والعمل بالحد األدنى المطلوب
من األسس الفنية ،حتى يستطيع قطاع التأمين
الفلسطيني االستمرار في تحمل مسؤولياته،
والمساهمة في بناء ونمو االقتصاد الفلسطيني.
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أكد وجود فرص كبيرة لنمو القطاع المالي غير المصرفي

مدير عام “رأس المال” :نحن بصدد مراجعة قانون التأمين لتعديله
رام الله – قال مدير عام هيئة سوق رأس المال براق
النابلسي ،إن الهيئة بصدد مراجعة قانون التأمين رقم
( )20لسنة  ،2005بغية تعديله ،الفتا بالمقابل إلى رضى
الهيئة عن النتائج التي حققتها الشركات التي تمثل
القطاعات ،موضع اشراف ورقابة الهيئة.
وأضاف في حديث خاص لـ “األيام” :قانون التأمين،
أحد النقاط التي تقوم الهيئة بمراجعتها حاليا ،اذ
بعد انقضاء نحو  13عاما على صدور هذا القانون ،ترى
الهيئة حاجة لهذه العملية الستحداث وإضافة مجموعة
من المواد والنقاط التي تعتبرها الهيئة حيوية ،بما
يمكنها من تولي صالحيات واصدار تعليمات ،ال سيما
فيما يتصل بالموافقة على أعضاء اإلدارة التنفيذية
لشركات التأمين.
وأضــاف :ترى الهيئة أنه ال بد من معايير لقبول
شغل مجموعة مــن الوظائف المهمة فــي شركات
التأمين ،خاصة فيما يتعلق بتعيينات المدراء العامين
وغيرهم ،وقد منح قانون التأمين الحالي الهيئة مجموعة
من الصالحيات ،المرتبطة بتنظيم األشخاص الفنيين
والتنفيذيين في شركات التأمين.
واستدرك :هناك مجموعة من الوظائف الحيوية
في الشركات ،مثل مدير اإلنتاج ،ومدير التعويضات،
ومدير الرقابة الداخلية وغيرها ،إذا تمت تهيئة ظروف
فنية لشغل هذه الوظائف وفق أصول مهنية وعلمية،
وتشريعات وتعليمات معمول بها دوليا ،سينعكس بال
شك في حماية هذا القطاع من المخاطر.
وبين أن ما هو مطروح ليس التدخل من قبل الهيئة
في تعيينات اإلدارة التنفيذية للشركات أو غيرهم،
بل التأكد من وجود معايير ،خاصة فيما يتصل ببعض
الوظائف المهمة في هذه الشركات ،مضيفا “ال يمكن
مثال أن يكون هناك مدير تعويضات ،دون توفر مجموعة
من الشروط والمتطلبات فيمن يشغل هذا المنصب ،بما
يشمل امتالكه خبرات في مجال التعويضات”.
واســتــدرك :هــذا األمــر بحاجة إلــى تنظيم ،وليس
تدخال من قبل الهيئة للحفاظ على استقرار الشركات،
وحمايتها من المخاطر ،بالتالي فإن ذلك قد يكون أحد
المواضيع المهمة خالل العام .2018
وتــابــع :إذا ما شعرت الهيئة من خــال التقارير
الرقابية والمالية ،أن هناك مخاطر عالية على شركات
التأمين ،فيجب أن تتدخل في الوقت المناسب ،من
خالل إيجاد آلية ،بما يشمل مثال وضع كفاالت إضافية ،أو
رفع االحتياطيات ،أو معالجة مكامن الخلل أينما وجدت،
أكان على صعيد مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،بما
يقتضيه ذلك من تشكيل مجلس ادارة جديد برعاية
الهيئة.
وأشــار إلى أهمية مراجعة القانون ،ال سيما فيما
يتعلق بــدور الهيئة أو حيازتها صالحيات أعلى
فيما يتصل بتنظيم عمل شركات التأمين ،لضمان
استمراريتها وحمايتها من المخاطر ،ومنع وصولها إلى
حاالت الفشل أو التعثر.
ومضى قائال :القانون بحاجة لمراجعة ال سيما
لتضمينه قواعد خاصة بخروج الشركات من السوق ،اذ
يفتقر القانون الحالي إلى آليات حول تعاطي الهيئة مع
الشركات المتعثرة ،بالتالي ال بد من قواعد تحكم خروج
الشركات المتعثرة من السوق ،مبينا أن ذلك ال يمثل
ترفا فكريا بالنسبة للهيئة ،بل حاجة عملية.
ولفت إلى قيام الهيئة العام الماضي ،بتطبيق منهج
اإلشراف والرقابة المبنية على المخاطر في عملياتها
الرقابية واإلشرافية ،بالتالي تمت إعادة هيكلة عمليات
الرقابة والتفتيش فيه ،عبر تفعيل وظائف الرقابة على
شركات التأمين ،وذلك استنادا إلى المعايير الصادرة
عن ( )IAISوهي المنظمة الدولية المشرفة على قطاع

براق النابلسي
التأمين ،بما يمكن الهيئة من تحديد حجم ونوعية
المخاطر ،ويساهم في زيادة قدرة الشركات على الوفاء
بالتزاماتها التأمينية في األوقات المحددة ،ما يعني
المساهمة في تعزيز الثقة بين المؤمن لهم وشركات
التأمين.
ولفت إلى أن هذا القطاع حيوي ،الفتا إلى إنجاز الهيئة
دراسة العام الماضي ،حول واقع وعمل شركات التأمين،
جرى بناء عليها رفع توصيات لمجلس ادارة الهيئة ،حول
آليات التعامل مع شركات التأمين ،وتحديدا فيما يتصل
بمدى حاجة السوق إلى شركات جديدة من عدمه.
وبين أن مجلس ادارة الهيئة ،ناقش نتائج الدراسة
بشكل مفصل ،وأقر معايير للحكم على قبول دخول
شركات جديدة لسوق التأمين من عدمه ،مبينا أن هذه
المعايير شملت عدة عوامل ،من أبرزها وجود دراسة
اقتصادية مقنعة لدى الجهة المتقدمة بطلب ،إضافة
إلى وجود فهم ومعرفة حقيقية لدى مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،بما يمكن الشركة من القيام بمهامها
وعدم مواجهة اشكاليات أو تعثر ،إلى غير ذلك.
ولفت إلى أن المعايير المطلوبة انطبقت على احدى
الشركات المقتدمة للهيئة ،وهي شركة “تمكين” التي
قامت في وقت سابق من العام الحالي بطرح نحو 8ر1
مليون سهما للجمهور لالكتتاب األولي العام ،مبينا أنه
تمت تغطية رأس المال بالكامل ،بل إن حجم االكتتاب
تجاوز الـ  10ماليين دوالر ،ما اعتبره دليال على مدى
الثقة بجدوى االستثمار في هذا القطاع ،في ظل الجدية
التي تبديها الهيئة في اإلشراف والرقابة عليه ،وفرض
الغرامات على الشركات التي ال تلتزم بأحكام وتعليمات
الهيئة.
وأوضح أن سبع شركات تعمل اآلن في مجال التأمين
التجاري ،مقابل شركتين تعمالن في مجال التأمين
التكافلي “اإلسالمي”.
ولفت إلى تميز النتائج المالية للشركات العاملة في
هذا القطاع ،اذ حققت أرباحا العام الماضي قبل الضريبة
بواقع  31مليون دوالر ،ما انعكس إيجابا على أكثر من
صعيد ،بما في ذلك أداء أسهم العديد من الشركات في
بورصة فلسطين.
ورأى أن القطاع المالي غير المصرفي بما يشمل
التأمين ،والتأجير التمويلي ،وقطاع األوراق المالية ،قد

يكون الثاني بعد نظيره المصرفي من حيث األهمية
على المستوى الوطني.
وأضـــاف :الهيئة تــرى أنــه يجب العمل مع هذه
القطاعات سويا ،لرفع دورها التنموي في خدمة االقتصاد
الفلسطيني ،وتحديدا في خدمة الجهات المستفيدة
من عمل هذه القطاعات ،وإن هذه القطاعات حققت
خالل العام  2017دورها المطلوب ،وتنمية في بعض
المجاالت ال سيما لجهة رفع حجم التمويل فيها ،وتوفير
مصادر تمويل ألصحاب المنشآت المشاريع الصغيرة.
وتابع :الهيئة راضية عن أداء هذه القطاعات ،وترى
أنه ال تزال توجد فرص أفضل للنمو والتطور خالل األعوام
القادمة ،وتحديدا العام .2018
واستدرك :حجم اإلنجاز في الهيئة يقاس بعمليات
اإلشراف والرقابة في اطار عمل هذه الجهات ،وما يترتب
على ذلك من دخول مصادر اضافية لهذه القطاعات،
تحديدا قطاع التأجير التمويلي حيث قامت الهيئة
بالموافقة على ترخيص ثالث شركات ،ليصبح عدد
الشركات المرخصة في نهاية العام  14 ،2017شركة
موزعة على مختلف المحافظات ،ال سيما رام الله والبيرة،
ونابلس وبيت لحم ،وقــد بلغ حجم محفظة التأجير
التمويلي حتى نهاية العام الماضي ما قيمته  85مليون
دوالر ،موزعة على  1368عقدا ،حيث استحوذت محافظة
رام الله والبيرة على النسبة األكبر من عدد العقود بواقع
نحو  ،%38تلتها نابلس بواقع نحو  ،%17ثم الخليل
بنسبة نحو .%16
وبين أن قطاع التأجير التمويلي انطلق بشكل بارز،
بعد اقرار قانون “التأجير التمويلي” الذي صادق عليه
الرئيس محمود عباس العام  ،2014مضيفا “ترى الهيئة
أن هذا القطاع ،قد يكون األهم في توفير مصادر التمويل
لمنشآت وقطاعات ،ومجاالت لم يتم حاليا الوصول إليها،
بمعنى توفير مصادر التمويل لقطاع الطاقة المتجددة
والمناطق الصناعية ،والمنشآت التي تجد صعوبة في
الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي ،بالتالي ترى
الهيئة أن قطاع التأجير التمويلي حقق العام 2017
انجازا مهما ،عبر اضافة شركات جديدة”.
وتابع :ترى الهيئة أن التأجير التمويلي قطع شوطا
كبيرا في عملية توفير التشريعات والتعليمات ،فالهيئة
عملت خالل العام  ،2017علر رفع قدرة هذه الشركات

التمويلية عبر مصدرين ،أولهما رفع متطلبات رأس
المال ،التي يجب على شركة التأجير التمويلي توفيرها،
من نصف مليون دوالر إلى مليوني دوالر ،ما يعزز قاعدة
رأس المال والمالءة المالية ،أما الثاني فيتمثل في قيام
الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط ،بالحصول
على تمويل من الوكالة اإليطالية لالنماء والتعاون
الدولي ،بقيمة نصف مليون دوالر ،تم توفيره لشركات
التأجير التمويلي ،ما يساعدها في اعادة تمويل هذه
األموال ألصحاب الجهات التي ترى فيها فرصة كاملة
للنمو ،بالتالي فالهيئة قطعت شوطا كبيرا في عملية
اإلشــراف والرقابة والتنظيم على هــذا القطاع ،وإن
التوعية به مهمة ،لرفع سوية الجهاز القضائي في فهم
آليات عمل قطاع التأجير التمويلي ووجود بعض األمور
الفنية التي هي بحاجة إلى إيضاح من الهيئة للجهات
األخرى ،مثل وزارة النقل والمواصالت ،وسلطة الترخيص
فيها ،وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وبالنسبة لقطاع األوراق المالية ،لفت إلى أهميته،
وقيام الهيئة بمراجعة آلية التعامل مع األوراق المالية
المصدرة غير المكتتب بها ،والبدء بإعداد مسودة أولية
لتعليمات بيع حقوق االكتتاب ،بما يمكن من إيجاد آلية
سريعة لتسديد رأس المال المصدر غير المكتتب به،
ويكفل حقوق المكتتبين ،وتوفير سيولة في سوق رأس
المال ،عبر السماح لصاحب حق االكتتاب في تداول هذا
الحق في بورصة فلسطين ،مبينا أنه من المتوقع إنجاز
هذه التعليمات خالل العام الحالي.
وذكر أن الهيئة اعتمدت حدا أدنى من المعلومات
الواجب توفرها ،في نماذج فتح حسابات للمتعاملين
في البورصة ،بما يتوافق مع متطلبات “اعرف عميلك”،
وانسجاما مع التعليمات الناظمة لمكافحة غسيل
االموال ،وتمويل اإلرهاب في فلسطين.
وبين أنه تم خالل العام الماضي أيضا ،الموافقة على
طرح أسهم لالكتتاب االولي العام لشركة “سند للموارد
االنشائية” ،عبر طرح ستة ماليين سهم لالكتتاب األولي
العام ،بقيمة اجمالية بلغت 1ر 14مليون دوالر ،بما في
ذلك الموافقة على قيام الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار “أيبك” بطرح االصدار الثاني من السندات
بواقع  3500سند بواقع  10آالف دوالر لكل سند بقيمة
اجمالية بلغت  35مليون دوالر.
ولفت إلى قيام الهيئة وسلطة النقد العام الماضي،
بإعداد مسودة االستراتيجية الوطنية للشمول المالي،
مبينا أن لجنة توجيهية مشتركة من الجانبين عملت
على بناء االستراتيجية وخطتها التنفيذية ،وتغطي
الفترة ( ،)2018-2025بهدف رفع نسبة الشمول المالي
وتبلغ حاليا 4ر ،%36لتصل إلى  %50مع نهاية العام
 ،2025ما يعني توفير فرص نمو لمختلف القطاعات.
ونوه إلى حيوية الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة،
والبورصة ،وشركات التأمين واألوراق المالية ،إلى قطاع
غزة ،أواخــر العام الماضي ،موضحا أنه لم يكن هناك
تواجد للهيئة منذ انطالقة نشاطها ،2007-2006
بالتالي فإن الزيارة أتاحت المجال للتعرف على الفرص
المتاحة هناك في العديد من القطاعات ،مثل التأجير
التمويلي.
وذكر أنه تمت زيارة بعض المنشآت العاملة في
القطاع ،وبحث اآلفــاق التي يمكن أن يلعبها قطاع
التأجير التمويلي في خدمة النشاط االقتصادي،
مبينا أن آفاق العمل في القطاع كبيرة لكنها ترتبط
باستقرار األوضاع السياسية واالقتصادية فيه ،إليجاد
دور أبــرز لشركات التأجير التمويلي ،عدا شركات
التأمين التي أشــار إلى أنها تعمل هناك في ظل
منافسة غير شريفة مع شركة “الملتزم” ،وهي غير
مرخصة من قبل الهيئة.
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بدأ نشاطه في فلسطين العام 1995

المدير اإلقليمي لبنك “اإلسكان”:
أولويتنا خالل  2018مواصلة النمو وطرح منتجات جديدة
رام الله – يعد بنك اإلسكان للتجارة والتمويل،
من المؤسسات المالية ،التي يسجل لها قدرتها على
الحفاظ على مؤشرات نمو ثابتة على مختلف الصعد،
وهو ما تحرص ادارته االقليمية على ترسيخه أكثر
فأكثر خالل الفترة المقبلة.
وتعود نشأة البنك في األردن ،إلى العام 1973
كشركة مساهمة عامة محدودة ،حيث بدأ عمله كبنك
متخصص في مجال التمويل اإلسكاني برأسمال
قدره نصف مليون دينار.
وبعد مرور  24عامًا على تأسيسه ،بدأت مرحلة
عمل جديدة في مسيرة البنك ،عندما تحول إلى
بنك تجاري شامل في العام  ،1997وقد تمت زيادة
رأسماله أكثر من مرة خالل األعــوام الماضية ،كان
آخرها خالل العام  ،2017حيث بلغ  315مليون دينار
(أي ما يعادل  444.3مليون دوالر).
وألهمية السوق الفلسطينية ،بالنسبة للقائمين
على البنك ،فقد كانت الخطوة األولى لتفرعه خارج
األردن ،التواجد فــي فلسطين ،وذلــك مــن خالل
افتتاح أول فرع للبنك في مدينة رام الله نهاية
شهر أيلول في العام  ،1995وجاءت تلك الخطوة
ً
مساهمة من البنـــــك في إعــــادة بنــــاء االقتصـــاد
الفلسطينـــــي.
ويرى المدير اإلقليمي للبنك محمد البرغوثي أن
أحد مزايا البنك هو قدرته على االستجابة الحتياجات
مختلف الفئات ،وتقديم منتجات مصرفية متنوعة،
بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
ويبين أن البنك تمكن خالل العام الماضي ،من
تحقيق إنجازات مميزة  ،على صعيد صافي األرباح،
والنمو في أرصدة الودائع والتسهيالت االئتمانية.
ويضيف أن البنك عــزز مكانته فــي القطاع
المصرفي الفلسطيني ،مــن خــال زي ــادة حصته
السوقية في مختلف االنشطة ،إضافة إلى العديد من
األنشطة الداعمة للمسؤولية االجتماعية.
ويقول أن بنك اإلسكان افتتح خالل العام الماضي
فرعين جديدين في منطقة “رفيديا” /نابلس،
ومدينة طولكرم ،ليصبح عدد فروعه  15فرعا ،من
ضمنها  13فرعا في الضفة ،مقابل فرعين في قطاع

غزة.
وحول أولويات البنك خالل العام الحالي ،يقول
البرغوثي  :سيقوم البنك خالل العام  ،2018بدراسة
فتح فروع جديدة ،وتوسيع قاعدة العمالء ،عالوة على
طرح منتجات جديدة تلبي تطلعات الجمهور.
ويذكر أن بنك اإلسكان يسعى دومًا لتقديم باقة
من الخدمات االلكترونية المتطورة ،للتسهيل على
العمالء.
وفي هذا السياق ،يشير البرغوثي ،إلى قيام البنك
بطرح منتج جديد فيما يخص تقسيط بطاقات الفيزا
“  ،”Revolving visaوطباعة بطاقات الصراف اآللي
ً
الفوريه من الفروع ،عند فتح الحساب مباشرة.
ويضيف :إن خدماتنا االلكترونية تعمل ضمن
مستوى عال من األمن والحماية في اطار معيار PCI
الدولي ،ويتمتع البنك بشبكة صرافات وانترنت
بنكي وخدمات الكترونية متعددة من بطاقا ت �cred
 itو ،debitوسنقوم خالل العام الحالي بطرح منتج
الموبايل البنكي.
ويتابع :توفير الخدمات االلكترونية مسألة حيوية
بالنسبة إلدارة البنك ،ألن ذلك أمر أساسي لالستجابة
لمتطلبات العصر من جهة ،وتمكين المواطنين من
الحصول على أفضل الخدمات بأيسر وأسرع الطرق
وأقل جهد من جهة ثانية.
ويمتلك البنك  ،شبكة واسعة من الصرافات
اآللية ،قوامها  33صرافا آليا  ،موزعة على مناطق
مختلفة من فلسطين .
وعلى صعيد آخر ،فإن العناية بالجوانب المالية
واالقتصادية ال تنفصل عن التزام البنك بمجال
المسؤولية االجتماعية.
وحــول ذلــك يقول البرغوثي :إن المسؤولية
االجتماعية ليست بشيء جديد على بنك اإلسكان،
حيث تميز البنك بكونه مؤسسة نشطة اجتماعيًا،
وجــاء ذلك من حرص البنك على تجسيد رؤيته،
ليس من خالل خدماته ومنتجاته المصرفية فقط،
بل والتزامه الدائم بخدمة مجتمعه في مختلف
المجاالت ،سواء أكانت تعليمية ،أو صحية ،أو بيئية،
أو رياضية ،إضافة إلى مكافحة الفقر والبطالة.

ويــضــيــف الــبــرغــوثــي قــائــا :إن الــمــمــارســات
االجتماعية لبنك اإلسكان ،تمتاز بترك أثر واضح على
المجتمعات المحلية وعلى الفئات االجتماعية التي
استهدفتها ،األمر الذي يسهم في عملية التنمية
المستدامة ،وتحقيق أثر إيجابي وواضح على مختلف
الفئات والشرائح المجتمعية التي شملتها الرعاية،
ما يعد مؤشرا إيجابيا لجهة مشاركة البنك في دعم
الحركة العلمية والثقافية والرياضية والصحية في
المجتمع.
ويضيف :يصب عــدد كبير من مــبــادرات بنك
اإلسكان ،في مجال الرعاية؛ مثل رعاية المؤتمرات
والندوات ،والمهرجانات والبطوالت الرياضية ،إضافة
إلى رعاية المبادرات التعليمية للمتفوقين ،وتقديم
الدعم والمساعدة لذوي االحتياجات الخاصة واأليتام،
وإط ــاق حمالت التوعية البيئية والتوعية ضد
األمراض ،عدا شراكة البنك مع المؤسسات المختلفة
مثل الجامعات ،والمدارس ،والمستشفيات ،ومراكز
ّ
ّ
الثقافية ،ودور رعاية األيتام،
الشباب ،والمراكز
ّ
ّ
الحكومية المختلفة.
والمنظمات غير
ويرتبط البنك بعالقات متينة مع مختلف مكونات
الجهاز المصرفي ،خاصة سلطة النقد ،التي يشيد
البرغوثي بدورها في النهوض بواقع هذا القطاع.
ويقول :الدور اإلشرافي والتنظيمي الذي تلعبه
سلطة النقد في غاية األهمية ،خاصة في ظل الظروف
الصعبة التي تمر بها فلسطين ،من هنا فإننا ننظر
بكثير من التقدير لما تقوم به سلطة النقد.
كما يرى أن حرص سلطة النقد على تطبيق أفضل
الممارسات في مجال العمل البنكي ،ما يشمل مبادئ
الحوكمة ،والشفافية ،واالفصاح ،دعائم أساسية تعزز
حضور القطاع المصرفي في مختلف جوانب حياة
الشعب الفلسطيني ال سيما أن القطاع المصرفي
بات أحد أبرز ركائز العمل االقتصادي في فلسطين،
مضيفا “لقد حافظ هذا القطاع على معدالت نمو
كبيرة ،ونجح عبر مساهماته المختلفة في إحداث
تغير نوعي في حياة الكثير من الناس”.
ويــوضــح أن اإلنــجــازات الــتــي حققها القطاع
المصرفي ،ثمرة جهد دؤوب تقوم به البنوك وسلطة

محمد البرغوثي

النقد ،بما ينعكس إيجابا على الصالح العام.
ويقول :إن البنوك تقدم مساهمات بالغة األثر في
النهوض بـ وتحسين الواقع االقتصادي ،وهو األمر
الذي نتطلع جميعا إلى االرتقاء به أكثر فأكثر خالل
الفترة القادمة.
ويلفت إلى أن دفع نشاط القطاع المصرفي قدما،
يستدعي في أحد جوانبه العمل على تهيئة بيئة
قانونية تساعد على تعزيز االستثمار ،والتنمية
االقتصادية.
ويــردف :إن العناية بمسألة تسجيل وتسوية
األراضــي “الطابو” ،وتسهيل وتسريع االجــراءات
المرتبطة بها ،أمر حيوي ،وسينعكس إيجابا حتما على
عمل البنوك من جهة ،وحياة الناس من جهة ثانية.
ويختتم البرغوثي حديثه ،بتأكيد التزام البنك
بمواصلة دوره التنموي واالقتصادي واالجتماعي،
إضــافــة إلــى العناية بموظفيه ،الــذيــن يشيد
بمساهمتهم في قصة النجاح التي يجسدها.
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خالل األعوام الستة األخيرة

دراسة :نسبة الشيكات المعادة من التقاص بلغت 7ر%7
رام الله – أبــرزت دراســة أعدها الباحث في معهد أبحاث السياسات
االقتصادية “ماس” ،أن معدل نسبة الشيكات المعادة من التقاص “أي
لعدم كفاية الرصيد” ،وصل إلى 7ر %7خالل األعوام الستة األخيرة.
وأوضحت الدراسة ،أن العدد ارتفع من  520ألف شيك العام ،2012
إلى  735ألف شيك العام  ،2017وارتفعت قيمتها من  520مليون دوالر
العام  ،2012إلى  1154مليون دوالر العام  ،2017تشكل قيمتها %10
من اجمالي الودائع ،و % 16من اجمالي التسهيالت المباشرة ،و %27من
الودائع الجارية ،و % 21من القروض الممنوحة.
وأوردت “أن الشيكات المعادة (الراجعة) ،هي ظاهرة سلبية تعاني منها
العديد من االقتصادات ،ويختلف حجم هذه الظاهرة من اقتصاد الى اخر،
ففي بعض االقتصادات ال تتجاوز نسبتها  %1من اجمالي قيمة الشيكات
المتداولة ،والبعض االخر يصل الى .”%7
وأضافت :نسبة الشيكات الراجعة كمعدل في السنوات الخمسة االخيرة
في األردن بلغت  %3.5من اجمالي قيمة تقاص الشيكات كمعدل ،وفي
أبو ظبي أقل من  ،%1هذه النسب في حالة تراجع في البلدين .بينما تصل
نسبة الشيكات الراجعة في السلطة الفلسطينية الى  %7.7من اجمالي قيمة
التقاص (في قطاع غزة بلغ قيمة الشيكات المرتجعة  145مليون دوالر ،وهذا
يمثل نسبة  %14من اجمالي الشيكات المرتجعة على مستوى فلسطين)،
وهذه الشيكات في حالة تزايد مستمر من حيث القيمة ،فقد ارتفعت من
 667مليون دوالر عام  2014الى  1154مليون دوالر عام  2017في فلسطين،
ووصلت في الربع األول من عام  2018الى  287مليون دوالر( .بيانات سلطة
النقد الفلسطينية)
وتابعت :يتبين من البيانات أدناه ،أن نسبة الشيكات المعادة الى المقدمة
للتقاص من حيث القيمة تراوحت في السنين الخمسة الماضية ما بين 6%
الى  ،7.7%اذ يالحظ ارتفاع هذه النسبة العام  ،2017بعد أن كانت في حالة
تراجع في االعوام السابقة ،وهذا االرتفاع ال يقتصر على القيمة فقط ،انما
االرتفاع في العدد ،حيث وصل الى أكثر من  735ألف شيك العام 2017
بزيادة  127ألف شيك عن العام .2016
وأضافت :ارتفاع عدد الشيكات يعني ارتفاع عدد العمالء الذين يصدرون
شيكات دون رصيد (معادة) ،األمر الذي يعني توسع هذه الظاهرة من حيث
العدد والقيمة ،حتى وصلت قيمة الشيكات المعادة الى  1154مليون دوالر
العام  ،2017وهذا يمثل زيادة بقيمة  323مليون دوالر عن العام .2016
واستدركت :هذه القيمة تعتبر مرتفعة جدا بالمقارنة مع المؤشرات
المصرفية ،فعلى سبيل المثال ،تمثل قيمة الشيكات المعادة حوالي %10
من اجمالي الودائع ،وحوالي  %16من اجمالي التسهيالت المباشرة ،وحوالي
 %27من الودائع الجارية (مجلة جمعية البنوك في فلسطين ،دراسات
مصرفية  ،)2016وإذا ما حلت مشكلة الشيكات المعادة وكانت نسبتها
قليلة ستكون المؤشرات المصرفية مختلفة القيم ،خاصة فيما يتعلق بقيمة
التسهيالت المباشرة.
شكل  1و :2تطور الشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المعاد خالل
الفترة 2012-2017
وتابعت :ال يوجد اختالف على سلبية هذه الظاهرة ،ويصفها البعض بأنها
آفة اقتصادية واجتماعية من حيث أنها وتؤثر سلبا على عجلة االستثمار،

ولها تداعيات اقتصادية واجتماعية ال يمكن تفاديها في بعض الحاالت،
وقد تم تناول هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها في الوسائط االعالمية
المتنوعة ،وفي ورشات عمل خاصة ،ويفيد بعض االقتصاديين الى أن اتساع
هذه الظاهرة ،يؤشر على التباطؤ االقتصادي وشح السيولة ،والبعض يرى
أنها مؤشر على االنهيار االقتصادي ،وتراجع القدرة الشرائية للدخول ،فضال
عن وجود انطباع لدى التجار المتضررين بفقدان الثقة بالنظام المصرفي
والقضائي ،بسبب عدم قدرتهم على الحد من هذه الظاهرة ،لذا ظهرت مطالب
من قبل المتضررين بالتدخل العاجل والسريع من قبل سلطة النقد والجهاز
القضائي لوضع حلول مناسبة.
وأضافت :عندما أنشأت السلطة الوطنية العام  ،1994أعــادت العمل
بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل العام  1967وذلك بموجب القرار
رقم ( )1لسنة  1994الصادر عن الرئيس ياسر عرفات في ذلك الوقت ،وبذلك
أصبح القانون التجاري األردني رقم ( )12لسنة  1966الذي يحكم قضايا
الشيكات ضمن األحكام العامة للشيك في الباب الثالث منه ،إضافة الى قانون
العقوبات األردني رقم ( )16لسنة  ،1960الذي ينص على االجراءات العقابية
لجرائم الشيكات ،وفي قطاع غزة يسري القانون رقم ( )7لسنة  ،1964الصادر
زمن االدارة المصرية للقطاع.
وتابعت :نصت العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة ما بين شهرين
الى سنتين ،كل من يخالف قانون اصدار الشيكات ،إضافة الى غرامة تصل
الى  50دينارا أردنيا ،هذه العقوبات تتضمن اجراءات من قبل الجهات التي
تحقق في الجريمة ،ومن ثم انتقال الملف الى وكيل النيابة ،التي بدورها
تقوم بدراسة الملف وتوقيف المتهم واستيفاء التحقيقات ،واعداد الئحة
اتهام ،يتم تقديمها الى محكمة الصلح أو محكمة البداية ،مع مالحظة ان
النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحويل الملف الى المحكمة باالستناد
الى األدلة الكافية( .جرادة.)2012 ،
وأوردت أنه “ضمن القوانين السارية ،والنظام المتبع في فلسطين ،فإن
االجراءات التنفيذية للعقوبات واضحة جدا وال لبس فيها ،اذ يتيح القانون
لقضية اصدار شيك دون رصيد ،العمل ضمن مسارين ،األول :وفقا إلجراءات
العقوبات الجزائية ،التي تعتبر أن اصدار شيك دون رصيد جريمة حسب
المادة  421من قانون العقوبات األردني لسنة  ،1966ويترتب على ذلك
عقوبة السجن من  90يوما الى ثالثة سنوات ،وفي حال تمت المصالحة ودفع
قيمة الشيك يتم اثبات هذه المصالحة في المحكمة ويستبدل السجن
بغرامة تتراوح ما بين نصف دينار الى خمس دنانير عن كل يوم سجن،
أما الثاني :االجراءات المدنية عبر دائرة التنفيذ ,وفي هذه الحالة ال يكون
الشيك جريمة بل يصبح قضية تحصيل دين ،ويقدم لدائرة التنفيذ التابعة
للمحكمة (بمعنى انه يوجد حكم قضائي بحبس مصدر الشيك وفقا لألمر
العسكري رقم  890لسنة  ،)1982ويتم ذلك وفقا لقانون التنفيذ الصادر
العام  ،2005وفي حال تخلف مصدر الشيك عن الدفع يتم حبسه مدة  21يوم
إذا كان الشيك أقل من  500دينار ،أو  91يوما إذا كان أكثر من  500دينار ،أو ما
يعادلها بالعمالت المتداولة ،هذا الوضع ال يترتب عليه حق عام او غرامة ،وفي
حال تمت المصالحة ودفعت قيمة الشيك يتم االفراج عن مصدره.
وبينت الدراسة ،أنه “مع مالحظة ان اتباع المسار الجزائي عن طريق النيابة
هو األكثر شيوعا ،بسبب نجاعته وقوة ردعه المتمثلة بالسجن ،والغرامات ،مع

جدول  :1قيمة وعدد الشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المعادة ونسبة المعاد الى التقاص
الشيكات المقدمة للتقاص

الشيكات المعادة

نسبة الشيكات
المعادة من التقاص

عدد (ألف)

القيمة (مليون دوالر)

عدد (ألف)

2012

4,400.00

9,600.00

520.00

7.1

2013

4,600.00

10,600.00

490.00

6.2

2014

4,637.77

11,117.80

467.44

6.0

2015

5,096.40

11,131.40

538.05

6.0

2016

5,644.74

12,691.53

608.60

6.6

2017

6,375.86

15,072.77

735.75

7.7
المصدر :بيانات سلطة النقد الفلسطينية

مالحظة أن القضاة في فلسطين يلجؤون إلصدار العقوبة بحدها االدنى ،وغالبا
ما تكون السجن مدة ثالثة أشهر ،مع امكانية استبدال السجن بالغرامة في
حالة المصالحة”.
وسجلت “بعض المآخذ على االجراءات القضائية ،التي يعتقد البعض
أنها تؤدي الى عدم نجاعة طريقة التعامل مع قضايا الشيكات ،وتتمثل في
طول أمد التقاضي بين الجلسات ،اذ تصل المدة الزمنية فيها الى شهرين
أو أكثر ،وتساهل القضاة في اعمال القانون من خالل ايقاع العقوبة بالحد
األدنــى ،او عدم اللجوء الى فرض غرامات مرتفعة ،مثل اللجوء الى األمر
العسكري بتغريم مصدر الشيك دون رصيد لغاية أربعة ألضعاف القيمة”.
وبينت أن سلطة النقد تنبهت لمخاطر ظاهرة تزايد الشيكات الراجعة منذ
العام  ،2010ووضعت العديد من التعليمات والقيود على مصدري الشيكات
الراجعة ،واصدرت تعليماتها للبنوك حول كيفية التعامل مع الشيكات
الراجعة ،فأصدرت تعليمات بموجب أحكام القرار بقانون رقم ( )9لسنة
 2010بشأن المصارف ،واصدت تعليمات اخرى عام ( 2011بموجب القرار رقم
 132لسنة  2011الخاص بنظام الرقابة على المصارف) نتيجة لتزايد عدد
الشيكات الراجعة ،لكن ذلك لم يمنع ،أو يحد من هذه الظاهرة ،فقامت سلطة
النقد بإصدار تعليمات جديدة أكثر صرامة من السابق بداية العام  ،2017اذ
أصدرت تعليمات رقم ( )2لسنة  2017بشأن الشيكات المعادة والتسويات
والشيكات الموقوفة والمفقودة ،وهذه تشتمل على  13مادة ،منها ما يتعلق
بما يجب على المصارف أن تلتزم به مثل االستعالم والبحث عن العميل الذي
يطلب دفتر شيكات ،والتزام المصرف بتعليمات خاصة للتسويات من خالل
نظام محوسب لسلطة النقد ،واستيفاء رسوم عليها ،والتبليغ الفوري عن
الشيكات الموقوفة والمفقودة والمعادة.
وتابعت :في إطار تطوير آليات العمل واألدوات الرقابية ،واتباع الممارسات
الدولية الفضلى ،أنشات سلطة النقد ،النظام المحوسب (نشام) بخصوص
الشيكات المعادة ،للحد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية الناجمة عنها
في المجتمع ،وفي هذا النظام تم تصنيف العمالء ما بين  Aالى  ،Dحسب
عدد المرات التي تتم فيها اعادة شيك صادر عنهم ،وبذلك تقوم المصارف
بالتعامل مع العمالءً ،
بناء على معايير هذا النظام ومستويات التصنيف.
وبالنسبة لدور البنوك ،بينت أن دورها يتمثل في عمل دراسة شاملة عن
العمالء وحساباتهم ،لمعرفة قدرتهم على االيفاء بالتزاماتهم ،للتقليل من
مخاطر الشيكات المعادة..
وحددت أسباب الظاهرة ،في سوء النية واالحتيال ،ومنها أسباب بغير
قصد ،مضيفة “من الصعب تحديد النسبة بينهما ،لعدم توفر البيانات
الكافية”.
وأوضحت استنادا إلى مقابالت مع تجار ،ومحامين ،واقتصاديين ،أن جزء
كبيرا من رجوع الشيكات ،يعزى الى تردي الوضع االقتصادي وشح السيولة،
اضافة الى سوء التخطيط لمصدري هذه الشيكات.
كما عزت جانبا منها إلى تراجع القوة الشرائية للدخول في فلسطين مع
ثبات النمط االستهالكي.
وتابعت :ما يعزز هذه اآلراء هو عدد المصنفين حسب نظام سلطة النقد
ضمن الفئات الدنيا والقائمة السوداء (أكثر من  140ألف مواطن العام 2016
من ضمنهم حوالي  6500على القائمة السوداء) ،وكذلك عدد الشكاوى
المقدمة للمحاكم ،اذ بلغت الشكاوى المقدمة للنيابة العامة أكثر من 13
ألف شكوى في العامين  2015-2016موزعة على كافة المدن ،مع مالحظة ان
مدينة الخليل تمثل نسبة  %28منها ،وهذا العدد ال يشمل القضايا التي
تذهب لدائرة التنفيذ على أساس أن الشيك أصبح قضية دين للتحصيل.
وأشارت إلى أن ما تقدم ال يعني التساهل والتسامح مع أصحاب الشيكات
الراجعة ،كما يقول المختصون االقتصاديون والقانونيون ،اذ أن التساهل في
اصدار الشيكات ،يؤدي الى استخدامها بكثافة أكبر سواء عن حسن أو سوء
نية ،ودون رقيب أو تخطيط او حساب للعواقب.
ونوهت إلى خطورة اآلثار االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بظاهرة
الشيكات المعادة ،مشيرة إلى أنها كثيرة ومتنوعة ،ويعتمد تأثيرها على
حجم هذه الظاهرة ،ونسبة الشيكات المعادة من المقاصة ،وقيمتها بالنسبة
للودائع وحركة التداول في السوق.
وأضافت :في الحالة الفلسطينية ال شك بأن هذه النسبة مرتفعة مقارنة
مع الدول المجاورة ،فمثال تأثير هذه الشيكات في السعودية قليل جدا اذ لم
يتجاوز عددها  2600شيك معاد بقيمة  200مليون دوالر ،بينما في فلسطين
تصل الى أكثر من  700ألف شيك ،بقيمة تزيد عن  1154مليون دوالر ،وهنا
يبرز التساؤل الكبير عن أسباب هذا التفاوت ،وأسباب ارتفاع حجم هذه
الظاهرة في فلسطين ،والى أي درجة تتعلق بالتباطؤ االقتصادي؟.
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المدير اإلقليمي لـ “األهلي األردني” :نتائجنا  2017مرضية
ونتطلع خالل  2018إلى تعزيز نجاحاتنا على مختلف الصعد
رام الله – يقف البنك األهلي األردنــي ،على أعتاب
مرحلة جديدة في مسيرته ،التي توجت خــال العام
الماضي بنجاحات متنوعة ،ينتظر أن تتعزز أكثر خالل
العام الحالي.
وجــاءت نتائج البنك خالل العام  2017وفق مديره
االقليمي عيسى الباشا ،مرضية بكل المقاييس ،خاصة في
ظل التطورات التي شهدها البنك العام الماضي ،وكان من
أبرزها افتتاحه مقر ادارته االقليمية في حي “المصيون”
في رام الله ،إضافة إلى افتتاح فروع جديدة.
ويرى الباشا ،أن  ،2017كان العام الذي شهد اطالق
البنك بهويته الفلسطينية ،مضيفا “كان للبنك على مدار
سنوات طويلة تواجدا لكنه كان محدودا ،بيد أن العام
الماضي حفل بانطالقة كبيرة للبنك ،ما تجلى في إنجاز
مبنى (مقر) اإلدارة اإلقليمية واالنتقال إليه.
كما يعتبر أن  ،2017عام تعميق الدور االقتصادي
للبنك ،ما تمثل في فتح ثالثة فروع جديدة للبنك ،ليصل
بذلك عدد فروعه إلى ثمانية فروع ومكتب ،إضافة إلى
مبنى اإلدارة اإلقليمية ،معربا عن أمله في أن يتمكن البنك
من تقديم خدماته ألهالي قطاع غزة في المدى القريب.
ويتابع :إن نتائجنا العام الماضي كانت جيدة ،رغم
الظروف التي مر بها البنك ،وقد أخذنا مخصصات كافية
عن سنوات سابقة في اطــار التزامنا بأفضل المعايير
البنكية ،أما بخصوص الحدث التشغيلي الذي مر به البنك،
فقد تمت معالجته بطريقة مهنية جدا ،بالتالي فإنه رغم
كافة التحديات جاءت النتائج مرضية.

ويحدد أولوية البنك خالل العام  ،2018في استكمال
إنجاز كافة األعمال واالجراءات ،التي من شأنها أن تسهل
عمل الفروع ،وتدفع نشاطها قدما إلى األمام ،ما يشمل
األعمال المتصلة بشيكات المقاصة ،والحواالت ،وفتح
الحسابات ،وغيرها من األمور التي كانت تستدعي وقتا
وجهدا كبيرين من قبل موظفي الفروع.
ويــقــول :إننا نتطلع إلــى استكمال كافة األعمال
واالجراءات المركزية في اإلدارة االقليمية ،بحيث نخفف عن
الفروع الكثير من متطلبات العمل اليومي الروتيني ،لتقدم
خدماتها للعمالء بأفضل صــورة ،وتلبية احتياجاتهم،
ونحن نتوقع مع نهاية النصف األول من العام الحالي ،أن
نكون قد انتهينا من كافة هذه األعمال بالكامل ،ما سيتيح
للفروع التفرغ للتسويق وخدمة العمالء.
كما أن البنك بصدد فتح فرعين جديدين له ،أحدهما
في المنطقة الصناعية في رام الله ،بينما اآلخر في نابلس،
وتحديدا في بلدة بيت إيبا جنوب نابلس.
ويذكر الباشا ،أن الفرعين سيستهدفان المؤسسات
الصغيرة ومتوسطة الحجم ،موضحا أن هذا القطاع ال
يزال ال يحظى باالهتمام الذي يستحق ،رغم كونه ركيزة
أساسية للنهوض باالقتصاد الوطني.
كذلك سيواصل البنك عنايته بكادره البشري ،عبر
استقطاب أفضل الكفاءات ،وتعزيز معارف وخبرات كادره
عبر برامج تدريبية تنفذ داخل فلسطين وخارجها.
ويقول :إننا نؤمن أن االستثمار في موظفينا ،هو ركيزة
أساسية لدعم نجاح البنك.

ويبلغ عدد موظفي البنك حاليا نحو  190موظفا ،بينما
ينتظر مع التعيينات الجديدة التي سيشهدها ،إلى
جانب فتح الفرعين ،أن يصل كادره إلى ما بين 210-200
موظفين.
وبموازاة ذلك ،فإن البنك يعتزم ادخال تطورات مهمة
على صعيد خدماته االلكترونية ،باالستفادة من تجربة
المؤسسة األم ،أي تجربة البنك األهلي األردن في األردن.
ويقول :لقد قطع البنك في األردن خطوات كبيرة في
مجال الخدمات االلكترونية ،بالتالي فنحن سنركز جهودنا
خالل  ،2018على توفير كافة هذه الخدمات لعمالئنا.
ويلفت إلى تميز البطاقات االئتمانية “ماستر كارد”
الخاصة بالبنك ،ال سيما تلك المخصصة لشريحة رجال
األعمال ،مبينا أن البنك سينقل كافة الخدمات المصرفية
التي يوفرها “األهلي األردني” في األردن إلى فلسطين،
مهما استدعت هذه المسألة من جهد أو كلفة مادية.
ويــقــول :إنــنــا نعكف على إنــشــاء مــركــز معلومات
بكلفة تتجاوز الـ 5ر 1مليون دينار ،وهو ما يمثل خطوة
استراتيجية بالنسبة إلينا ألنه سيخدم اللبنات التوسعية
للبنك لسنوات قادمة.
ويستدرك :إن استثمارنا اليوم في التكنولوجيا ليس
محدودا ،ويهدف إلى تمكيننا من مواكبة أية تغيرات في
الفترة المقبلة ،ال سيما أننا ال ننظر إلى وجود البنك في
فلسطين على أنه نوع من التفرع ،بل دعامة رئيسة لخدمة
االقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أن البنك بصدد اطالق رزمة من البرامج قريبا،

عيسى الباشا

ال سيما تلك الخاصة بحسابات التوفير ،ستكون مفاجئة
بكل المقاييس.
وال ينفصل نشاط البنك على الصعيد االقتصادي
والمالي ،عن تركيزه على ملف المسؤولية االجتماعية.
وعــن ذلــك يــقــول الــبــاشــا :إنــنــا نسعى عبر دورنــا
المجتمعي ،إلى أن نقدم اضافة نوعية ،بما يشمل حتى
القطاعات والشرائح التي ال يلتفت إليها الكثيرون ،فمثال
كرمنا العام الماضي الفائزة بتحدي القراءة العربي ،إضافة
إلى مدرستها.

تمكنت من تدوير ومنح قروض بمبلغ  50مليون دوالر

مدير عام “ريف للتمويل” :التنمية والتمكين االقتصادي
عماد عملنا ونساهم بفعالية في الشمول المالي
رام الله – احتفلت شركة “ريف للتمويل” مؤخرا،
بمرور  10سنوات على انطالقة نشاطها ،عرفت خاللها
نجاحات متنوعة ،من أبرزها تمكنها من تدوير قروض
بقيمة  50مليون دوالر ،فيما تجاوزت محفظتها القائمة
حاليا  13مليون دوالر ،حيث حققت نموا بنسبة تقارب
 % 30خالل العام الفائت .2017
ويشكل التمكين االقتصادي والتنمية العنوانان
األكثر بروزا ضمن أولويات الشركة ،كما يؤكد مديرها
العام سميح صبيح ،الذي يؤمن بحيوية الدور الذي يلعبه
قطاع اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر ،في سوق يوجد
طلب كبير فيه على خدمات اإلقراض.
وتعود نشـأة الشركة إلى العام  ،2007حيث سجلت
في ذلــك العام ،قبل أن تشرع في العام التالي في
ممارسة نشاطها التمويلي.
وحسب صبيح ،فــإن الشركة تركز على الفئات
المهمشة والفقيرة في مجال التنمية ،عبر إيجاد مشاريع
لتمكين فئات المجتمع المختلفة ،ال سيما النساء،
والشباب ،إضافة إلى المتعطلين عن العمل ،عن طريق
تمكينهم من اطالق مشاريع خاصة بهم تتيح لهم
االعتماد على أنفسهم ،والتحول إلى أفراد منتجين.
ويشير إلى انه لدى الشركة تغطية جغرافية كاملة
لمحافظات ومناطق الوطن  ،حيث لدى الشركة  11فرعا
موزعة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ،الفتا إلى
أن كادر الشركة من ضباط اإلقراض ،يقدمون خدماتهم
لشريحة واسعة من المواطنين بما في ذلك المناطق

الموجودة خارج المدن ونظيرتها النائية والمهمشة ،مع
مراعاة تمكن الشركة من الوصول إلى  %84من التجمعات
الريفية في فلسطين.
ويبلغ عدد موظفي الشركة حاليا  57موظفا وبارتفاع مع
توسع عمل الشركة .
ويقول صبيح :لدينا خطط للتوسع وفتح بعض المكاتب
لخدمة بعض المناطق ،انسجاما مع رؤية الشركة القائمة
على تمويل مشاريع مدرة للدخل ،وتحديدا اإلنتاجية،
مع تخصيص جانب بسيط للقروض االستهالكية ،التي
تشكل نحو  %5من القروض المقدمة من الشركة.
ويتابع :إننا نركز على القطاع الزراعي وتصل نسبته من
حجم اقراضنا إلى  ،%41مقابل  %32لقطاعات انتاجية
اخرى ،فيما تبلغ قروض تحسين السكن إلى .%17
ويوضح أن رصيد محفظة الــقــروض قد تجاوز 13
مليون دوالر ،مضيفا “تمكنت الشركة خالل سني عملها
من تدوير  50مليون دوالر ،استهدفت فيها مختلف
القطاعات ،ونجحت بالوصول إلــى شريحة واسعة من
الجمهور ،بالتالي فإن الشركة من وجهة نظر شركة رائدة
في التنمية والتمكين االقتصادي في فلسطين”.
ويدلل على ما ذهب إليه بنسج شراكات وتعاون مع
مؤسسات تنموية وغيرها مثل مؤسسة فلسطين للتنمية
التابعة لصندوق االستثمار ،صندوق التشغيل والحماية
االجتماعية ،مؤسسة كير الدولية ،البنوك المحلية وبرنامج
األمم المتحدة االنمائي  ،حيث تم إطالق برامج متخصصة
في مجال التمكين االقتصادي مع برنامج االمم المتحدة

االنمائي العام الماضي وجرى توسيع هذه البرامج خالل
العام الحالي.
ويبرز في اطــار الشراكة مع برنامج االمــم المتحدة
االنمائي برنامج باسم “غــراس” ،الذي يقوم على انجاز
البنية التحتية لمشاريع انتاجية ،ستنفذها “ريف”
بالتعاون مع الجامعات المحلية ،عبر اختيار عــدد من
الخريجين إلدارة هذه المشاريع ،بينما يتم توزيع ناتج هذه
المشاريع بنسب متفاوتة بما يتناسب مع قدرة المشروع
واسترداد رأس المال خالل فترة زمنية محددة.
ويضيف صبيح :هذا المشروع جاء نتيجة فكر وتجارب
في التمكين االقتصادي ،تستند على تنفيذ مبادرات
ومشاريع بهذا الصدد تعتمد على أساليب غير تقليدية،
وفي المقابل فإننا نقدم تمويالت ألنشطة تقليدية مثل
التعاونيات وغيرها.
ويمثل برنامج “المشاريع الجماعية” أحد البرامج
األساسية ضمن أنشطة “ريــف” ،وهو يركز على اقامة
مشاريع ضخمة من خالل البرنامج االنمائي.
وبخصوص هذا الملف يقول صبيح :يهدف البرنامج
إلى انشاء مشاريع مدرة للدخل ،ولها جدوى اقتصادية،
وتسهم في تشغيل الفقراء والعمال على أن تؤول في
نهاية األمر ملكيتها لهم.
وهــذه المشاريع عموما ،ليست محصورة في قطاع
معين ،مثل الزراعة ،بل تشمل مجاالت متنوعة.
ويقول“ :المشاريع الجماعية” مشروع ضخم ،قد
يستدعي اقامة شركة كبيرة برأسمال كبير  ،على أن يتم

سميح صبيح

مع مرور الوقت التنازل عن ملكيتها للفقراء والعمال
المستفيدين منها ،بعد استرداد رأس المال.
وفيما يتعلق بشق المسؤولية االجتماعية ،فإن
الشركة تعنى بأن يكون لتمويالتها أثر اجتماعي.
ويــقــول صبيح :الشركة تقيس األث ــر االجتماعي
لتمويالتها ،عبر انجاز احصاءات حول عدد فرص العمل
التي ساهمت قروضنا في إيجادها ،وعدد النساء اللواتي
تحولن من ربات بيوت إلى منتجات باالستفادة من القروض،
وعدد الشبان الذين نجحوا في مشاريعهم ،إلى غير ذلك.
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يبلغ عدد موظفيه  330موظفًا

المدير اإلقليمي لبنك “األردن”:
حققنا نسب نمو تفوق نظيراتها في السوق
رام الله – تعود انطالقة نشاط بنك األردن في فلسطين،
إلى العام  ،1967ما يجعله واحدا من أكثر البنوك عراقة
وأقدمها في السوق الفلسطينية ،علما أن البنك تأسس في
األردن العام .1960
ومع االحتالل اإلسرائيلي للضفة وقطاع غزة العام ،1967
اضطر البنك أسوة بعدد كبير من المؤسسات والشركات إلى
إيقاف نشاطه ،قبل أن يستأنفه في فلسطين العام ،1994
حينما افتتح أول فروعه وكان في رام الله ،ما تاله فتح فروع
أخرى في نابلس ،وجنين ،والخليل ،وغزة وغيرها.
ويقدم البنك خدماته حاليا عبر شبكة واسعة تضم 14
فرعا ،فيما من المقرر أن يفتح ثالثة فروع جديدة خالل العام
الحالي.
وحفل نشاط البنك خالل العام  ،2017بالعديد من
اإلنجازات ،التي لم تقتصر على الشق المالي ،كما يؤكد
مديره اإلقليمي حاتم فقهاء.
ويذكر فقهاء :أن البنك خطا خطوات مهمة وكبيرة على
صعيد االرتقاء بأداء الموظفين ،عبر تنفيذ أكثر من مشروع
تدريبي مخصص لهم ،أبرزها مشروع موجه لموظفي الفروع
واسمه “مهارات البيع – ،”Sales Academyإضافة إلى
مشروع “التحليل المالي” الخاص بموظفي التسهيالت،
عدا مشروع “الجدارات السلوكية” ،الذي يستهدف كافة
الموظفين ،ويعنى بتمكينهم من االرتقاء بأدائهم ،بما

ينسجم مع الممارسات الفضلى في مجال األعمال واالقتصاد
واإلدارة.
ويبين أن هذه المشاريع ،التي سيتواصل تنفيذها
خالل العام الحالي ،ستحدث نقلة نوعية في أداء الموظفين،
والوصول بها إلى مستويات تفوق نظراءهم في الكثير من
دول المنطقة.
ويتابع :إن هذه المشاريع تعتبر عناصر رئيسة ضمن
استراتيجية ،باعتبار أن تنمية قدرات الكادر الوظيفي،
يمثل أولوية كبرى بالنسبة إلينا.
أما على الصعيد المالي ،فقد حقق البنك نجاحا ملحوظا.
وحــول ذلك يقول فقهاء :كان هناك نمو في جانب
الموجودات والمطلوبات ،وبنسب تفوق تلك التي سجلت
في السوق الفلسطينية ،فمثال نحن سجلنا نسبة نمو بـ 30
 %على صعيد الموجودات ،بينما بلغت هذه النسبة % 17
على صعيد السوق.
وهو يعزو النجاح المالي للبنك ،إلى تضافر جهود
كادره ،وتفانيه في أداء مهامه على الوجه األكمل ،مضيفا
“اإلنجازات التي حققها البنك تحسب لكافة موظفيه ،فهم
شركاء النجاح” ،علما أن عدد موظفي البنك يبلغ  330موظفا.
وبالنسبة إلى أولويات البنك خالل العام  ،2018يوضح
فقهاء ،أنها تنصب على استكمال المشاريع التدريبية
الموجهة للموظفين ،إضافة إلى زيادة الحصة السوقية،

وطرح برامج جديدة منافسة.
ويتابع :إننا ننظر بأهمية بالغة لبرامج اإلقراض والتوفير
الجديدة للعام الحالي ،بالتالي جرى تصميمها بدقة وعناية
بالغة.
وبموازاة ما تقدم ،فإن البنك يعنى بتوفير رزمة من
الخدمات االلكترونية الحديثة والمتطورة.
وعن ذلك يقول المدير اإلقليمي لبنك “األردن” :لقد
أطلقنا مؤخرا ،موقع البنك على شبكة االنترنت بحلة جديدة،
كما أن الخدمات البنكية ( )Online Bankingالخاصة
بالبنك ،توفر للعمالء خيارات واسعة وتيسر قيامهم بكافة
العمليات.
ويضيف :إننا نحرص عبر منظومة خدماتنا االلكترونية،
على تسهيل حصول العمالء على الخدمة ،وأن ينفذوا
عمليات البيع والشراء ،وتحويل األموال ،وتسديد الفواتير
بيسر وسرعة ،باعتبار ذلك جزءا من التزامنا تجاههم.
ويملك البنك  40صرافا آليا ،من المقرر أن تصل إلى 46
صرافا مع نهاية العام الحالي.
ويركز البنك في اطار ملف المسؤولية االجتماعية على
عدة قطاعات وفئات.
وفــي هــذا الــســيــاق ،يقول فقهاء :هناك قطاعات
استراتيجية بالنسبة إلينا في مجال المسؤولية االجتماعية،
من أبرزها التعليم ،إضافة إلى الشباب واألطفال ،وذوي

حاتم فقهاء

االحتياجات الخاصة.
ويتابع :كما أننا نعنى بتمكين المرأة ،وحقلي الثقافة
والرياضة وغيرهما ،بيد أننا بحكم الــواقــع القائم في
فلسطين ،فإننا نركز أيضا على تقديم مساعدات اغاثية.
وبالنسبة إلى تقييمه لدور سلطة النقد ،فإنه يشير
إلى تميز دورها الرقابي ،مضيفا “تقوم سلطة النقد بدور
بالغ األهمية ،ال سيما أنه بحكم خصوصية وضع فلسطين،
والمتابعة الدقيقة لعمل الجهاز المصرفي ،فإن سلطة النقد
تؤدي مهامها بأفضل صورة ،وانسجاما مع أرقى الممارسات
الدولية”.
ويلفت إلى التعاون الوثيق بين البنوك وبين سلطة
النقد ،وتفهمها واستجابتها لمطالبها ،مع الحفاظ على
استقرار الجهاز المصرفي وسمعته.
ويردف :القطاع المصرفي قطاع حيوي ،يحقق عوائد
ونجاحات كبيرة ،ويقدم خدمات تستفيد منها كافة شرائح
المجتمع ،ولعل من أبرز ما يميز الجهاز المصرفي لدينا،
المنافسة بين كافة البنوك ،وتوفيرها خدمات ال غنى عنها
للمجتمع.

أحدث المنضمين لقطاع التأمين

مــديــر عــام “تمكين” :نحن لسنا منافسين
لـــشـــركـــات الـــتـــأمـــيـــن بــــل م ــك ــم ــل ــون لــهــا
رام الله – تبدي اإلدارة التنفيذية لشركة “تمكين
للتأمين” ،وهي أحدث الشركات العاملة في قطاع التأمين،
والثانية المتخصصة بتقديم خدمات التأمين اإلسالمية،
المعروف باسم التأمين التكافلي او التعاوني ،تصميمًا على
النجاح رغم كافة الظروف ،والتحديات التي تفرض نفسها
ً
في سوق التأمين ،اذ ال يعتبر العمل فيه سهال.
ويذكر مدير عام الشركة محمد الريماوي ،أن فكرة
تأسيس شركة تأمين اسالمية ثانية ،ولــدت من قبل
مجموعة من المؤسسات والشركات الفلسطينية وعلى
رأسها مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وهيئة التقاعد
الفلسطينية ،ولفيف من رجال األعمال والشركات الخاصة،
مبينًا أن المؤسسين شرعوا في اجراءات التأسيس واستيفاء
متطلبات هيئة “سوق رأس المال الفلسطينية” في كانون
االول عام  ،2016لتأسيس شركة مساهمة عامة فلسطينية
برأسمال قدره ثمانية ماليين دوالر.
ويوضح أن اتخاذ القرار بإنشاء الشركة ،جاء بناء على
دراسة معمقة لسوق التأمين في فلسطين ،من خالل دراسة
جدوى قامت بها احد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا
المجال ،عدا دراسات أخرى أجرتها جهات أجنبية عديدة
لمعرفة مدى حاجة السوق للخدمات المالية اإلسالمية ،سواء
على مستوى البنوك ،أو التأمين.
ويــردف :إن هــذه الــدراســات أبــرزت بــأن هناك نسبة
كبيرة من أبناء شعبنا ،ترغب في التعامل مع المؤسسات
المالية اإلسالمية ،وإذا ما أخذنا هذه المسألة بعين االعتبار،

وحجم الحصة السوقية للمؤسسات المالية االسالمية في
فلسطين ،فإننا نرى بان هناك فرصة واعدة لوجود شركة
تأمين إسالمية ثانية في فلسطين.
ويــوضــح أنــه بعيد استكمال المؤسسين لكافة
المتطلبات ،حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية ،وإجازة مزاولة أعمال التأمين في
فلسطين ،كما جرى طرح ( ) 1,840,000سهم للجمهور
لالكتتاب األولي العام.
وبالنسبة إلى رؤية الشركة ،يشير الريماوي ،إلى أنها
تستند الى استلهام قيم اإلســام الحنيف في تمكين
المجتمع الفلسطيني وتوفير مظلة حماية تأمينية تحافظ
على الثروة القومية الفلسطينية في قالب من الحداثة
واالبتكار وتطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة تحقيقًا
لهذه الرؤية.
كما أن رسالة الشركة تقوم على توفير حلول ومنتجات
تأمينية جديدة ،تلبي رغبة واحتياجات شريحة واسعة في
المجتمع ،خاصة القطاعات المهمشة.
ويبين أن الشركة اطلقت خدماتها التأمينية في
محافظة رام الله والبيرة بتاريخ  ،2018/3/1وجار العمل
على فتح فروع لها في محافظات الضفة الغربية وقطاع
غزة ،مضيفا “إننا كإدارة تنفيذية نؤمن باالنتشار والتوسع
األفقي ،وتقديم خدمات الشركة بشكل مباشر للجمهور عبر
نقاط البيع المباشرة من فروع ومكاتب وخالفه”.
ويقول :إننا لسنا منافسين لشركات التأمين الزميلة

العاملة في الــســوق ،بل مكملين لــدورهــا االقتصادي،
سوق حرة،
والتنموي ،والمجتمعي ،إال أننا نؤمن بأننا في
ٍ
وبالتالي من حق المستهلك أن يحصل على أفضل الخدمات
وأكثرها جودة ،من خالل وجود شركات تأمين اسالمي ثانية.
ويلفت إلى أن اإلقبال على خدمات الشركة سيكون مميزًا،
ال سيما في ظل الخبرة التي تتمتع بها ادارتها وكوادرها
الفنية واإلدارية  ،مضيفا ً ان وجود شركة تأمين اسالمي
ثانية ظاهرة صحية ،ونحن نؤمن بأنه ستكون هناك فرصة
كبيرة للشركة للحصول على حصتها السوقية ،خاصة وأننا
سنقدم حلوال وخدمات تأمينية مبتكرة ،عدا أن عماد عملنا
سيكون االلتزام والمصداقية في الوفاء بالتزامات الشركة
تجاه المؤمن لهم “ المشتركين”.
وهو يعتقد أن سوق التأمين في فلسطين واعــدة،
بالرغم من تواضع مستوى الثقافة التأمينية ،وبالتالي فإن
على كافة مكونات هذا القطاع ،القيام بحملة وطنية توعوية
تبين مدى اهمية هذا القطاع.
ويستدرك :في الدول المتقدمة تبلغ مساهمة قطاع
التأمين في حجم الناتج المحلي اإلجمالي ما ال يقل عن 15
 ،%بينما هذه النسبة في فلسطين ال تتجاوز نصف بالمائه،
وهي نسبة متواضعة جدا مقارنة مع دول االقليم التي تصل
فيها النسبة إلى .% 5
ويتابع :نــدرك تماما بان قطاع التأمين أســوة بسائر
القطاعات االقتصادية ،يعاني من اجــراءات وسياسات
االحتالل اإلسرائيلي ،لكن هذا ال يعني أن قطاع التأمين

محمد الريماوي

ليس واعدا ،بل على العكس فهو قطاع قابل للنمو ،بدليل
أن حجم السوق كما في  ،2016-12-31بلغ  215مليون
دوالر ،في حين بلغ كما في  254 ،2017-12-31مليون
دوالر ،أي هناك نسبة نمو بواقع  ،% 18ما يؤكد أن سوق
التأمين قابل للنمو ،وأخذ دوره كغيره من القطاعات في رفد
االقتصاد الوطني بنسبة تتناسب مع أهميته في فلسطين،
وكل االقتصاديات العالمية ،باعتباره رافعة اقتصادية،
وأحد روافد التنمية االقتصادية في كل الدول إضافة إلى
أنه يشكل حاضنة للثروة القومية الفلسطينية ،سواء على
صعيد ممتلكات األفراد الخاصة ،أو الممتلكات العامة.
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تتمة المنشور على الصفحة األولى
 172مليون دوالر ،ما ساهم في تعزيز حقوق الملكية
التي نمت بنسبة  ،%12.5لتصل إلى  1.9مليار دوالر.
وأوضــح أن صافي مــوجــودات المصارف العاملة في
فلسطين ،كانت قد نمت على أساس سنوي بنسبة ،%11.6
لتصل في نهاية العام  2017إلى حوالي  15.5مليار دوالر.
وبين أن سلطة النقد ،تتطلع وشريكها الرئيس
في إنشاء االستراتيجية الوطنية للشمول المالي خالل
الفترة القصيرة القادمة ،الى عقد االجتماع األول للجنة
الوطنية للشمول المالي ،العتماد تشكيل اللجنة الفنية
ولجان العمل الفرعية ،وتحديد األدوار واآلليات المناسبة،
لمباشرة العمل على تنفيذ متطلبات خطة العمل
المتعلقة باالستراتيجية الوطنية للشمول المالي في
فلسطين ،مضيفا «ستعمل اللجنة الوطنية على تحديد
الموعد المناسب لحفل إطالق االستراتيجية الوطنية،
بحضور العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية».
ورأى أن إنجاز االستراتيجية الوطنية للشمول المالي،
واعتمادها من قبل مجلس الــوزراء ،يمثل انجازا نوعيا،
حيث أن فلسطين تعتبر من أوائل الدول العربية ،التي
عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي،
وفقًا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى ،والتي
حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية
الدولية.
وأردف :جاء إنجاز هذه االستراتيجية ،بفعل تضافر
جهود العديد من اللجان من القطاعين العام والخاص،
ومؤسسات المجتمع المدني بقيادة مشتركة من
سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ،التي عملت على
إعداد االستراتيجية ،وحرصت على إبراز كافة القضايا
والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع في الوصول
إلــى الخدمات المالية ،واستخدامها ووضــع الحلول
المناسبة لتلك القضايا.
وقال :نأمل أن تساهم هذه االستراتيجية ،في رفع
نسبة الشمول المالي في فلسطين ،البالغة  %36.4من
األفراد البالغين ،لتصل إلى  %50كحد أدنى في نهاية
العام .2025
وفيما يتعلق بالمقاصة اإللكترونية ،قال الشوا:
تعمل سلطة النقد حاليا على تنفيذ التجهيزات الالزمة
إلطالق مشروع المقاصة اإللكترونية ،وتتمثل بعملية
تبادل المعلومات ،بما تشمله من بيانات وصور ورموز
الشيكات بوسائل إلكترونية آمنة وسريعة ،من خالل
مركز المقاصة اإللكترونية ،الذي تشرف على إدارته
سلطة النقد ،وتحديد صافي المركز المالي الناتج عن
هذه العملية في الوقت المحدد.
ومضى قائال :سيتم تحويل عملية تقاص الشيكات
من الطريقة اآللية المتبعة حاليا ،لتصبح الكترونية
تعتمد على صور الشيكات وبيانات الشيكات ،ما سيعود
بالنفع على المودعين والمستفيدين من الشيكات،
بحيث يكون الهدف النهائي من إطالق هذا المشروع،
هو أن تتم عملية التقاص ،وتحصيل الشيكات في نفس
يوم تقديم الشيكات ،ليصبح الشيك أداة دفع فورية،
شأنه في ذلك شأن اإليداع النقدي ،ما سينعكس إيجابا
على االقتصاد الوطني والمصارف ،والمواطن على حد
سواء ،ويسرع دوران النقد في االقتصاد.
وأردف :إن إطالق هذا المشروع ،سيحد من مشاكل
فقدان الشيكات ،وعدم الحاجة إلى نقلها من الفروع إلى
اإلدارات العامة للمصارف ،حيث يتم تبادل بياناتها
من خالل الشبكات ،ووسائل االتصال اآلمنة ،بالتالي
مواجهة كافة اإلشكاليات التي تواجه المصارف ،في
حاالت اإلغالق ،وانقطاع التواصل بين محافظات الوطن
المختلفة.
وفيما يتعلق بتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي،
قــال :تم االنتهاء من مسودة قانون البنك المركزي
الفلسطيني ،ونحن اآلن تقريبا في الخطوات األخيرة
العتماده من قبل الرئيس محمود عباس حسب األصول.
واستدرك :على صعيد المؤسسة ،بدأنا العمل انطالقا

من المبنى الجديد للبنك المركزي ،الذي تم تصميمه
وفق أحدث المواصفات العالمية للبنوك المركزية ،وذلك
في إطار استكمال كافة المتطلبات اللوجستية والفنية
الالزمة لتحول سلطة النقد الى بنك مركزي ،ونحن اآلن
بانتظار إتمام هذه المرحلة ،وتتويجها بإصدار قانون
البنك المركزي ،الذي ينص صراحة وبشكل مفصل على
مهام البنك المركزي ،في إدارة السيولة النقدية ،وحقه
الحصري في اصدار العملة ،ودوره في تحقيق االستقرار
المالي واالستقرار النقدي.
وفيما يتعلق بمسألة امكانية اصدار عملة وطنية,
قال الشوا :أثــار الحديث في هذا الموضوع حالة من
الجدل لدى الشارع الفلسطيني ،والمختصين في الشأن
النقدي والسياسة النقدية ،بين مؤيد ومعارض ،سواء
فيما يتعلق بالجاهزية الفلسطينية إلصــدار العملة،
أو تداعيات وردود الفعل المتوقعة من قبل الجانب
ُ
اإلسرائيلي ،في حال فسر على أنه تصرف أحادي من قبل
الفلسطينيين ،لتغيير وضع الترتيبات النقدية الراهن،
وقد سبق لسلطة النقد وفي أكثر من مناسبة باعتبارها
الجهة المنوط بها وحدها ،حق امتياز إصــدار العملة
الوطنية ،أن نوهت إلى أهمية تهيئة البيئة السياسية
واالقتصادية والقانونية لعملية اإلصدار ،لما لذلك من أثر
كبير في إدارة العملة والحفاظ على قيمتها واستقرارها،
وإدارة سعر صرفها ،وبما يكفل عدم انهيارها.
ومضى قائال :دعت سلطة النقد وأنا شخصيا ،في أكثر
من مناسبة ،إلى توخي الحرص الشديد عند طرح موضوع
العملة الوطنية ،حتى ال تطغى االعتبارات السياسية على
االعتبارات االقتصادية ،وتؤدي إلى اختيار توقيت غير
مناسب لإلصدار ،خاصة أن الحفاظ على قيمة العملة أهم
من إصدارها.
وحول تقييمه للدور الذي تلعبه البنوك اإلسالمية،
قال :تلعب هذه البنوك دورًا مهما في عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،حيث تقوم بتجميع المدخرات
من المودعين ،ليتم استثمارها في أوجه تتفق وأحكام
الشريعة اإلسالمية.
واستطرد :شهد نشاط المصارف اإلسالمية العاملة
في فلسطين ،تطورًا ملفتًا خــال السنوات القليلة
الماضية ،حيث استطاعت هذه المصارف زيادة حصتها
السوقية ،واجتذاب ودائع ال بأس بها مقارنة مع نظيرتها
التقليدية ،كما تمكنت من االنتشار والتوسع في مختلف
محافظات الوطن ،اذ زادت موجوداتها واستثماراتها،
األمر الذي انعكس على مؤشراتها المالية ،التي نمت
بشكل ملحوظ ،وفيما يلي اهم هذه المؤشرات:
فقد نمت موجودات المصارف اإلسالمية العاملة في
فلسطين ،بمعدل سنوي مقداره  %13.5خالل الفترة
من  2007إلى  ،2017حيث بلغت في نهاية العام 2017
ً
حوالي  2,163.5مليون دوالر ،مشكلة ما نسبته  %14من
ً
مجموع موجودات المصارف العاملة في فلسطين ،مقارنة
مع  %9.1في نهاية العام .2007
وقال :نمت التمويالت المقدمة من جانب المصارف
اإلسالمية بمعدل سنوي ،مقداره  %20.1خالل الفترة
من  2007إلى  ،2017حيث بلغت في نهاية العام 2017
ً
حوالي  1,250.5مليون دوالر مشكلة ما نسبته %15.6
من مجموع االئتمان ،المقدم من جانب المصارف العاملة
ً
في فلسطين ،مقارنة مع  %11.8في نهاية العام .2007
واســتــدرك :على مستوى ودائــع العمالء ،حققت
الودائع لدى المصارف اإلسالمية نموًا بمعدل سنوي
وصل إلى  %14.2خالل الفترة من  2007إلى  ،2017حيث
بلغت في نهاية العام  2017حوالي  1,627.9مليون
ً
دوالر ،مشكلة ما نسبته  %13.6من مجموع ودائع العمالء
ً
لدى المصارف العاملة في فلسطين ،مقارنة مع %8.4
في نهاية العام .2007
وتابع :على مستوى االنتشار والتوسع ،فقد وصل عدد
الفروع ،والمكاتب الخاصة بالمصارف اإلسالمية العاملة
في فلسطين ،في نهاية العام  2017إلى  60فرعًا ومكتبًا،

ً
مقارنة مع  21فرعًا ومكتبًا في نهاية العام .2007
وجوابا على ســؤال حــول تقييمه ألثــر المؤتمرات
التي نظمتها سلطة النقد خالل الفترة الماضية ،قال
محافظ سلطة النقد :لقد نظمت سلطة النقد خالل
السنوات السابقة ،مجموعة من المؤتمرات تركزت
محاورها في مناقشة مجموعة من المواضيع ذات
العالقة باالهتمام الفلسطيني ،بهدف تطوير الصناعة
المصرفية الفلسطينية ،وتسهيل سبل الوصول لروافد
االئتمان ،خاصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
لتعزيز محفظة التسهيالت االنتاجية ،والمساهمة
بالنمو االقتصادي ،وفيما يلي ملخص عن نتائج متابعة
توصيات المؤتمرات السابقة والتي ناقشت المواضيع
التالية:
• الشمول المالي.
• تعزيز قدرات وإمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.
• تمكين المرأة مصرفيًا.
أما نتائج متابعة توصيات المؤتمرات الثالثة ،فهي
كما يلي:
 .1تم إعداد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في
فلسطين بالشراكة مع هيئة سوق رأس المال ،وقد
اعتمدت االستراتيجية ،وتشكيل اللجنة الوطنية
لتنفيذ متطلبات االستراتيجية من قبل مجلس
الــوزراء في نهاية العام  ،2017والشركاء في بناء
االستراتيجية بصدد مباشرة عملية التنفيذ ،بعد
اكتمال التحضيرات اإلدارية الالزمة.
 .2تم تعزيز إمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في فلسطين ،وفقًا لتوصيات المؤتمر،
حيث منحت سلطة النقد العام  2013محفزات
مادية للمصارف ومؤسسات االقــراضً ،
بناء على
توصيات اللجنة الفنية ،وذلــك بهدف التوسع
في منح تسهيالت مصرفية لهذا القطاع ،حيث
كان لذلك أثرًا ايجابيًا في نمو محفظة تسهيالت
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،حيث نمت
المحفظة بنسبة  ،%220من  500مليون دوالر كما
بنهاية العام  2013الى  1.600مليون دوالر كما
بنهاية  ،2017إضافة لذلك فقد تم إنجاز مجموعة
من الخطوات ،منها إنشاء قاعدة بيانات خاصة
لقطاع المنشآت ،وتعزيز القدرات للقائمين على هذا
القطاع في جانبي العرض والطلب ،وإيجاد تعريف
موحد للتعامل به بين سلطة النقد وجهات االقراض،
وال تزال اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر ،تزاول
إجتماعاتها لتمكين هذا القطاع وفقًا لتوصيات
المؤتمر ،والمعايير الدولية ذات الصلة.
 .3أما في موضوع تمكين المرأة مصرفيا ،فقد تم أخذ
توصيات المؤتمر باالعتبار ،وشمولها في خطة
عمل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي ،حيث
ستقوم لجان بالعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر،
وتذليل المعيقات التي تعترض جسر الفجوة
الثقافية وفجوة االستخدام بين الجنسين ،وقرار
مجلس الوزراء األخير القاضي بالسماح للمرأة بفتح
حسابات ألبنائها ،قد عمل على تسوية أحد القضايا
المهمة في متطلبات خطة عمل االستراتيجية
الوطنية للشمول المالي.
وحــول االنتقادات التي توجه للقطاع المصرفي
بعدم االهتمام بتمويل «تقديم تسهيالت» للقطاعات
اإلنتاجية مثل الصناعة والزراعة بشكل كاف ،قال :تقوم
التسهيالت االئتمانية بدور بالغ االثر في دفع عجلة
النمو االقتصادي في أي بلد ،حيث تتمثل مهمتها
في توفير التمويل لالنشطة االقتصادية المختلفة،
وإن سلطة النقد تراقب تطور االئتمان لدى المصارف،
وتقوم بــإصــدار التعليمات الــازمــة التي من شأنها
جعل االئتمان أداة مهمة تدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ومثال ذلك تشجيع سلطة النقد ،المصارف
على توجيه جزء أكبر من التسهيالت االئتمانية التي
تمنحها للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ألهمية دورها
في إحداث التنمية االقتصادية ،حيث تجلى ذلك من

خالل تعميم سلطة النقد رقم  2013/53الصادر بتاريخ
 ،2013/04/16وموضوعه تطوير وتعزيز فرص المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف :أحرزت سلطة النقد تقدمًا كبيرًا ،في الترتيب
العالمي لنظام المعلومات االئتماني ،في بند سهولة
الوصول لالئتمان « »Getting Creditوفقًا لتقرير مناخ
األعمال السنوي  2018الصادر عن البنك الدولي ،حيث
كان تصنيفها عالميًا خالل العام  ،2017في المرتبة
( )118بين دول العالم ،التي تدير نظم استعالم ائتماني
سواء قطاع عام (بنوك مركزية) ،أو قطاع خاص (شركات
استعالم تابعة للقطاع الخاص) ،في حين جاء تصنيفها
لهذا العام على مستوى العالم ،والمستويين العام
والخاص في المرتبة ( ،)20محققة بذلك قفزة نوعية،
ومحافظة بهذا التصنيف على ريادتها لهذه الصناعة
على مستوى الشرق األوسط وشمال افريقيا ،بما يشمل
القطاعين العام والخاص ،ودول الجوار والعديد من الدول
االوروبية ،ما يعني أن مناخ أو بيئة الوصول إلى االئتمان
في فلسطين « ،»Access to Financeمن ناحية النظم
والتشريع ،وحماية الحقوق والنمو في التسهيالت،
وانخفاض مستويات التعثر ،هي بيئة مواتية ومتطورة
وفقًا للمعايير الدولية.
وقال :أطلقت سلطة النقد النسخة الثانية(  (�Ver
 ،)sion IIمن نظام الشيكات المعادة ،ونظم التقارير
االئتمانية ،والتسويات الرضائية والشيكات الموقوفة
والمفقودة ،وقد تمت مباشرة العمل بهذه األنظمة من
قبل المستخدمين ،في الجهاز المصرفي ،ومؤسسات
اإلقراض المتخصصة.
وتابع :يأتي إطالق هذه النسخة في إطار الحد من
المخاطر المصرفية المتنوعة ،وأتمتة العمل المصرفي
وتطويرًا للصناعة المصرفية في فلسطين ،حيث أن
هذه األنظمة تم تطويرها داخليًا بجهود كوادر سلطة
النقد ،بالشراكة مع شركة «األندلس للبرمجة» ،وقد جاءت
عملية التطوير لتلبية احتياجات المستخدمين من
الجهاز المصرفي ،ومؤسسات اإلقراض ،لتقديم الخدمة
المصرفية المناسبة للمواطنين بجودة عالية ،وبسرعة
زمنية قياسية بما يتوافق مع المعايير والممارسات
الدولية الفضلى ذات الصلة.
تعليمات للمصارف
،
د
النق
وأردف :أصدرت سلطة
ٍ
بضرورة مالءمة مباني المصارف والخدمات المصرفية
الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،لضمان المساواة
لعمالء المصارف من ذوي اإلعاقة ،في الحصول على
كافة أنواع الخدمات المصرفية والتسهيالت االئتمانية،
على أن تطبق المصارف هذه التعليمات اعتبارًا من
تاريخ  2018/06/12لفروع المصارف الجديدة ،ومن
تاريخ  2018/01/01لفروع المصارف القائمة ،حيث أن
إصــدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود سلطة
النقد لتحقيق أهــداف الشمول المالي في فلسطين،
وذلك بالعمل على إيصال الخدمات المصرفية لكافة
فئات المجتمع ،ال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة ،وحماية
حقوقهم كمستهلكين للخدمات المصرفية أينما
تواجدوا ودون تمييز ،وتمكينهم من إدارة شؤونهم
المصرفية بكل يسر وخصوصية ،ومنحهم األولوية في
الحصول على الخدمات المصرفية
كما أشار إلى توقيع سلطة النقد ،عددا من مذكرات
التفاهم مع شركات من القطاع الخاص ،لتزويدها بخدمة
نظام االستعالم االئتماني الموحد ،وذلــك لتمكين
هذه الشركات من االستفادة من هذا النظام المطور،
من قبل سلطة النقد ،والذي يضم قاعدة بيانات تقوم
بتوفير بعض المعلومات االئتمانية والديموغرافية ذات
الصلة ،عن األشخاص المقترضين وكفالئهم أفرادًا أو
مؤسسات ،وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة،
وذلك بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها االستثمارية،
وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية
أو الــمــاءة االئتمانية ،ويأتي ذلــك في إطــار جهود
سلطة النقد ،الرامية إلى ضمان سالمة واستقرار العمل
المصرفي والرقابة عليه ،وضمان استقراره وتشجيع النمو
االقتصادي في فلسطين.
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